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ნაბიჯებით ევროპისკენ 
საქართველოს დემოკრატიულ სახელმწიფოდ 

ჩამოყალიბების ისტორია

გულიკო ფერაძე

სალომე აბესაძე

გიორგი ასპანიძე

ლიკა ტურაშვილი

გიორგი გალდავა

მენტორი: დიმიტრი სილაქაძე 

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის 

ინსტიტუტის დოქტორანტი, არაერთი 

სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

ავტორები:
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შინაარსი

წინასიტყვაობა

შესავალი

I თავი – საქართველო დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე

ევროპული იდეები -  XIX საუკუნის ბოლოსა და XIX საუკუნის დასაწყისში

I მსოფლიო ომი და საქართველო

საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენა

უნივერსიტეტის დაარსება

II თავი – საქართველოს I დემოკრატიული რესპუბლიკა

დამოუკიდებლობის გამოცხადება და გატარებული რეფორმები

პირველი  არჩევნები

ბრძოლა საქართველოს საერთაშორისო აღიარებისათვის

საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია

III თავი – დამოუკიდებლობის დაკარგვა და საბჭოთა 70 წლიანი ეპოქა საქართველოში

1921 წლის 25 თებერვალი

ანტისაბჭოთა აჯანყებები

მასობრივი რეპრესიები და მეორე მსოფლიო ომი

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა

საბჭოთა კავშირის დაშლა

IV თავი – საქართველო XX საუკუნის 90-იან წლებში

დამოუკიდებლობის აღდგენა

სამოქალაქო ომი საქართველოში

საქართველო საერთაშორისო ასპარეზზე

საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია

V თავი - საქართველოს თანამედროვე ეპოქა

2003 წლის რევოლუცია და მისი შედეგები

2008 წლის ომი

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები

დასკვნა
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წინასიტყვაობა

ინამ დე ბა რე ნაშ რო მი ეხე ბა სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტიუ ლი სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის ის ტო რიას - XIX საუ კუ ნის 

ბო ლო დან დღემ დე. მას ში გან ხი ლუ ლია ქვეყ ნის თვის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ის ტო რიუ ლი მოვ ლე ნე ბი და თა რი ღე ბი 

დროის და სა ხე ლე ბულ მო ნაკ ვეთ ში. თი თოეუ ლი მათ გა ნი შე ფა სე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ევ რო პას თან დაახ ლოე ბი სა თუ 

და შო რე ბის თვალ საზ რი სით. თი თოეუ ლი მოვ ლე ნის ბო ლოს წარ მოდ გე ნი ლია შე ფა სე ბა, რო მე ლიც ასა ხავს ევ რო პას-

თან და შო რე ბა- დაახ ლოე ბის მი მარ თუ ლე ბით გა დად გმულ ნა ბი ჯებს.

ნაშ რო მის მი ზა ნია, სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ ში მო მუ შა ვე სა ჯა რო მო ხე ლეებს კი დევ ერ თხელ შე ვახ სე-

ნოთ ქვეყ ნის უახ ლე სი ის ტო რია. ვფიქ რობთ, ეს დაეხ მა რე ბა მათ, გაით ვა ლის წი ნონ წარ სუ ლის შეც დო მე ბი და ქვეყ ნის 

ევ რო პას თან დაახ ლოე ბის გზა ზე ახალ წარ მა ტე ბებს მიაღ წიონ. 

დღეს...

	 საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებობს შეთანხმება ასოცირებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი 

სავაჭრო სივრცის შესახებ;

	 საქართველო მიზნად ისახავს ევროპასთან დაახლოებას ქართული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისა და 

ევროპული ფასეულობების განმტკიცების გზით;

	 საქართველომ შეასრულა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ყველა მოთხოვნა და წარმატებით 

დაასრულა ვიზალიბერალიზაციის ტექნიკური პროცესი;

	 საქართველო ატარებს რეფორმებს უკეთესი მომავლისთვის; 

	 საქართველო მშვიდობიანი გზებით იბრძვის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად.

შესავალი

ზო გად სა კა ცობ რიო გა მოც დი ლე ბა სა ზო გა დოებ რივ -პო ლი ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის ნე ბის მიერ ეტაპ ზე გვიჩ ვე ნებს, 

რომ სა ხელ მწი ფოს ის ტო რიას ძი რი თა დად თა ვად ამ პო ლი ტი კურ ერ თეულ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლეო ბა ქმნი და და 

ქმნის დღე საც. მსოფ ლიოს პო ლი ტი კურ რუ კა ზე დღეს შე მორ ჩე ნი ლი სუ ბიექ ტე ბი დან ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ძვე ლი სა-

ხელ მწი ფოს მო ქა ლა ქეო ბა, უშუა ლო მო ნა წი ლეო ბა ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე თა ნა მედ რო ვე, ევ რო პუ ლი, დე მოკ რა ტიუ ლი 

სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის ფორ მი რე ბი სა და დამ კვიდ რე ბის პრო ცეს ში მარ თლაც გან სა კუთ რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვაა. 

მით უფ რო, რო ცა ახალ გაზ რდა ხარ, და რო გორც ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი სა ზო გა დო მოღ ვა წე ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვი ლი 

აღ ნიშ ნავ და: „სურ ვი ლი და წა დი ლი დი დე ბი სა და სა ხე ლის მო პო ვე ბი სა, სამ შობ ლოს ინ ტე რეს თან, თა ნა მე მა მუ ლე თა 

პა ტი ვის ცე მას თან გაქვს და კავ ში რე ბუ ლი“ (გა ზე თი „ი ვე რია“, 1894 წე ლი, N188). უდი დე სი პა სუ ხის მგებ ლო ბაა, რო დე-

საც ამ ის ტო რიულ პრო ცეს ში სა ჯა რო მო ხე ლის სტა ტუ სით მო ნა წი ლეობ. შე საძ ლებ ლო ბა გეძ ლე ვა სა კუ თა რი ნი ჭი და 

ენერ გია მოახ მა რო სამ შობ ლოს წინ სვლას, და სავ ლუ რი ფა სეუ ლო ბე ბის კენ სწრაფ ვას და ემ სა ხუ რო საქ მეს, რო მელ ზეც 

წი ნა პარ თა არაერ თი თაო ბა ოც ნე ბობ და.

თით ქმის ორი საუ კუ ნე და ქარ თველ მა მუ ლიშ ვილ თა თავ დაუ ზო გა ვი ბრძო ლა, შრო მა გახ და სა ჭი რო, რა თა XX საუ-

კუ ნის მი წუ რულს ქარ თველ ერს კვლავ აღედ გი ნა სა ხელ მწი ფოებ რი ვი და მოუ კი დებ ლო ბა და მას თან ერ თად უფ ლე ბა, 

თა ვად გა ნე საზ ღვრა სა კუ თა რი მო მა ვა ლი. ამ ის ტო რიულ ეტაპ ზე უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს, რამ დე ნად გა მარ თუ ლად 

ფუნ ქციო ნი რე ბენ ჯერ კი დევ ახალ გაზ რდა, გა მოც დი ლე ბას მოკ ლე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბი, იქ და საქ მე ბუ ლი 

ათა სო ბით სა ჯა რო მო ხე ლე; ადა მია ნე ბი, რო მელ თა გან სა კუთ რე ბულ როლ სა და მნიშ ვნე ლო ბას ქვე ყა ნა ში მა თი ვე სა-

ხელ წო დე ბა მიგ ვა ნიშ ნებს. მო ხე ლე ხომ ქარ თულ ენა ში სიტ ყვა „ხე ლის გან“ არის ნა წარ მოე ბი და ჩვე ნი წი ნაპ რის თვის ეს 

სა ხე ლი ოდით გან ვე თა ნამ დე ბო ბის პირ თან, ძა ლაუფ ლე ბას თან ასო ცირ დე ბო და (გ. ნა და რეიშ ვი ლი, ქარ თუ ლი საბ ჭო თა 

ენ ციკ ლო პე დია, ტ. 7, გვ. 158, თბ., 1984 წე ლი). სა ხელ მწი ფო დღე საც სწო რედ მა თი, სა ჯა რო მო ხე ლეე ბის მეშ ვეო ბით 

ახ დენს სა ზო გა დოე ბის რო გორც ყო ველ დღიუ რი, ისე შო რეულ, სა მო მავ ლო პერ სპექ ტი ვებ ზე გათ ვლი ლი კა ნო ნიე რი 

ინ ტე რე სე ბის ცხოვ რე ბა ში რეა ლი ზე ბას. სა გუ ლის ხმოა, რომ ამ ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვან პრო ცეს ში სა ჯა რო მო ხე ლის 

როლს ჯერ კი დევ ილია ჭავ ჭა ვა ძემ მიაქ ცია ყუ რად ღე ბა. მი სი აზ რით, სა პა სუ ხის მგებ ლო მო ვა ლეო ბის შეს რუ ლე ბა, 

„სა ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დოე ბის თვის, მარ თა ლი და ჭეშ მა რი ტი სამ სა ხუ რის გა წე ვა“, მხო ლოდ გა ნათ ლე ბულ სა და 

ზნე მა ღალ მო ხე ლეს ძა ლუძს (ივ. სურ გუ ლა ძე - „ნარ კვე ვე ბი სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კურ მოძ ღვრე ბა თა ის ტო რიი დან“, 

თბი ლი სი, 2001, გვ. 173).

სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი ჩვე ნი სურ ვი ლი სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ ში და საქ მე ბულ ათა სო ბით 

ჩვენს თა ნა მო ქა ლა ქეს, კონ კრე ტულ თა რიღ ზე, ის ტო რიულ ფაქ ტებ სა თუ გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ ზე დაყ რდნო ბით, კი დევ 
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ერ თხელ შე ვახ სე ნოთ სა ქარ თვე ლოს ის ტო რია და ქვეყ ნის მიერ გა დად გმუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი. ნა ბი ჯე ბი, რომ-

ლებ მაც დაგ ვაახ ლო ვა ან რიგ შემ თხვე ვებ ში დაგ ვა შო რა ევ რო პულ ფა სეუ ლო ბებს. სა ხელ მწი ფო მოღ ვა წის პა ტი ვი სა 

და ღირ სე ბის თვის, ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოებ რიო ბის თვის, ქვეყ ნის მიერ გან ვლი ლი გზის გახ სე ნე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად 

გაზ რდის მო ტი ვა ციას სა ჯა რო მო ხე ლე თა დღეს მოღ ვა წე თაო ბა ში, რა თა ისი ნი კი დევ უფ რო მე ტი გუ ლის ხმიე რე ბით 

მოე კი დონ და კის რე ბულ მო ვა ლეო ბებს, უზ რუნ ველ ყონ მა თი დროუ ლი და ხა რის ხია ნი შეს რუ ლე ბა. 

ერის დაცემა და გათახსირება მაშინ იწყება, 

როცა ერი, თავისდა საუბედუროდ, თავის 

ისტორიას ივიწყებს “  
ილია ჭავჭავაძე

I თავი – საქართველო დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე
ევროპული იდეები - XIX საუკუნის ბოლოსა და XIX საუკუნის დასაწყისში

სა ქარ თვე ლოს თა ვი სი მრა ვალ საუ კუ ნო ვა ნი ის ტო რიის გან მავ ლო ბა ში უამ რა ვი ძლიე რი მტე რი ჰყო ლია, მაგ რამ 

იგი მაინც ახერ ხებ და სა ხელ მწი ფოებ რიო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას. XVIII საუ კუ ნის მეო რე ნა ხე ვარ ში ქვე ყა ნა კვლავ რთულ 

მდგო მა რეო ბა ში აღ მოჩ ნდა. სა ქარ თვე ლოს და საპ ყრო ბად ერ თმა ნეთს ეცი ლე ბოდ ნენ იმ დროინ დე ლი ძლიე რი მუს ლი-

მა ნუ რი სა ხელ მწი ფოე ბი - სპარ სე თი და ოს მა ლე თი, ხო ლო რუ სე თის იმ პე რია ხელ საყ რელ მო მენტს ელო და, რა თა ქვე-

ყა ნა მის თვის მაქ სი მა ლუ რად ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბით დაექ ვემ დე ბა რე ბი ნა. 1783 წელს ერეკ ლე II იძუ ლე ბუ ლი გახ და 

რუ სე თის იმ პე რა ტორ ეკა ტე რი ნე II-სთან სა მო კავ ში რეო ხელ შეკ რუ ლე ბა გაე ფორ მე ბი ნა. ერეკ ლე II-ის გარ დაც ვა ლე ბის 

შემ დეგ კი უხე შად დაირ ღვა 1783 წლის შე თან ხმე ბა, დას რუ ლე ბუ ლად გა მოც ხად და ევ რო პა ში უძ ვე ლე სი ბაგ რა ტიონ-

თა სა მე ფო დი ნას ტიის მმარ თვე ლო ბა და ქარ თლ-კა ხე თის სა მე ფო გუ ბერ ნიის სა ხით რუ სე თის იმ პე რიას შეუერ თეს.

რუ სე თის მიერ სა ქარ თვე ლოს დაპ ყრო ბა ტრა გე დია იყო ქვეყ ნი სათ ვის, მაგ რამ ამ ფაქ ტმა კი დევ უფ რო დააჩ ქა რა 

ქარ თუ ლი სა ზო გა დოე ბის ევ რო პეი ზა ცია. 1832 წელს, რუ სე თის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის მიზ ნით მოწ ყო ბი ლი შეთ ქმუ ლე ბის 

მო ნა წი ლეებს სა ქარ თვე ლო უკ ვე ესა ხე ბო დათ მო ნარ ქიად ან რეს პუბ ლი კად, რო მე ლიც იმ დროინ დე ლი და სავ ლუ რი 

ნი მუ შე ბის მსგავ სად იქ ნე ბო და მოწ ყო ბი ლი (მა ცა ბე რი ძე). მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 1832 წლის შეთ ქმუ ლე ბა წა რუ მა ტე ბე-

ლი გა მოდ გა, პირ ვე ლად სწო რედ მა შინ გაის მა ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი მოაზ როვ ნი სა და სა ზო გა დო მოღ ვა წის სო ლო მონ 

დო დაშ ვი ლის (1805-1836 წწ.) რუს პუბ ლი კა ნიზ მის იდეა და მო წო დე ბა: არ სე ბუ ლი რეა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ერის 

საუ კე თე სო შვი ლებს თა ვი დაე ნე ბე ბი ნათ მო ნარ ქიის აღ დგე ნა ზე ფუ ჭი ოც ნე ბის თვის და სა კუ თა რი ძა ლის ხმე ვა რუ სე თის 

იმ პე რიის შე მად გენ ლო ბა ში ეროვ ნუ ლი ავ ტო ნო მიის მი საღ წე ვად მიე მარ თათ. ეს იყო იდეა, რო მე ლიც გზამ კვლე ვად 

იქ ცა არა მარ ტო სო ლო მონ დო დაშ ვი ლის თა ნა მედ რო ვე თათ ვის, არა მედ ეროვ ნულ მოძ რაო ბა ში XIX საუ კუ ნის მეო რე 

ნა ხე ვარ ში მო სუ ლი თაო ბის თვი საც. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა კი, ილია ჭავ ჭა ვა ძი სა და მი სი თა ნა მოაზ რეე ბის თვის. 

XIX საუ კუ ნის მეო რე ნა ხევ რი დან სა ქარ თვე ლო ში ილია ჭავ ჭა ვა ძის წი ნამ ძღო ლო ბით სა ზო გა დოებ რივ ას პა რეზ-

ზე გა მო დიან თერ გდა ლეუ ლე ბი. ევ რო პუ ლი ფა სეუ ლო ბე ბის მა ტა რე ბე ლი სა ზო გა დოებ რივ -პო ლი ტი კუ რი მოძ რაო ბის 

წარ მო მად გენ ლე ბი, ვის თვი საც ქვეყ ნის შემ დგო მი წინ სვლა, გან ვი თა რე ბა გა ნათ ლე ბას თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. მა თი 

უმ თავ რეი ამო ცა ნა იყო სა ქარ თვე ლოს მიერ რუ სე თის იმ პე რიის შე მად გენ ლო ბა ში ჯერ ავ ტო ნო მიის მიღ წე ვა, შემ დეგ 

სრუ ლი სა ხელ მწი ფოებ რი ვი და მოუ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნა. 

XIX საუ კუ ნის ბო ლოს კი ქვე ყა ნა ში იწ ყე ბა პო ლი ტი კუ რი პარ ტიე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და ას პა რეზ ზე გა მო დის სხვა-

დას ხვა გაერ თია ნე ბა, მათ შო რის: 

ეროვ ნულ -დე მოკ რა ტიუ ლი პარ ტია – ილია ჭავ ჭა ვა ძის გზის გამ გრძე ლებ ლებ მა ქარ თუ ლი დე მოკ რა ტიუ ლი სა ხელ-

მწი ფოს მშე ნებ ლო ბის ამო სა ვალ დე ბუ ლე ბად სა ხელ მწი ფო ში მცხოვ რებ ადა მიან თა უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის 

დაც ვა გა მოაც ხა დეს. აღ სა ნიშ ნა ვია რომ: „დღე ვან დე ლო ბის თვის ეს ძალ ზედ ეჭ ვმიუ ტა ნე ლი პრინ ცი პი, იმ დროი სათ ვის, 

აქ ტუა ლო ბით მხო ლოდ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის პო ლი ტი კურ პარ ტიებ ში სარ გებ ლობ და“ (ჩხი კიშ ვი ლი, 1998);

სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტია – ემხრობოდნენ რა „საერთო ნიადაგის“ თეორიას, 1904 წელს ჟენევაში 

გამართულ ქართულ პოლიტიკურ პარტიათა პირველ საერთაშორისო კონფერენციაზე, ფედერალისტთა ლიდერმა 

არჩილ ჯორჯაძემ მიუთითა, რომ ერის ყველა სოციალური ფენისა და პოლიტიკური გაერთიანებების შეკავშირება უნდა 

გამხდარიყო ეროვნული საკითხის გადაწყვეტის ქვაკუთხედი. 

სო ცია ლის ტ-დე მოკ რა ტე ბის პარ ტია – პრო ლე ტა რია ტის ინ ტე რე სე ბის დამ ცვე ლი თა ვი სი ორი გან შტოე ბით: მენ შე ვი-

კე ბით და ბოლ შე ვი კე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მენ შე ვი კე ბი სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლეო ბა ში წარ მოად გენ დნენ ყვე ლა ზე 

პო პუ ლა რულ პარ ტიას. ინ დი ვი დი, მი სი უფ ლე ბე ბი, ეროვ ნუ ლი სა კით ხი ყვე ლას თვის მეო რე რი გის ამო ცა ნა იყო. სო-

ციალ -დე მოკ რა ტებს უმ თავ რეს მიზ ნად მიაჩ ნდათ სო ცია ლუ რი თა ნას წო რო ბის დამ კვიდ რე ბა, წარ მოე ბის სა შუა ლე ბებ ზე 

სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბის გა ბა ტო ნე ბა და ბურ ჟუა ზიის, რო გორც მშრო მელ თა ექ სპლუა ტა ტო რუ ლი კლა სის ლიკ ვი და ცია.
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ანარ ქის ტთა პარ ტია – სა ყო ველ თაო სა ხალ ხო ინ ტე რე სე ბის გა მომ ხატ ვე ლი (რო გორც ისი ნი სა კუ თარ თავს მოიხ-

სე ნიებ დნენ). აქ ტიუ რო ბას იჩენ დნენ ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფოებ რი ვი და მოუ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნის სა კით ხთან და კავ ში-

რე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 1907 წელს, ჰაა გის საერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია ზე გეორ გიევ სკის ტრაქ ტა ტის დარ ღვე ვის 

სა კით ხი, საერ თა შო რი სო დიპ ლო მა ტიურ წრეებ ში სწო რედ პარ ტიის წი ნამ ძღო ლი სა და მსოფ ლიო ანარ ქის ტუ ლი მოძ-

რაო ბის ერ თ-ერ თი აღია რე ბუ ლი ლი დე რის, ვარ ლამ ჩერ ქე ზიშ ვი ლის მიერ წა მოიჭ რა. 

ქვე ყა ნა ში გან ვი თა რე ბუ ლი უარ ყო ფი თი პრო ცე სე ბის პა რა ლე ლუ რად, უფ რო და უფ რო გაძ ლიერ და სურ ვი ლი სა ქარ თვე-

ლო ში გად მოე ტა ნათ ევ რო პუ ლი სა ხელ მწი ფო წყო ბა და დაემ კვიდ რე ბი ნათ ევ რო პუ ლი ფა სეუ ლო ბე ბი. სწო რედ ამ სურ-

ვილს უწ ყობ დნენ ხელს იმ დროის თვის ქვე ყა ნა ში პრო და სავ ლუ რი იდეო ლო გიის მქო ნე ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტიე ბი.

I მსოფ ლიო ომი და სა ქარ თვე ლო

XX საუ კუ ნის მეო რე ათ წლეულ ში გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა შეძ რა მსოფ ლიო. ორ სამ ხედ რო პო ლი ტი კურ 

ალიანსს შო რის ფარ თო მაშ ტა ბია ნი სამ ხედ რო და პი რის პი რე ბა ის ტო რია ში შე ვი და I მსოფ ლიო ომის სა ხე ლით. სა ქარ-

თვე ლო რუ სე თის შე მად გენ ლო ბა ში შე დიო და, ამი ტო მაც აქ ტიურ მო ნა წი ლეო ბას იღებ და ამ ომ ში. სა ქარ თვე ლო დან 

არ მია ში დაახ ლოე ბით 200 ათა სი კა ცი გაიწ ვიეს. 

საბ რძო ლო მოქ მე დე ბე ბის გამ წვა ვე ბას თან ერ თად სა ქარ თვე ლოს ნე ბით თუ უნებ ლიეთ რუ სე თის მხა რე ზე უწევ და 

ბრძო ლა, მაგ რამ ქარ თველ პო ლი ტი კოს თა ერ თი ნა წი ლი პირ ველ მსოფ ლიო ომ ში გერ მა ნიის მხარ დამ ხარ ბრძო ლას 

და ან ტი რუ სუ ლი აჯან ყე ბის იდეას თა ნაუგ რძნობ და. სწო რედ ამი ტომ, ან ტი რუ სუ ლი აჯან ყე ბის მომ ხრეე ბი მი ხეილ წე რე-

თე ლი და გიორ გი მა ჩა ბე ლი შეხ ვდნენ გერ მა ნიის მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლებს და სთხო ვეს დახ მა რე ბა ქარ თვე ლი 

ერის სა ხელ წი ფოებ რიო ბის აღ დგე ნა ში. გერ მა ნიამ აღუთ ქვა დახ მა რე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ქარ თვე ლე ბი რუ სე თის 

წი ნააღ მდეგ ია რაღს აღ მარ თავ დნენ. (ბაქ რა ძე, 2010)

1914 წლის ნოემ ბერ ში შეიქ მნა „სა ქარ თვე ლოს გან თა ვი სუფ ლე ბის კო მი ტე ტი“, რო მელ შიც ეროვ ნულ -დე მოკ რა-

ტიუ ლი პარ ტია და სო ცია ლის ტ-ფე დე რა ლის ტე ბის ნა წი ლი გაერ თიან დნენ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი სა ხელ მწი ფოს 

აღ დგე ნის თვის. თა ვი დან თით ქოს ყვე ლა ფე რი კარ გად აეწ ყო, მაგ რამ მას შემ დეგ, რაც რუ სე თის ჯა რებ მა დაა მარ ცხეს 

ოს მა ლუ რი არ მია და უკან დაა ხე ვი ნეს, ან ტი რუ სუ ლი ომის დაწ ყე ბა სა რის კო გახ და და იდეამ მიმ ზიდ ვე ლო ბა და კარ-

გა. ამ რი გად, მცდე ლო ბა იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლო და მოუ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფო გამ ხდა რი ყო, მცდე ლო ბად დარ ჩა. 

წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს იძულებით უწევდა რუსეთის მხარეზე ბრძოლა პირველ მსოფლიო ომში, მას 

მაინც არ დაუკარგავს დამოუკიდებლობის მოპოვების იმედი. საქართველომ პარტნიორ ქვეყნად გერმანია აირჩია და 

მასთან მოლაპარაკება დაიწყო. ამ ფაქტმა კიდევ ერთხელ გამოავლინა საქართველოს სურვილი, თავისი მომავალი 

ევროპული სახელმწიფოებისთვის დაეკავშირებინა.

საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენა

სა ქარ თვე ლო ში 1500-წლია ნი არ სე ბო ბის გან მავ ლო ბა ში ვერც ერ თმა დამ პყრო ბელ მა ისე თი საფ რთხე ვერ შეუქ მნა 

მარ თლმა დი დებ ლურ რე ლი გიას, რო გორც ეს მოა ხერ ხა ერ თმორ წმუ ნე რუ სეთ მა XIX საუ კუ ნე ში. 

1801 წლის მა ნი ფეს ტზე ალექ სან დრე პირ ვე ლის ხელ მო წე რის შემ დეგ, რუ სე თი აქ ტიუ რად ერეო და სა ქარ თვე ლოს 

ეკ ლე სიის საქ მია ნო ბა ში. სრუ ლიად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს -პატ რიარ ქი ან ტონ II რუ სეთ ში გა დაა სახ ლეს და სა ქარ-

თვე ლოს ეკ ლე სიის ავ ტო კე ფა ლია გააუქ მეს. 

რუ სე თი დან ჩა მო სუ ლი სა სუ ლიე რო პი რე ბის უმე ტე სო ბა ქარ თუ ლი ეკ ლე სიის კუთ ვნი ლი ის ტო რიუ ლი ნივ თე ბი სა და 

სა გან ძუ რის გა ნად გუ რე ბი თა და ძარ ცვით იყ ვნენ და კა ვე ბუ ლი. ასე თი საქ მია ნო ბით ქარ თუ ლი ეკ ლე სიის მა ტე რია ლურ-

მა ზა რალ მა დაახ ლოე ბით 140 მი ლიო ნი მა ნე თი შეად გი ნა (გა ზე თი «ი სა რი», 1907, N110). ეკ ლე სიებ ში იკ რძა ლე ბო და 

ქარ თულ ენა ზე წირ ვა- ლოც ვა, მსა ხუ რე ბა რუ სულ ენა ზე მიმ დი ნა რეობ და. ბუ ნებ რი ვია, ქარ თვე ლი სა ზო გა დოე ბი სა და 

სამ ღვდე ლოე ბის თვის მიუ ღე ბე ლი იყო რუ სე თის სი ნო დის მიერ დად გე ნი ლი ეგ ზარ ქო სის მეშ ვეო ბით ქარ თუ ლი ეკ ლე-

სიის მარ თვა- გამ გებ ლო ბა. 

1917 წლის თე ბერ ვლის რე ვო ლუ ციის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს სამ ღვდე ლოე ბამ 1917 წლის 12 მარტს სვე ტიც ხოვ ლის 

ტა ძარ ში შეკ რე ბი ლი მრა ვალ რიც ხო ვა ნი სა ზო გა დოე ბის წი ნა შე სა ზეი მოდ გა მოაც ხა დეს სა ქარ თვე ლოს ეკ ლე სიის ავ-

ტო კე ფა ლიის აღ დგე ნა. ქარ თვე ლი ხალ ხის ეს ის ტო რიუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა დაა დას ტუ რა რუ სე თის იმ დროინ დელ მა 

დროე ბით მა მთავ რო ბამ, რო მელ საც ქვეყ ნის შიგ ნით არ სე ბუ ლი მძი მე ვი თა რე ბის გა მო სხვა გზა აღარ დარ ჩე ნო და.
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წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

1917 წლის 12 მარტი საქართველოს ისტორიაში შევიდა, როგორც საქართველოს ავტოკეფალიის აღდგენის დღე. 

უნდა აღნიშნოს, რომ ეს მოვლენა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ქვეყანაში მცხოვრები მართლმადიდებლებისთვის, 

არამედ ქართული სახელმწიფოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის. მიზეზის ახსნა არ გაგვიჭირდება, თუ გავითვალისწინებთ 

ნებისმიერი ქვეყნისთვის გარეშე სახელმწიფო ძალებისაგან დამოუკიდებელი რელიგიური ინსტიტუტის არსებობის 

მნიშვნელობას. მით უფრო, როდესაც ლაპარაკია საერთაშორისო სამართლის სუბიექტზე, რომელსაც სურს იყოს 

დემოკრატიული ფასეულობების ერთგული და რომელიც ესწრაფვის ევროპულ მომავალს. 

უნივერსიტეტის დაარსება

1918 წლის 26 იანვარი, ახალი სტილით 8 თებერვალი, ქართული საუნივერსიტეტო განათლების დასაბამი და 

სიმბოლოა. სწორედ ამ დღეს თბილისის გარეუბანში, ივანე ჯავახიშვილისა და მისი თანამოაზრეების ინიციატივითა 

და მონდომებით, ქართული სათავადაზნაურო გიმნაზიის შენობაში, საზეიმოდ გაიხსნა უნივერსიტეტი, რომელმაც 

საფუძველი ჩაუყარა კავკასიაში ევროპული ტიპის პირველ უმაღლეს სასწავლებელს (უნივერსიტეტი, 2011).

წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

საქართველოს პირველი უნივერსიტეტის დაარსების ფაქტი ნათლად მეტყველებს იმაზე, თუ რა ფასეულობების მატარებელი 

იყო XX საუკუნის დასაწყისში ქართული საზოგადოება. უნივერსიტეტის დაარსებაში რუსეთის სახელმწიფოს არანაირი 

წვლილი არ შეუტანია და ეს უდიდესი ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენა მხოლოდ საზოგადოების, მისი საუკეთესო 

ნაწილის მონდომების შედეგია (უნივერსიტეტი, 2011), რაც ქართველი ერის პროგრესისკენ, განათლებისკენ დაუოკებელი 

სწრაფვისა და ევროპული ფასეულობებისადმი ერთგულების კიდევ ერთ უტყუარ დადასტურებად უნდა შეფასდეს. 

II თავი – საქართველოს I დემოკრატიული რესპუბლიკა
დამოუკიდებლობის გამოცხადება და გატარებული რეფორმები

1918 წლის 26 მაისს კავ კა სიის მე ფის ნაც ვლის ყო ფილ რე ზი დენ ცია ში ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს სხდო მა ზე შეკ რე ბილ 

სა ზო გა დოე ბას ნოე ჟორ და ნიამ გააც ნო „სა ქარ თვე ლოს და მოუ კი დებ ლო ბის აქ ტი“, რომ ლის პირ ველ პუნ ქტად ეწე რა 

ქარ თვე ლი ერის საუ კუ ნო ვა ნი ოც ნე ბა: „ა მიე რი დან სა ქარ თვე ლოს ხალ ხი სუ ვე რე ნულ უფ ლე ბა თა მა ტა რე ბე ლია და სა-

ქარ თვე ლო სრუ ლუფ ლე ბია ნი და მოუ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფოა“. ეროვ ნულ მა საბ ჭომ და მოუ კი დებ ლო ბის აქ ტი ერ თხმად 

დაამ ტკი ცა და იმა ვე დღეს გან საზ ღვრა ახ ლად შექ მნი ლი სა ხელ მწი ფოს მთავ რო ბის შე მად გენ ლო ბაც. სა ქარ თვე ლოს 

მთავ რო ბის პირ ვე ლი თავ მჯდო მა რე იყო ნოე რა მიშ ვი ლი, რო მე ლიც ერ თი თვის შემ დეგ ნოე ჟორ და ნიამ შეც ვა ლა. 

მოგ ვია ნე ბით, 1919 წლის 12 მარტს, და მოუ კი დებ ლო ბის აქ ტი სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლეს მა სა კა ნონ დებ ლო ორ გა ნომ, 

დამ ფუძ ნე ბელ მა კრე ბამ, თა ვის პირ ველ სა ვე სხდო მა ზე დაა დას ტუ რა და ოფი ცია ლუ რად გა მოს ცა. 

და მოუ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის წი ნა შე დად გა ქვე ყა ნა ში რე ფორ მე ბის გა ტა რე-

ბის სა ჭი როე ბა. მთავ რო ბა ში უმე ტე სო ბას სო ციალ -დე მოკ რა ტე ბი წარ მოად გენ დნენ, თუმ ცა სხვა პარ ტიე ბიც აქ ტიუ რად 

იყ ვნენ ჩარ თუ ლი ქვეყ ნის სა ში ნაო და სა გა რეო პო ლი ტი კის გან საზ ღვრა ში. 

გატარებული რეფორმები:

• 1918 წლის 1-ელ ოქტომბერს მიიღეს კანონი ქართული ენის სახელმწიფო ენად გამოცხადების შესახებ; 

• ჩამოყალიბდა დაწყებითი და საშუალო სკოლების სისტემა (ხაზარაძე, 2009);

• 1918 წლის 24 სექტემბრის კანონის საფუძველზე იუსტიციის სამინისტროს მიერ განხორციელდა მომრიგებელ 

მოსამართლეთა ინსტიტუტის რეორგანიზაცია;

• მიიღეს კანონი ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის ორგანიზების თაობაზე (ბენდიანიშვილი, 2001);

• 1919 წლის იანვარში დამფუძნებელმა კრებამ დაამტკიცა ახალი აგრარული კანონი, რომლის ძალით გლეხების 

„სანადელო“ მიწები მათ საკუთრებად გამოცხადდა;

• სპეციალური კანონმდებლობის საფუძველზე ჩამოყალიბდა სახალხო გვარდია, რეგულარული 20-30 ათასკაციანი არმია, 

რომელიც ორი წლის განმავლობაში წარმატებით იცავდა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას (ხაზარაძე, 2009).
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წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

მართალია, საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ მხოლოდ სამ წელს იარსება, მაგრამ როგორც 

შემდეგში კონსტანტინე გამსახურდიამ სწორად შენიშნა: „სამი წელი დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობისა უფრო 

ძლიერი იყო თავისი განცდის ინტენსიურობით, ვიდრე მონობის 100 წელი“.

და მოუ კი დებ ლო ბის გა მოც ხა დე ბა იყო გა მო ხა ტუ ლე ბა იმი სა, რომ ქარ თვე ლი ერის ბუ ნებ რი ვი მდგო მა რეო ბა და 

მის წრა ფე ბა არის სა კუ თარ სა ხელ მწი ფო ში არ სე ბო ბა. 1918 წელს მი ღე ბუ ლი აქ ტით, ჯერ კი დევ ორი ას წლეუ ლის წინ 

ქარ თველ მა ერ მა გა მო ხა ტა და მოუ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფოს შე ნე ბის ნე ბა, სა ხელ მწი ფო სი, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი 

იქ ნე ბო და პროგ რე სის, ჰუ მა ნუ რი ფა სეუ ლო ბე ბის დამ კვიდ რე ბი სა და სხვა ერებ თან მშვი დო ბია ნი თა ნაც ხოვ რე ბის კენ. 

სა ქარ თვე ლოს და მოუ კი დე ბე ლი რეს პუბ ლი კის თით ქმის სამ წლიან პე რიოდ ში შეი ნიშ ნე ბო და ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის 

სა სი კე თო ძვრე ბი. სა ქარ თვე ლო უფ რო მე ტად დაუახ ლოვ და ევ რო პულ ცი ვი ლი ზა ციას, ევ რო პულ ფა სეუ ლო ბებს. ქვე-

ყა ნა ში და მოუ კი დებ ლო ბის გა მოც ხა დე ბამ სა თა ვე დაუ დო ქარ თვე ლი ხალ ხის ის ტო რიის ერ თ-ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს 

მო ნაკ ვეთს და, იმავ დროუ ლად, შექ მნა იდეუ რი სა ფუძ ვე ლი შემ დგო მი თაო ბე ბის და მოუ კი დებ ლო ბის თვის ბრძო ლი სა 

და სა ხელ მწი ფოებ რი ვი მშე ნებ ლო ბის თვის. 

პირველი დემოკრატიული არჩევნები

სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი დე მოკ რა ტიუ ლი რეს პუბ ლი კის და ზო გა დად ჩვე ნი ქვეყ ნის ის ტო რია ში გა მორ ჩეუ ლი 

მოვ ლე ნაა 1919 წლის 14-16 თე ბერ ვალს გა მარ თუ ლი არ ჩევ ნე ბი, რო დე საც ქარ თველ მა ხალ ხმა, თა ვი სი მრა ვალ საუ-

კუ ნო ვა ნი არ სე ბო ბის გან მავ ლო ბა ში პირ ვე ლად, უმაღ ლე სი სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო აირ ჩია. პირ ვე ლი არ ჩევ ნე ბის 

შე დე გად პარ ტიებს შო რის მან და ტე ბი შემ დეგ ნაი რად გა ნა წილ და: სო ციალ -დე მოკ რა ტიუ ლი მუ შა თა პარ ტია - 102 მან-

და ტი; სო ციალ -ფე დე რა ლის ტე ბი - 9 მან და ტი; ეროვ ნულ -დე მოკ რა ტიუ ლი პარ ტია - 8 მან და ტი; სო ცია ლის ტ-რე ვო ლუ-

ციო ნე რე ბი - 6 მან და ტი; „დაშ ნაკ ცუ თიუ ნი“ - 3 მან და ტი; ეროვ ნუ ლი პარ ტია - 2 მან და ტი (ცი ნა ძე, 2011).

წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

1919 წლის დამფუძნებელი კრების არჩევნებს უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა - გამოავლინა პირველი რესპუბლიკის 

დემოკრატიული მისწრაფებები, ჩატარდა რა შემდეგი პრინციპების დაცვით:

• საარჩევნო ხმის უფლება ჰქონდათ საქართველოს მოქალაქეებს 20 წლის ასაკიდან, მიუხედავად მათი სოციალური, 

ეროვნული, რელიგიური თუ სქესობრივი კუთვნილებისა.

• ქალებს ჰქონდათ არა მხოლოდ საარჩევნო ხმის უფლება, არამედ შესაძლებლობა, დარეგისტრირებულიყვნენ 

კანდიდატებად. ოცამდე კანდიდატიდან 5 დამფუძნებელი კრების წევრი გახდა. 

• დაცული იყო მრავალპარტიულობის პრინციპი; ამომრჩევლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, არჩევანი გაეკეთებინათ 

15 პოლიტიკურ პარტიას შორის. 

• პარტიებს წინასაარჩევნო პერიოდში არ ჰქონიათ რაიმე სახის შეზღუდვა პოლიტიკური ლიტერატურის 

გავრცელებაზე და თავისუფლად აწარმოებდნენ აგიტაციას.

• არჩევნები ჩატარდა საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი და ფარული ხმის მიცემის პრინციპით, პროპორციული 

საარჩევნო სისტემის საფუძველზე.

ბრძოლა საქართველოს საერთაშორისო აღიარებისთვის

სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის ერ თ-ერთ მთა ვარ საზ რუ ნავს წარ მოად გენ და, უც ხო სა ხელ მწი ფოებს ეც-

ნოთ რეს პუბ ლი კის და მოუ კი დებ ლო ბა და რუ სუ ლი იმ პე რია ლიზ მის გან თა ვის და სა ცა ვად ისი სამ ხედ რო- პო ლი ტი კუ რი 

ძა ლით დახ მა რე ბოდ ნენ. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ და სავ ლე თის სა ხელ მწი ფოებ ში და პა რი ზის კონ ფე რენ ცია ზე დიპ-

ლო მა ტიუ რი წარ მო მად გენ ლე ბის სა ხით დე ლე გა ცია გაგ ზავ ნა. მათ ცალ -ცალ კე მი მარ თეს ინ გლი სის, საფ რან გე თის, 

აშ შ-ის მთავ რო ბებს და მათ გან სა ქარ თვე ლოს და მოუ კი დებ ლო ბის ცნო ბა, საელ ჩოე ბის გაც ვლა მოით ხო ვეს. თუმ ცა 
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მა  თი მი  მარ  თვე  ბი უპა  სუ  ხოდ დარ  ჩა. ან  ტან  ტის სა  ხელ  მწი  ფოე  ბი სა  ქარ  თვე  ლოს და  მოუ  კი  დებ  ლო  ბის აღია  რე  ბის  გან 

თავს იკა  ვებ  დნენ. 

1920 წლის 7 მაისს რუ სეთ -სა ქარ თვე ლოს შო რის გა ფორ მდა ხელ შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის ძა ლით, რუ სე თის საბ ჭო თა 

რეს პუბ ლი კა ცნობ და სა ქარ თვე ლოს და მოუ კი დებ ლო ბას და ნე ბა ყოფ ლო ბით უარს ამ ბობ და ქარ თვე ლი ხალ ხის მი მართ 

რუ სე თის ყვე ლა სუ ვე რე ნულ უფ ლე ბა ზე. რუ სე თი ვალ დე ბუ ლე ბას იღებ და, არ ჩა რეუ ლი ყო სა ქარ თვე ლოს სა ში ნაო საქ-

მეებ ში. ორი ვე მხა რე ვალ დე ბუ ლე ბას კის რუ ლობ და, არ დაეშ ვა სა კუ თარ ტე რი ტო რია ზე მეო რე მხა რი სად მი მტრუ ლად 

გან წყო ბი ლი ორ გა ნი ზა ციე ბი სა და შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის მოქ მე დე ბა. ხელ შეკ რუ ლე ბის საი დუმ ლო და მა ტე ბა ში სა-

ქარ თვე ლოს კო მუ ნის ტუ რი პარ ტიის ორ გა ნი ზა ციებს ლე გა ლუ რი მუ შაო ბის უფ ლე ბა ეძ ლეო დათ. 7 მაი სის ხელ შეკ რუ-

ლე ბის გა ფორ მე ბის შემ დეგ კო მუ ნის ტუ რი ორ გა ნი ზა ციე ბი სა ქარ თვე ლო ში სწრა ფად გამ რავ ლდა და საბ ჭო თა რუ სე თის 

მძლავრ აგენ ტუ რად იქ ცა. მათ აშ კა რად დაიწ ყეს სა ქარ თვე ლოს ლე გი ტი მუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბის თვის ბრძო ლა. 

წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

ხელშეკრულების მთავარი დამსახურება ის იყო, რომ მას დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ საქართველოს 

რესპუბლიკის ცნობა უნდა დაეჩქარებინა. მოგვიანებით, 1921 წლის იანვარში, საქართველოს რესპუბლიკა 

დე-იურე ცნეს: გერმანიამ, ინგლისმა, საფრანგეთმა, ბელგიამ, იტალიამ, იაპონიამ, პოლონეთმა, ავსტრიამ, 

რუმინეთმა, ლუქსემბურგმა და მექსიკამ. ევროპული სახელმწიფოების უმრავლესობამ აღიარა საქართველოს 

დამოუკიდებლობა, რაც ცალსახად წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო (ხაზარაძე, 2009). იმ ქვეყნებიდან, რომელთაც 

საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარეს, უმრავლესობა ევროპული სახელმწიფოები იყო. აღნიშნული ფაქტი 

ქართული სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის გზაზე საკმაოდ ფასეულია - საერთაშორისო აღიარება ქვეყნის 

დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის მნიშვნელოვანი გარანტიაა. 

საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია

1921 წლის 21 თებერვალს, საქართველოს სახელმწიფოს ისტორიაში პირველად, საქართველოს დემოკრატიული 

რესპუბლიკის დამფუძნებელმა კრებამ ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ მიიღო საქართველოს კონსტიტუცია. ქვეყნის 

უმაღლესი სამართლებრივი აქტი შედგებოდა 17 თავისა და 149 მუხლისგან. გამომდინარე იქიდან, რომ მიღებულ 

კონსტიტუციას ფაქტობრივად არ უმოქმედია, მისი მხოლოდ სამართლებრივი ანალიზია შესაძლებელი. 

საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის ყველაზე დიდ მიღწევად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ადამიანის ძირითადი 

უფლებებისა და თავისუფლებების წინ წამოწევა და „უფლებრივი სახელმწიფოს“ შექმნის მცდელობა (პაპუაშვილი, 

2013). იმ დროისთვის საკითხისადმი ყველაზე ნოვატორული მიდგომა გამოიხატა შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

• კონსტიტუციის 25-26 მუხლები – სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე პირის დაკავება 

კანონდარღვევად იქნა მიჩნეული;

• კონსტიტუციის მე-19 მუხლი – გაუქმდა სასჯელის უმაღლესი ფორმა, სიკვდილით დასჯა ნებისმიერი სიმძიმის 

დანაშაულის არსებობის შემთხვევაში. კონსტიტუციაში აღნიშნული ჩანაწერის გაკეთება იმ დროისთვის 

ფასდებოდა სახელმწიფოს მიერ მიღებულ უპრეცედენტო ჰუმანურ სამართლებრივ აქტად. ქვეყნების დიდი 

ნაწილი სიკვდილით დასჯას, როგორც სასჯელის ერთ-ერთ უმაღლეს ფორმას, აუქმებდნენ საკანონმდებლო 

აქტებით და არა კონსტიტუციურ დონეზე და ითვალისწინებდნენ მის გამოყენებას მხოლოდ უმძიმესი 

დანაშაულებისთვის. სწორედ მსგავსი ფორმულირებით ჰქონდათ გადაწყვეტილი XIX საუკუნეში სიკვდილით 

დასჯის საკითხი ისეთ ევროპულ ქვეყნებს, როგორებიცაა: ბელგია, ნორვეგია, ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი 

და ლიხტენშტაინი (პაპუაშვილი, 2013). 

• ქალთა საარჩევნო უფლების განმტკიცება – აღნიშნული უფლება პირველად დადგენილ იქნა 1918 წლის 

22 ნოემბერს საქართველოს ეროვნული საბჭოს მიერ „დამფუძნებელი კრების არჩევნების“ დებულებით. 

გავიხსენოთ: აშშ-ში ქალთა საარჩევნო უფლების შესახებ კონსტიტუციაში ცვლილება ძალაში მხოლოდ 

1920 წლის 18 აგვისტოს შევიდა (პაპუაშვილი, 2013).

• განმტკიცდა: სინდისისა და რწმენის თავისუფლება, სიტყვისა და ბეჭვდითი მედიის თავისუფლება, 

უზრუნველყოფილ იქნა შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება. 

• დაწესდა უფასო დაწყებითი განათლება – იმ დროისთვის აღნიშნული მიდგომა ნებისმიერი ქვეყნისთვის 

საკმაოდ რთულ ამოცანას წარმოადგენდა. 
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წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია აღიარებულია, როგორც XX საუკუნის დასაწყისისთვის მსოფლიოს ერთ-ერთ 

მოწინავე, სრულყოფილ და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებულ უზენაეს საკანონმდებლო აქტად. მასში ასახულია 

იმდროინდელ დასავლეთ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლად შემოსული და ჯერ კიდევ თეორიულად 

არსებული ყველაზე პროგრესული და სამართლებრივ-პოლიტიკური მიმდინარეობები. არ უნდა გაგვიკვირდეს, 

რომ გერმანიის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰანს დიტრიხმა, საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციას 

უმაღლესი შეფასება მისცა: „ის (საქართველოს კონსტიტუცია) - წერდა გერმანელი დიპლომატი - უკვე მაშინ აღიარებდა 

ისეთ ღირებულებებს, როგორებიცაა თავისუფლება, დემოკრატია და სამართლებრივი სახელმწიფო, რომლებსაც 

დღევანდელი ევროპა ეყრდნობა“ (პაპუაშვილი, 2013). 

ვიზიარებთ ამ მოსაზრებას და დავსძენთ: 1921 წლის 21 თებერვალს მიღებული კონსტიტუცია უნდა შეფასდეს, როგორც 

ევროპასთან იდეურად დამაახლოებელი უმნიშვნელოვანესი სამართლებრივი აქტი. 

თავი III – დამოუკიდებლობის დაკარგვა და საბჭოთა 
70-წლიანი ეპოქა საქართველოში

1921 წლის 25 თებერვალი

სა ქარ თვე ლოს თვის და მოუ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბა ბევ რად ად ვი ლი აღ მოჩ ნდა, ვიდ რე შემ დგომ მი სი შე ნარ ჩუ ნე-

ბა. 1920 წლის 7 მაი სის სა ზა ვო- სამ შვი დო ბო ხელ შეკ რუ ლე ბის მიუ ხე და ვად, 1921 წლის თე ბერ ვალ -მარ ტში საბ ჭო თა 

რუ სე თის ჯარ მა მოახ დი ნა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რიის ანექ სია (თოი ძე, 1991).

მას შემ დეგ, რაც მე-11 არ მია თბი ლისს მიუახ ლოვ და, მოეწ ყო თავ დაც ვის სა მი სექ ტო რი. მარ ჯვე ნას მე თაუ რობ-

და გე ნე რა ლი ალექ სან დრე ან დრო ნი კაშ ვი ლი, ცენ ტრა ლურ სექ ტორს გე ნე რა ლი გიორ გი მაზ ნიაშ ვი ლი და მარ ცხე ნა 

სექ ტორს გე ნე რა ლი არ ტემ ჯი ჯი ხია. ქარ თულ მა ჯარ მა დი დი წი ნააღ მდე გო ბა გაუ წია საბ ჭო თა არ მიას და ერ თკვი რიან 

საბ რძო ლო ოპე რა ციებ ში უპი რა ტე სო ბაც მოი პო ვა, თუმ ცა საბ ჭო თა არ მიის სიმ რავ ლემ გა მარ ჯვე ბის სას წო რი მათ 

მხა რეს გა და წო ნა და 24 თე ბერ ვალს ქარ თულ მა ჯარ მა და ტო ვა თბი ლი სი. სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი დე მოკ რა ტიუ ლი 

რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბა კი ემიგ რა ცია ში წა ვი და. ისი ნი იმე დოვ ნებ დნენ, რომ ქვეყ ნის და მოუ კი დებ ლო ბის თვის ბრძო-

ლას უც ხოე თი დან გააგ რძე ლებ დნენ და ამით დაეხ მა რე ბოდ ნენ თა ვიანთ სამ შობ ლოს (ბენ დია ნიშ ვი ლი, 2012).

უკან გადადგმული ნაბიჯი: 

1921 წელს საქართველომ დაკარგა არა მარტო დამოუკიდებლობა, არამედ 20 000 კვ/კმ ტერიტორიაც. ბორჩალოს და 

ზაქათალის ოლქები გადაეცა საქართველოს მეზობელ რესპუბლიკებს - სომხეთსა და აზერბაიჯანს, ხოლო ჩრდილოეთი 

საზღვარი ჩასწორდა რუსეთის სასარგებლოდ (ბენდიანიშვილი, 2001). საბჭოთა რუსეთის მიერ საქათველოს ანექსიის 

შემდეგ შეიქმნა „დამოუკიდებელი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა“. ამ სახელწოდებაში სიტყვა „დამოუკიდებელი“ 

სრულიად ზედმეტი იყო, რადგან ყველაფერი იმართებოდა მოსკოვიდან (თოიძე, 1991). კომუნისტებს სწამდათ თავიანთი 

იდეოლოგიის და ცდილობდნენ ფართომასშტაბიანი და ძლიერი აგიტაციის გზით დაეშორებინათ ქართველი ხალხი 

ევროპული ქვეყნებისგან. სამაგალითოდ უსწორდებოდნენ საწინააღმდეგო აზრს. ქართველი ხალხი მარტო აღმოჩნდა ამ 

სასტიკი რეჟიმის წინააღმდეგ და უფრო და უფრო შორდებოდა ევროპისკენ მიმავალ გზას. 

ანტისაბჭოთა აჯანყებები

ქარ თვე ლი ხალ ხი არ ეგუე ბო და ქვეყ ნის დამ პყრობ ლის მმარ თვე ლო ბას. სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ მა ქარ თულ მა 

პო ლი ტი კურ მა პარ ტიებ მა შეძ ლეს ორ გა ნი ზე ბუ ლად საერ თო მიზ ნის გარ შე მო გაერ თია ნე ბა. შეიქ მნა „და მოუ კი დებ ლო-

ბის კო მი ტე ტი“, ჩა მოა ყა ლი ბეს სამ ხედ რო ცენ ტრი და დაიწ ყეს ან ტი ბოლ შე ვი კუ რი აჯან ყე ბის მომ ზა დე ბა. 

1922 წლის სექ ტემ ბერ ში მოეწ ყო ან ტი საბ ჭო თა აჯან ყე ბა ქა ქუ ცა ჩო ლო ყაშ ვი ლის მე თაუ რო ბით. 1924 წელს კი გამ-

ხორ ციელ და უფ რო ფარ თო მას შტა ბია ნი აჯან ყე ბა, რო მე ლიც თბი ლისს და ქუ თაის საც მოი ცავ და. სა ბო ლოოდ, ორი ვე 

აჯან ყე ბა მარ ცხით დას რულ და. საბ ჭო თა არ მიის დამ სჯელ მა რაზ მებ მა სის ხლში ჩაახ შეს აჯან ყე ბე ბი და დახ ვრი ტეს 

მა თი მო ნა წი ლეე ბი (ბენ დია ნიშ ვი ლი, 2001).

ევ რო პუ ლი სა ხელ მწი ფოე ბის მხრდან აჯან ყე ბე ბით დაინ ტე რე სე ბის მიუ ხე და ვად, ძნე ლია იმის ვა რაუ დი, ევ რო პა რა 

სა ხის დახ მა რე ბას გაუ წევ და სა ქარ თვე ლოს წარ მა ტე ბის შემ თხვე ვა ში. თუმ ცა ყვე ლა ფე რი პი რი ქით მოხ და, აჯან ყე ბუ-

ლე ბი და მარ ცხდნენ და სა ქარ თვე ლომ მხო ლოდ მო რა ლუ რი მხარ და ჭე რა მიი ღო ევ რო პის ქვეყ ნე ბის გან (ჯი ქია, 2011). 
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წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

1924 წლის აჯანყებით დასრულდა საქართველოში ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთი ეტაპი. აჯანყებები 

ნამდვილად იყო ქართველი ერის ბრძოლისუნარიანობისა და სიმამაცის გამოხატულება. დიდი საფრთხისა და 

მოწინააღმდეგის აშკარა უპირატესობის მიუხედავად, ისინი წინ აღუდგნენ საბჭოთა ხელისუფლების ძალადობას და კიდევ 

ერთხელ გამოხატეს ქართველი ერის სურვილი ევროპული, დემოკრატიული ფასეულობებისკენ სწრაფვისა. 

მასობრივი რეპრესიები და მეორე მსოფლიო ომი

მეო რე მსოფ ლიო ომის წი ნა პე რიოდ ში დაიწ ყო მა სობ რი ვი რეპ რე სიე ბი ქარ თვე ლი ხალ ხის წი ნააღ მდეგ. რეპ რე-

სიე ბის მი ზა ნი იყო საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის მო წი ნააღ მდე გეე ბის დას ჯა და ში შის და თეს ვა ხალ ხში. სა დამ სჯე ლო ორ გა-

ნოე ბის თა ნამ შრომ ლე ბი, აღ ჭურ ვი ლი უმაღ ლე სი ძა ლაუფ ლე ბით, ფი ზი კუ რი წა მე ბის სას ტიკ ხერ ხებს მი მარ თავ დნენ და 

ისე იღებ დნენ აღია რე ბებს. ქარ თვე ლი ხალ ხის წი ნააღ მდეგ მი მარ თუ ლი ქმე დე ბე ბი მიზ ნად ისა ხავ და სა ზო გა დოებ რივ 

აზ რზე მა სობ რივ ზე მოქ მე დე ბას, ის ტე რიუ ლი ფსი ქო ზის გან ვი თა რე ბას. რეპ რე სიე ბი შეე ხო თით ქმის ყვე ლა სფე როს, 

მათ შო რის უნი ვერ სი ტეტს, თეატრს, წი თე ლი არ მიის ქარ თულ ნა წი ლებს. მნიშ ვნე ლოვ ნად და ზა რალ და ქარ თუ ლი ინ-

ტე ლი გენ ცია. საბ ჭო თა კავ ში რის თვის ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ია ფი მუ შა ხე ლის კონ ცენ ტრი რე ბა რე სურ სე ბით მდი-

დარ შო რეულ აღ მო სავ ლეთ ში. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლო და ნაც უამ რა ვი ადა მია ნი გა დაა სახ ლეს საბ ჭო თა კავ ში რის 

ამ მხა რე ში (ბენ დია ნიშ ვი ლი ა. , 2012).

მეო რე მსოფ ლიო ომის წინ ევ რო პა ში შექ მნილ მა ვი თა რე ბამ სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი ემიგ რა ციის ორად 

გა ყო ფა გა მოიწ ვია. ემიგ რან ტთა ერ თი ნა წი ლი, მათ შო რის ნოე ჟორ და ნია, ეწი ნააღ მდე გე ბო და გერ მა ნიას. მათ გაც-

ნო ბიე რე ბუ ლი ჰქონ დათ ფა შიზ მის და მან გრე ვე ლი ძა ლა და ის სა ქარ თვე ლოს თვის დამ ღუპ ვე ლად მიაჩ ნდათ. მეო რე 

ნა წი ლი კი გერ მა ნია- საბ ჭო თა კავ ში რის ომს სი ხა რუ ლით შეხ ვდა, რად გან სა ქარ თვე ლოს და მოუ კი დებ ლო ბის აღ დგე-

ნას გერ მა ნიის გა მარ ჯვე ბას უკავ ში რებ დნენ.

1942 წელს გერ მა ნია ში შეიქ მნა „ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი კო მი ტე ტი“, რომ ლის მი ზა ნი იყო ქარ თვე ლე ბის საერ თო 

იდეით გაერ თია ნე ბა და მა თი ინ ტე რე სე ბის დაც ვა გერ მა ნიის ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა შე. ამა ვე წელს შეიქ მნა კა ვა სიუ რი 

ლე გიო ნე ბი, რო მელ თა შე მად გენ ლო ბა ში შე დიო და 12 ქარ თუ ლი, 10 სომ ხუ რი და 8 აზერ ბაი ჯა ნუ ლი ბა ტა ლიო ნი. რო ცა 

საბ ჭო თა კავ ში რი მეო რე მსოფ ლიო ომ ში ჩაერ თო, სა ქარ თვე ლო დან წი თელ არ მია ში მსა ხუ რობ და 126 039 მე თაუ რი 

და ჯა რის კა ცი. მთლია ნად ომის პე რიოდ ში 700 000 ადა მია ნი გაიწ ვიეს სა ქარ თვე ლო დან (ბენ დია ნიშ ვი ლი ა. , 2012). 

უკან გადადგმული ნაბიჯი: 

მასობრივმა რეპრესიებმა მთლიანად გაანადგურა ანტისტალინური ოპოზიციის ყველა ძირითადი მიმართულება 

(ბენდიანიშვილი ა. , 2012). ეკონომიკა იმართებოდა ისეთი მეთოდებით, რაც მთლიანად გამორიცხავდა საბაზრო 

ურთიერთობების ეკონომიკურ პრინციპებს. არ იყო გათვალისწინებული ჯანსაღი კონკურენცია, განადგურდა 

თავისუფალი მეწარმეობა, მატერიალური სტიმულირება შეიცვალა მორალურით. საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში 

ყოფნის პერიოდმა საქართველოს ევროპული განვითარების გზაზე უარყოფითად იმოქმედა - ჩამოაშორა ქვეყანა 

განვითარებად კურსს და დააშორა ევროპულ ფასეულობებს. 

ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა

1956 წლის 9 მარ ტი – 1953 წლის 5 მარტს გარ დაიც ვა ლა იო სებ სტა ლი ნი. ხე ლი სუფ ლე ბის თვის ბრძო ლა ში გა მარ-

ჯვე ბუ ლი გა მო ვი და ნი კი ტა ხრუშ ჩო ვი, რო მელ მაც ცვლი ლე ბე ბის პო ლი ტი კა სტა ლი ნის კულ ტის კრი ტი კით დაიწ ყო 

ქარ თვე ლი ერის შეუ რაც ხყო ფა ში გა დაი ზარ და. 1956 წლის 5-9 მარტს თბი ლის ში, სტა ლი ნის სა ხე ლო ბის სა ნა პი რო ზე 

გრან დიო ზუ ლი პერ მა ნენ ტუ ლი მი ტინ გე ბი გაი მარ თა, რომ ლებ ზეც საბ ჭო თა კავ ში რი დან სა ქარ თვე ლოს გას ვლის მოთ-

ხოვ ნის სა კით ხიც დაის ვა. მოძ რაო ბამ მთე ლი სა ქარ თვე ლო მოიც ვა. დე და ქა ლა ქის კენ დაიძ რა მო სახ ლეო ბა სა ქარ თვე-

ლოს სხვა დას ხვა კუთ ხი დან. მი ტინ გის მო ნა წი ლე თა რაო დე ნო ბა სულ უფ რო და უფ რო მა ტუ ლობ და. ხე ლი სუფ ლე ბამ 

მშვი დო ბიან მო მი ტინ გეებს საბ ჭო თა არ მიის ნა წი ლე ბი დაუ პი რის პი რა, რომ ლის შე დე გად გა მოს ვლე ბი ჩაახ შეს და 

რამ დე ნი მე ათეუ ლი ადა მია ნი სი ცოც ხლეს გა მოა სალ მეს (ხა ზა რა ძე, 2009).

1989 წლის 9 აპ რი ლი – ან ტი საბ ჭო თა მოძ რაო ბა სა ქარ თვე ლოს სსრ-ში 1988 წლის თვის უფ რო გააქ ტიურ და. თბი-

ლის ში ეწ ყო ბო და გა ფიც ვე ბი და მი ტინ გე ბი. მდგო მა რეო ბა კი დევ უფ რო დაი ძა ბა 1989 წლის 18 მარ ტის ე.წ. „ლიხ ნის 
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ასამ ბლეის“ ჩა ტა რე ბის შემ დეგ, სა დაც აფ ხა ზე ბის ნა წილ მა სა ქარ თვე ლო დან გა მო ყო ფა მოით ხო ვა. საპ რო ტეს ტო 

აქ ციებ მა პიკს მიაღ წია 1989 წლის 4 აპ რილს, რო დე საც ათეუ ლა თა სო ბით ქარ თვე ლი შეიკ რი ბა მთავ რო ბის სახ ლის 

წინ, რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე. მო მი ტინ გეებ მა, რო მელ თაც ხელ მძღვა ნე ლობ და და მოუ კი დებ ლო ბის კო მი ტე ტი (მე რაბ 

კოს ტა ვა, ზვიად გამ სა ხურ დია, გიორ გი ჭან ტუ რია, ირაკ ლი ბა თიაშ ვი ლი, ირაკ ლი წე რე თე ლი) მოაწ ყვეს მშვი დო ბია ნი 

დე მონ სტრა ცია შემ დე გი მოთ ხოვ ნით: დას ჯი ლიყ ვნენ აფ ხა ზი სე პა რა ტის ტე ბი და აღ დგე ნი ლი ყო სა ქარ თვე ლოს და-

მოუ კი დებ ლო ბა.

ად გი ლობ რივ მა საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბამ და კარ გა სი ტუა ცია ზე კონ ტრო ლი და ვე ღარ აც ხრობ და საპ რო ტეს ტო აქ-

ციებს (გუ რუ ლი, 2003). 1989 წლის 9 აპ რილს, გამ თე ნიი სას თბი ლის ში, რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე, მთავ რო ბის სა სახ ლის წი-

ნამ დე ბა რე ტე რი ტო რია ზე, საბ ჭო თა კავ ში რის სა დამ სჯე ლო სამ ხედ რო ნა წი ლებ მა მშვი დო ბია ნი საპ რო ტე ტო აქ ცია დაარ-

ბიეს, რის შე დე გა დაც 21 უდა ნა შაუ ლო ადა მია ნი დაი ღუ პა, უმე ტე სო ბა ქა ლე ბი, მათ შო რის იყ ვნენ სკო ლის მოს წავ ლეე ბიც. 

წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

1956 წლის 9 მარტმა საქართველოში ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ახალ ეტაპს ჩაუყარა საფუძველი. 

ამის შემდეგ ანტიიმპერიული მოძრაობა საქართველოში აღარ შეწყვეტილა. სწორედ 9 მარტის მოვლენით დაიწყო 

ეროვნული სულისკვეთების გამოღვიძება. 1989 წლის 9 აპრილის მოვლენებს, ტრაგიკული შედეგის მიუხედავად, 

გარდამტეხი მნიშვნელობა ჰქონდა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მან ეროვნული მოძრაობის აღმავლობა და 

ქართველი საზოგადოების კონსოლიდაცია განაპირობა. 9 აპრილის ტრაგედიამ მსოფლიო საზოგაოების საყოველთაო 

პროტესტი გამოიწვია. საბჭოთა მთავრობის საერთაშორისო პრესტიჟი მინიმუმამდე დაეცა. საქართველოს კომპარტია და 

მთავრობა იძულებული გახდნენ დაენიშნა უზენაესი საბჭოს მრავალპარტიული დემოკრატიული არჩევნები. 

საბჭოთა კავშირის დაშლა 

საბ ჭო თა კავ შირ ში ბრეჟ ნე ვის „უძ რაო ბის“ ეპო ქი დან დაწ ყე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სტაგ ნა ცია XX საუ კუ ნის 80-ია ნი 

წლე ბი დან უკ ვე აშ კა რა კრი ზის ში გა დაი ზარ და.

1985 წელს საბ ჭო თა კავ ში რის გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის პო ზი ცია ზე მი ხეილ გორ ბა ჩო ვი მო ვი და და სცა და, არ სე ბუ ლი 

ვი თა რე ბა რე ფორ მე ბის გზით გა მოეს წო რე ბი ნა. ცენ ზუ რი სა და ბიუ როკ რა ტიის შემ ცი რე ბით გორ ბა ჩო ვი იმე დოვ ნებ და 

საბ ჭო თა რე ჟი მის გარ დაქ მნას, თუმ ცა სის ტე მის ლი ბე რა ლი ზა ციამ ვარ შა ვის პაქ ტის ქვეყ ნებ სა და საბ ჭო თა რეს პუბ-

ლი კე ში შეუქ ცე ვა დი პრო ცე სე ბის დაწ ყე ბას მის ცა ბიძ გი.

80-ია ნი წლე ბის ბო ლოს ერ თმა ნე თის მი ყო ლე ბით დაემ ხო კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მე ბი აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში, ხო ლო 

საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში დაიწ ყო ეროვ ნუ ლი მოძ რაო ბის გააქ ტიუ რე ბა. ან ტი საბ ჭო თა დი სი დენ ტუ რი მოძ რაო ბა ფარ-

თო მას შტა ბიან მი ტინ გებ ში გა დაი ზარ და და უკ ვე დაუ ფა რა ვად გა მოჰ ქონ დათ და მოუ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნის ლო ზუნ გე-

ბი. 1991 წლის 26 დე კემ ბერს საბ ჭო თა კავ შირ მა, რო გორც სა ხელ მწი ფომ და საერ თა შო რი სო სა მარ თლის სუ ბიექ ტმა, 

არ სე ბო ბა შეწ ყვი ტა (ბონ დო, 2008).

წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

საბჭოთა კავშირის დაშლამ და კომუნისტური ბლოკის გაქრობამ შექმნა სრულიად ახალი ვითარება მსოფლიოში 

დემოკრატიისა და დემოკრატიზაციის თვალსაზრისით. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს მიეცათ შესაძლებლობა ტოტალიტარიზმის 

მარწუხებიდან თავის დაღწევისა და ახალ, ლიბერალურ ფასეულობებზე დაფუძნებული სახელმწიფოს მშენებლობის. 

სამოცდაათწლიან საბჭოთა ეპოქის დასრულებით საქართველო კვლავ დაუბრუნდა თავისი განვითარების ბუნებრივ გზას, 

რომელიც 1921 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა ოკუპაციამ დროებით შეანელა.
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თავი IV – საქართველო 90-იან წლებში
დამოუკიდებლობის აღდგენა

1990 წლის 28 ოქ ტომ ბრის არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბით გა მარ ჯვე ბუ ლი გახ და ზვიად გამ სა ხურ დიას მიერ და ფუძ ნე ბუ ლი 

საარ ჩევ ნო ბლო კი: „მრგვა ლი მა გი და - თა ვი სუ ფა ლი სა ქარ თვე ლო“ (ხა ზა რა ძე, 2009). ახ ლად არ ჩეულ მა უზე ნაეს მა 

საბ ჭომ გა მოი ყე ნა სსრკ-ის კონ სტი ტუ ციით მო კავ ში რე რეს პუბ ლი კე ბის თვის მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა სსრკ-ი დან გას ვლის 

შე სა ხებ. ქარ თვე ლი ხალ ხის იუ რი დიუ ლი ნე ბის და დას ტუ რე ბის სა ჭი როე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ეროვ ნულ მა ხე ლი სუფ-

ლე ბამ 1991 წლის 31 მარტს ჩაა ტა რა რე ფე რენ დუ მი შემ დე გი შე კით ხვით: „ე თან ხმე ბით თუ არა სა ქარ თვე ლოს სა ხელ-

მწი ფო და მოუ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნას 1918 წლის 26 მაი სის და მოუ კი დებ ლო ბის აქ ტის სა ფუძ ველ ზე?“ რე ფე რენ დუმ ში 

მო ნა წი ლე თა 95 პრო ცენ ტზე მეტ მა მხა რი დაუ ჭი რა სა ქარ თვე ლოს და მოუ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნას (ჯა ნე ლი ძე, 2008). 

რე ფე რენ დუ მის სა ფუძ ველ ზე 1991 წლის 9 აპ რილს უზე ნაეს მა საბ ჭომ სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფოებ რი ვი და მოუ კი-

დებ ლო ბა აღ დგე ნი ლად გა მოაც ხა და. იმა ვე წლის აპ რილ ში სა ქარ თვე ლოს უზე ნაეს მა საბ ჭომ ზვიად გამ სა ხურ დია 

რეს პუბ ლი კის პირ ველ პრე ზი დენ ტად აირ ჩია (გუ რუ ლი, 2003) (ბუ ჭუ ხიშ ვი ლი, 2005).

წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

1991 წლის 9 აპრილს დამოუკიდებლობის გამოცხადება უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა როგორც ქართული 

სახელმწიფოებრიობის, ისე ევროპული ცივილიზაციისკენ მიმავალ გზაზე. საქართველომ შეძლო დაებრუნება უფლება, 

თავად წარემართა საკუთარი საშინაო და საგარეო პოლიტიკა საერთაშორისო ასპარეზზე. მან კვლავ აღიდგინა 

დამოუკიდებელი, სუვერენული საერთაშორისო სუბიექტის სტატუსი, რაც უმთავრესი ფასეულობაა იმ ქვეყნისთვის, 

რომელსაც სურს იყოს სახელმწიფო ევროპული ოჯახის სხვა სახელწიფოთა შორის.

სამოქალაქო ომი საქართველოში

1991 წლის 31 მარტს ჩატარებული რეფერენდუმის შემდეგ ნათელი გახდა, რომ საქართველოს სამომავლო გეგმები 

რუსეთის იდეოლოგიას ეწინააღმდეგებოდა. მეზობელმა სახელმწიფომ მოახერხა არეულობის შექმნა ჩვენს ქვეყანაში. 

თბილისში დაიწყო სამოქალაქო ომი, რაც აჯანყებულების გამარჯვებითა და ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების 

დამხობით დასრულდა. ქვეყნის მართვა „სამხედრო საბჭომ“ ჩაიბარა, თუმცა ვერ მოხერხდა ქვეყანაში წესრიგის 

დამყარება და 1992 წელს საჭირო გახდა მოსკოვიდან ედუარდ შევარდნაძის მოწვევა. სწორედ ამ პერიოდში გამოეყო 

აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ხოლო ქვეყანაში ძალაუფლება ხელში აიღო 

სახელმწიფო საბჭომ (შველიძე, 2008). 

ნაბიჯი უკან: 

სამოქალაქო ომი ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მტკივნეული ისტორიული მონაკვეთია, რომლის დროსაც ასეულობით 

ქართველი დაიღუპა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა დაირღვა - დაიკარგა აფხაზეთი და სამაჩაბლო. 

სახელმწიფო გადატრიალებამ უარყოფითად იმოქმედა ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობაზე. 

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ამ პერიოდში საქართველო იმდენად იყო დაკავებული საშინაო საქმეების მოგვარებით, 

გარკვეული დროის განმავლობაში ევროპასთან დაახლოების მიზნით აღარაფერი განუხორციელებია.

საქართველო საერთაშორისო ასპარეზზე

მძი მე სა ში ნაო მდგომა რეო ბის მოგვა რე ბის შემ დეგ, სა ქარ თველო საერ თაშ ორისო ას პა რეზ ზე აქ ტიუ რად იწ ყებს 

მოქმე დე ბას. 1992 წლის ივ ლის ში ქვე ყა ნა გახ და გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის ორგა ნი ზა ციის წევ რი. ამა ვე წელს სა ქარ-

თველომ დაიწყო თა ნამ შრომლობა ევ როკავ შირ სა და ნატ ოსთან. 1994 წელს სა ქარ თველომ ხე ლი მოა წე რა ჩრდილ-

ოატ ლან ტი კუ რი კავ ში რის (ნატოს) პროგრა მას „პარ ტნიო რობა მშვიდ ობის თვის“, ხოლო 1999 წელს სა ქარ თველო 

ევ როპის საბჭოს (ევ როსაბჭო) სრუ ლუფ ლე ბია ნი წევ რი გახ და. ამ ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით ევ როსაბჭოს გე ნე რა ლუ რი 

ასამ ბლეის სხდომა ზე ზუ რაბ ჟვა ნიამ წარ მოთქვა მრა ვა ლი თაო ბის ქარ თველ თა სათ ქმე ლი: 

„მე ვარ ქარ თვე ლი და, მა შა სა და მე, ვარ ევ როპე ლი!“ 
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წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

გასული საუკუნის 90-იან წლების დასაწყისში, როცა საქართველომ მოიპოვა დამოუკიდებლობა, ახლად წარმოქმნილი 

სახელმწიფოს წინაშე ურთულესი ამოცანები იდგა: დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა და საბაზრო ეკონომიკაზე 

გასვლა. ქვეყანაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის მიუხედავად, საქართველომ თავისი ისტორიული არჩევანი გააკეთა და 

სტაბილურად აიღო პროდასავლური კურსი. საქართველო თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებში მეტ-ნაკლებად 

ჩართვას ცდილობდა. მისი მიზანი იყო ქვეყნის სტაბილურ და უსაფრთხო გარემოში განვითარება. სწორედ ამის მისაღწევად, 

საქართველომ ევროპასა და ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრირება აირჩია. აქტიურად ცდილობდა განესაზღვრა თავისი 

როლი და ადგილი საერთაშორისო სისტემაში, რაც ევროპისკენ ქვეყნის წინ გადადგმულ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს.

საქართველოს კონსტიტუცია

ქვე ყა ნა ში სტა ბი ლუ რო ბის მიღ წე ვის თვის, სა ხელ მწი ფოებ რი ვი ინ სტი ტუ ტე ბის გან მტკი ცე ბის თვის, ძი რი თა დი მი მარ-

თუ ლე ბე ბის გან საზ ღვრის თვის აუ ცი ლე ბე ლი იყო ახა ლი კონ სტი ტუ ციის მი ღე ბა. 1995 წლის 24 აგ ვის ტოს პარ ლა მენ ტმა 

მიი ღო კონ სტი ტუ ცია, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა 1921 წლის 21 თე ბერ ვლის უმაღ ლეს სა კა ნონ მდებ ლო აქტს. სა ქარ თვე ლოს 

კონ სტი ტუ ციის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო არის და მოუ კი დე ბე ლი, ერ თია ნი და გა ნუ ყო ფე ლი სა ხელ მწი ფო, რაც და დას-

ტუ რე ბუ ლია 1991 წლის 31 მარტს ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რია ზე, მათ შო რის აფ ხა ზე თის ას სრ-ში და ყო ფილ სამ ხრეთ 

ოსე თის ავ ტო ნო მიურ ოლ ქში ჩა ტა რე ბუ ლი რე ფე რენ დუ მი თა და 1991 წლის 9 აპ რი ლის სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფოებ-

რი ვი და მოუ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნის აქ ტით. 

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია გა ნამ ტკი ცებს ადა მია ნის სა ყო ველ თაოდ აღია რე ბულ უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ ლე-

ბებს. სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბა ცნობს და აღია რებს ამ უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ ლე ბებს, რო გორც წა რუ ვალ და უზე-

ნაეს ფა სეუ ლო ბებს. ხე ლი სუფ ლე ბის გან ხორ ციე ლე ბი სას ხალ ხი და სა ხელ მწი ფო შეზ ღუ დუ ლი არიან ამ უფ ლე ბე ბი თა 

და თა ვი სუფ ლე ბე ბით, რო გორც უშუა ლოდ მოქ მე დი სა მარ თლით. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია აც ხა დებს რწმე ნი სა 

და აღ მსა რებ ლო ბის თა ვი სუფ ლე ბას და, ამას თან ერ თად, აღია რებს სა ქარ თვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლიუ რი 

მარ თლმა დი დებ ლუ რი ეკ ლე სიის გან სა კუთ რე ბულ როლ სა და მის და მოუ კი დებ ლო ბას. 

წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

ქვეყნის უმაღლესმა საკანონმდებლო აქტმა განამტკიცა ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, 

განსაზღვრა ქვეყნის ფასეულობითი მიმართულებები. უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპული ტიპის სახელმწიფოსთვის 

მნიშვნელოვანია მოწესრიგებული იყოს ქვეყნის საკანონმდებლო ბაზა. სწორედ კონსტიტუცია არის ის სამართლებრივი 

აქტი, რომლის შესაბამისობაშიც უნდა მოვიდეს ქვეყნის სხვა საკანონმდებლო აქტები. 1995 წელს მიღებული კონსტიტუცია 

ღირსეულად წარადგენს ქართულ სახელმწიფოს საერთაშორისო ასპარეზზე.

თავი V – საქართველოს თანამედროვე ეპოქა
2003 წლის რევოლუცია და მისი შედეგები

2003 წლის რე ვო ლუ ციამ დე საკ მაოდ და ძა ბუ ლი მდგო მა რეო ბა იყო მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით. მო სახ ლეო ბას და-

კარ გუ ლი ჰქონ და ნდო ბა ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ. ამას ემა ტე ბო და მძი მე ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რეო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 

არა ხელ საყ რე ლი ვი თა რე ბის ფონ ზე სულ უფ რო და უფ რო აქ ტიურ დე ბო და ოპო ზი ციუ რი სუ ლის კვე თე ბა. 

სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი დაი ნიშ ნა 2003 წლის 2 ნოემ ბერს. არ ჩევ ნე ბის კა ნო ნიე რად და სა მარ თლია ნად ჩა ტა რე-

ბა ზე ყუ რად ღე ბას ამახ ვი ლებ და რო გორც ევ რო პა, ისე ამე რი კის შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი. არ ჩევ ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 

გამ წვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბით შეშ ფო თე ბულ მა აშ შ-ის პრე ზი დენ ტმა ჯორჯ ბუშ მა ოფი ცია ლუ რი წე რი ლით 

მი მარ თა ხე ლი სუფ ლე ბას და სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის დე მოკ რა ტიუ ლი ნორ მე ბის დაც ვით ჩა ტა რე ბის კენ მოუ წო და. 

ასე თი ვე პო ზი ცია ჰქონ და ევ რო საბ ჭოს მი ნის ტრთა კა ბი ნეტს, რო მელ მაც კო მი ტე ტის სპე ცია ლუ რი სხდო მა მიუძ ღვნა ამ 

სა კითხს და სხდო მა ზე და სას წრე ბად ოპო ზი ციუ რი პარ ტიე ბი მიიწ ვია. 

2003 წლის 2 ნოემ ბრის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი უარ ყო ფი თად შეა ფა სეს არა მარ ტო სა ქარ თვე ლო ში, არა მარ ტო 

ქარ თულ მა ოპო ზი ციამ, არა მედ მსოფ ლიოს გავ ლე ნიან მა სა ხელ მწი ფოებ მა და პო ლი ტი კო სებ მა. აღ ნიშ ნუ ლი გახ და 

ძი რი თა დი სა ფუძ ვე ლი სა ზო გა დოე ბის ფარ თო მაშ ტა ბია ნი გა მოს ვლე ბი სა. 23 ნოემ ბერს, ოპო ზი ციუ რი ძა ლე ბის ლი დე-

რებ თან შეხ ვედ რი სა და მო ლა პა რა კე ბის შემ დეგ, ედუარდ შე ვარ დნა ძემ მიი ღო გა დაწ ყვე ტი ლე ბა გა დად გო მის შე სა ხებ 

(ბუ ჭუ ხიშ ვი ლი, ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცია, 2005). 
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2003 წლის რე ვო ლუ ციის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო ში დაიწ ყო და გან ხორ ციელ და ცვლი ლე ბე ბი შემ დე გი რე ფორ მე ბის სა ხით:

• პო ლი ციის რე ფორ მა -2004 წლის ივ ლის ში გაუქ მდა კო რუმ პი რე ბუ ლი საგ ზაო მი ლი ცია და საბ ჭოუ რი სტი ლის 

მი ლი ციის ნაც ვლად შეიქ მნა სა პატ რუ ლო პო ლი ცია, რო მელ მაც მოი პო ვა სა ზო გა დოე ბის ნდო ბა;

• ერ თია ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბი - შეიქ მნა სრუ ლიად ახა ლი, გან სხვა ვე ბუ ლი სა გა მოც დო სის ტე მა, რაც 

გუ ლის ხმობ და გამ ჭვირ ვა ლე, უნი ფი ცი რე ბულ, მე რი ტოკ რა ტიულ პრინ ციპ ზე დამ ყა რე ბუ ლი 

სის ტე მის შექ მნას აბი ტუ რიენ ტთა შე სარ ჩე ვად;

• სა ხელ მწი ფოს მიერ რე გუ ლი რე ბა დი სფე როე ბის რაო დე ნო ბის შემ ცი რე ბა - შე დე გად სა ქარ თვე ლომ 

მნიშ ვნე ლოვ ნად გაიუმ ჯო ბე სა პო ზი ცია მსოფ ლიო ქვეყ ნე ბის რეი ტინ გში ბიზ ნე სის კე თე ბის სი მარ ტი ვით;

წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

• 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ქვეყანამ აიღო პროდასავლური მიმართულება. გატარდა ცვლილებები, 

რათა საქართველო მაქსიმალურად დაახლოებოდა დასავლურ ცივილიზაციას. 

2008 წლის ომი

2008 წლის 7 აგ ვის ტოს რუ სე თის სამ ხედ რო ძა ლე ბი სა ქარ თვე ლოს კენ დაიძ რნენ. ქარ თუ ლი მხრი დან გაი ცა ბრძა ნე-

ბა ჯა რე ბის შე მოჭ რის შე კა ვე ბის შე სა ხებ. ეს კი ით ვა ლის წი ნებ და ქარ თუ ლი ჯა რის შეს ვლას უშუა ლოდ და პი რის პი რე ბის 

ზო ნა ში (ჯო ჯუა, 2010). მეო რე დღეს რუ სე თის არ მიამ შეუ ტია ქარ თულ ჯარს და უკ ვე 11 აგ ვის ტოს ქარ თუ ლი ჯა რი გა მო-

ვი და ცხინ ვა ლი დან. სრუ ლიად გაწ მინ დეს სამ ხრეთ ოსე თი ქარ თვე ლე ბის გან, გა დაწ ვეს მა თი სახ ლე ბი და დახ ვრი ტეს 

სა მო ქა ლა ქო პი რე ბი. რუ სე თის არ მიამ სამ ხრეთ ოსე თის გარ და დაი კა ვა გო რი, ახალ გო რი, ფო თი, ზუგ დი დი და სე ნა კი. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ რუ სე თის ომ ში ჩარ თვის შემ დეგ, ქარ თუ ლი ჯა რის მო ვა ლეო ბა უფ რო მე ტად დროის მო გე ბა 

იყო, რომ ევ რო კავ შირ სა და ამე რი კას მიე ღოთ ზო მე ბი რუ სე თის არ მიის შე სა ჩე რებ ლად. რუ სეთ სა და სა ქარ თვე ლოს 

შო რის შუა მავ ლის რო ლი შეას რუ ლა საფ რან გე თის პრე ზი დენ ტმა ნი კო ლა სარ კო ზიმ - 12 აგ ვის ტოს ხე ლი მოე წე რა 

6-პუნ ქტიან შე თან ხმე ბას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც რუ სე თის არ მია უნ და დაბ რუ ნე ბუ ლი ყო ომამ დე არ სე ბულ საზ ღვრებ-

თან, რაც დღემ დე არ შეს რუ ლე ბუ ლა (ჯონ სი, 2013). 

ნაბიჯი უკან: 

ომის შედეგად საქართველო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. დაიღუპა 850 ადამიანი ორივე მხარეს და 130 ათასმა 

ადამიანმა დატოვა სახლ-კარი. ოკუპირებულ ტერიტორიებს მიემატა ახალგორი. სამხრეთ ოსეთის ტერიოტორია უფრო 

მეტად გამოეყო საქართველოს და შესაბამისად მეტად გაძნელდა ამ საკითხის მოგვარება საქართველოს სასიკეთოდ. 

რუსეთმა უკანონოდ აღიარა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. 

მძიმე დარტყმა მიიღო ქვეყნის ეკონომიკამ - დაზარალდა 1,2 მილიარდი აშშ დოლარით, რამაც კიდევ ერთხელ 

დაგვანახვა კავშირი ეკონომიკასა და ომს შორის. საქართველო გახდა ნაკლებად სტაბილური ქვეყანა, როგორც 

ევროპული სახელმწიფოებისთვის, ისე ინვესტორებისთვის, რომელთა ინვესტიციაც დიდწილად განსაზღვრავს 

დამოკიდებული ქვეყნის ეკონომიკას (ჯონსი, 2013).

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები

2012 წლის 1-ლ ოქ ტომ ბერს სა ქარ თვე ლო ში გაი მარ თა მერ ვე მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტის არ ჩევ ნე ბი, რომ ლის შე დე-

გად, პირ ვე ლად და მოუ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს ის ტო რია ში, ხე ლი სუფ ლე ბა შეიც ვა ლა არ ჩევ ნე ბის გზით. 

არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლეობ და ამომ ჩე ველ თა საერ თო რაოდ ე ნო ბის 61,31 პრო ცენ ტი. საარ ჩევ ნო ბა რიე რის გა და ლახ-

ვა შეძ ლო ორ მა საარ ჩევ ნო სუ ბიექ ტმა. ესე ნია: „ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლი - ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ და „ერ თია ნი ნა ციო ნა ლუ რი 

მოძ რაო ბა - მე ტი სარ გე ბე ლი ხალხს“, რო მელ თა გა ნაც გა მარ ჯვე ბულ მა საარ ჩევ ნო ბლოკ მა „ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლი- ქარ-

თუ ლი ოც ნე ბამ“ პარ ლა მენ ტში 85 მან და ტი მოი პო ვა, ხო ლო „ნა ციო ნა ლურ მა მოძ რაო ბამ“ - შე სა ბა მი სად 65.
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წინ გადადგმული ნაბიჯი: 

არჩევნების, როგორც ხელისუფლების შეცვლის ქმედითი მექანიზმის ინსტიტუციონალიზაცია მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრებისთვის. ამ თვალსაზრისით 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება და საქართველოს დემოკრატიულ, დასავლურ 

ფასეულობებზე დამყარებულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებისთვის წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეიძლება შეფასდეს.

2012 წლის არჩევნებით შეიქმნა პრეცენტდენტი ხელისუფლების მშვიდობიანი, არაძალადობრივი, დემოკრატიული 

გზით ცვლილებისა, რაც ქმნის საფუძველს, გაჩნდეს ნდობა დემოკრატიული ინსტიტუტების, კერძოდ მისი ქვაკუთხედის, 

არჩევნების მიმართ და ის დამკვიდრდეს როგორც პოლიტიკური კულტურის ნაწილი.
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დასკვნა

სა ქარ თვე ლოს უახ ლე სი ის ტო რიის გახ სე ნე ბით, ევ რო პას თან დაახ ლოე ბა- და შო რე ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო-

ვა ნი მოვ ლე ნე ბი სა და თა რი ღე ბის გაა ნა ლი ზე ბით, კი დევ ერ თხელ თვა ლი მი ვა დევ ნეთ, თუ რა ეტა პე ბი გაია რა ჩვენ მა 

ქვე ყა ნამ. სწო რედ ამ მიზ ნით არის შეს წავ ლი ლი და გაა ნა ლი ზე ბუ ლი XIX საუ კუ ნის მი წუ რუ ლი დან დღემ დე ქვეყ ნის პო-

ლი ტი კურ თუ სა ზო გა დოებ რივ ცხოვ რე ბა ში მომ ხდა რი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მოვ ლე ნე ბი.

დღეს სა ქარ თვე ლო, ისე რო გორც არას დროს, ახ ლოს არის თა ვის ის ტო რიულ მი ზან თან, დაუბ რუნ დეს ერ თიან 

ევ რო პულ ოჯახს. შე სა ბა მი სად, სულ უფ რო იზ რდე ბა ამ პრო ცე სის თვის სა ზო გა დოებ რი ვი მხარ და ჭე რი სა და გან სა-

კუთ რე ბით სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის, იქ და საქ მე ბულ სა ჯა რო მო ხე ლე თა ეფექ ტია ნი საქ მია ნო ბის მნიშ ვნე ლო ბა. 

რო გორც პირ ველ, ისე მეო რე შემ თხვე ვა ში წარ სუ ლის სწორ ანა ლიზს მარ თლაც შეუძ ლია კე თი ლი სამ სა ხუ რის გა წე ვა, 

რა თა აღარ გა ვი მეო როთ დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მე ბი, გა ვი ზია როთ დაგ რო ვი ლი გა მოც დი ლე ბა და მზად ვი ყოთ ახა ლი 

გა მოწ ვე ვე ბის თვის.
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ავტორები:

გო გა ბა გაუ რი

შო თა  შა ფა ქი ძე

ირ მა კი ლა სო ნია

ქამ რან  მა მე დო ვი

შო რე ნა ყუ ბა ნეიშ ვი ლი

მენ ტო რი: თა მარ ქუ სი კაშ ვი ლი

სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის ასო ცი რე ბის 

შე თან ხმე ბით შექ მნი ლი ინ სტი ტუ ციუ რი ჩარ ჩო

სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ციის სა მი ნის ტროს 

ევ რო კავ ში რის სა მარ თლის დე პარ ტა მენ ტის 

უფ რო სის მო ვა ლეო ბის შემ სრუ ლე ბე ლი
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შინაარსი

შე სა ვა ლი

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის შე დე გად წარ მოქ ნი ლი ინ სტი ტუ ტე ბის სტრუქ ტუ რა და მა თი საქ მია ნო ბა

3.1 ასო ცი რე ბის საბ ჭო

3.1.1.ა სო ცი რე ბის საბ ჭოს შეხ ვედ რე ბი

3.2 ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი

3.3 ასო ცი რე ბის ქვე კო მი ტე ტე ბი და სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი

3.4 სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი

3.5 ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის პლატ ფორ მა

დას კვნა და რე კო მენ და ციე ბი
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შე სა ვა ლი

„მე ვარ ქარ თვე ლი და, მა შა სა და მე, მე ვარ ევ რო პე ლი“ - ეს სიტ ყვე ბი სა ქარ თვე ლოს აწ გარ დაც ვლილ მა პრე-

მიერ -მი ნის ტრმა ზუ რაბ ჟვა ნიამ 1999 წელს ევ რო საბ ჭოს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლეის სხდო მა ზე წარ მოთ ქვა. მარ თა ლია, 

ევ რო საბ ჭო უშუა ლოდ ევ რო კავ ში რის ორ გა ნო არაა და ცალ კე მდგომ ორ გა ნი ზა ციას წარ მოად გენს, სა ქარ თვე ლოს 

გა წევ რია ნე ბა 1999 წლის 27 აპ რილს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მოვ ლე ნა იყო. ამით დამ ტკიც და, რომ სა ქარ თვე ლო ევ რო პუ-

ლი ქვე ყა ნაა და ევ რო პუ ლი სა ზო გა დოე ბის ნა წილს წარ მოად გენს. „ჩვენ რომ პო ლი ტი კუ რად ვე კუთ ვნით ევ რო პას, ეს 

გან საზ ღვრუ ლია იმით, რომ 1999 წლი დან ჩვენ ვართ ევ რო პის საბ ჭოს წევ რი. ჩვენ გვსურს, წა ვი დეთ კი დევ უფ რო წინ და 

გავ ხდეთ ევ რო კავ ში რის წევ რი“ - აც ხა დებს ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვი ლი, ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ციის კო მი ტე ტის თავ ჯდო მა რე. 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობები დაიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლისა და დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების შემდეგ 1991-1992 წლებში. აღნიშნული ურთიერთობები არაერთ მნიშვნელოვან 

მოვლენას მოიცავს, თუმცა ყველაზე აღსანიშნავია ასოცირების შესახებ შეთანხმება1. 2014 წლის 27 ივ  ნისს ბრიუ -

სელ  ში ხე  ლი მოე  წე  რა „ერ  თი მხრივ, ევ  რო  კავ  შირს და ევ  რო  პის ატო  მუ  რი ენერ  გიის გაერ  თია  ნე  ბას და მათ წევრ 

სა  ხელ  მწი  ფოებ  სა და, მეო  რე მხრივ, სა  ქარ  თვე  ლოს შო  რის ასო  ცი  რე  ბის შე  სა  ხებ“ შე  თან  ხმე  ბას (შემ  დგომ  ში ასო -

ცი  რე  ბის შე  თან  ხმე  ბა). ასო  ცი  რე  ბის შე  თან  ხმე  ბა ფორ  მდე  ბა ევ  რო  კავ  შირ  სა და ევ  რო  კავ  ში  რის არა  წევრ ქვე  ყა  ნას 

შო  რის, მიზ  ნად ისა  ხავს მხა  რე  თა შო  რის თა  ნამ  შრომ  ლო  ბის ჩარ  ჩოს შექ  მნას და ის სა  მარ  თლებ  რი  ვად სა  ვალ  დე  ბუ -

ლოა. სა  ქარ  თვე  ლოს შემ  თხვე  ვა  ში შე  თან  ხმე  ბა ინო  ვა  ციუ  რია, რად  გან, მა  ნამ  დე გა  ფორ  მე  ბუ  ლი მსგავ  სი შე  თან  ხმე -

ბე  ბის  გან გან  სხვა  ვე  ბით, მოი  ცავს ღრმა და ყოვ  ლის  მომ  ცვე  ლი თა  ვი  სუ  ფა  ლი ვაჭ  რო  ბის სივ  რცის კომ  პო  ნენტს. ეს 

უკა  ნას  კნე  ლი წარ  მოად  გენს სა  ქარ  თვე  ლოს კა  ნონ  მდებ  ლო  ბის ევ  რო  კავ  ში  რის კა  ნონ  მდებ  ლო  ბას  თან დაახ  ლოე  ბის 

ინ  სტრუ  მენტს, რო  მე  ლიც, თა  ვის მხრივ, უზ  რუნ  ველ  ყოფს ქვეყ  ნის ვაჭ  რო  ბი  სა და ეკო  ნო  მი  კის ზრდას. ის ასე  ვე ეხ  მა -

რე  ბა სა  ქარ  თვე  ლოს ევ  რო  კავ  შირ  თან სა  ქონ  ლი  თა და მომ  სა  ხუ  რე  ბით ვაჭ  რო  ბა  ში არ  სე  ბუ  ლი ბა  რიე  რე  ბის მოხ  სნა  ში2.  

2014 წლის ივ  ნის  ში სა  ქარ  თვე  ლო და ევ  რო  კავ  ში  რი შე  თან  ხმდნენ ასო  ცი  რე  ბის დღის წეს  რიგ  ზე, რო  მე  ლიც ად  გენს შე -

თან  ხმე  ბით გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბუ  ლი ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბის გან  ხორ  ციე  ლე  ბის პრიო  რი  ტე  ბებს 2014-2016 წლე  ბის  თვის. დღის 

წეს  რი  გით გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბუ  ლია გარ  კვეუ  ლი ინ  სტი  ტუ  ტე  ბის შექ  მნა, რო  მელ  თა ერ  თ-ერ  თი მი  ზა  ნი სა  ქარ  თვე  ლოს კა -

ნონ  მდებ  ლო  ბის ევ  რო  კავ  ში  რის კა  ნონ  მდებ  ლო  ბას  თან ჰარ  მო  ნი  ზა  ციაა.

რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად, ორ მხრი ვი და მრა ვალ მხრი ვი მო ლა პა-

რა კე ბე ბის და მოთ ხოვ ნე ბის იმ პლე მენ ტა ციი სა და მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით შეიქ მნა გარ კვეუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი. ერ თ-ერ თი 

მათ გა ნია ასო ცი რე ბის საბ ჭო, რო მე ლიც წარ მოად გენს იმ ძი რი თად ორ გა ნო სა და პლატ ფორ მას, სა დაც ერ თმა ნეთს 

ხვდე ბიან ევ რო კავ ში რი სა და სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი პი რე ბი და გა ნი ხი ლა ვენ მიღ წეულ წარ მა ტე ბებ სა თუ სა მო მავ ლო 

ნა ბი ჯებს. ამას თა ნა ვე, ის პე რიო დუ ლად გა და ხე დავს ამ შე თან ხმე ბის ფუნ ქციო ნი რე ბის სა კითხს მი სი მიზ ნე ბი დან გა-

მომ დი ნა რე. ასო ცი რე ბის საბ ჭოს თან ერ თად შეიქ მნა ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი და თე მა ტუ რი ქვე კო მი ტე ტე ბი, რომ ლე ბიც 

ეხ მა რე ბიან ასო ცი რე ბის საბ ჭოს ფუნ ქციე ბი სა და მო ვა ლეო ბე ბის შეს რუ ლე ბა ში. შეიქ მნა სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის 

კო მი ტე ტიც, სა დაც შე დიან ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი.

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა სა ქარ თვე ლოს თვის ის ტო რიუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე 

დო კუ მენ ტია, ხში რად შე და რე ბით ნაკ ლე ბი ინ ფორ მა ცია არ სე ბობს მე დია ში, მო სახ ლეო ბა სა და სა ჯა რო მო ხე ლეებს 

შო რის ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის ფუნ ქციო ნი რე ბის შე სა ხებ. ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია ასო ცი რე ბის საბ ჭოს, კო მი-

ტე ტის და ქვე კო მი ტე ტე ბის საქ მია ნო ბა და მნიშ ვნე ლო ბა სა ქარ თვე ლოს თვის, აგ რეთ ვე მა თი გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლო ში 

რე ფორ მე ბის და გეგ მვა სა და გან ხორ ციე ლე ბა ზე. 

ნაშ რო მის მი ზა ნია, ფარ თო მა სე ბი სა და გან სა კუთ რე ბით სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის ხელ-

მი საწ ვდო მი გახ დეს ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბით შექ მნი ლი ინ სტი ტუ ციუ რი მე ქა ნიზ მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია; ჰქონ დეთ 

შე საძ ლებ ლო ბა გაერ კვნენ, თუ რო გორ ხდე ბა გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა, ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის შეს რუ ლე ბის 

მო ნი ტო რინ გი და რა მე ქა ნიზ მე ბით ეხ მა რე ბა ევ რო კავ ში რი სა ქარ თვე ლოს რე ფორ მე ბი სა და ევ რო კავ ში რის სტან დარ-

ტებ სა და კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბის პრო ცეს ში. 

ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია ინ სტი ტუ ტე ბის შექ მნის სა ფუძ ვლე ბი, სტრუქ ტუ რა და მუ შაო ბის პრინ ცი პე ბი. ასე ვე მე დია-

ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია საბ ჭო სა თუ სხვა დას ხვა კო მი ტე ტე ბის შე სა ხებ. ინ ტერ ვიუე ბის სა ფუძ ველ ზე აღ წე რი ლია 

ქარ თუ ლი მხა რის გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბის პო ზი ცია და ხედ ვა ინ სტი ტუ ციურ ჩარ ჩოს თან და კავ ში რე ბით.

იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ მცი რე მა სა ლა არ სე ბობს ინ სტი ტუ ტე ბის შე სა ხებ, კვლე ვის მე თო დო ლო გიად შეირ ჩა 

სა მი ნის ტროე ბის შიგ ნით არ სე ბუ ლი სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის ანა ლი ზი, რომ ლებ ზეც შე და რე ბით ნაკ ლე ბი წვდო მა აქვს 

მო სახ ლეო ბას. ასე ვე კვლე ვის ერ თ-ერთ მე თო დო ლო გიად არ ჩეულ იქ ნა მე დიის კონ ტენტ ანა ლი ზი. სა ბო ლოოდ კი ჩა-

ტარ და ხუ თი სიღ რმი სეუ ლი ინ ტერ ვიუ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მიმ ღებ პი რებ თან, სა მი ნის ტროე ბის წარ მო-

მად გენ ლებ თან, ამ ორ გა ნოე ბის საქ მია ნო ბა ში ჩარ თულ ადა მია ნებ თან და ბულ გა რელ ექ სპერ ტთან ევ როინ ტეგ რა ციის 

სა კით ხებ ში, მათ შო რი საა: იუს ტი ციის მი ნის ტრის მოად გი ლე გო ჩა ლორ თქი ფა ნი ძე, რო მე ლიც უშუა ლოდ მო ნა წი ლეობს 

ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტის საქ მია ნო ბა ში; ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ციის კო მი ტე ტის თავ ჯდო მა რე ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვი ლი, რო-

მე ლიც ამავ დროუ ლად სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტის თავ ჯდო მა რის მოად გი ლეა; სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე-

1. საქართველო - ევროკავშირის ურთიერთობების მნიშვნელოვანი მოვლენების ქრონოლოგია  www.mfa.gov.ge

2. "საქართველო - ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების გზამკვლევი"
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ბის კო მი ტე ტის ბიუ როს მდი ვა ნი თეკ ლე ბუ რაშ ვი ლი; ევ როინ ტეგ რა ციის სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის აპა რა ტის ევ რო პას თან 

ინ ტეგ რა ციის კოორ დი ნა ციის დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სის მო ვა ლეო ბის შემ სუ ლე ბე ლი ნი ნო გრძე ლიშ ვი ლი, რო მე ლიც 

ასო ცი რე ბის ქვე კო მი ტე ტის რამ დე ნი მე სა მუ შაო ჯგუ ფის კოორ დი ნა ტო რია; ბულ გა რე ლი ექ სპერ ტი ევ როინ ტეგ რა ციის 

სა კით ხებ ში ჯუ ლია ნა ნი კო ლო ვა, რო მე ლიც გახ ლდათ ბულ გა რე თის რეს პუბ ლი კის ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ციის სა-

კით ხებ ში პა სუ ხის მგე ბე ლი სტრუქ ტუ რე ბის ჯგუ ფის წარ მო მად გე ნე ლი, მი ნის ტრთა საბ ჭო ში ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ციი სა 

და ურ თიერ თო ბის საერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის დი რექ ტო რი, ამა ვე დროს მი ნის ტრთა საბ ჭოს სტრუქ ტუ-

რუ ლი პო ლი ტი კი სა და ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ციის საბ ჭოს პრე მიერ -მი ნის ტრის სამ დივ ნოს წევ რი. 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის შე დე გად წარ მოქ ნი ლი 
ინ სტი ტუ ტე ბის სტრუქ ტუ რა და მა თი საქ მია ნო ბა

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის პო ლი ტი კუ რი დია ლო გის გაღ-

რმა ვე ბას და ეკო ნო მი კურ, პო ლი ტი კურ ინ ტეგ რა ციას, რაც ხელს უწ ყობს ურ თიერ თო ბის გაძ ლიე რე ბას ევ როინ ტეგ რა-

ციის გზა ზე. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ევ როინ ტეგ რა ცია არა მხო ლოდ სა გა რეო საქ მეა, არა მედ- სა ში ნაოც და ამ მი მარ თუ-

ლე ბით სხვა დას ხვა უწ ყე ბე ბი აქ ტიუ რად მუ შაო ბენ. 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე შეიქ მნა 

შემ დე გი სა ხის ინ სტი ტუ ტე ბი: ასო ცი რე ბის საბ ჭო, ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი, სპე ცია ლუ რი კო მი ტე ტე ბი, ქვე- კო მი ტე ტე ბი, 

სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის პლატ ფორ მა. 

ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბით შექ მნი ლი ინ სტი ტუ ტე ბის სქე მა 
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3.1 ასო ცი რე ბის საბ ჭო

მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით მა ღა ლი პო ლი ტი კუ რი დია ლო გი იმარ თე ბა ასო ცი რე ბის საბ ჭოს ფარ გლებ ში (მი ნის ტრე ბის 

დო ნე ზე, მი ნი მუმ წე ლი წად ში ერ თხელ და სა ჭი როე ბის მი ხედ ვი თაც), რო მე ლიც ასე ვე გა ნი ხი ლავს ასო ცი რე ბის შე თან-

ხმე ბის ფარ გლებ ში წარ მოქ მნილ ნე ბის მიერ მნიშ ვნე ლო ვან, ორ მხრივ თუ მრა ვალ მხრივ სა კით ხებს. 

კვლე ვის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ტერ ვიუს დროს იუს ტი ციის მი ნის ტრის მოად გი ლემ, გო ჩა ლორ თქი ფა ნი ძემ 

გა ნაც ხა და, რომ ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზ ღვრუ ლი უმაღ ლე სი ორ გა ნო არის ასო ცი რე ბის საბ ჭო, რომ ლის 

დღის წეს რი გი დგე ბა ორი ვე მხა რის შე თან ხმე ბის შე დე გად.

საბ ჭო შედ გე ბა თავ ჯდო მა რის, სამ დივ ნო სა და წევ რე ბი სა გან, რო მელ საც დახ მა რე ბას უწევს ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი. 

თავ ჯდო მა რეს უწ ყვე ტად და მო ნაც ვლეო ბით წარ მოად გენს ევ რო კავ ში რი სა და სა ქარ თვე ლოს მხა რე,3 12 თვის 

ვა დით,4 რო მე ლიც ათან ხმებს საბ ჭოს შეხ ვედ რებს, დღის წეს რიგს და ხელს აწერს საბ ჭოს სა ბო ლოო პრო ტო კოლს,5 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სხდო მას სა ქარ თვე ლოს მხრი დან თავ მჯდო მა რეობს სა ქარ თვე ლოს პრე მიერ მი ნის ტრი, ხო ლო ევ-

რო კავ ში რის მხრი დან სა გა რეო საქ მე თა და უსაფ რთხოე ბის სა კით ხებ ში უმაღ ლე სი წარ მო მად გე ნე ლი, ევ რო კო მი სიის 

ვი ცე- პრე ზი დენ ტი, ფე დე რი კა მო გე რი ნი.

ასო ცი რე ბის საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა ში შე დიან ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს, ევ რო კო მი სიი სა და სა ქარ თვე ლოს მთავ-

რო ბის წევ რე ბი, სა დაც სა ჭი როე ბი სა მებრ და ორ მხრი ვი შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე მხა რე თა სხვა ორ გა ნოე ბის წარ მო-

მად გენ ლე ბი მუ შაო ბის პრო ცეს ში დამ კვირ ვებ ლის სტა ტუ სით იღე ბენ მო ნა წი ლეო ბას. 

საბ ჭოს ფუნ ქციე ბი შეიძ ლე ბა გაი ყოს ხუთ სა ვა რაუ დო ჯგუ ფად: 

პირ ვე ლია ზე დამ ხედ ვე ლო ბა და მო ნი ტო რინ გი, რაც ძი რი თა დად მოი ცავს შე თან ხმე ბის იმ პლე მენ ტა ციის ზე დამ ხედ ვე-

ლო ბას და ჰარ მო ნი ზა ციის პრო ცე სის მო ნი ტო რინგს; სწო რედ აქ გა მო დის სა ქარ თვე ლო სა კა ნონ მდებ ლო ჰარ მო ნი ზა ციის 

ვა დე ბის შე სა ხებ გარ კვეუ ლი შე თა ვა ზე ბე ბით; საბ ჭო ასე ვე აკონ ტრო ლებს სა ქარ თვე ლოს თვის გა ცე მულ ფუ ლად დახ მა-

რე ბას, რო მე ლიც სა ჭი როა ხელ შეკ რუ ლე ბა ში გა წე რი ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. ამის სა პა სუ ხოდ, მხა რეე ბი ვალ დე ბუ ლე ბი 

არიან საბ ჭოს მია წო დონ ინ ფორ მა ცია იმ პლე მენ ტა ცია სა და დახ მა რე ბის გავ ლე ნა ზე საერ თო და უწ ყვეტ სა ფუძ ველ ზე.

მეო რე ფუნ ქციაა გა და სინ ჯვა და შეს წო რე ბა, რაც მოი ცავს შემ დეგ საქ მია ნო ბებს: სა ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში სპე ცი ფი კურ 

სფე რო ში სპე ცია ლუ რი კო მი ტე ტე ბი სა და ინ სტი ტუ ტე ბის შექ მნა; შე თან ხმე ბის მეოთ ხე კა რის გა ნახ ლე ბა ევ რო კავ ში რის 

სა მარ თლის გან ვი თა რე ბის პა რა ლე ლუ რად. ამ ფუნ ქციის შეუს რუ ლებ ლო ბამ შეიძ ლე ბა გა მოიწ ვიოს კა ნონ მდებ ლო-

ბის წარ მა ტე ბუ ლი დაახ ლოე ბის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი სარ გებ ლის დროე ბით შე ჩე რე ბა; ამ ფუნ ქცია ში ასე ვე შე დის 

ბაზ რის უფ რო ფარ თოდ გახ სნის გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, რა ზეც მხა რეე ბი შე თან ხმდე ბიან ყვე ლა სა ჭი რო ზო მის 

გა ტა რე ბის შემ დეგ.

მე სა მე ფუნ ქციაა შე მოწ მე ბა, რო მე ლიც ასო ცი რე ბის საბ ჭოს აძ ლევს სა შუა ლე ბას, შეა მოწ მოს შე თან ხმე ბის ფარ გლებ-

ში წარ მო შო ბი ლი ნე ბის მიე რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კით ხი და საერ თო ინ ტე რეს თა სფე რო ში შე მა ვა ლი ნე ბის მიე რი სხვა 

ორ მხრი ვი სა კით ხი. ამ ფუნ ქციის სხვა ჩა მო ნათ ვალს ოფი ცია ლუ რი დო კუ მენ ტე ბი ჯერ არ იძ ლე ვა. 

მეოთ ხე ფუნ ქცია და ვე ბის მოგ ვა რე ბაა. ასო ცი რე ბის საბ ჭოს აქვს ძა ლაუფ ლე ბა, გა დაჭ რას შე თან ხმე ბის ინ ტერ პრე ტა-

ცია სა და იმ პლე მენ ტა ციას თან და კავ ში რე ბით წარ მო შო ბი ლი და ვე ბი. მას შეუძ ლია და ვის მოგ ვა რე ბა სა ვალ დე ბუ ლო 

გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბით ან და ვის გა დაწ ყვე ტი ლად გა მოც ხა დე ბით. მხა რეებ მა საბ ჭო უნ და უზ რუნ ველ ყონ ყვე ლა 

სა ჭი რო ინ ფორ მა ციით, რა თა ამ უკა ნას კნელ მა შეძ ლოს და ვის ყოვ ლის მომ ცვე ლი შე მოწ მე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ საბ-

ჭომ უნ და გა ნი ხი ლოს ნე ბის მიე რი უთან ხმოე ბა ყო ველ შეხ ვედ რა ზე, სა ნამ ის არ გა დაიჭ რე ბა. 

სა ბო ლოოდ კი უნ და აღი ნიშ ნოს საბ ჭოს თა ნამ შრომ ლო ბის ფუნ ქცია, რო მე ლიც ორ მი მარ თუ ლე ბას მოი ცავს: ერ-

თია, სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის მხა რეებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა, რო დე საც საბ ჭო ას რუ ლებს სა დის კუ სიო 

ფო რუ მის ფუნ ქციას, სა დაც მხა რეე ბი გა ნი ხი ლა ვენ სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის გარ კვეულ სა კა ნონ მდებ ლო 

აქ ტებს, ასე ვე იმ პლე მენ ტა ციის, კა ნო ნის ცხოვ რე ბა ში გა ტა რე ბის და სა მარ თლებ რი ვი ნორ მე ბის დაც ვის სა კით ხებს. 

მი სი მი ზა ნია, მხა რი დაუ ჭი როს კა ნო ნე ბის თან და თა ნო ბით დაახ ლოე ბას. მეო რე მი მარ თუ ლე ბა აერ თია ნებს ორ მხრი ვი 

ხა სია თის თა ნამ შრომ ლო ბას სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის პლატ ფორ მა სა და სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტეტ თან. 

ერ თი მხრივ, საბ ჭო ვალ დე ბუ ლია ორი ვე ინ სტი ტუტს რე გუ ლაუ რად მია წო დოს ინ ფორ მა ცია მი ღე ბულ რე კო მენ და ციებ-

სა და გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ ზე და, მეო რე მხრივ, ამ ორ ინ სტუ ტუტს შეუძ ლია რე კო მენ და ციე ბით მი მარ თოს ასო ცი რე ბის 

საბ ჭოს. ამას თა ნა ვე, სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი უფ ლე ბა მო სი ლია საბ ჭოს გან მოით ხო ვოს შე თან ხმე ბის იმ-

პლე მენ ტა ციას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია, ეს უკა ნას კნე ლი კი ვალ დე ბუ ლია მოთ ხოვ ნი ლი ინ ფორ მა ცია გას ცეს. 

3. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 405 (3) 

4. საბჭოსა და კომისიის გადაწყვეტილების პროექტი მუხლი 2, პირველი წინადადება 

5. საბჭოსა და კომისიის გადაწყვეტილების პროექტი, მუხლი 10(3) მესამე წინადადება
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გო ჩა ლორ თქი ფა ნი ძე ინ ტერ ვიუ ში ასო ცი რე ბის საბ ჭოს ფუნ ქცია თა გან ხაზს უს ვამს მის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას შეც-

ვა ლოს ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის და ნარ თე ბი. „ა სო ცი რე ბის საბ ჭოს და ნარ თებ ში მო ცე მუ ლია ის დი რექ ტი ვე ბი, რაც 

შე სას რუ ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლო სათ ვის... საბ ჭოს აქვს ფარ თო უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი. და რო გორც ასო ცი რე ბის შე თან-

ხმე ბა შია გან საზ ღვრუ ლი, მი სი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი უნ და აღ სრულ დეს“.

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის და ნარ თე ბის ცვლი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით იკ ვე თე ბა საინ ტე რე სო სა მარ თლებ რი ვი 

სა კით ხე ბი. ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის თა ნახ მად, და ნარ თე ბი მი სი გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია.6 მათ ში, რო გორც ზე მოთ აღი-

ნიშ ნა, რო გორც წე სი, მო ცე მუ ლია იმ დი რექ ტი ვე ბი სა თუ ევ რო კავ ში რის სხვა სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბის სია, რო მელ საც 

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და დაუახ ლოვ დეს და ნარ თე ბით ვე დად გე ნილ ვა დებ ში. შე სა ბა მი სად, და ნარ თე ბი და 

მა თი ცვლი ლე ბე ბი, ბუ ნებ რი ვია დიდ გავ ლე ნას ახ დენს სა ქარ თვე ლო ში სა კა ნონ მდებ ლო პრო ცე სებ ზე და იწ ვევს ში და 

კა ნონ მდებ ლო ბა ში ინ ტენ სიუ რი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნას, ხშირ შემ თხვე ვა ში სრუ ლიად ახა ლი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბის 

მი ღე ბის გზით. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციი სა7 და „საერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო-

ნის8 თა ნახ მად კი სა ვალ დე ბუ ლოა იმ ხელ შეკ რუ ლე ბა თა რა ტი ფი კა ცია, რომ ლე ბიც მოით ხოვს ში და სა ხელ მწი ფოებ რი ვი 

კა ნონ მდებ ლო ბის შეც ვლას, ნა კისრ საერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბა თა შე სას რუ ლებ ლად აუ ცი ლე ბე ლი კა ნო ნე ბი სა და 

კა ნო ნის ძა ლის მქო ნე აქ ტე ბის მი ღე ბას. ამავ დროუ ლად, თუ კი და ნარ თე ბი ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი-

ლია, მა თი ცვლი ლე ბაც იმ ფორ მით უნ და ხდე ბო დეს, რა ფორ მი თაც თავ და პირ ვე ლად იყოს მი ღე ბუ ლი. ამ მსჯე ლო ბას 

თუ მივ ყვე ბით, ასო ცი რე ბის და ნარ თე ბის ცვლი ლე ბას სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მხრი დან რა ტი ფი კა ცია სჭირ დე ბა. 

მეო რეს მხრივ, თა ვად ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა და ნარ თე ბის ცვლი ლე ბის ფუნ ქციას ასო ცი რე ბის საბ ჭოს ანი ჭებს. მი სი 

რა ტი ფი კა ციით კი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა ერ თხელ უკ ვე გა მო ხა ტა თან ხმო ბა იმა ზე, რომ აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბა-

მო სი ლე ბა სწო რედ ასო ცი რე ბის საბ ჭო ზე გა და სუ ლი ყო. ჯერ ჯე რო ბით ასო ცი რე ბის საბ ჭო ზე არ დამ დგა რა ასო ცი რე ბის 

შე თან ხმე ბის და ნარ თე ბის შეც ვლის სა კით ხი, ამი ტომ გაურ კვე ვე ლია რა მიდ გო მას აირ ჩევს სა ქარ თვე ლო, თუმ ცა სა-

კით ხის გა დაწ ყვე ტა სა მარ თლებ რი ვად ცალ სა ხა არაა. შე სა ბა მი სად, უმ ჯო ბე სია ში და კა ნონ მდებ ლო ბის ცვლი ლე ბით 

პრობ ლე მის ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად მო წეს რი გე ბა, რა თა მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის ლე გი ტი მუ რო ბის მი მართ შე-

კით ხვე ბი არ გაჩ ნდეს. სხვა სა ხელ მწი ფო თა გა მოც დი ლე ბას თუ გა და ვავ ლებთ თვალს, და ვი ნა ხავთ, რომ ხორ ვა ტიის 

შემ თხვე ვა ში და ნარ თე ბის შეც ვლა რა ტი ფი კა ციას არ სა ჭი როებ და, თუმ ცა, რო დე საც თა ვად ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის 

ძი რი თა დი ტექ სტი შეიც ვა ლა, მხარეებმა რატიფიკაცია მოახდინეს. 

ასო ცი რე ბის საბ ჭო უფ ლე ბა მო სი ლია შე თან ხმე ბის ფარ გლებ ში მიი ღოს შემ დე გი ტი პის აქ ტე ბი: გა დაწ ყვე ტი ლე-

ბე ბი და რე კო მენ და ციე ბი. გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი სა ვალ დე ბუ ლოა ორი ვე მხა რის თვის და შე სა ბა მი სად, მოით ხოვს მა თი 

იმ პლე მენ ტა ციი სათ ვის შე სა ბა მი სი ზო მე ბის მი ღე ბას. საბ ჭო ასე ვე შეი მუ შა ვებს რე კო მენ და ციებს.

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის თა ნახ მად9 ასო ცი რე ბის საბ ჭო თა ვის გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ-

სა და რე კო მენ და ციებს იღებს მხა რე თა შო რის შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე, თი თოეუ ლი მხა რის მიერ შე სა ბა მი სი ში და-

სა ხელ მწი ფოებ რი ვი პრო ცე დუ რე ბის დას რუ ლე ბის შემ დგომ, სა ჭი როე ბი სა მებრ. აგ რეთ ვე, ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის 

და ნარ თე ბის ცვლი ლე ბაც ხდე ბა თი თოეუ ლი მხა რის მიერ შე სა ბა მი სი ში და სა ხელ მწი ფოებ რი ვი პრო ცე დუ რე ბის დას-

რუ ლე ბის შემ დგომ, სა ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში.10 კვლე ვის ფარ გლებ ში, მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის თა ნახ მად ვერ 

მო ხერ ხდა ერ თმნიშ ვნე ლო ვა ნი პა სუ ხის მო ძიე ბა იმა ზე, თუ რა ში და სა ხელ მწი ფოებ რივ პრო ცე დუ რებს გუ ლის ხმობს 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა ში მო ცე მუ ლი დე ბუ ლე ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მი ზან შე წო ნი ლია, დად გინ დეს, უფ რო კი რო-

მე ლი მე ნორ მა ტიულ აქ ტში გაი წე როს, რა პრო ცე დუ რე ბი მოიაზ რე ბა აქ, გუ ლის ხმობს თუ არა ეს მთავ რო ბის მიერ გა-

დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბას თუ სხვა. სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან ეტა პობ რი ვი 

დაახ ლოე ბის მიზ ნით ასო ცი რე ბის საბ ჭო წარ მოად გენს ფო რუმს ორი ვე მხა რი სათ ვის, ინ ფორ მა ციის გაც ვლის მიზ ნით, 

რო გორც მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში მყოფ, ასე ვე ძა ლა ში შე სუ ლი შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბის იმ პლე მენ ტა ციის, 

აღ სრუ ლე ბი სა და შე სა ბა მი სო ბის ზო მე ბის თაო ბა ზე. გო ჩა ლორ თქი ფა ნი ძე აც ხა დებს, რომ საბ ჭო ში გა დაწ ვე ტი ლე ბე ბი 

მიი ღე ბა დია ლო გის რე ჟიმ ში, „ჩვენ დია ლო გის შე დე გად მივ დი ვართ იმ დას კვნამ დე, რომ კონ კრე ტუ ლი სა კით ხი არის 

უმ ჯო ბე სი სა ქარ თვე ლოს თვის და არის სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ ინ ტე რე სებ ში. მხა რეებს შო რის ურ თიერ თო ბე ბი არ 

არის ნუ ლო ვან ჯა მია ნი თა მა ში.“ 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ შეხ ვედ რე ბი კონ ფი დენ ცია ლურ ხა სიათს ატა რებს, რო გორც საბ ჭო სა და კო მი ტე ტის, ასე ვე 

ქვე კო მი ტე ტე ბის შემ თხვე ვა შიც, თუმ ცა ზოგ ჯერ მხა რე თა გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი სა ჯა როვ დე ბა. ზო გა დად კი შეხ ვედ რის 

ოქ მე ბი და სხვა ინ ფორ მა ცია არ არის ხელ მი საწ ვდო მი. იუს ტი ციის მი ნის ტრის მოად გი ლე იმედს გა მოთ ქვამს, რომ სა-

ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის მხა რეე ბის შე თან ხმე ბით, საბ ჭოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი შეიძ ლე ბა მო მა ვალ ში სა ჯა რო 

გახ დეს. ჯუ ლია ნა ნი კო ლო ვა კი მიიჩ ნევს, რომ არ სე ბი თად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კით ხის გა სა ჯა როე ბა და გა დაწ ყვე ტი-

ლე ბის მი ღე ბამ დე დია ლო გის ფორ მატ ში მა თი გან ხილ ვა ხელს შეუწ ყობს დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბის ჩარ თუ ლო ბა სა 

და ფუნ ქციუ რი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის გან ვი თა რე ბას. შე სა ბა მი სად ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბით და ეტა პობ რი ვად 

და გეგ მი ლი, გა სა ტა რე ბე ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხა სია თის ცვლი ლე ბე ბი, დი დი ალ ბა თო ბით ნაკ ლე ბად გა მოიწ ვევს და-

6. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 426

7. საქართველოს კონსტიტუცია, 65-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი

8. „საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი

9. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 406

10. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 418
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პი რის პი რე ბას რე ფორ მებ ში გათ ვით ცნო ბიე რე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის მხრი დან. გო ჩა ლორ თქი ფა ნი ძემ 

ასე ვე გა ნაც ხა და, რომ სა ქარ თვე ლო ამ პრო ცეს ში შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფარ გლებ ში ით ვა ლის წი ნებს სხვა ქვეყ ნე ბის 

გა მოც დი ლე ბას, რომ ლე ბიც უკ ვე გა წევ რიან დნენ ევ რო კავ შირ ში და გავ ლი ლი აქვთ ის გზა, რო მელ საც ახ ლა სა ქარ-

თვე ლო ად გას.

3.1.1. ა სო ცი რე ბის საბ ჭოს შეხ ვედ რე ბი

ასო  ცი  რე  ბის შე  თან  ხმე  ბის ხელ  მო  წე  რის შემ  დეგ უკ  ვე ორი შეხ  ვედ  რა ჩა  ტარ  და. ვი  ნაი  დან საბ  ჭოს სხდო  მე  ბი და  ხუ -

რულ კარს მიღ  მა იმარ  თე  ბა, ერ  თობ  ლი  ვი პრეს  -რე  ლი  ზი წარ  მოად  გენს იმ ოფი  ცია  ლურ დო  კუ  მენტს, რო  მე  ლიც სა  ჯა  როვ -

დე  ბა მხა  რეე  ბის შე  თან  ხმე  ბის სა  ფუძ  ველ  ზე. მას  ში მო  ცე  მუ  ლია ის სა  კით  ხე  ბი, რომ  ლე  ბიც შეხ  ვედ  რის დროს გა  ნი  ხი  ლეს.

2014 წლის 17 ნოემ  ბერს ბრიუ  სელ  ში შედ  გა პირ  ვე  ლი შეხ  ვედ  რა, რო  მელ  საც ევ  რო  კავ  ში  რის წარ  მო  მად  გე  ნე  ლი სა -

გა  რეო და უსაფ  რთხოე  ბის სა  კით  ხებ  ში ფე  დე  რი  კა მო  გე  რი  ნი უძ  ღვე  ბო  და. ევ  რო  კავ  შირ  მა ცნო სა  ქარ  თვე  ლოს სწრაფ  ვა 

ევ  რო  პუ  ლი ღი  რე  ბუ  ლე  ბე  ბი  სად  მი, მი  სი ევ  რო  პუ  ლი არ  ჩე  ვა  ნი და სურ  ვი  ლი შექ  მნას დე  მოკ  რა  ტიუ  ლი, სტა  ბი  ლუ  რი და 

ეკო ნო მი კუ რად მდი და რი სა ხელ მწი ფო. აღი ნიშ ნა, რომ სა ქარ თვე ლო ერ თ-ერ თი მო წი ნა ვე ქვე ყა ნა იყო აღ მო სავ ლეთ 

პარ ტნიო რო ბის სა ხელ მწი ფოე ბი დან. შეხ ვედ რის და საწ ყის ში ვე მხა რეებ მა გა მოთ ქვეს ერ თად მუ შაო ბის მზად ყოფ ნა, 

ევ რო კავ შირ ში სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი თუ ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ციის მე ტად ხელ შეწ ყო ბი სათ ვის. ასე ვე გა-

ნი საზ ღვრა ის სა კით ხე ბი, თუ რა მი მარ თუ ლე ბით უნ და წარ მარ თუ ლი ყო რე ფორ მე ბი, კერ ძოდ დე მოკ რა ტია, კარ გი 

მმარ თვე ლო ბა, კა ნო ნის უზე ნაე სო ბა და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მა. ევ რო კავ შირ მა მოით ხო ვა პო ლი ტი კუ რი 

პლუ რა ლიზ მის გან ვი თა რე ბა, რაც თა ვის თავ ში მოიაზ რებ და ოპო ზი ციუ რი პარ ტიე ბის თვის სივ რცის არ სე ბო ბა სა და 

პარ ტიებს შო რის დია ლო გის გან ვი თა რე ბას.

დო კუ მენ ტში ნახ სე ნე ბი იყო, რომ ევ რო კავ შირ მა 2014-2017 წლე ბის შუა ლედ ში ჩა სა ტა რე ბე ლი იმ პო ლი ტი კუ რი, 

ეკო ნო მი კუ რი თუ სა მარ თლებ რი ვი რე ფორ მე ბის თვის, რო მე ლიც ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის ფარ გლებ ში უნ და შეს-

რუ ლე ბუ ლი ყო, 410 მი ლიო ნი ევ რო გა მო ყო სა ქარ თვე ლოს თვის.11

ასო ცი რე ბის საბ ჭოს მეო რე შეხ ვედ რა ერ თი წლის შემ დეგ, 2015 წლის 16 ნოემ ბერს გაი მარ თა. მეო რე პრეს -რე-

ლიზ ში საბ ჭომ აღ ნიშ ნა მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სი სა ქარ თვე ლო -ევ რო კავ ში რის ურ თიერ თო ბებ ში უკა ნას კნე ლი შეხ-

ვედ რის შემ დეგ და ასე ვე, სა ქარ თვე ლოს სწრაფ ვა ევ რო პუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა კენ და რომ მი სი ევ რო პუ ლი არ ჩე ვა ნი 

კვლავ წარ მოად გენ და ქვეყ ნის უმ თავ რეს მი ზანს. გარ და ამი სა, ხა ზი გაეს ვა იმ გა რე მოე ბას, რომ სა ქარ თვე ლოს ესა-

ჭი როე ბო და მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ფორ მა ეკო ნო მი კის აღ სად გე ნად და გა საზ რდე ლად, რად გან ლა რის გაუ ფა სუ რე ბამ 

ის გარ კვეულ წი ლად დაა ზა რა ლა. გარ და ამი სა, ევ რო კავ შირ მა სურ ვი ლი გა მოთ ქვა სა ქარ თვე ლოს დახ მა რე ბო და 

რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა ში სა სა მარ თლო სა და კა ნო ნის უზე ნაე სო ბის მი მარ თუ ლე ბით .ა სო ცი რე ბის საბ ჭო მიე სალ მა 

იმ პროგ რესს, რა საც ქვე ყა ნამ მიაღ წია ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სტრა ტე გიის შე მუ შა ვე ბი სა და მი სი სა მოქ მე დო გეგ მის 

იმ პლე მენ ტა ციი სას, საბ ჭოს პრეს -რე ლიზ ში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ის სარ გე ბე ლი, რა საც ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბით 

იღებს სა ქარ თვე ლო, მთე ლი ქვეყ ნის ტე რი ტო რია სა და მო სახ ლეო ბა ზე უნ და გა და ნა წილ დეს.

მეო რე პრეს -რე ლიზ ში ნახ სე ნე ბი იყო ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ სვლა, რაც სა ქარ თვე ლომ გა ნი ცა და ენერ გე ტი კის 

სფე რო ში, ხო ლო ევ რო კავ შირ მა და დე ბი თად ჩათ ვა ლა სა ქარ თვე ლოს მცდე ლო ბა გა რე მოს დაც ვის სფე რო ში დაეახ-

ლო ვე ბი ნა სა კუ თა რი სა მარ თა ლი ევ რო პულ სა მარ თალ თან.12

ორი ვე პრეს -რე ლიზ ში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ევ რო კავ შირ მა გა მო ხა ტა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის 

მხარ და ჭე რა საერ თა შო რი სოდ აღია რე ბუ ლი საზ ღვრე ბის ფარ გლებ ში. პირ ველ პრეს -რე ლიზ ში მო ცე მუ ლია, რომ ევ რო-

კავ შირ მა დაგ მო რუ სეთ სა და ე.წ. აფ ხა ზე თის რეს პუბ ლი კას შო რის ალიან სის შე საძ ლო ხელ შეკ რუ ლე ბა და შეშ ფო თე ბა 

გა მო ხა ტა ამ სა კით ხის მი მართ. ევ რო კავ შირ მა ანა ლო გიუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა სამ ხრეთ ოსე თის მი მარ თაც გა მო ხა ტა, 

სა ქარ თვე ლოს მოუ წო და არ ჩარ თუ ლი ყო კონ ფლიქ ტის გამ წვა ვე ბა ში და მო ლა პა რა კე ბე ბი ჟე ნე ვის ფორ მატ ში გაეგ რძე-

ლე ბი ნა. ასე ვე ასო ცი რე ბის საბ ჭომ ორი ვე შეხ ვედ რი სას გა ნი ხი ლა ვი ზა ლი ბე რა ლი ზა ციის სა კით ხი და ის პროგ რე სი, 

რაც ქვე ყა ნამ გა ნი ცა და. პირ ვე ლი შეხ ვედ რი სას და დე ბი თად ჩაით ვა ლა სა ქარ თვე ლოს მიერ ვი ზა ლი ბე რა ლი ზა ციის 

სა მოქ მე დო გეგ მის დამ ტკი ცე ბა და დია ლო გის პრო ცე სის დაწ ყე ბა ამ სა კით ხზე, მეო რე შეხ ვედ რის შემ დეგ კი აღი-

ნიშ ნა, რომ 2015 წლის მაი სის თვის ევ რო კავ ში რის თით ქმის ყვე ლა მოთ ხოვ ნა შე რუ ლე ბუ ლი ჰქონ და სა ქარ თვე ლოს 

პროგ რეს რე პორ ტის მი ხედ ვით. 

3.2 ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი

ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი წარ მოად გენს ასო ცი რე ბის საბ ჭოს თვის დამ ხმა რე ინ სტრუ მენტს, ევ რო კავ ში რი სა და ქარ-

თუ ლი მხა რის (მი ნის ტრე ბის მოად გი ლეე ბის დო ნე ზე) თა ნამ შრომ ლო ბის პლატ ფორ მას. კო მი ტე ტი იკ რი ბე ბა რე გუ ლა-

რუა ლად, მი ნი მუმ ერ თხელ წე ლი წად ში, ნე ბის მიე რი კონ ფი გუ რა ციით, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, რო დე საც ის გა ნი ხი ლავს 

11. Joint Press Release following the first Association Council meeting betwewn the European Union and Georgia

12. Joint Press Release following the second Association Council meeting between the European Union and Georgia  www.consilium.europa.eu
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ვაჭ რო ბა სა და ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კით ხებს. ასეთ დროს კო მი ტე ტი სპე ცია ლუ რი კონ ფი გუ რა ციი სა, აუ ცი-

ლებ ლად იკ რი ბე ბა მი ნი მუმ წე ლი წად ში ერ თხელ და ასე ვე, რო დე საც ამას გა რე მოე ბე ბი მოით ხოვს. (ე.წ. ვაჭ რო ბის 

კო მი ტე ტი - ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის სივ რცის (DCFTA) ფარ გლებ ში). ვაჭ რო ბის სა კით ხებ ზე 

ასო ცი რე ბის კო მი ტეტს დი დი რო ლი აქვს და კის რე ბუ ლი DCFTA-ს იმ პლე მენ ტა ციის კუთ ხით. ამ კო მი ტე ტის რამ დე ნი მე 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფუნ ქცია პირ და პირ ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბი თაა გა წე რი ლი, მა გა ლი თად, სწო რედ ეს კო მი ტე ტი იღებს 

გა დაწ ყვე ტი ლე ბას სა ბა ჟო ტა რი ფე ბის ლი ბე რა ლი ზა ციის მას შტა ბის გა ფარ თოე ბას თან და კავ ში რე ბით,13 მის ფარ გლებ-

ში იმარ თე ბა პე რიო დუ ლი კონ სულ ტა ციე ბი დროე ბი თი შე ჩე რე ბის ზო მე ბის თაო ბა ზე და მათ გაუქ მე ბა ზე,14 ასე ვე ერ თერ-

თი ხელ შემ კვრე ლი მხა რის მოთ ხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე სა ბა ჟო კავ ში რე ბის, თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო ზო ნე ბის, საზ ღვრის პი-

რა მი მოს ვლის შე სა ხებ მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნი სა და მე სა მე ქვეყ ნე ბის მი მართ სა ვაჭ რო პო ლი ტი კის სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

სა კით ხე ბის შე სა ხებ,15 ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბის, სტან დარ ტე ბი სა და შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის დაახ ლოე ბი სათ ვის 

სა ჭი რო ღო ნის ძიე ბე ბის ჩა მო ნათ ვალ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა სწო რედ ვაჭ რო ბის სა კით ხებ ზე ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტის 

გა დაწ ყვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა,16 ამ კო მი ტეტს წა რედ გი ნე ბა შე სა ბა მი სი პრო ფე სიუ ლი ორ გა ნოე ბის ორ მხრივ 

აღია რე ბა ზე რე კო მენ და ციე ბი.17 თუმ ცა ყვე ლა ზე მე ტად ამ კო მი ტე ტის დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ვლინ დე ბა მხა რე თა შო რის 

წარ მო შო ბი ლი და ვის გა დაწ ყვე ტის პრო ცე დუ რებ ში18, ასე ვე მის ფუნ ქცია ში მიი ღოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი კა ნონ მდებ ლო-

ბის დაახ ლოე ბის სა კით ხებ სა და ბაზ რის გახ სნის შემ დგომ ეტაპ ზე გა დას ვლის შე სა ხებ.19

კო მი ტე ტის მო ვა ლეო ბებ ში შე დის ასო ცი რე ბის საბ ჭოს შეხ ვედ რე ბის მომ ზა დე ბა. ასო ცი რე ბის საბ ჭოს კი შეუძ ლია 

ასო ცი რე ბის კო მი ტეტს გა დას ცეს ნე ბის მიე რი თა ვი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, მათ შო რის, სა ვალ დე ბუ ლო გა დაწ ყვე ტი ლე-

ბე ბი სა თუ რე კო მენ და ციე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. კო მი ტე ტი იღებს გა დაწ ყვე ტი ლე ბებს მხა რე თა შე თან ხმე ბის 

სა ფუძ ველ ზე შე სა ბა მი სი ში და სა ხელ მწი ფოებ რი ვი პრო ცე დუ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით .ი სე ვე რო გორც ასო ცი რე ბის 

საბ ჭოს შემ თხვე ვა ში, აქაც ბუნ დო ვა ნია რა იგუ ლის ხმე ბა ში და სა ხელ მწი ფოებ რი ვი პრო ცე დუ რე ბის წარ მოე ბა ში.20

ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტის სხდო მის შემ დეგ დგე ბა ოქ მი და სა მოქ მე დო დას კვნე ბი. სა მოქ მე დო დას კვნე ბი წარ მოად გენს 

მხა რე თა შო რის შემ დგო მი მოქ მე დე ბე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბას. ის თან დაერ თვის ოქმს და სა მოქ მე დო დას კვნებ ში გა წე-

რი ლი მოქ მე დე ბე ბის შეს რუ ლე ბის მდგო მა რეო ბის გან ხილ ვა ხდე ბა კო მი ტე ტის მომ დევ ნო შეხ ვედ რე ბის გან მავ ლო ბა ში.

3.3 ასო ცი რე ბის ქვე კო მი ტე ტე ბი და სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის თა ნახ მად კონ კრე ტულ სფე როებ ში შეიძ ლე ბა შეიქ მნას სპე ცია ლუ რი ქვე კო მი ტე ტე ბი 

და სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც ასო ცი რე ბის კო მი ტეტ სა და საბ ჭოს დახ მა რე ბას გაუ წე ვენ. მათ შეუძ ლიათ გა მარ თონ 

გან ხილ ვე ბი ნე ბის მიერ სა კით ხთან და კავ ში რე ბით, რო მელ საც ჩათ ვლიან რე ლე ვან ტუ რად. ქვე კო მი ტე ტე ბი უფ ლე ბა-

მო სილ ნი არიან მიი ღონ გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვებ ში. ისი ნი, მოთ-

ხოვ ნის შე სა ბა მი სად, თა ვიან თი საქ მია ნო ბის შე სა ხებ რე გუ ლა რულ ან გა რიშს წა რუდ გე ნენ ასო ცი რე ბის კო მი ტეტს.21 

ქვე კო მი ტე ტე ბი თა ვიან თი საქ მია ნო ბის შე სა ხებ ან გა რიშს წა რად გე ნენ სა ვაჭ რო კონ ფი გუ რა ციით ასო ცი რე ბის კო მი-

ტე ტის ყო ვე ლი რე გუ ლა რუ ლი შეხ ვედ რის დროს. ნე ბის მიე რი ქვე კო მი ტე ტის არ სე ბო ბა ხელს არ შეუშ ლის რო მე ლი მე 

მხა რეს, რომ სა კით ხი პირ და პირ დას ვას ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტის წი ნა შე, სა ვაჭ რო კონ ფი გუ რა ციის ჩათ ვლით.22 გარ და 

ამი სა, სხდო მებ ზე დე ტა ლუ რად გა ნი ხი ლე ბა სა კით ხე ბი, რად გან მუ შაო ბის ფორ მა ტი ამის სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა. 

ქვე კო მი ტე ტე ბის მუ შაო ბის სპე ცი ფი კის უფ რო სიღ რმი სეუ ლად და დე ტა ლუ რად შე სას წავ ლად სა ჭი რო გახ და ინ-

ტერ ვიუს ჩა ტა რე ბა ევ როინ ტეგ რა ციის სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის აპა რა ტის ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ციის კოორ დი ნა ციის 

დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სის მო ვა ლეო ბის შემ სუ ლე ბელ, ქალ ბა ტონ ნი ნო გრძე ლიშ ვილ თან, სა დაც ასო ცი რე ბის ქვე კო-

მი ტე ტე ბი სა და მა თი მუ შაო ბის პრინ ცი პე ბი დე ტა ლუ რად გან ვი ხი ლეთ. რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ქვე კო მი ტე ტის უმ თავ-

რე სი და ნიშ ნუ ლე ბაა, დაეხ მა როს ასო ცი რე ბის კო მი ტეტს თა ვი სი ფუნ ქციის შეს რუ ლე ბა ში. ქვე კო მი ტე ტე ბი შექ მნი ლია 

გარ კვეუ ლი თე მე ბი სა თუ ასო ცი რე ბის კა რე ბის მი ხედ ვით. მა თი რო ლი დი დია, რად გან სწო რედ ამ დო ნე ზე იც ვლე ბა 

ექ სპერ ტუ ლი მო საზ რე ბე ბი მხა რეებს შო რის. ასო ცი რე ბის საბ ჭო და კო მი ტე ტი უფ რო პო ლი ტი კურ ხა სიათს ატა რებს, ხო-

ლო ქვე კო მი ტე ტი არის ის რგო ლი, სა დაც სა კით ხე ბი დე ტა ლუ რად გა ნი ხი ლე ბა. ქვე კო მი ტე ტე ბის სხდო მე ბი წე ლი წად ში 

ერ თხელ ინიშ ნე ბა და მო ნაც ვლეო ბით ტარ დე ბა სა ქარ თვე ლო ში ან ბრიუ სელ ში. სხდო მე ბი სას ქარ თუ ლი მხა რე იღებს 

მნიშ ვნე ლო ვან რჩე ვებს და ინ ფორ მა ციას ევ რო პე ლი კო ლე გე ბის გან. გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი ქვე კო მი ტე ტე ბის სხდო მე-

ბი სას მიი ღე ბა დია ლო გის შე დე გად. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ქვე კო მი ტე ტე ბის გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი არის სა რე კო მენ და ციო 

13. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 26

14. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 34

15. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 36 

16. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 47

17. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 96

18. ასოცირების შეთანხმება, კარი IV, თავი 14

19. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 147
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და არ ატა რებს სა ვალ დე ბუ ლო ხა სიათს. თუმ ცა, რო დე საც გარ კვეულ უწ ყე ბას ეგ ზავ ნე ბა ქვე კო მი ტე ტის დას კვნე ბი, 

იგუ ლის ხმე ბა, რომ ისი ნი უნ და შეს რულ დეს. ქვე კო მი ტე ტებ ზე მი ღე ბუ ლი დას კვნე ბი არ სა ჯა როვ დე ბა, რა ზეც ინ ტერ-

ვიუს მიმ დი ნა რეო ბი სას მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის სა ფუძ ველ ზე გაირ კვა, რომ ქარ თულ მა მხა რემ მი მარ თა ევ რო პელ 

კო ლე გებს ქვე კო მი ტე ტებ ზე მი ღე ბუ ლი დას კვნე ბის გა სა ჯა როე ბის თხოვ ნით. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ აღ მო სავ ლეთ პარ-

ტნიო რო ბის თა ნამ შრომ ლო ბის ფორ მატ ში არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის დას კვნე ბიც არ იყო სა ჯა რო, მა გა ლი თად ვი ზა 

ლი ბე რა ლი ზა ციას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი. შე სა ბა მი სად ეს პრაქ ტი კა გაგ რძელ და ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე-

ბის ფარ გლებ ში ჩამ ყა ლი ბე ბუ ლი ქვე კო მი ტე ტე ბის მიერ მი ღე ბუ ლი დას კვნე ბის მი მარ თაც. ინ ტერ ვიუს დროს აღი ნიშ ნა, 

რომ ერ თია ნად ინ ფორ მა ციის გა სა ჯა როე ბა მაინც ძნე ლი იქ ნე ბა და, შე საძ ლოა, მო მა ვალ ში გა ნი ხი ლონ სა კით ხე ბის 

ეტა პობ რი ვი გა სა ჯა რო ვე ბა. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კით ხია ისიც, თუ რო გორ ურ თიერ თობს ქვე კო მი ტე ტე ბი ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბით შექ მნილ 

სხვა ინ სტი ტუ ტებ თან. ეს პრაქ ტი კა ჯერ ნაკ ლე ბა დაა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, ვი ნაი დან კო მი ტე ტის სხდო მა იქამ დე ჩა ტარ და, 

ვიდ რე ქვე კო მი ტე ტე ბის შეხ ვედ რე ბი გაი მარ თე ბო და. მო მა ვალ ში იგეგ მე ბა კო მი ტე ტის თვის იმ სა მოქ მე დო დას კვნე ბის 

წარ დგე ნა, რა საც ქვე კო მი ტე ტე ბი იღე ბენ და მოკ ლე ან გა რი ში იმის თაო ბა ზე, თუ რა მდგო მა რეო ბაა ამ დას კვნე ბის 

შეს რუ ლე ბი სას. ქვე კო მი ტე ტე ბის დას კვნე ბი ასე ვე გა დაე ცე მა ასო ცი რე ბის საბ ჭოს, რომ ლე ბიც საბ ჭოს სხდო მა ზე უკ ვე 

გარ კვეულ პო ლი ტი კურ გზავ ნი ლე ბად და მე სი ჯე ბად იქ ცე ვა.

ქვე კო მი ტე ტებს საკ მაოდ დი დი რო ლი აქვთ ქარ თუ ლი სა მარ თლის ევ რო პულ სა მარ თალ თან დაახ ლოე ბის პრო-

ცეს ში. ის ამ შემ თხვე ვა ში შეიძ ლე ბა ჩაით ვა ლოს სა კონ სულ ტა ციო ორ გა ნოდ, რო მე ლიც გარ კვეულ მი მარ თუ ლე ბებს 

აძ ლევს ქარ თულ უწ ყე ბებს შემ დგომ საქ მია ნო ბებ ში და მათ აქვთ სა შუა ლე ბა მე ტი კონ კრე ტი კა, რჩე ვა და რე კო მენ და-

ცია მიი ღონ ევ რო პუ ლი მხა რის გან.

ქვე კო მი ტე ტე ბი პი რო ბი თად შე საძ ლე ბე ლია 2 ჯგუ ფად დაი ყოს. პირ ველ ჯგუფ ში ექ ცე ვა ის ქვე კო მი ტე ტე ბი, რო მელ-

თა შექ მნაც ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბით უკ ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო. ასე თი ქვე კო მი ტე ტე ბი DCFTA-ს ფარ გლებ შია 

და ფუძ ნე ბუ ლი და ექ ვემ დე ბა რე ბა ასო ცი რე ბის კო მი ტეტს, რო მე ლიც ეკო ნო მი კუ რი კონ ფი გუ რა ცი თაა შექ მნი ლი. ეს 

ქვე კო მი ტე ტე ბია: სა ნი ტა რუ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი, სა ბა ჟო, ვაჭ რო ბი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის და გეოგ რა-

ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბის ქვე კო მი ტე ტე ბი. მა თი მუ შაო ბის სპე ცი ფი კა არ გან სხვავ დე ბა სხვე ბის გან, შეხ ვედ რე ბი იმარ თე ბა 

წე ლი წად ში ერ თხელ მო ნაც ვლეო ბით თბი ლის სა და ბრიუ სელ ში, გა ნი ხი ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კით ხე ბი, რომ ლის 

დრო საც სა ქარ თვე ლო თა ვის მხრივ სა კუ თარ პროგ რესს და რე ფორ მებს აც ნობს ევ რო პელ პარ ტნიო რებს, სა პი რის პი-

როდ კი ევ რო კავ ში რი გვი ზია რებს თა ვის გა მოც დი ლე ბა სა და პრაქ ტი კას. აღ ნიშ ნულ ქვე კო მი ტე ტებს სა ქარ თვე ლოს 

მხრი დან ეკო ნო მი კის სა მი ნის ტრო კუ რი რებს. 

ამ ქვე კომ ტე ტე ბის შე სა ხებ ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში შე საძ ლე ბე ლია შემ დე გი ინ ფორ მა ციის ნახ ვა: ასო ცი-

რე ბის შე თან ხმე ბა აფუძ ნებს სა ნი ტა რულ და ფი ტო სა ნი ტა რულ ქვე კო მი ტეტს, რომ ლის ფუნ ქციებს წარ მოად გენს სა ნი-

ტა რუ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი ზო მე ბის შე სა ხებ ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბით გან საზ ღვრუ ლი თე მე ბის გან ხილ ვა, მი სი 

შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი და ყვე ლა იმ სა კით ხზე მსჯე ლო ბა, რო მე ლიც შეიძ ლე ბა წა მოიჭ რას მი სი გან ხორ ციე ლე ბი-

სას. ქვე კო მი ტე ტის ფარ გლებ ში შე საძ ლე ბე ლია შეიქ მნას ტექ ნი კუ რი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც და კომ პლექ ტე ბუ ლი 

იქ ნე ბა მხა რე თა ექ სპერ ტე ბით. ნე ბის მიე რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა, რე კო მენ და ცია, ან გა რი ში ან სხვა ქმე დე ბა გან ხორ ციე-

ლე ბუ ლი ამ ქვე კო მი ტე ტის ან მის მიერ შექ მნი ლი სხვა ჯგუ ფის მიერ, დამ ტკი ცე ბუ ლი უნ და იქ ნას მხა რე თა შო რის კონ-

სენ სუ სის სა ფუძ ველ ზე.23 სა ბა ჟო ქვე კო მი ტე ტის ფუნ ქციე ბი მოი ცავს რე გუ ლა რუ ლი კონ სულ ტა ციე ბის გა მარ თვას და 

მო ნი ტო რინგს სა ბა ჟო და ვაჭ რო ბის ხელ შეწ ყო ბის სა კით ხებ ზე, კერ ძოდ მათ შეს რუ ლე ბა სა და ად მი ნის ტრი რე ბა ზე, მათ 

შო რის, სა ბა ჟო თა ნამ შრომ ლო ბა ზე, საზ ღვარ თშო რის სა ბა ჟო თა ნამ შრომ ლო ბა სა და მარ თვა ზე, ტექ ნი კურ დახ მა რე ბა-

ზე, წარ მო შო ბის წე სებ ზე, ვაჭ რო ბის ხელ შეწ ყო ბა ზე, და სა ბა ჟო სფე რო ში ად მი ნის ტრა ციულ ურ თიერ თდახ მა რე ბა ზე.24 

ვაჭ რო ბი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ქვე კო მი ტე ტი ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უწევს ვაჭ რო ბა სა და მდგრად გან ვი თა რე ბა ზე 

ერ თობ ლივ მუ შაო ბას. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ თი თოეულ მა მხა რემ უნ და მოიწ ვიოს ახა ლი ან უკ ვე არ სე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი 

სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფე ბი, რა თა გა ნი ხი ლოს მდგრად გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი. ამ გვარ ჯგუ ფებს 

სა შუა ლე ბა ექ ნე ბა მხა რეებს წა რუდ გი ნონ შე ხე დუ ლე ბე ბი ან რე კო მენ და ციე ბი ვაჭ რო ბა სა და მდგრად გან ვი თა რე ბა ზე 

ერ თობ ლი ვი მუ შაო ბის გან ხორ ციე ლე ბის შე სა ხებ, მათ შო რის, სა კუ თა რი ინი ცია ტი ვით.25  გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბის 

ქვე კო მი ტე ტის შე მად გენ ლო ბა ში შე დიან ევ რო კავ ში რის და სა ქარ თვე ლოს წარ მო მად გენ ლე ბი ასო ცი რე ბის შე თან-

ხმე ბის გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბის ნა წი ლის გან ხორ ციე ლე ბა ზე მო ნი ტო რინ გი სა და გეოგ რა ფიულ აღ ნიშ ვნებ თან 

და კავ ში რე ბით თა ნამ შრომ ლო ბი სა და დია ლო გის გაძ ლიე რე ბის მიზ ნით. იგი გა დაწ ყვე ტი ლე ბას კონ სენ სუ სის წე სით 

იღებს. გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბის ქვე კო მი ტე ტი ასე ვე პა სუ ხის მგე ბე ლია ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის იმ და ნარ თე ბის 

მო დი ფი ცი რე ბა ზე, რომ ლე ბიც შეე ხე ბა გეოგ რა ფიულ აღ ნიშ ვნებს.26  

მეო რე ჯგუფ ში კი შე საძ ლე ბე ლია გაერ თიან დეს ის ქვე კო მი ტე ტე ბი, რომ ლე ბიც ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 

ხელ მო წე რი სა და ძა ლა ში შეს ვლის შემ დეგ შეიქ მნა. ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის მე სა მე კა რის (თა ვი სუფ ლე ბა, მარ-

თლმსა ჯუ ლე ბა და უსაფ რთხოე ბა) მი ხედ ვით შეიქ მნა თა ვი სუფ ლე ბის, მარ თლმსა ჯუ ლე ბის და უსაფ რთხოე ბის ქვე-

23. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 65

24. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 74

25. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 240

26. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 179
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კო მი ტე ტი, რო მელ საც კოორ დი ნი რე ბას იუს ტი ციის სა მი ნის ტრო უწევს. აღ ნიშ ნულ ქვე კო მი ტეტ ში გა ნი ხი ლე ბა ბევ რი 

ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კით ხი, რო გო რი ცაა: კა ნო ნის უზე ნაე სო ბა, პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვა, თა ნამ შრომ ლო ბა 

მიგ რა ციის, თავ შე საფ რი სა და საზ ღვრის მარ თვის სფე როებ ში, პირ თა გა დაად გი ლე ბა და რეად მი სია, ორ გა ნი ზე ბუ ლი 

და ნა შაუ ლი სა და კო რუფ ციის წი ნააღ მდეგ ბრძო ლა, და ა.შ. ასე ვე ასო ცი რე ბის მე ხუ თე (ე კო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო-

ბის) და მეექ ვსე (თა ნამ შრომ ლო ბის სხვა სა კით ხე ბი) კა რებ ში შეიქ მნა კი დევ ერ თი ეკო ნო მი კუ რი და დარ გობ რი ვი თა-

ნამ შრომ ლო ბის ქვე კო მი ტე ტი, რომ ლის ფარ გლებ ში ცაა 6 თე მა ტუ რი სა მუ შაო ჯგუ ფი, ამ ქვე კო მი ტე ტებს თა ვის სა მუ შაო 

ჯგუ ფებ თან ერ თად ევ როინ ტეგ რა ციის სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის აპა რა ტი კუ რი რებს.

ინ ტერ ვიუ ში ნი ნო გრძე ლიშ ვილ მა ვრცლად ისაუბ რა ეკო ნო მი კუ რი და დარ გობ რი ვი ქვე კო მი ტე ტის ფარ გლებ ში 

შექ მნილ თე მა ტურ სა მუ შაო ჯგუ ფებ ზეც. რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, არ სე ბობს 6 სა მუ შაო ჯგუ ფი. სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი და ლა-

გე ბუ ლია გარ კვეუ ლი თე მა ტი კის მი ხედ ვით. ერ თ-ერ თი მათ გა ნი აერ თია ნებს გა ნათ ლე ბის, კულ ტუ რის, ტექ ნო ლო გიე ბის 

და სხვა სფე როებ ში ევ რო კავ შირ თან თა ნამ შრომ ლო ბას. სხვა სა მუ შაო ჯგუფ ში შე სუ ლია ენერ გე ტი კა, გა რე მოს დაც ვა, 

კლი მა ტუ რი პრობ ლე მე ბი და ა.შ. სა კით ხე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი ერ თი სა მუ შაო ჯგუ ფი სათ ვის საკ მაოდ მრა ვალ ფე რო ვა ნია, 

თუმ ცა უნ და მო ძებ ნი ლი ყო რაი მე გზა თე მე ბის და საჯ გუ ფებ ლად და ასე იქ ნა მო ძებ ნი ლი გა მო სა ვა ლი. აღ სა ნიშ ნა ვია, 

რომ თავ და პირ ვე ლად გან საზ ღვრუ ლი იყო თი თოეუ ლი სა მუ შაო ჯგუ ფის კოორ დი ნა ციის კონ კრე ტუ ლი უწ ყე ბის თვის 

ჩა ბა რე ბა, მაგ რამ ვი ნაი დან სა მუ შაო ჯგუ ფებ ში არ სე ბუ ლი თე მე ბი ცდე ბა ერ თი კონ კრე ტუ ლი უწ ყე ბის კომ პე ტენ ციას 

გა დაწ ყდა, რომ კოორ დი ნა ცია ყო ფი ლი ყო ევ როინ ტეგ რა ციის სა ხელ მწი ფო მი ნის ტრის აპა რა ტის ფუნ ქცია, ხო ლო უწ-

ყე ბე ბი ჩარ თუ ლიყ ვნენ იმ სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის მუ შაო ბა ში, რო მელ თა თე მე ბი და სპე ცი ფი კა უფ რო ახ ლოს იყო მათ თან. 

სა მუ შაო ჯგუ ფებ ზე ბევ რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და თე მა ტუ რი სა კით ხი გა ნი ხი ლე ბა და ასე ვე თი თოეუ ლი სა კით ხიც იშ-

ლე ბა. მა გა ლი თად, ეკო ნო მი კუ რი და დარ გობ რი ვი ქვე კო მი ტე ტის იმ სა მუ შაო ჯგუფ მა, რომ ლის გან სა ხილ ველ თე მებ-

შიც შე დის ენერ გე ტი კა, დღის წეს რი გით შეიძ ლე ბა ჩა შა ლოს ისე თი სა კით ხე ბი, რო გო რი ცაა სა ქარ თვე ლოს ენერ გო 

გაერ თია ნე ბა ში გა წევ რია ნე ბა, ენერ გო გან ვი თა რე ბის კუთ ხით არ სე ბუ ლი სიახ ლეე ბი ევ რო კავ შირ ში და სხვა. ერ თი 

მხრივ, ევ რო კავ ში რი უზია რებს სა ქარ თვე ლოს მო ცე მუ ლი სა კით ხის მი მარ თუ ლე ბით რა კეთ დე ბა ევ რო კავ შირ ში, მეო რე 

მხრივ, კი აფა სებს ქვეყ ნის პროგ რესს. პროგ რე სის შე ფა სე ბის თვის აღარ გა მოი ყე ნე ბა პროგ რეს რე პორ ტე ბი, რო მე ლიც 

აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ქვეყ ნე ბის მი მართ იწე რე ბო და წე ლი წად ში ერ თხელ, რად გან ამ ჟა მად ევ რო კავ შირ მა 

შეც ვა ლა პო ლი ტი კა და ასო ცი რე ბულ ქვეყ ნებ ზე სურს სხვა სა ხის პროგ რეს რე პორ ტე ბის მომ ზა დე ბა. რა მე ქა ნიზ მზე 

ჩა მო ყა ლიბ დე ბა ევ რო პუ ლი მხა რე ჯერ ჯე რო ბით გა დაწ ყვე ტი ლი არ არის, თუმ ცა ეს არ იქ ნე ბა ძვე ლი ზო გა დი ან გა-

რი შე ბის მსგავ სი, რად გან ახ ლა სა ქარ თვე ლოს კონ კრე ტუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი გააჩ ნია და მის შე სა ფა სებ ლად სხვა 

სპე ცი ფი კუ რი მე ქა ნიზ მია სა ჭი რო. 

ინ ტერ ვიუ ში ნი ნო გრძე ლიშ ვილ მა აღ ნიშ ნა, რომ სა ქარ თვე ლო აქ ტიუ რად იყე ნებს სხვა ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის გა-

მოც დი ლე ბას ქვე კო მი ტე ტე ბის მუ შაო ბი სას. ქარ თულ მხა რეს აქ ტიუ რი თა ნამ შრომ ლო ბა აქვს შე და რე ბით ახ ლად გა-

წევ რია ნე ბულ, გან სა კუთ რე ბით კი ბალ ტიის პი რე თის ქვეყ ნებ თან. ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, ამ 

ქვეყ ნებს ჰქონ დათ გა წევ რია ნე ბის წი ნა შე თან ხმე ბე ბი, თუმ ცა შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ ამ ქვეყ ნებ საც ქვე კო მი ტე ტე ბის 

დაახ ლოე ბით ანა ლო გიუ რი ფორ მა ტე ბი და სა კით ხე ბის დაჯ გუ ფე ბა ჰქონ დათ, რო მელ თაც სა ქარ თვე ლო ასო ცი რე ბის 

შე თან ხმე ბით ფა რავს. გან სხვა ვე ბა მხო ლოდ ისაა, რომ ამ ქვეყ ნებ ში უფ რო დი დი მო ცუ ლო ბით ხდე ბო და სა კით ხე ბის 

ჩაშ ლა, თუმ ცა სტრუქ ტუ რუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბე ბი არ იყო. ასე ვე მიმ დი ნა რეობს მუ შაო ბა ელექ ტრო ნუ ლი 

მო ნი ტო რინ გის სის ტე მის შე საქ მნე ლად (სა ქარ თვე ლოს უწ ყე ბე ბის ში და ერ თია ნი ონ ლაინ პლატ ფორ მა), რო მე ლიც 

ჰქონ და ლატ ვიას, ლიტ ვას, პო ლო ნეთს და ამ სა კით ხებ ზეც მიმ დი ნა რეობს ამ ქვეყ ნებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა და მა თი 

გა მოც დე ლე ბის გა ზია რე ბა.

სა ბო ლოოდ შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ ქვე კო მი ტე ტე ბის მუ შაო ბის სფე რო მარ თლაც ამოუ წუ რა ვია, რად გან ისი ნი 

ბევრ მნიშ ვნე ლო ვან თე მას ეხე ბიან, თუმ ცა ჯერ კი დევ მიმ დი ნა რეობს მა თი ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ქვე მოთ მო ცე მულ ცხრილ-

ში შე საძ ლე ბე ლია ქვე კო მი ტე ტე ბი სა და სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის (გარ და DCFTA-ის ფარ გლებ ში შექ მნი ლი ქვე კო მი ტე ტე ბი სა) 

უფ რო თვალ სა ჩი ნოდ ნახ ვა.
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თავისუფლების, 
მართლმსაჯულებისა 
და უსაფრთხოების

არ აქვს
იუსტიციის 

სამინისტრო 

III კარი: 
თავისუფლება, 

მართლმსაჯულება 
და უსაფრთხოება

კა  ნო  ნის უზე  ნაე  სო  ბა, პერ  სო  ნა  ლურ მო -
ნა  ცემ  თა დაც  ვა, თა  ნამ  შრომ  ლო  ბა მიგ  რა -
ციის, თავ  შე  საფ  რი  სა და საზ  ღვრის მარ -
თვის სფე  როებ  ში, პირ  თა გა  დაად  გი  ლე  ბა 
და რეად  მი  სია, ორ  გა  ნი  ზე  ბუ  ლი და  ნა  შაუ -
ლი  სა და კო  რუფ  ციის წი  ნააღ  მდეგ ბრძო -
ლა, უკა  ნო  ნო ნარ  კო  ტი  კუ  ლი სა  შუა  ლე  ბე -
ბი, ფუ  ლის გა  თეთ  რე  ბა და ტე  რო  რიზ  მის 
და  ფი  ნან  სე  ბა, თა  ნამ  შრომ  ლო  ბა ტე  რო -
რიზ  მის წი  ნააღ  მდეგ ბრძო  ლის სფე  რო  ში, 
სა  მარ  თლებ  რი  ვი თა  ნამ  შრომ  ლო  ბა.

ეკონომიკური 
და დარგობრივი 

თანამშრომლობის

I

ევროპული და 
ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის 
საკითხებში 

სახელმწიფო 
მინისტრის 
აპარატი 

კარები V-VI: 
ეკონომიკური 

თანამშრომლობა და 
თანამშრომლობის 

სხვა სფეროები 

ეკო  ნო  მი  კუ  რი დია  ლო  გი, სა  ჯა  რო ფი  ნან -
სე  ბის მარ  თვა, ფი  ნან  სუ  რი კონ  ტრო  ლი, 
სტა  ტის  ტი  კა, ან  გა  რიშ  გე  ბა და აუ  დი  ტი.

II

ინ  დუს  ტრიუ  ლი და სა  წარ  მოო პო  ლი  ტი  კა 
და სამ  თო მრეწ  ვე  ლო  ბა, ტუ  რიზ  მი, სა  კორ -
პო  რა  ციო სა  მარ  თა  ლი, აღ  რიც  ხვა და აუ -
დი  ტი, კორ  პო  რა  ციუ  ლი მმარ  თვე  ლო  ბა, 
მომ  ხმა  რე  ბელ  თა პო  ლი  ტი  კა, და  ბეგ  ვრა, 
სატ  რან  სპორ  ტო პო  ლი  ტი  კა.

III

თა ნამ შრომ ლო ბა ენერ გე ტი კის სფე რო ში, 
გა რე მოს დაც ვა, კლი მა ტი, მო ქა ლა ქე თა 
უსაფ რთხოე ბა, თა ნამ შრომ ლო ბა ინ ფორ-
მა ციუ ლი სა ზო გა დოე ბის სფე რო ში.

IV

თა ნამ შრომ ლო ბა აუ დიო- ვი ზუა ლურ და 
მე დიის სფე რო ში, თა ნამ შრომ ლო ბა კვლე-
ვე ბის, ტექ ნო ლო გიუ რი გან ვი თა რე ბის და 
დე მონ სტრა ციის სფე რო ში, გა ნათ ლე ბა, 
ტრე ნინ გი, ახალ გაზ რდო ბა, კულ ტუ რის 
სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბა, სპორ ტი სა და 
ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბის სფე რო ში.

V

სოფ ლის მეურ ნეო ბის და სა სოფ ლო საქ-
მია ნო ბის გან ვი თა რე ბა, მე თევ ზეო ბის და 
საზ ღვაო სფე როს გან ვი თა რე ბა, რე გიო-
ნუ ლი გან ვი თა რე ბა, თა ნამ შრომ ლო ბა სა-
საზ ღვრო და რე გიო ნა ლურ სა კით ხებ ში.

VI
ჯან დაც ვა, და საქ მე ბა, სო ცია ლუ რი პო ლი-
ტი კა და თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი.
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DCFTA-ს ფარგლებში 
შექმნილი 

ქვეკომიტეტები:

1. სანიტარული და 
ფიტოსანიტარული 

ქვეკომიტეტი,

2. საბაჟო 
ქვეკომიტეტი,

3. ვაჭრობისა 
და მდგრადი 

განვითარების 
ქვეკომიტეტი,

4. გეოგრაფიული 
აღნიშვნების 
ქვეკომიტეტი

არ აქვს
ეკონომიკის 
სამინისტრო

კარი IV: ვაჭრობა 
და ვაჭრობასთან 
დაკავშირებული 

საკითხები

1. სა ნი ტა რუ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი ზო-
მე ბის შე სა ხებ ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბით 
გან საზ ღვრუ ლი თე მე ბის გან ხილ ვა, მი სი 
შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი.

2. სა ბა ჟო ქვე კო მი ტე ტის ფუნ ქციე ბი მოი ცავს 
რე გუ ლა რუ ლი კონ სულ ტა ციე ბის გა მარ თვას 
და მო ნი ტო რინგს სა ბა ჟო და ვაჭ რო ბის 
ხელ შეწ ყო ბის სა კით ხებ ზე, მათ შეს რუ ლე-
ბა სა და ად მი ნის ტრი რე ბა ზე, სა ბა ჟო თა-
ნამ შრომ ლო ბა ზე, საზ ღვარ თშო რის სა ბა ჟო 
თა ნამ შრომ ლო ბა სა და მარ თვა ზე, ტექ ნი კურ 
დახ მა რე ბა ზე, წარ მო შო ბის წე სებ ზე, ვაჭ რო-
ბის ხელ შეწ ყო ბა ზე, და სა ბა ჟო სფე რო ში 
ად მი ნის ტრა ციულ ურ თიერ თდახ მა რე ბა ზე.

3. ვაჭ რო ბი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
ქვე კო მი ტე ტი ზე დამ ხედ ვე ლო ბას უწევს 
ვაჭ რო ბა სა და მდგრად გან ვი თა რე ბა ზე 
ერ თობ ლივ მუ შაო ბას.

4. გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბის ქვე კო მი ტე-
ტის შე მად გენ ლო ბა ში შე დიან ევ რო კავ ში-
რის და სა ქარ თვე ლოს წარ მო მად გენ ლე ბი 
ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის გეოგ რა ფიუ ლი 
აღ ნიშ ვნე ბის ნა წი ლის გან ხორ ციე ლე ბა ზე 
მო ნი ტო რინ გი სა და გეოგ რა ფიულ აღ ნიშ-
ვნებ თან და კავ ში რე ბით თა ნამ შრომ ლო ბი-
სა და დია ლო გის გაძ ლიე რე ბის მიზ ნით.

3.4 საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტი

ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის იმ პლე მენ ტა ციი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი აკის რია სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნოს ჩარ-

თუ ლო ბას. სწო რედ ამ მიზ ნით შეიქ მნა სა პარ ლმენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი, რო მე ლიც შედ გე ბა ევ რო პარ ლა მენ ტი სა 

და სა ქარ თვე ლოს 10-10 წარ მო მად გენ ლის გან. თი თოეულ წარ მო მად გენ ლო ბას ჰყავს თავ მჯდო მა რე და მოად გი ლე, 

რომ ლე ბიც ერ თად ქმნიან ბიუ როს (4 ადა მია ნი).

ვი ნაი დან კო მი ტეტს არც და მოუ კი დე ბე ლი ბიუ ჯე ტი გააჩ ნია და არც აპა რა ტი, მას ტექ ნი კუ რად ემ სა ხუ რე ბა ევ რო-

პას თან ინ ტეგ რა ციის კო მი ტე ტი. 

კო მი ტე ტი იკ რი ბე ბა მის თვის გან საზ ღვრუ ლი ინ ტერ ვა ლე ბის შე სა ბა მი სად. მას მო ნაც ვლეო ბით ხელ მძღვა ნე ლო ბენ 

მხა რეე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტეტს ასო ცი რე ბის საბ ჭოს გან შეუძ ლია მოით ხო ვოს 

შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის იმ პლე მენ ტა ციას თან და კავ ში რე ბით. ასე ვე იგი ინ ფორ მი რე ბუ ლი 

იქ ნე ბა ასო ცი რე ბის საბ ჭოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი სა და რე კო მენ და ციე ბის შე სა ხებ. სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი 

შეი მუ შა ვებს სა კუ თარ საპ რო ცე დუ რო წე სებს და შეუძ ლია გას ცეს რე კო მენ და ციე ბი ასო ცი რე ბის საბ ჭოს მი მარ თუ ლე-

ბით. მას ასე ვე აქვს უფ ლე ბა შექ მნას სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის ქვე- კო მი ტე ტე ბი.27 ამ ჯე რად არ სე ბობს შე თან ხმე ბა 

ორ ქვე კო მი ტეტ ზე: ერ თია ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის (ქარ თუ ლი მხრი დან ხელ მძღვა ნე ლობს თა მარ კორ ძაია) და მეო რე 

- ეკო ნო მი კის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ქვე კო მი ტე ტი (ხელ მძღვა ნე ლობს ზუ რაბ ტყე მა ლა ძე). კო მი ტე ტის შე მად გენ ლო ბა ში 

ხე ლი სუფ ლე ბის წევ რებ თან ერ თად ოპო ზი ციის წარ მო მად გენ ლე ბიც არიან. 

რაც შეე ხე ბა დღის წეს რიგს, სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტის დღის წეს რი გის პირ ვე ლად ვა რიანტს შეი მუ-

შა ვე ბენ ბიუ როს ორი ვე მხა რის სამ დივ ნოე ბი, რო მე ლიც თან ხმდე ბა თავ მჯდო მა რეებ თან. ამას თა ნა ვე, ინ ფორ მი რე ბუ-

ლია დე ლე გა ციის ყვე ლა წევ რი, მათ შო რის ოპო ზი ციაც, „რო მელ თაც აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა შეც ვა ლონ ან ჩაა მა ტონ 

სა კით ხე ბი დღის წეს რიგ ში“ -აც ხა დებს თეკ ლე ბუ რაშ ვი ლი, სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტის ბიუ როს მდი ვა ნი.

27. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 410,411
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აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ევ რო პარ ლა მენ ტში მა ნამ დეც არ სე ბობ და სა ქარ თვე ლოს, სომ ხე თი სა და აზერ ბაი ჯა ნის საქ მეე-

ბის კო მი ტე ტი. თუმ ცა, ქარ თულ მა მხა რემ მოით ხო ვა მი სი ცალ კე გა მო ყო ფა, რად გან სომ ხეთ თან და აზერ ბაი ჯან თან 

შე და რე ბით სხვა ეტაპ ზე ვართ, მით უმე ტეს, რომ აზერ ბაი ჯან მა ევ რო პარ ლა მენ ტთან ურ თიერ თო ბა ზე საერ თოდ უა რი 

გა ნაც ხა და პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე.

თეკ ლე ბუ რაშ ვი ლის აც ხა დებს, რომ სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი ასო ცი რე ბის საბ ჭოს კო მი ტე ტე ბის 

სხდო მებ ზე ნაკ ლე ბად ჩარ თუ ლია და ამ კუთ ხით სა ჭი როა საქ მია ნო ბის გააქ ტიუ რე ბა. მი სი აზ რით, ეს არის ის გა მოწ ვე-

ვა, რომ ლის წი ნა შეც ვდგა ვართ. სწო რედ ამი ტომ იგეგ მე ბა, რომ სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტის ფარ გლებ ში 

შეიქ მნას სა პარ ლა მენ ტო ქვე კო მი ტე ტე ბი და აი რეკ ლოს ის სტრუქ ტუ რე ბი, რო მე ლიც ასო ცი რე ბის საბ ჭოს ან ასო ცი რე-

ბის კო მი ტეტ ში არის წარ მოდ გე ნი ლი. 

ინ ტერ ვიუს ბო ლო ში ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვი ლი აც ხა დებს, რომ ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცია სხვა დას ხვა რა მეს ნიშ ნავს ჩვენ-

თვის და ევ რო პე ლე ბის თვის. მი სი თქმით, სა ქარ თვე ლოს თვის ევ რო კავ ში რის წევ რო ბა არის ინ ტეგ რა ციის ბო ლო წერ-

ტი ლი, რის თვი საც ერ თ-ერ თი წი ნა პი რო ბაა ის, რომ ქარ თუ ლი და ევ რო პუ ლი კა ნო ნე ბი იყოს ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი და ახა ლი 

კა ნო ნე ბი მიი ღონ ისე, რომ სა ჭი რო არ გახ დეს მა თი შეც ვლა იმის გა მო, რომ ჩვენ გავ ხდე ბით ევ რო კავ ში რის წევ რე ბი.

ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვი ლის აზ რით, ნა ტოს გან გან სხვა ვე ბით, ევ რო კავ ში რის შემ თხვე ვა ში არ სად არ წე რია, რომ სა-

ქარ თვე ლო იქ ნე ბა ევ რო კავ ში რის წევ რი, თუმ ცა მი სი დე ბუ ლე ბის მი ხედ ვით არც ერთ ქვე ყა ნას არ ეკ რძა ლე ბა ამ სურ-

ვი ლის ქო ნა. ჩვენ თვის ცნო ბი ლია, რომ უმე ტე სო ბამ იმ ქვეყ ნე ბი სა, რო მელ საც ჰქონ და ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა, 

წევ რო ბას მიაღ წია. ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის გა რე შე წევ რო ბამ დე მი სას ვლე ლი გზა არც ერთ სა ხელ მწი ფოს არ 

გაუვ ლია. ამი ტომ თუ ჩვენ სა თა ნა დოდ და ვუახ ლოვ დე ბით ევ რო პას, ჩვენ ვე რა ვინ ვე რა სო დეს ვერ გვეტ ყვის უარს,- აც-

ხა დებს ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ციის კო მი ტე ტის თავ ჯდო მა რე. 

 3.5 ევ რო კავ ში რი -  სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის პლატ ფორ მა

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის იმ პლე მენ ტა ცია ზე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ინ ფორ მი რე ბა სა და პრო ცე სებ ში მა თი 

ჩარ თუ ლო ბი სათ ვის შეიქ მნა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის პლატ ფორ მა, რო მე ლიც წარ მოად გენს ფო რუმს შეხ ვედ რი-

სა და აზ რთა გაც ვლა- გა მოც ვლის თვის და შედ გე ბა ევ რო კავ ში რის მხრი დან სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის წარ მო მად-

გენ ლე ბის გან, ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცია ლუ რი კო მი ტე ტის წევ რე ბის ჩათ ვლით, და სა ქარ თვე ლოს მხრი დან 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის გან, „აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის“ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის 

ფო რუ მის ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მის წარ მო მად გე ნელ თა ჩათ ვლით. კო მი ტე ტი შეიკ რი ბე ბა მის მიერ გან საზ ღვრუ ლი 

ინ ტერ ვა ლე ბის შე სა ბა მი სად და შეი მუ შა ვებს სა კუ თარ საპ რო ცე დუ რო წე სებს, რო მელ საც მო ნაც ვლეო ბით უხელ მძღვა-

ნე ლე ბენ ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცია ლუ რი კო მი ტე ტის წარ მო მად გე ნე ლი და სა ქარ თვე ლოს მხრი დან - სა მო ქა-

ლა ქო სა ზო გა დოე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.28 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის პლატ ფორ მა ინ ფორ მი რე ბუ ლია ასო ცი რე ბის 

საბ ჭოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი სა და რე კო მენ და ციე ბის შე სა ხებ და თა ვა დაც შეუძ ლია მის თვის რე კო მენ და ციე ბის მი ცე მა. 

ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი, სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის კო მი ტეტ თან ერ თად, უზ რუნ ველ ყოფს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის 

წარ მო მად გენ ლებ თან რე გუ ლა რულ კონ ტაქტს, რა თა შეიტ ყონ ამ უკა ნას კნე ლის მო საზ რე ბე ბი ასო ცი რე ბის შე თან ხმე-

ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვას თან და კავ ში რე ბით. 

ლე ვან ბერ ძე ნიშ ვი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ ხალხს, გან სა კუთ რე ბით კი მე წარ მეებს, უნ და ჰქონ დეთ მე ტი ინ ფორ მა ცია, 

ვი ნაი დან მათ შეუძ ლიათ შექ მნან პრო დუქ ტი და ბა ჟის გა რე შე გაი ტა ნონ ევ რო პა ში. „ჩვენ მაქ სი მა ლუ რად უნ და ვი სარ-

გებ ლოთ იმით, რაც გვაქვს, რაც ძა ლა შია და არა იმ მი თე ბით, რომ ევ რო კავ ში რის წევ რე ბი გავ ხდე ბით ამა და ამ წელს“.

28. ასოცირების შეთანხმება, მუხლი412,413
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დას კვნა და რე კო მენ და ციე ბი

ნაშ რომ ზე მუ შაო ბი სას გა მოიკ ვე თა რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კით ხი. პირ ვე ლი ეხე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე-

ბის შე დე გად შექ მნი ლი ინ სტი ტუ ციუ რი ჩარ ჩოს შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის ნაკ ლე ბო ბას არა მხო ლოდ სა ზო გა დოე ბა ში, 

არა მედ თვით სა ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლებ შიც. ამის ერ თ-ერ თი მი ზე ზია ოფი ცია ლუ რი დო კუ მენ ტე ბის ძი რი თა დი 

ნა წი ლის კონ ფი დენ ცია ლო ბა. ინ ფორ მა ციის ძი რი თა დი წყა როა ასო ცი რე ბის საბ ჭოს შეხ ვედ რე ბის ზო გა დი ხა სია თის 

პრეს -რე ლი ზი და მე დია ში არ სე ბუ ლი მოკ ლე სტა ტიე ბი, რომ ლე ბიც შეხ ვედ რე ბის აღ წე რას მოი ცავს და ანა ლი ზის სა-

შუა ლე ბას არ იძ ლე ვა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ არ სა დაა თავ მოყ რი ლი ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბით შექ მნი ლი ინ სტი ტუ ტე ბის 

შე სა ხებ ერ თია ნი დო კუ მენ ტა ცია. ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის შე სა ხებ მცი რე ინ ფორ მა ციის არ სე ბო ბას თან ერ თად 

აღ სა ნიშ ნა ვია და ბა ლი სა ზო გა დოებ რი ვი ცნო ბიე რე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა სა და, ზო გა დად, ევ როინ ტეგ რა ცია ზე.

მეო რე სა კით ხია გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი სა და რე კო მენ და ციე ბის მი ღე ბის პრო ცე დუ რის გაურ კვევ ლო ბა. კერ ძოდ, 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის 406-ე, 408-ე და 418-ე მუხ ლებ ში მი თი თე ბუ ლია, რომ ასო ცი რე ბის საბ ჭო და კო მი ტე ტი გა დაწ-

ყვე ტი ლე ბა სა და რე კო მენ და ციებს იღე ბენ ში და სა ხელ მწი ფოებ რი ვი პრო ცე დუ რე ბის დას რუ ლე ბის შემ დგომ, თუმ ცა 

არ სად არაა გან საზ ღვრუ ლი, რას მოიაზ რებს ეს პრო ცე დუ რე ბი. და ბო ლოს, გაურ კვე ვე ლია ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის 

და ნარ თე ბის ცვლი ლე ბა ზე ასო ცი რე ბის საბ ჭოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი მარ თე ბა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის მოთ-

ხოვ ნებ თან. ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი სირ თუ ლეე ბის გა და საჭ რე ლად რე კო მენ დე ბუ ლია:

რო გორც სა ჯა რო მო ხე ლეე ბი სათ ვის, ასე ვე სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლეო ბი სათ ვის ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბა ასო ცი-

რე ბის შე თან ხმე ბით შექ მნი ლი ინ სტი ტუ ციუ რი ჩარ ჩოს ფუნ ქციო ნი რე ბი სა და ევ როინ ტეგ რა ციის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა-

კით ხე ბის შე სა ხებ. ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი, რად გან პირ ველ რიგ ში სა ჯა რო მო ხე ლე უნ და ფლობ დეს და იაზ რებ დეს ინ სტი-

ტუ ტე ბის ფუნ ქციო ნი რე ბის შე დე გად მი ღე ბულ სა კით ხთა არსს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის გზა ზე. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, 

რომ ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის შეს რუ ლე ბის კვალ დაკ ვალ სწო რედ ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი წყვე ტენ ბაზ რის 

გახ სნი სა და სხვა და კავ ში რე ბულ სა კით ხებს. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი უჭი რავს მო სახ ლეო ბის ცნო ბიე რე-

ბის ამაღ ლე ბას, რად გან არა მხო ლოდ ამ მხრივ ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა, არა მედ ზო გა დად გა ნათ ლე ბის ხელ შეწ ყო ბა 

წარ მოად გენს ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვან სა ფუძ ველს. რომ ლის თვი საც სა ჭი როა სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბე ბის 

დაეგ მვა, დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბის ჩარ თვა და გრან ტე ბის მო ძიე ბა, არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის რა ციო ნა ლუ რი გა მო-

ყე ნე ბა. პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში კი შრო მის ბაზ რის სა ჭი როე ბე ბის კვლე ვა, რა თა ქვე ყა ნა მზად შეხ ვდეს ტექ ნო ლო გიუ რი 

ცვლი ლე ბე ბის ფონ ზე, გლო ბა ლი ზა ციის ეპო ქა ში არ სე ბულ მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვებს.

სო ცია ლუ რი დია ლო გის გაძ ლიე რე ბა და ტრი პარ ტიზ მის ხელ შეწ ყო ბა. ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის მე-14 თა ვი 

ით ვა ლის წი ნებს სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რე ბის მო ნა წი ლეო ბის გაძ ლიე რე ბას და სო ცია ლუ რი დია ლო გის ხელ შეწ ყო ბას, 

მათ შო რის, ყვე ლა შე სა ბა მი სი დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლიე რე ბის გზით; გარ და ამი სა ტრი-

პარ ტიზ მის ხელ შეწ ყო ბა, რო მე ლიც სამ მხრივ ჩარ თუ ლო ბას გუ ლის ხმობს მნიშ ვნე ლოვ ნად შეამ ცი რებს რე ფორ მე ბის 

სიმ წვა ვეს და გაზ რდის ეროვ ნულ სა ჭი როე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის ალ ბა თო ბას. 

ში და სა მარ თლებ რი ვი პრო ცე დუ რე ბის გან საზ ღვრა. მი ზან შე წო ნი ლია გა ნი საზ ღვროს ასო ცი რე ბის საბ ჭო სა და 

ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტე ბის მიერ გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი სა და რე კო მენ და ციე ბის მი ღე ბას რა ში და სა ხელ მწი ფოებ რი ვი 

პრო ცე დუ რე ბი უძ ღვის წინ. ამას თან, უმ ჯო ბე სია შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბით მკა ფიოდ დად გინ დეს რა 

რე ჟიმს ექ ვემ დე ბა რე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის და ნარ თე ბის ცვლი ლე ბა; გაი წე როს, საკ მა რი სია თუ არა ასო ცი რე ბის 

ხელ შეკ რუ ლე ბის ერ თხელ რა ტი ფი ცი რე ბა იმის თვის, რომ და ნარ თე ბის ცვლი ლე ბა ზე პა სუ ხის ხმგე ბე ლი ორ გა ნო იყოს 

ასო ცი რე ბის საბ ჭო. გარ და ამი სა, პო ლი ტი კუ რი დია ლო გის ფორ მატ ში უნ და მოხ დეს პრიო რი ტე ტუ ლი სა კით ხე ბის ეტა-

პობ რი ვი გან საზ ღვრა, რო მე ლიც მორ გე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს სა ჭი როე ბებ ზე. 
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შესავალი

სა ჯა რო სამ სა ხუ რი სა ხელ მწი ფოს ფუნ ქციო ნი რე ბის უმ თავ რე სი მე ქა ნიზ მია. იმი სათ ვის, რომ სა ჯა რო სამ სა ხუ რი 

იყოს ქმე დი თი და ეფექ ტუ რი, სა ჭი როა მი სი და კომ პლექ ტე ბა პრო ფე სიო ნა ლი კად რე ბით. ამ მხრივ, სა ჯა რო მო ხე ლე 

არის ცენ ტრა ლუ რი ფი გუ რა, რომ ლის პრო ფე სიუ ლი გან ვი თა რე ბის დო ნე, უნა რე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა ნა პი რო ბებს 

წარ მა ტე ბულ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბას.

სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რეობს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ მა. აღ ნიშ ნუ ლი გა მოიწ ვია, ერ თი მხრივ, იმან, რომ 1997 

წელს მი ღე ბუ ლი „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ მოქ მე დი კა ნო ნი შეი ცავს არას რულ ყო ფილ და ბუნ დო ვან რე გუ ლა ციებს, 

რაც ვერ აკ მა ყო ფი ლებს თა ნა მედ რო ვე მოთ ხოვ ნებს, ხო ლო, მეო რე მხრივ, ეს პრო ცე სი დააჩ ქა რა სა ქარ თვე ლოს მიერ 

ნა კის რმა საერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბებ მა.1 

„სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ ახა ლი კა ნო ნი ემ სა ხუ რე ბა გა მარ თუ ლი, პო ლი ტი კუ რად ნეიტ რა ლუ რი სა ჯა რო სამ-

სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა მე რი ტოკ რა ტიულ2 საწ ყი სებ ზე. რე ფორ მის შე დე გად გა დავ-

დი ვართ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ფორ მი რე ბის ახალ ეტაპ ზე, რომ ლის ძი რი თა დი მი ზა ნია კა რიე რულ პრინ ციპ ზე და ფუძ-

ნე ბუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სის ტე მის და ნერ გვა.3 ამ სის ტე მის მთა ვა რი სუ ბიექ ტი კი პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლეა, 

რო მელ მაც სრუ ლად შეც ვა ლა მო ხე ლის არ სე ბუ ლი გა გე ბა (Turava, 2014). 

ნაშ რო მის მი ზა ნია სა ჯა რო მო ხე ლეებ სა და სხვა დაინ ტე რე სე ბულ პი რებს გააც ნოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ მის 

უმ თავ რე სი სიახ ლე - პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის ინ სტი ტუ ტი და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი ცვლი ლე ბე ბი: 

სა ჯა რო სამ სა ხურ ში კა რიე რუ ლი გან ვი თა რე ბის ახა ლი სის ტე მა და მო ხე ლის გა რან ტიე ბი. ასე ვე, წარ მოდ გე ნი ლია აღ-

ნიშ ნუ ლი ძი რი თა დი ცვლი ლე ბე ბის შე ფა სე ბა და რის კე ბი, რომ ლე ბიც შე საძ ლოა თან ახ ლდეს რე ფორ მას.

და სა ხუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად გაა ნა ლი ზე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს მოქ მე დი და 

ახა ლი კა ნო ნე ბი, ასე ვე, გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა კა რიე რულ პრინ ციპ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნე ბის გა მოც-

დი ლე ბა, რაც უკეთ წარ მოა ჩენს პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის ინ სტი ტუ ტის თა ვი სე ბუ რე ბებს. 

1. სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მო დე ლე ბი და სა ქარ თვე ლოს არ ჩე ვა ნი

სა ხელ მწი ფო ში სა ჯა რო სამ სა ხურს დე მოკ რა ტიუ ლი და ეთი კუ რი ფუნ ქცია აკის რია, რად გან ის უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს 

სა ზო გა დოე ბა სა და სა მარ თალს (Demmke, 2010). სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მოწ ყო ბის მო დე ლის არ ჩე ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 

რად გან ის პირ და პირ გავ ლე ნას ახ დენს სა ხელ მწი ფო აპა რა ტის ეფექ ტია ნო ბა ზე. მი სი სწო რი სის ტე მუ რი მოწ ყო ბა აუ ცი-

ლე ბე ლი პი რო ბაა ნე ბის მიე რი სა ხელ მწი ფოს ფუნ ქციო ნი რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის თვის. სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მოწ ყო ბის 

მო დე ლებ ში არ სე ბობს კა რიე რუ ლი, პო ზი ციუ რი და ჰიბ რი დუ ლი სის ტე მე ბი (Analytica, 2008, p. 2).

კა რიე რულ სის ტე მა ზე და ფუძ ნე ბულ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში გა მო ყო ფენ გარ კვეულ უპი რა ტე სო ბებს, რომ ლე ბიც შე-

საძ ლოა მიმ ზიდ ვე ლი იყოს და საქ მე ბუ ლე ბის თვის. პირ ვე ლი, მას ახა სია თებს სამ სა ხუ რებ რი ვი სტა ბი ლუ რო ბის პრინ ცი-

პი. მა გა ლი თის თვის, გერ მა ნია ში სა ჯა რო მო ხე ლეე ბი გამ წეს დე ბიან უვა დოდ (Amstellung auf Lebenszeit), (TOFAN, 2013, 

გვ. 257). მეო რე უპი რა ტე სო ბად სა ხელ დე ბა კა რიე რუ ლი გან ვი თა რე ბის უფ რო ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბე ბი; სა ჯა რო 

სამ სა ხურ ში და წი ნაუ რე ბა ხდე ბა სის ტე მის შიგ ნით და გა რე შე პი რე ბის შე მოს ვლის შე საძ ლებ ლო ბე ბი შეზ ღუ დუ ლია 

(Worldbank, p. 3). შემ დგო მი უპი რა ტე სო ბაა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბულ თა პი როვ ნუ ლი გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ-

ლო ბე ბი (Analytica, 2008, pp. 2-3), რო გო რე ბი ცაა, მა გა ლი თად, სხვა დას ხვა გა დამ ზა დე ბი სა და კვა ლი ფი კა ციის ამაღ-

ლე ბის კურ სე ბი.4 

პო ზი ციურ სის ტე მა ზე და ფუძ ნე ბულ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მთა ვარ უპი რა ტე სო ბად მიჩ ნეუ ლია მი სი მოქ ნი ლო ბა. მას 

ახა სია თებს სა ბაზ რო ურ თიერ თო ბე ბის ელე მენ ტე ბი, რო ცა საქ მე ეხე ბა პი რის სამ სა ხურ ში აყ ვა ნა სა და გა თა ვი სუფ ლე-

ბას. ვა კან ტუ რი თა ნამ დე ბო ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა ზე კან დი და ტე ბის შერ ჩე ვა ხდე ბა ღია კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე. და საქ-

მე ბუ ლებ თან იდე ბა ვა დია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი (Itrich-Drabarek, 2015, გვ. 28), რაც კად რე ბის ხში რი შეც ვლის სა შუა ლე ბას 

იძ ლე ვა. ამ სის ტე მას ასე ვე ახა სია თებს თან მდე ბობ რი ვი სარ გოს გან საზ ღვრის გან სხვა ვე ბუ ლი წე სი, რომ ლის ოდე ნო ბა 

შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს პრო პორ ციუ ლია5 (Itrich-Drabarek, 2015, გვ. 29). 

აგ რეთ ვე არ სე ბობს რი გი ქვეყ ნე ბი სა, რომ ლებ მაც გაი ზია რეს ორი ვე სის ტე მის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი და დე ბი თი 

მხა რეე ბი და ჩა მოა ყა ლი ბეს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ჰიბ რი დუ ლი მო დე ლი. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თუ რო მე ლი სის ტე მის 

1. საქართველოსა და ევროპულ კავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებით საქართველო ვალდებულია „განახორციელოს 

საჯარო მმართველობის რეფორმა და შექმნას ანგარიშვალდებული, ეფექტიანი, ქმედითი, 

გამჭვირვალე და პროფესიონალური საჯარო სამსახური“.

2. მერიტოკრატია არის მმართველობის ფორმა, რომლის ფარგლებშიც ადამიანების პასუხისმგებლობა თუ წახალისება

მიეცემათ მათ მიერ გამოვლენილ ცოდნაზე, უნარებზე, შესაძლებლობებსა და დამსახურებაზე დაყრდნობით.

3. საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფცია (დამტკიცებული საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 ოქტომბრის #627 დადგენილებით).

4. ეს მოდელი მოქმედებს ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა: ავსტრია, ბელგია, საფრანგეთი, საბერძნეთი, ესპანეთი, ჩრდ. ირლანდია,

ლუქსემბურგი, გერმანია, პორტუგალია, სლოვენია, რუმინეთი, კვიპროსი, სლოვაკეთი, ბულგარეთი და თურქეთი (Itrich-Drabarek, 2015, p. 26)

5. ამ მოდელს შეიძლება შევხვდეთ დანიაში, ჰოლანდიაში, ფინეთში, შვედეთში, გაერთიანებულ სამეფოში, ნორვეგიაში, 

ამერიკასა და ახალ ზელანდიაში (Itrich-Drabarek, 2015, გვ. 29).
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ნიშ ნე ბი ჭარ ბობს, ჰიბ რი დუ ლი მო დე ლი შეიძ ლე ბა იყოს უპი რა ტე სად კა რიე რულ ან პო ზი ციურ სის ტე მა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი.6

სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ ახა ლი კა ნო ნის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ სა ქარ თვე ლომ არ ჩე ვა ნი გაა კე თა 

ჰიბ რი დულ მო დელ ზე, რო მელ შიც ჭარ ბობს კა რიე რულ სის ტე მა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მო დე ლის ელე-

მენ ტე ბი. ეს არ ჩე ვა ნი შეიძ ლე ბა გა მარ თლე ბუ ლად მი ვიჩ ნიოთ, რად გან გარ და მა ვალ პე რიოდ ში მყო ფი სა ქარ თვე ლოს 

მო სახ ლეო ბის თვის ძა ლიან აქ ტუა ლუ რია სტა ბი ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შექ მნა (ი ზო რია, 2008). არ ჩეუ ლი მო დე ლი შეი-

ცავს ისეთ ინ სტრუ მენ ტებს, რო მელ თაც რეა ლუ რად შეს წევთ ძა ლა შექ მნან კვა ლი ფი ციუ რი და კე თილ სინ დი სიე რი სა ჯა რო 

მო ხე ლეე ბის კორ პუ სი სა ქარ თვე ლო ში, რაც გაზ რდის მო სახ ლეო ბის ნდო ბას სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მი მართ (Turava, 2014). 

2. სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი

2.1. პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლე

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ახალ კა ნონ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი სიახ ლეა ის, რომ იც ვლე ბა სა ჯა რო მო ხე ლის გა გე ბა.7 დღეს 

მოქ მე დი კა ნო ნით არ არ სე ბობს საერ თო ნი შა ნი, რომ ლი თაც შევ ძლებ დით მო ხე ლის ცნე ბის გან საზ ღვრას. მა გა ლი თად, 

მო ხე ლედ ით ვლე ბა მო სა მარ თლე და რო მე ლი მე სა მი ნის ტროს იუ რი დიუ ლი დე პარ ტა მენ ტის სპე ცია ლის ტი, თუმ ცა უდა-

ვოა, რომ მა თი ფუნ ქციე ბი რა დი კა ლუ რად გან სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თის გან. მო ხე ლის ამ გვა რი გა გე ბა წი ნააღ მდე გო ბა ში 

მო დის ზო გა დი ად მი ნის ტრა ციუ ლი კო დექ სით დამ კვიდ რე ბულ მიდ გო მას თან, რომ ლის თა ნახ მა დაც ად მი ნის ტრა ციუ ლი 

ორ გა ნო არის ნე ბის მიე რი სუ ბიექ ტი, რო მე ლიც ახორ ციე ლებს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბას. 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ ახალ მა კა ნონ მა დღეს არ სე ბუ ლი გაურ კვევ ლო ბა შეც ვა ლა და მო ხე ლის ცნე ბის გან-

მსაზ ღვრელ ნიშ ნად სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ციე ლე ბა გა მოი ყე ნა, რაც გუ ლის ხმობს სა ხელ მწი ფოს ისეთ საქ-

მია ნო ბას, რო მე ლიც არც კა ნონ შე მოქ მე დე ბა სა და მარ თლმსა ჯუ ლე ბას და არც მთავ რო ბა სა და შეია რა ღე ბულ ძა ლებს 

მიე კუთ ვნე ბა (ტუ რა ვა & წკეპ ლა ძე, 2010, გვ. 16).

სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბიუ რომ დაიწ ყო თი თოეუ ლი სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის ფუნ ქციუ რი ანა ლი ზის 

ჩა ტა რე ბა, რომ ლი თაც უნ და დად გინ დეს ამ და წე სე ბუ ლე ბე ბის ძი რი თა დი და დამ ხმა რე ფუნ ქციე ბი. „ძი რი თა დია და-

წე სე ბუ ლე ბის ის ფუნ ქციე ბი, რო მელ თა შეს რუ ლე ბაც გა მომ დი ნა რეობს და წე სე ბუ ლე ბის მი სიი დან და მიზ ნი დან და 

რომ ლის გან სა ხორ ციე ლებ ლა დაც შეიქ მნა კონ კრე ტუ ლი და წე სე ბუ ლე ბა. ხო ლო დამ ხმა რეა ის ტექ ნი კუ რი ფუნ ქციე ბი, 

რომ ლე ბიც ეხ მა რე ბა და წე სე ბუ ლე ბის ძი რი თა დი ფუნ ქციის გან ხორ ციე ლე ბას, რო გორც მუდ მი ვად (გრძელ ვა დია ნად), 

ასე ვე, დროე ბით“ (კონ ცეფ ცია, 2014). აღ ნიშ ნუ ლი სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე სა ჯა რო მო ხე ლის სტა ტუ სი მიე-

ნი ჭე ბათ იმ პი რებს, რომ ლე ბიც სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ას რუ ლე ბენ ძი რი თად ფუნ ქციებს, ანუ ახორ ციე ლე ბენ სა ჯა-

რო მმარ თვე ლო ბას.

2.2. სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბი, რომ ლე ბიც არ არიან პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლეე ბი

სა ჯა რო სამ სა ხუ რი არ ხორ ციელ დე ბა მხო ლოდ პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლეე ბის მიერ. სა ჯა რო სამ სა ხურს 

მოქ ნილს ხდის ის ფაქ ტი, რომ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის ცნე ბის ქვეშ მოიაზ რე ბიან ად მი ნის ტრა ციუ ლი და შრო მი თი ხელ-

შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი. ამ რი გად, სა ქარ თვე ლო ში შეიქ მნა „სამ თა ვია ნი“ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სის ტე მა.

შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბუ ლი სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბი არიან პი რე ბი, რომ ლე ბიც სა ჯა რო და წე სე ბუ-

ლე ბე ბის ფუნ ქციუ რი ანა ლი ზის შე დე გად ახორ ციე ლე ბენ დამ ხმა რე ან არა მუდ მივ ამო ცა ნებს. მათ თან ურ თიერ თო ბა 

და რე გუ ლირ დე ბა სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სით. რამ დე ნა დაც ისი ნი არიან სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბი, მათ ზე ასე ვე 

გავ რცელ დე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ ახა ლი კა ნო ნის მთე ლი რი გი დე ბუ ლე ბე ბი.

6. ჰიბრიდული მოდელი გვხვდება შემდეგ სახელმწიფოებში: უნგრეთი, მალტა, ლიტვა, 

ჩეხეთი, ლატვია, შვეიცარია, იტალია (Itrich-Drabarek, 2015, გვ. 30).

7. საყურადღებოა, რომ ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც არ იყო შემუშავებული საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი და არც პროფესიული

საჯარო მოხელის ცნება არსებობდა, საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი მინიშნება გააკეთა ამ ინსტიტუტზე: 

„ევროპული ქვეყნებისაგან განსხვავებით საქართველოს კანონმდებლობით, ჯერ კიდევ არ არის გამიჯნული საჯარო სამსახურში დასაქმებული 

პირების კატეგორიები პროფესიული საჯარო მოხელის და ვადიანი ადმინისტრაციულ შრომით-სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეთა 

ნიშნით. საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ პროფესიული საჯარო მოხელე ევროპული გამოცდილების მიხედვით არის პირი, რომელიც 

უვადოდ ინიშნება ან აირჩევა საჯარო მმართველობის განმახორციელებელ დაწესებულებაში შტატით გათვალისწინებულ საჯარო მოხელის 

თანამდებობაზე. აღნიშნული კატეგორიის მოხელე თავის პროფესიულ კარიერას იწყებს საჯარო სამსახურში ქვედა პოზიციიდან და მიიწევს ზევით 

თავისი პროფესიული ცოდნის, გამოცდილებისა და შეფასების სისტემის შედეგების გათვალისწინებით. პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუტი 

დაფუძნებულია კარიერის პრინციპზე და აღნიშნული სტატუსის მქონე მოხელეები დაცული არიან სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის 

პირების პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისგან. პროფესიული საჯარო მოხელის ინსტიტუტი არის საჯარო სამსახურის სტაბილურობის გარანტი“. 

იხ. უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 18 თებერვლის გადაწყვეტილება, საქმის ნომერი ბს-463-451(კ-13).



43

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ჯა რო მო ხე ლეე ბი სა და სხვა სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბის გა მიჯ ვნა მხო ლოდ სა ქარ თვე ლო ში 

არ გვხვდე ბა. მა გა ლი თად, ისეთ ქვეყ ნებ ში, რო გო რე ბი ცაა გერ მა ნია, ავ სტრია და ლუქ სემ ბურ გი, არ სე ბო ბენ სა ჯა რო 

მო ხე ლეე ბი, რომ ლებ ზეც მოქ მე დებს სა ჯა რო სა მარ თა ლი და თა ნამ დე ბო ბა ზე ინიშ ნე ბიან უვა დოდ, და არ სე ბო ბენ ხელ-

შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი, რო მელ თაც არ აქვთ მსგავ სი გა რან ტიე ბი (Bossaert, 2005, p. 6). ამ გვა რი გა მიჯ ვნის 

აუ ცი ლებ ლო ბა იხ სნე ბა ამ პი რე ბის ფუნ ქციურ სხვაო ბა ში - გერ მა ნუ ლი დოქ ტრი ნის თა ნახ მად, მხო ლოდ სა ჯა რო მო ხე-

ლეებს აქვთ სა ჯა რო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ციე ლე ბის უფ ლე ბა, ხო ლო ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი 

ას რუ ლე ბენ ჩვეუ ლებ რივ საო ფი სე და ად მი ნის ტრა ციულ ფუნ ქციებს (TOFAN, 2013, გვ. 252). 

ად მი ნის ტრა ციუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბუ ლი სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეა პი რი, რო მე ლიც სა ხელ მწი ფო- პო ლი ტი-

კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პირს ხელს უწ ყობს მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბა ში დარ გობ რი ვი რჩე ვე ბის მი ცე მით, 

ინ ტე ლექ ტუა ლურ -ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვით ან ორ გა ნი ზა ციულ -მე ნე ჯე რუ ლი ფუნ ქციე ბის შეს რუ ლე ბით. ასე თი 

პი რე ბი იქ ნე ბიან, მა გა ლი თად, მი ნის ტრის მრჩევ ლე ბი, თა ნა შემ წეე ბი, მდივ ნე ბი და სხვ. ად მი ნის ტრა ციუ ლი ხელ შეკ-

რუ ლე ბით და საქ მე ბულ პი რებს აქვთ გან სა კუთ რე ბუ ლი კვა ლი ფი კა ცია და უნა რე ბი, რაც აუ ცი ლე ბე ლია პო ლი ტი კუ რი 

თა ნამ დე ბო ბის პი რის მიერ სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბა ში მხარ და სა ჭე რად (კონ ცეფ ცია, 2014). 

ამ პი რებ ზე ად მი ნის ტრა ციუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბით გა და დის სა ჯა რო სა მარ თლებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი და 

ექ ცე ვიან სა ჯა რო სამ სა ხუ რის პრინ ცი პე ბის მოქ მე დე ბის ქვეშ, ამას თან, მათ ზე ვრცელ დე ბა სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის 

გა რან ტიე ბიც – ად მი ნის ტრა ციუ ლი სა მარ თალ წარ მოე ბის წე სე ბი (კონ ცეფ ცია, 2014).

3. კა რიე რა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში

სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მოწ ყო ბის მო დე ლი ეფუძ ნე ბა პრო ფე სიულ სა ჯა რო მო ხე ლის ინ სტი ტუტს და 

მი სი ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მა ხა სია თე ბე ლია კა რიე რულ პრინ ციპ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სამ სა ხუ რის სის ტე მა. კა რიე რუ ლი 

პრინ ცი პი გუ ლის ხმობს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ისეთ ორ გა ნი ზა ციულ მოწ ყო ბას, სა დაც სის ტე მა მი მარ თუ ლია მო ხე ლის 

კა რიე რის შექ მნა სა და გან ვი თა რე ბა ზე.8 აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა უზ რუნ ველ ყოფს მო ხე ლე თა პრო ფე სიულ გან ვი თა რე ბა-

სა და და წი ნაუ რე ბას მა თი დამ სა ხუ რე ბი სა მებრ, მა თი ცოდ ნის, უნა რე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.9 

მო ხე ლე ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის გან ვი თა რე ბის უმ თავ რე სი წი ნა პი რო ბაა და იძ ლე ვა იმის 

სის ტე მურ სა ფუძ ველს, რომ სა ჯა რო მო ხე ლის ინ სტი ტუ ტი უფ რო მა ღალ დო ნე ზე ავი დეს (ზარ დიაშ ვი ლი, რო მაშ ვი ლი, 

სვა ნიშ ვი ლი, & ჩი ტა ლა ძე, 2000). ამას თან, კა რიე რუ ლი სის ტე მის ახა ლი მო დე ლი ით ვა ლის წი ნებს კად რე ბის მოძ რაო-

ბას იე რარ ქიუ ლად - ქვე და სა ფე ხუ რი დან კა რიე რუ ლი კი ბის ზე და სა ფე ხუ რებ ზე. ეს ხელს შეუწ ყობს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 

ინ სტი ტუ ციუ რი მეხ სიე რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და გან ვი თა რე ბას, ვი ნაი დან იძ ლე ვა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 

სტა ბი ლუ რო ბი სა და უწ ყვე ტო ბის გა რან ტიებს.10 

3.1. სა ჯა რო მო ხე ლის სტა ტუ სის მო პო ვე ბა

„სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ახა ლი კა ნო ნის მნიშ ვნე ლო ვან მიღ წე ვად უნ და მი ვიჩ ნიოთ სა ჯა რო 

სამ სა ხუ რის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა რან ტიე ბის და წე სე ბა, რო მელ შიც უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა სა ჯა რო მო ხე ლის 

სტა ტუ სის მო პო ვე ბის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მა ხა სია თე ბე ლია ღია კონ კურ სი 

და ბა ლი რან გის თა ნამ დე ბო ბა ზე და ში და კონ კურ სი მა თი და წი ნაუ რე ბი სა და მა ღა ლი რან გის თა ნამ დე ბო ბებ ზე11 გა-

დას ვლი სას. სა ჯა რო სამ სა ხუ რი ღია უნ და იყოს ყვე ლას თვის, ვინც აკ მა ყო ფი ლებს სა თა ნა დო მი ნი მა ლურ მოთ ხოვ ნებს. 

კან დი და ტებს უნ და ჰქონ დეთ სა მარ თლია ნი შე ფა სე ბის გა რან ტია და შერ ჩე ვის ყვე ლა ეტა პი მაქ სი მა ლუ რად ნა თე ლი 

და გამ ჭვირ ვა ლე უნ და იყოს.

8. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ქვეყნების უმრავლესობის საჯარო სამსახურის სისტემები სწორედ კარიერულ პრინციპზეა 

დაფუძნებული. აღნიშნული მოდელი მოქმედებს, მაგალითად, შემდეგ ევროპულ ქვეყნებში: გერმანია, იტალია, საფრანგეთი, ფინეთი, შვედეთი, 

დანია, ავსტრია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, პოლონეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები.

9. საჯარო ადმინისტრირების შესახებ ევროპული პრინციპების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ „დამსახურებაზე დაფუძნებული კადრების დაკომპლექტება-

დაწინაურების პროცესი მოასწავებს საჯარო სამსახურისთვის ყველაზე უფრო შესაფერისი კანდიდატების შერჩევას და საჯარო ადმინისტრაციის 

დაკომპლექტებისას პატრონაჟისა და ნეპოტიზმის გამორიცხვას“ (OECD; SIGMA, 1999, p. 22).

10. კარიერულ სისტემაზე დაფუძნებულ საჯარო სამსახურში ინსტიტუციური მეხსიერების შექმნას უზრუნველყოფს, ასევე, მოხელეთა უვადოდ დანიშვნა 

იხ. (Demmke, Are Civil Servants Different Because They Are Civil Servants?, 2005, p. 11). ეს ხელს უწყობს საჯარო დაწესებულების ნორმალურ ფუნქციონირებას 

და იგი აღარაა დამოკიდებული კადრების ხშირ ცვლილებაზე.

11. აღნიშნული მოდელი უზრუნველყოფს ნებისმიერი სერტიფიცირებული მოქალაქის შესაძლებლობას, შევიდეს საჯარო სამსახურის სისტემაში.
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სა ჯა რო მო ხე ლის კა რიე რა იწ ყე ბა მო ხე ლის სტა ტუ სის შე ძე ნით. სტა ტუ სის მო სა პო ვებ ლად სა ჭი როა კა ნო ნით დად-

გე ნი ლი საკ ვა ლი ფი კა ციო მოთ ხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. დღეს მოქ მე დი, 1997 წლის, კა ნო ნით აღ ნიშ ნუ ლი მოთ ხოვ-

ნე ბი გან სხვა ვე ბუ ლია. ეს გა მოწ ვეუ ლია სა ხელ მწი ფო მო ხე ლი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მო ხე ლის 

დი ფე რენ ცი რე ბის გა მო სამ სა ხურ ში მი ღე ბის სხვა დას ხვა სტან დარ ტის არ სე ბო ბით.12 რე ფორ მის შე დე გად არ სე ბუ ლი 

მიდ გო მა შეიც ვა ლა. სა ხელ მწი ფო მო ხე ლი სა და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის მო ხე ლის ერთ სტა ტუს ში გაერ-

თია ნე ბამ გა მოიწ ვია მო ხე ლეო ბის მსურ ველ თათ ვის კა რიე რის დაწ ყე ბის ერ თნაი რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი ნი ჭე ბა. შე-

სა ბა მი სად, ახა ლი კა ნო ნით და წე სე ბუ ლია სა მი ძი რი თა დი კრი ტე რიუ მი, რომ ლებ საც უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს სა ჯა რო 

სექ ტორ ში და საქ მე ბის მსურ ვე ლი პი რი. ესე ნია:

ა) სა ხელ მწი ფო ენის ცოდ ნა; 

ბ) სრულ წლო ვა ნე ბა - 18 წე ლი; 

გ) კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო ხე ლის სერ ტი ფი კა ტის ფლო ბა. 

პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის სტა ტუ სის მო პო ვე ბის ერ თ-ერ თი წი ნა პი რო ბაა სერ ტი ფი კა ტის ფლო ბა, რაც გან-

სხვავ დე ბა მოქ მე დი კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი „სა თა ნა დო ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის“ და „სა შუა ლო გა ნათ ლე-

ბის” კრი ტე რიუ მე ბის გან.

ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი სერ ტი ფი ცი რე ბის ეტა პის გავ ლის შემ დეგ, კო ნურ სან ტი გა დის კონ კურსს დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლად 

ცალ კეულ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში და მი სი წარ მა ტე ბით გავ ლის შემ თხვე ვა ში მოი პო ვებს სა ჯა რო მო ხე ლის სტა ტუსს. 

სა ჯა რო მო ხე ლის სტა ტუ სის მო პო ვე ბი სას სერ ტი ფი ცი რე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბის პრო-

ცესს უფ რო გამ ჭვირ ვა ლეს ხდის.13 

ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სიახ ლეა ის, რომ სა კა ნონ მდებ ლო ხარ ვე ზის შე დე გად წარ მო შო ბი ლი არა მარ თე ბუ ლი პრაქ-

ტი კა აღ მოიფ ხვრე ბა და სა ჯა რო სამ სა ხურ ში აღარ იქ ნე ბა დროე ბი თი მო ვა ლეო ბის შემ სრუ ლებ ლის ინ სტი ტუ ტი, რაც 

არა თა ნა ბარ მდგო მა რეო ბა ში აყე ნებ და გა რე დან მო სულ კან დი და ტებს და მათ ფაქ ტობ რი ვად უკარ გავ და ვა კან ტუ რი 

პო ზი ციის და კა ვე ბის შანსს.

სა გუ ლის ხმოა ასე ვე გა საუბ რე ბის ეტაპ ზე კო მი სიის შე მად გენ ლო ბის უფ რო დახ ვე წი ლი სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი-

რე ბის შე მო ღე ბა. კერ ძოდ, კო მი სიის თავ მჯდო მა რეე ბი აღარ იქ ნე ბიან ხელ მძღვა ნე ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი,14 რაც 

უფ რო მე ტად უზ რუნ ველ ყოფს შერ ჩე ვის პრო ცე სის სა მარ თლია ნო ბა სა და ობიექ ტუ რო ბას.

3.2. სა ჯა რო მო ხე ლის სის ტე მის მთა ვა რი ელე მენ ტე ბი

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ ახა ლი კა ნო ნით სა ჯა რო მო ხე ლის ცნე ბის გა ნუ ყო ფელ ელე მენ ტე ბად შე მო დის მი სი 

უვა დოდ და ნიშ ვნა15 და სა ჯა რო სა მარ თლებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბა, რო გორც მო ხე ლის ძი რი თა დი 

პრო ფე სიუ ლი საქ მია ნო ბა. შე სა ბა მი სად, აქ ცენ ტი გა კე თე ბუ ლია მო ხე ლის კა რიე რის უწ ყვე ტო ბა სა და სა ჯა რო მმარ თვე-

ლო ბის წამ ყვან როლ ზე მო ხე ლის პრო ფე სიუ ლი საქ მია ნო ბის სფე რო ში. სა ხელ მწი ფო მო ხე ლეს აძ ლევს უვა დო და სტა-

ბი ლურ სა მუ შაო ად გილს შე სა ბა მი სი სა მარ თლებ რი ვი და სო ცია ლუ რი გა რან ტიე ბით, სა ნაც ვლოდ კი მის გან მოით ხოვს 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის გან ხორ ციე ლე ბას სა მო ხე ლეო სა მარ თლის პრინ ცი პე ბის სა ფუძ ველ ზე (მაგ. ერ თგუ ლე ბის პრინ ცი პი).

3.2.1. უწ ყვე ტო ბა, უვა დოდ და ნიშ ვნა

სა ჯა რო მო ხე ლეე ბი და საქ მე ბუ ლი უნ და იყ ვნენ გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დით და სამ სა ხუ რი დან მა თი გა თა ვი სუფ ლე ბა 

უნ და ხორ ციელ დე ბო დეს მხო ლოდ იმ სა ფუძ ვლე ბით, რაც გან საზ ღვრუ ლია კა ნო ნით (SIGMA, OECD, 2013). სა ჯა რო მო-

ხე ლის დროე ბით და საქ მე ბის პრაქ ტი კა უარ ყო ფი თა დაა მოხ სე ნიე ბუ ლი საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის დას კვნებ ში 

(SIGMA, OECD, 2013). სა ჯა რო მო ხე ლის თა ნამ დე ბო ბა ზე გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დით და ნიშ ვნა უნ და გან ვი ხი ლოთ, რო გორც 

სტა ბი ლუ რო ბის შექ მნის გა რან ტია. თუმ ცა, სა ნამ უვა დოდ დაი ნიშ ვნა ზე ვიმ სჯე ლებ დეთ, ხაზ გა სას მე ლია გა მო საც დე ლი 

12. სახელმწიფო მოხელის შემთხვევაში დადგენილი მოთხოვნებიც უფრო მკაცრია. მაგალითად, ქმედუნარიანობისა და სახელმწიფო ენის ცოდნის 

გარდა, დადგენილი მინიმალური ასაკის მოთხოვნა სახელმწიფო მოხელისთვის 21 წელია, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელისთვის 

- 18 წელი. ამასთან, ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეს მოეთხოვება საშუალო განათლება, სახელმწიფო მოხელეს კი - სათანადო 

ცოდნა და გამოცდილება (რაც შემდგომ თითოეული ვაკანტური პოზიციიდან გამომდინარე კონკრეტდება - კანონით ასევე გათვალისწინებული იყო 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრის შესაძლებლობა, რომელსაც აწესებდა დაწესებულების ხელმძღვანელი ან ზემდგომი 

უფროსი.) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის (1997 წ.) მე-19 მუხლი.და იგი აღარაა დამოკიდებული კადრების ხშირ ცვლილებაზე.

13. აქვე აღსანიშნავია, რომ სერტიფიკატი არ მოეთხოვებათ მოქმედ და ყოფილ საჯარო მოხელეებს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს სხვა კანდიდატთა 

უკმაყოფილება და უსამართლობის განცდა. თუმცა ივარაუდება, რომ მოქმედი და ყოფილი საჯარო მოხელეები თავისთავად ფლობენ იმ ზოგად 

ცოდნასა და უნარებს, რისი შემოწმებაც სერტიფიცირებით ხდება და აღარ საჭიროებენ ამ ეტაპის გავლას.

14. უფრო მეტიც, კანონში პირდაპირ არის ჩადებული საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარედ საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელი პირის დანიშვნის 

აკრძალვა (მუხლი 37, პუნქტი 2).

15. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის 33-ე მუხლი.
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ვა და, რო მე ლიც წინ უს წრებს და გა ნა პი რო ბებს ამ სტა ტუ სის მო პო ვე ბას. სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს 

კა ნო ნის 45-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის თა ნახ მად, პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის „გა მო საც დე ლი ვა და მოი ცავს 12 თვეს“. 

ერ თი შე ხედ ვით, სა ჯა რო მო ხე ლის თვის 12-თვია ნი გა მო საც დე ლი ვა დის დად გე ნა წარ მოად გენს არა გო ნივ რუ ლად 

ხან გრძლივ პე რიოდს და თით ქოს აუა რე სებს არ სე ბულ სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა-

ჯა რო მო ხე ლი სათ ვის გა მო საც დე ლი ვა დის მაქ სი მა ლურ პე რიოდს წარ მოად გენს არაუ მე ტეს 6 თვე (IDFI, 2015, გვ. 5). 

აგ რეთ ვე არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ ახა ლი კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი „გა მო საც დე ლი პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში, 

კვარ ტალ ში ერ თხელ (სულ ოთ ხჯერ) შე ფა სე ბა სა ჯა რო მო ხე ლი სათ ვის არის შეუ სა ბა მოდ მძი მე ტვირ თი და, შე საძ ლოა, 

გა მოიწ ვიოს და ძა ბუ ლი სა მუ შაო გა რე მოს შექ მნა“ (სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდა იუ რის ტთა ასო ცია ცია, 2016, გვ. 13). 

აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბის სა პი რის პი როდ უნ და ით ქვას, რომ ახალ მიდ გო მას აქვს და დე ბი თი მხა რე. ხან გრძლი ვი გა-

მო საც დე ლი ვა და და საქ მე ბულს აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას, სა თა ნა დოდ გაეც ნოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სპე ცი ფი კას და 

გარ კვეუ ლი პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა შეი ძი ნოს.16 მო ხე ლის წე ლი წად ში ოთ ხჯერ შე ფა სე ბა ემ სა ხუ რე ბა მო ხე ლის 

ინ ტე რე სე ბის დაც ვას, რომ არ მოხ დეს მი სი სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა ერ თჯე რა დი უარ ყო ფი თი შე ფა სე ბის სა-

ფუძ ველ ზე. მეო რე მხრივ, გა მო საც დე ლი ვა დით და ნიშ ნუ ლი პი რის კვარ ტა ლუ რი შე მოწ მე ბა მას აძ ლევს პრო ფე სიუ ლი 

შე დე გე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბი სა და წინ სვლის შე საძ ლებ ლო ბას. ამას თა ნა ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა სურ ვე ლია გა მო საც-

დე ლი პე რიო დის თვის დად გინ დეს შე ფა სე ბის სპე ცია ლუ რი წე სი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა 

მა თი „ა ხალ ბე დო ბა“ და გა მოუც დე ლო ბა.17

მო ხე ლის უვა დოდ და ნიშ ვნის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი რის კის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად კა ნო ნი ით ვა ლის წი ნებს 

მო ხე ლის საქ მია ნო ბის მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გის შე საძ ლებ ლო ბას, შე ფა სე ბის სის ტე მის და ნერ გვით (სა ქარ თვე ლოს 

ახალ გაზ რდა იუ რის ტთა ასო ცია ცია, 2016, გვ. 10).

გა მო საც დე ლი ვა დის წარ მა ტე ბით გავ ლის შემ დეგ მო ხე ლე უვა დოდ ინიშ ნე ბა თა ნამ დე ბო ბა ზე. სა ჯა რო მო ხე ლის 

კა რიე რის უწ ყვე ტო ბი სა და უვა დო ბის გა რან ტიებს ქმნის სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ კა ნო ნით მო ხე ლის სამ სა ხუ რი დან 

გა თა ვი სუფ ლე ბის კონ კრე ტუ ლი, ამომ წუ რა ვი სა ფუძ ვლე ბის და წე სე ბა. ამ გვა რად, მო ხე ლის თვის წი ნას წარ ცნო ბი ლია, 

თუ რის სა ფუძ ველ ზე შეიძ ლე ბა გაა თა ვი სუფ ლონ და, შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით მას აღარ გაუჩ ნდე ბა 

ბუნ დო ვა ნე ბი სა და გაურ კვევ ლო ბის გან ცდა. ამას თან, კა ნონ მდე ბელ მა მოახ დი ნა მო ხე ლის გა თა ვი სუფ ლე ბის აბ სო-

ლუ ტუ რი (სა ვალ დე ბუ ლო) და რე ლა ტიუ რი (შე საძ ლო) სა ფუძ ვლე ბის დი ფე რენ ცია ცია.18 აღ ნიშ ნუ ლი სტა ბი ლუ რო ბის 

შე მო ტა ნით კა ნო ნი ად გენს, რომ უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა მნიშ ვნე ლო ბა უნ და მიე ნი ჭოს მო ხე ლი სა და სა ჯა რო სამ სა ხუ-

რის სის ტე მის ინ ტე რე სებს. შე სა ბა მი სად, მო ხე ლე იმოქ მე დებს არა გა თა ვი სუფ ლე ბის და სამ სა ხუ რის და კარ გვის ში-

შით, არა მედ სა ჯა რო ინ ტე რე სე ბის დაც ვით და, იმავ დროუ ლად, უზ რუნ ველ ყოფს თა ვის პრო ფე სიულ გან ვი თა რე ბა საც.

3.2.2. და წი ნაუ რე ბის კა რიე რუ ლი სის ტე მა

სა ჯა რო მო ხე ლის და წი ნაუ რე ბის კა რიე რუ ლი სის ტე მის ფორ მი რე ბის თვალ საზ რი სით მნიშ ვნე ლო ვა ნი სიახ ლეა 

ახა ლი კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხურ ში თა ნამ დე ბო ბა თა და სა ხე ლე ბი სა და რან გი რე ბის უნი ფი ცი რე ბუ ლი 

წე სი. იმავ დროუ ლად, ზო გა დი წე სის თა ნახ მად, მო ხე ლის სტა ტუ სის მო პო ვე ბა ხდე ბა მხო ლოდ მეოთ ხე, ანუ ყვე ლა ზე 

და ბა ლი რან გის დო ნე ზე. შე სა ბა მი სად, მო ხე ლეო ბის კან დი და ტი ვერ მოხ ვდე ბა მე სა მე რან გზე, სა ნამ არ გაივ ლის 

მეოთ ხე რანგს. ამ გვა რად, ახა ლი სის ტე მა არის თა ნა მიმ დევ რუ ლი, რაც უზ რუნ ველ ყოფს იმას, რომ კა რიე რულ კი ბე ზე 

აღ მას ვლა გან ხორ ციელ დეს ეტა პობ რი ვად, ყვე ლა სა ფე ხუ რის გავ ლით.19 ში და კონ კურ სის და წე სე ბა20 შე საძ ლებ ლო-

ბას იძ ლე ვა, რომ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სის ტე მის ზე და რგო ლე ბი სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ციი სა და გა მოც დი ლე ბის მქო ნე 

კად რე ბით და კომ პლექ ტდეს. ამ გვა რად, მო ხე ლე, რო მელ საც მა ღა ლი რან გი და შე სა ბა მი სი გაზ რდი ლი პა სუ ხის მგებ-

ლო ბა მიე ნი ჭე ბა, იქ ნე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სის ტე მის მცოდ ნე, გა მოც დი ლი, და მო სა ლოდ ნე ლია, რომ შე და რე ბით 

ეფექ ტუ რად გაარ თმევს თავს ახალ მო ვა ლეო ბებს (ი ზო რია, 2008). 

ში და კონ კურ სის მო დელ ზე და ფუძ ნე ბულ სის ტე მას ჰყავს კრი ტი კო სე ბიც, რო მელ თაც მიაჩ ნიათ, რომ „და ხუ რუ-

ლი კონ კურ სე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად შეზ ღუ დავს კონ კუ რენ ციას და ახა ლი, კვა ლი ფი ციუ რი კად რე ბის მი ზიდ ვას სა ჯა რო 

სამ სა ხურ ში“ (მა ხა რა ძე, 2015), შე სა ბა მი სად, თვლიან, რომ „ნორ მა არ უზ რუნ ველ ყოფს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის თა ნა ბარ 

ხელ მი საწ ვდო მო ბას და წი ნააღ მდე გო ბა შია ამა ვე კა ნო ნით დად გე ნილ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და 

ღიაო ბის პრინ ციპ თან“ (მა ხა რა ძე, 2015).

16. ზოგიერთ ქვეყანაში საჯარო მოხელე არ შეიძლება გახდეს შეფასების ობიექტი, თუ მისი მუშაობის ხანგრძლივობა შეფასების პერიოდის განმავლობაში 

არ აღემატება დროის განსაზღვრულ მონაკვეთს (მაგალითად, მაკედონიაში განსაზღვრულია 6-თვიანი ვადა) (საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია, 2016).

17. გამოსაცდელი ვადით დანიშნულ საჯარო მოხელეზე შეფასების განსხვავებული, სპეციალური წესი ვრცელდება, მაგალითად, ხორვატიაში, 

რუმინეთსა და პოლონეთში. 

18. მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძვლები მოცემულია „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის 107-ე და 108-ე მუხლებში.

19. აქვე აღსანიშნავია, რომ დაწინაურება ხდება არა მხოლოდ დაბალი რანგიდან მაღალ რანგზე გადაყვანით, არამედ აგრეთვე იმავე რანგის 

შედარებით დაბალი თანამდებობიდან უფრო მაღალ თანამდებობაზე გადაყვანით, რაც ასევე შიდა კონკურსის წესით მოხდება.

20. შიდა კონკურსი გულისხმობს კონკურსს საჯარო სამსახურის სისტემის შიგნით, ხოლო ღია კონკურსის შემთხვევაში მასში მონაწილებოენ როგორც 

საჯარო მოსამსახურეები, ასევე ნებისმიერი დაინტერესებული პირი. 
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აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბის სა პა სუ ხოდ უნ და ით ქვას, რომ, ერ თი მხრივ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია კვა ლი ფი კა ცია მა ღა ლი 

რან გის თა ნამ დე ბო ბის და სა კა ვებ ლად. თუმ ცა არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ჯა რო სამ სა ხურ ში მუ შაო ბის გა მოც დი ლე-

ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ახა ლი კა ნო ნი კრი ტი კო სე ბის მიერ გა მოთ ქმულ მო საზ რე ბებ საც ით ვა ლის წი ნებს, რამ დე ნა დაც 

მა ღალ რან გებ ზეც შე საძ ლე ბე ლია ღია კონ კურ სის ჩა ტა რე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, თუ შე სა ბა მი სი კან დი და ტი ვერ გა მოვ-

ლინ დე ბა ში და კონ კურ სის გზით ან ბიუ როს და სა ბუ თე ბუ ლი რე კო მენ და ციით და დას ტურ დე ბა, რომ სა ჯა რო სამ სა ხუ-

რის სის ტე მა ში არ მოი ძებ ნე ბა ვა კან ტუ რი თა ნამ დე ბო ბის და სა კა ვებ ლად სა ჭი რო კვა ლი ფი კა ციის მქო ნე კან დი და ტი. 

შე სა ბა მი სად, მო საზ რე ბა რომ და ხუ რუ ლი კონ კურ სით შე საძ ლოა ნაკ ლე ბად კვა ლი ფი ციუ რი კად რი დაი ნიშ ნოს, ახა ლი 

სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ციე ბი დან გა მომ დი ნა რე, არ არის და მა ჯე რე ბე ლი. რაც შეე ხე ბა გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ღიაო-

ბის პრინ ციპს, ამ თვალ საზ რი სით, ბუ ნებ რი ვია, ღია კონ კურ სი უფ რო მი სა ღე ბია, თუმ ცა უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ, თუ რა 

სი კე თეე ბი დგას სას წო რის მეო რე მხა რეს; ესე ნია: სა ჯა რო სამ სა ხუ რის უწ ყვე ტო ბა და მო ხე ლის კა რიე რუ ლი გან ვი თა-

რე ბის ხელ შეწ ყო ბა,21 მო ხე ლის მო ტი ვი რე ბა და სტი მუ ლი რე ბა.22 მეო რე მხრივ, უნ და ით ქვას, რომ და ხუ რუ ლი სის ტე მა 

კი არ უპი რის პირ დე ბა გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ღიაო ბის პრინ ციპს, არა მედ გუ ლის ხმობს მი სი დაც ვის აუ ცი ლებ ლო ბას, 

რამ დე ნა დაც კონ კურ სი ტარ დე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სის ტე მის ფარ გლებ ში.

არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის არ სთან შეუ სა ბა მოა „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ 

სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 34-ე მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის ჩა ნა წე რი, რომ ლის თა ნახ მად, ზემ დგო მი (მე სა მე, მეო რე, პირ ვე ლი) 

რან გის მო ხე ლის ვა კან ტუ რი თა ნამ დე ბო ბის და სა კა ვებ ლად ჩა ტა რე ბულ და ხუ რულ კონ კურ სში მო ნა წი ლეო ბის უფ ლე ბა 

აქვს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბულ პირ საც, თუ იგი სულ მცი რე ერ თი წე ლი მაინც მუ შაობს სა ჯა რო სამ სა ხურ-

ში. გაუ გებ რო ბას იწ ვევს ის გა რე მოე ბა, რომ კა ნო ნის 83-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის თა ნახ მად, „სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 

შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით პი რი მიი ღე ბა გა მარ ტი ვე ბუ ლი სა ჯა რო კონ კურ სის წე სით“, რის გა მოც იქ მნე ბა შთა ბეჭ დი-

ლე ბა, რომ მო ხე ლე თა ში და კონ კურ სში მო ნა წი ლეო ბი სას მას ზე არ ვრცელ დე ბა სერ ტი ფი კა ტის ფლო ბის ვალ დე ბუ ლე-

ბა. შე სა ბა მი სად, მიაჩ ნიათ, რომ მი სი სტა ტუ სი არ შეიძ ლე ბა გაუ თა ნაბ რდეს სა ჯა რო მო ხე ლის პრო ფე სიულ სტა ტუსს და 

არ უნ და სარ გებ ლობ დეს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და წი ნაუ რე ბის იმა ვე პი რო ბე ბით, რო გო რე ბი თაც პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო 

მო ხე ლე, ხო ლო „მო ხე ლის და ნიშ ვნა ზემ დგომ თა ნამ დე ბო ბა ზე უნ და გან ხორ ციელ დეს მხო ლოდ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 

და საქ მე ბუ ლი და რე ზერ ვში ჩა რიც ხუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლეე ბის გან, რა თა შე სა ბა მი სო ბა ში იყოს პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო 

სამ სა ხუ რის ძი რი თად არ სთან“ (IDFI, 2015, გვ. 4). უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ ახა ლი კა ნო ნი სერ-

ტი ფი ცი რე ბის გავ ლის ვალ დე ბუ ლე ბის გან ათა ვი სუფ ლებს მხო ლოდ მოქ მედ და ყო ფილ სა ჯა რო მო ხე ლეებს,23 შე სა ბა-

მი სად, ივა რაუ დე ბა, რომ შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბულ პირ საც მოეთ ხო ვე ბა სერ ტი ფი კა ტის ფლო ბა სა ჯა რო 

მო ხე ლის კონ კურ სში მო ნა წი ლეო ბის მი სა ღე ბად. გა მოთ ქმუ ლი კრი ტი კა გა მო დი ნა რეობს კა ნო ნის ნორ მის არას წო რი 

ინ ტერ პრე ტა ციი დან. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის და საძ ლე ვად აუ ცი ლე ბე ლია კა ნონ ში სა კით ხი ნათ ლად მო წეს რიგ დეს.

3.2.3. შე ფა სე ბის სის ტე მა

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ მის მი ხედ ვით, მო ხე ლის კა რიე რუ ლი წინ სვლა მთლია ნად იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი 

მის „დამ სა ხუ რე ბა ზე“. სწო რედ ეს არის მე რი ტოკ რა ტიუ ლი სის ტე მის ქვა კუთ ხე დი - მო ხე ლის სტა ტუ სის ამაღ ლე ბა მი სი 

დამ სა ხუ რე ბის პრო პორ ციუ ლია. ამ მხრივ, გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე ფა სე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბა.24 დღეს 

არ სე ბუ ლი ნორ მე ბით 3 წე ლი წად ში ერ თხელ ტარ დე ბა ატეს ტა ცია მო ხე ლის ცოდ ნი სა და უნარ -ჩვე ვე ბის გა და სა მოწ მებ-

ლად, რაც ახა ლი კა ნო ნის თა ნახ მად ჩა ნაც ვლდე ბა მო ხე ლის ყო ველ წლიუ რი შე ფა სე ბის სის ტე მით, რო მელ მაც უნ და 

დაად გი ნოს მო ხე ლის შე სა ბა მი სო ბა და კა ვე ბულ თა ნამ დე ბო ბა ზე.25 მო ხე ლის შე ფა სე ბა გუ ლის ხმობს არა პი როვ ნუ ლი 

შე საძ ლებ ლო ბე ბის, არა მედ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს შე ფა სე ბას. მო ხე ლის შე ფა სე ბის შე დე გე ბი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 

იქ ნე ბა მი სი და წი ნაუ რე ბის სა კით ხის გა დაწ ყვე ტი სას; ამას თან, ზე დი ზედ ორ ჯერ უარ ყო ფი თი შე ფა სე ბა არის მო ხე ლის 

სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვე ლი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ შე ფა სე ბის შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით თი-

თოეულ მო ხე ლეს ინ დი ვი დუა ლუ რად გა ნე საზ ღვრე ბა და ჩაუ ტარ დე ბა შე სა ბა მი სი გა დამ ზა დე ბა და ტრე ნინ გე ბი, რა თა 

მი სი კვა ლი ფი კა ციის ამაღ ლდეს. ამ დე ნად, სის ტე მა მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა სა ჯა რო მო ხე ლის ინ სტი ტუ ტის გაძ ლიე რე ბა სა 

და მის სტა ბი ლურ გან ვი თა რე ბა ზე. 

21. აქვე აღსანიშნავია, რომ „სტაბილური და ქმედითი საჯარო სამსახურის ქვაკუთხედია მოხელის პროფესიული ზრდის სტიმულირება“ (საჯარო 

სამსახურის ბიურო, 2014, გვ. 6-7).

22. განვითარებული ქვეყნების გამოცდილებაც გვიჩვენებს შიდა კონკურსის უპირატესობებს. მაგალითად, საფრანგეთსა და იტალიაში „კარიერული 

სისტემა“ ხასიათდება როგორც დახურული სისტემა, რომელშიც დაწინაურება ხორციელდება მხოლოდ დაწესებულების (ან საჯარო სამსახურის) 

შიგნით და ითვლება, რომ ამგვარი მიდგომა ამცირებს თანამშრომელთა შერჩევისთვის საჭირო დროსა და ხარჯებს, უზრუნველყოფს მოტივაციის 

ამაღლებასა და კადრების სტაბილურობას საჯარო სამსახურში. 

23. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონი, მუხლი 29, პუნქტი 2.

24. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალ კანონში მოცემულია მოხელის შეფასების ძირითადი პრინციპები, შეფასების პროცედურა კი განხორციელდება

 „პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებით დამტკიცებული წესის მიხედვით.

25. პროფესულ საჯარო მოხელეთა რანგების გარდა შემოდის კლასობრივი დიფერენცირების სისტემაც. მოხელეებისთვის კლასების მინიჭების 

მექანიზმი აგრეთვე ემყარება მათი შეფასების შედეგებს.
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და დე ბი თი შე ფა სე ბი სას გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს მო ხე ლის წა ხა ლი სე ბას, რაც მი სი მო ტი ვა ციის ამაღ-

ლე ბის სა ფუძ ვე ლი იქ ნე ბა და შე საძ ლოა გა მოვ ლინ დეს მო ხე ლის მი მართ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წა ხა ლი სე ბის 

ფორ მე ბის გან ხორ ციე ლე ბი თა თუ მი სი და წი ნაუ რე ბით.

უარ ყო ფი თი შე ფა სე ბის შემ თხვე ვა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას ამის მი ზე ზი; კერ ძოდ, მო ხე ლემ 

გა მოც დი ლე ბი სა და კვა ლი ფი კა ციის არ ქო ნის გა მო ვერ შეას რუ ლა და კის რე ბუ ლი მო ვა ლეო ბე ბი სა თა ნა დოდ, თუ 

იკ ვე თე ბა მი სი ბრა ლი სამ სა ხუ რებ რივ მო ვა ლეო ბა თა არა ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბის მხრივ. ამის შე სა ბა მი სად, პირ ველ 

შემ თხვე ვა ში სა ჯა რო მო ხე ლეს სა ჭი როე ბი სა მებრ უნ და ჩაუ ტარ დეს შე სა ბა მი სი გა დამ ზა დე ბის კურ სი, მეო რე შემ თხვე-

ვა ში კი დაე კის როს შე სა ფე რი სი დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა. 

ერ თია შე ფა სე ბის სის ტე მის სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის შექ მნა და მეო რე - მი სი პრაქ ტი კა ში გან ხორ ციე ლე ბა, რო მე-

ლიც შეიძ ლე ბა უამ რავ სირ თუ ლეს თან იყოს და კავ ში რე ბუ ლი, და ძნე ლია იმის წი ნას წარ პროგ ნო ზი რე ბა, თუ რო გო რი 

წარ მა ტე ბით ამოქ მედ დე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ მის შე დე გად შე მო თა ვა ზე ბუ ლი შე ფა სე ბის სის ტე მა ქარ თულ 

რეა ლო ბა ში. სა ჭი როა, რომ კა ნო ნი მოქ მე დებ დეს რო გორც ცოც ხა ლი ინ სტრუ მენ ტი, რო მე ლიც სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 

რე ფორ მის მიზ ნე ბის პრაქ ტი კა ში აქ ტიუ რად და წარ მა ტე ბით გან ხორ ციე ლე ბის სა ფუძ ველს შექ მნის.

ფაქ ტობ რი ვად მო ხე ლის შე ფა სე ბის შე დე გებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი მი სი კა რიე რა, ამი ტო მაც სა ჭი როა შე სა ბა მი სი სა-

კა ნონ მდებ ლო გა რან ტიე ბის არ სე ბო ბა იმი სათ ვის, რომ შე ფა სე ბის პრო ცე სი იყოს ობიექ ტუ რი და გამ ჭვირ ვა ლე. ამას-

თან, შე ფა სე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, იკ ვე თე ბა გარ კვეუ ლი საფ რთხეე ბი, რომ სის ტე მის 

შიგ ნით პრო ტექ ციო ნიზ მი სა და პატ რი მო ნიზ მის ელე მენ ტებ მა კვლავ აქ ტუა ლუ რო ბა შეი ძი ნონ და მო ხე ლე მო მარ თუ ლი 

იყოს არა იმ დე ნად სა კუ თარ გან ვი თა რე ბა ზე, არა მედ უფ რო სის თვალ ში პა ტი ვის ცე მი სა და მო წო ნე ბის მო პო ვე ბა ზე, შე-

დე გად კი შეიქ მნას არა ჯან სა ღი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი. ამი ტომ, სა ჭი როა სა კა ნონ მდებ ლო თუ კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტე ბის 

დო ნე ზე სა თა ნა დო ქმე დი თი პრე ვენ ციუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის გან საზ ღვრა, თუმ ცა, აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ რამ დე ნა დაც 

კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტე ბი ნაკ ლე ბი სტა ბი ლუ რო ბით გა მოირ ჩე ვა, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პე ბი და 

გა რან ტიე ბი კა ნონ მა უნ და მოა წეს რი გოს.26

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის კა რიე რულ მო დელ ზე გა დას ვლის პი რო ბებ ში, ერ თი მხრივ, მომ გე ბია ნია ამ ტი პის სა ჯა რო 

მმარ თვე ლო ბის მქო ნე უც ხო ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კი სა და გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა, რა თა არ მოხ დეს იმა ვე შეც-

დო მე ბის დაშ ვე ბა, რაც მათ უკ ვე გა მოია რეს. მეო რე მხრივ, სა ჭი როა გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას ამ ქვეყ ნე ბი სა და სა-

ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბის სპე ცი ფი კა - რო გორც ახ ლან დე ლი მდგო მა რეო ბა, ასე ვე ის ტო რიუ ლი კონ ტექ სტი 

თუ სხვა ფაქ ტო რე ბი და არ არის მი ზან შე წო ნი ლი უც ხოუ რი „საუ კე თე სო პრაქ ტი კის“ პირ და პირ გად მო ღე ბა სა თა ნა დო 

კვლე ვი სა და ანა ლი ზის გა რე შე.27

4. პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის გა რან ტიე ბი

4.1. სა ჯა რო სამ სა ხუ რის პრინ ცი პე ბი

პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის ინ სტი ტუ ტის ფუნ ქციო ნი რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია სპე ცია ლუ რი სა მარ თლებ რი ვი 

და პო ლი ტი კუ რი მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვა. ამ მე ქა ნიზ მე ბის ჩარ ჩოს კი ქმნის ის პრინ ცი პე ბი, რომ ლე ბიც გან საზ ღვრუ ლია 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ ახალ კა ნონ ში. მოქ მე დის გან გან სხვა ვე ბით, ახალ კა ნონ მდებ ლო ბა ში სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 

პრინ ცი პე ბი უფ რო ნათ ლად და გა სა გე ბად არის გან საზ ღვრუ ლი. ახა ლი კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 

პრინ ცი პე ბის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფუნ ქცია პრო ფე სიულ სა ჯა რო მო ხე ლე თათ ვის გა რან ტიე ბის მი ნი ჭე ბაა.

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ ახა ლი კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი მოი ცავს სა ჯა რო მო სამ სა ხუ-

რის მიერ კონ სტი ტუ ციუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და სა ხელ მწი ფო სად მი ერ თგუ ლე ბის, მიუ კერ ძოებ ლო ბის გან მტკი ცე ბა სა 

და ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტის თა ვი დან არი დე ბას, მო ქა ლა ქეებ თან ურ თიერ თო ბი სას თა ნაბ რად მოპ ყრო ბის ვალ დე ბუ-

ლე ბა სა და გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში კა ნო ნიე რე ბი სა და სა მარ თლია ნო ბის პრინ ცი პე ბის დაც ვას (ცუ ხიშ-

ვი ლი, დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში, 2013). ეს პრინ ცი პე ბი ასე ვე მო ცე მუ ლია დღეს მოქ მედ 

კა ნონ ში, თუმ ცა ახა ლი კა ნო ნის გან გან სხვა ვე ბით არ ახ დენს მათ გან მარ ტე ბას. 

ახა ლი კა ნო ნის მთა ვა რი სიახ ლეა ის, რომ გან მარ ტავს დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რი სა და 

კა რიე რუ ლი გან ვი თა რე ბის პრინ ცი პებს. ასე ვე ახ ლე ბუ რად არის გააზ რე ბუ ლი მო ხე ლის სო ცია ლუ რი და სა მარ თლებ-

რი ვი დაც ვის პრინ ცი პე ბი. სწო რედ კა რიე რუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 

პრინ ცი პე ბი უზ რუნ ველ ყოფს კა რიე რა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მო დე ლის ფუნ ქციო ნი რე ბას. ეს პრინ ცი პე ბი ქმნის მო ხე ლის 

გა რან ტიებს.

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ მის მთა ვა რი მა მოძ რა ვე ბე ლი იდეა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის პო ლი ტი კუ რი ზე გავ ლე ნის გან 

სა ბო ლოოდ გა თა ვი სუფ ლე ბაა. რე ფორ მის ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი მი ზა ნი პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის ინ სტი ტუ ტის 

26. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ინგლისის მიდგომა, რომელსაც შემუშავებული აქვს საჯარო სამსახურის მართვის კოდექსი, რომელიც სხვა 

საკითხებთან ერთად ადგენს ზოგად წესებსა და პროცედურებს მოხელის შესაფასებლად.

27. იმის გაგება, თუ როგორ ზეგავლენას ახდენს განსხვავებული გეოგრაფიული, ისტორიული და კულტურული ფაქტორები, არის სახელმწიფოთაშორისი 

სწავლების პოტენციურად მდიდარი წყარო (OECD, 2005, p. 6).
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ჩა მო ყა ლი ბე ბაა. აუ ცი ლე ბე ლია პო ლი ტი კუ რად ნეიტ რა ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რომ ლის საქ მია ნო ბა 

ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბა ზე არ იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი. 

ხე ლი სუფ ლე ბა ში მყო ფი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის გან და მოუ კი დე ბე ლი სა ჯა რო მო ხე ლე თა კორ პუ სის ჩა მო ყა ლი ბე ბა 

ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ელე მენ ტია ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის თვის. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ხე ლი-

სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბა გავ ლე ნას არ ახ დენ დეს ბიუ როკ რა ტიის მუ შაო ბა ზე. სა ჯა რო მო ხე ლეებ ზე პო ლი ტი კუ რი ზე გავ-

ლე ნის არ სე ბო ბა შე საძ ლოა მნიშ ვნე ლო ვან დაბ რკო ლე ბად იქ ცეს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის გა მარ თუ ლი ფუნ ქციო ნი რე ბის-

თვის. დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, პრო ფე სიუ ლი და ეფექ ტუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის არ სე ბი თია, 

უზ რუნ ველ ვყოთ მი სი და მოუ კი დებ ლო ბა პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის გან (სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტრა ცია, 

2015). პო ლი ტი კუ რი ნეიტ რა ლი ტე ტის პრინ ცი პის და ნერ გვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან სა ჯა რო მო ხე ლის საქ მია ნო ბა 

სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა არა მის ლოია ლუ რო ბა ზე ხე ლი სუფ ლე ბა ში მყო ფი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის 

მი მართ, არა მედ სა კუ თარ პრო ფე სიო ნა ლიზ მსა და გა მოც დი ლე ბა ზე. 

4.2 ანაზ ღაუ რე ბის სის ტე მა

სა ჯა რო სამ სა ხურ ში სა მარ თლია ნი და გამ ჭვირ ვა ლე ანაზ ღაუ რე ბის სის ტე მა არის პრო ფე სიო ნა ლი კად რე ბის 

და ქი რა ვე ბი სა და შე ნარ ჩუ ნე ბის მნიშ ვნე ლო ვან გა რან ტია, ხო ლო პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის თვის - მო ტი ვა ციის 

ამაღ ლე ბის მე ქა ნიზ მი (ი ზო რია, 2008). დღეს მოქ მე დი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ კა ნო ნით, ანაზ ღაუ რე ბის გან საზ ღვრა 

არ ხდე ბა ერ თია ნი სის ტე მის სა ფუძ ველ ზე და სა ჯა რო მო ხე ლის ანაზ ღაუ რე ბის სის ტე მის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა მარ-

თლებ რი ვი ნორ მე ბი გა ფან ტუ ლია სხვა დას ხვა სა კა ნონ მდებ ლო28 და კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტიულ აქ ტში, რაც ვერ 

უზ რუნ ველ ყოფს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ერ თია ნი სის ტე მის არ სე ბო ბას (ცუ ხიშ ვი ლი, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა ანაზ ღაუ რე ბის 

სის ტე მე ბი: ევ რო კავ ში რის წევ რი სა ხელ მწი ფოე ბი და სა ქარ თვე ლო, 2013) და არ შეე სა ბა მე ბა ევ რო პულ სტან დარ ტებს. 

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ჯა რო მო ხე ლე თა ერ თია ნი ანაზ ღაუ რე ბის სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გვა რე ფორ-

მის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბაა. 

რე ფორ მის სა ფუძ ველ ზე, შე სა ბა მის სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით, ერ თია ნი ანაზ ღაუ რე ბის 

სის ტე მის შექ მნა და მი სი ფუნ ქციო ნი რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ვალ დე ბუ ლე ბა და კის რე ბუ ლი აქვს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 

ბიუ როს,29 30 რო მე ლიც ამ მიზ ნით მუ შაობს „სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 

კა ნონ პროექ ტზე.31 კა ნონ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა ჯა რო მო ხე ლის ანაზ ღაუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბის 

გაერ თია ნე ბა და ერთ სა კა ნონ მდებ ლო სივ რცე ში მოქ ცე ვა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ამ კა ნო ნის შე მუ შა ვე ბი სას, კერ ძოდ, 

სა ჯა რო მო ხე ლის თვის სა ხელ ფა სო და ნა მა ტი სა და წა ხა ლი სე ბის ფორ მე ბის ოდე ნო ბი სა თუ სიხ ში რის დად გე ნი სას, 

გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნას შე სა ბა მი სი ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბი (IDFI, 2015).32

და დე ბი თად უნ და შე ფას დეს, რომ „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ ახა ლი კა ნო ნით კა ნონ მდე ბე ლი ცდი ლობს, მკა-

ფიოდ გან საზ ღვროს ანაზ ღაუ რე ბის შე მად გე ნე ლი ელე მენ ტე ბი, გა მიჯ ნოს ისი ნი ერ თმა ნე თის გან, რა თა თი თოეულ მა 

თა ვი სი ფუქ ნცია შეას რუ ლოს.33 სა ჯა რო მო ხე ლის ანაზ ღაუ რე ბა მოი ცავს სამ ძი რი თად ელე მენტს: თა ნამ დე ბობ რივ 

სარ გოს, სა ხელ ფა სო და ნა მატ სა და შე ფა სე ბა ზე ორიენ ტი რე ბულ პრე მიას.

უნ და აღი ნი შოს, რომ რე ფორ მის შე დე გად, პრე მია აღარ არის შრო მი თი გა სამ რჯე ლოს შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი.34 

იგი გვევ ლი ნე ბა, რო გორც სა ჯა რო მო ხე ლის ფი ნან სუ რი წა ხა ლი სე ბის ფორ მა (ცუ ხიშ ვი ლი, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა 

ანაზ ღაუ რე ბის სის ტე მე ბი: ევ რო კავ ში რის წევ რი სა ხელ მწი ფოე ბი და სა ქარ თვე ლო, 2013) - ფუ ლა დი ჯილ დო, რო მე ლიც 

მო ხე ლეს შეუძ ლია დაიმ სა ხუ როს და მიი ღოს სა მუ შაოს ზედ მი წევ ნით კარ გი შეს რუ ლე ბის თვის,35 რაც, თა ვის მხრივ, 

დგინ დე ბა მო ხე ლის საქ მია ნო ბის შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე (კონ ცეფ ცია, 2014). ამ გვა რი ჯილ დოს კა ნო ნის მიე რი და პი-

რე ბა თა ვის თა ვად ზრდის მო სამ სა ხუ რე თა მო ტი ვა ციას და უზ რუ ნელ ყოფს მო ხე ლე თა წა ხა ლი სე ბას, ვი ნაი დან ეს არის 

მო ხე ლის შრო მის და ფა სე ბა. 

სა ჯა რო მო ხე ლის თვის პრე მიის მი ნი ჭე ბის ინ სტი ტუტს იც ნობს ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბა, მათ შო რის 

გერ მა ნიის, დი დი ბრი ტა ნე თის, ლიტ ვის, ლატ ვიის, სლო ვა კე თის, სლო ვე ნიის, ჩე ხე თი სა და და ნიის შრო მის ანაზ ღაუ რე-

28. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის მე-9 მუხლის 1-ლი პუქტი. 

29. „საჯარო სამსახურის შესახებ“კანონის 21-ე მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტი.

30. საჯარო სამსახურის ბიუროს ეკისრება ხელფასების მართვის ფუნქცია იმ პრინციპების დანერგვის უზრუნველსაყოფად, რომლებიც ეფუძნება 

ევროპულ სახელფასო სისტემებს (შუნდი & მიკელსონი, 2014).

31. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის 126-ე მუხლი, 1-ლი პუნქტი.

32. საჯარო მოხელის ანაზღაურების თაობაზე სპეციალური კანონები მიღებულია შემდეგ ქვეყნებში: გერმანია (Bundesbesoldungsgesetz – BbesG, 

ხელმისაწვდომია, http://www.bundesbesoldungsgesetze.de/), ხორვატია (CIVIL SERVANTS ACT of Croatia, p. 10.3 ხელმისაწვდომია, http://www.vsrh.hr/

CustomPages/Static/HRV/ Files/Legislation __Civil-Servants-Act.pdf, მალტა, ესტონეთი, სლოვენია, რუმინეთი (ცუხიშვილი, საჯარო მოსამსახურეთა 

ანაზღაურების სისტემები: ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და საქართველო, 2013).

33. საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის დამტკიცებისა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ 2014 წლის 19 ნოემბრის 

საქართველოს მთავრობის №627 დადგენილება, 18

34. შეადარე „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის 37-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი.

35. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის 59-ე მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით, „მოხელის ფულადი ჯილდოს ზედა ზღვარი განისაზღვრება „საჯარო 

დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონით“.



49

ბის სის ტე მე ბი (ცუ ხიშ ვი ლი, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა ანაზ ღაუ რე ბის სის ტე მე ბი: ევ რო კავ ში რის წევ რი სა ხელ მწი ფოე ბი 

და სა ქარ თვე ლო, 2013).

უდა ვოა, რომ უახ ლე სი ცვლი ლე ბე ბი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია, რო გორც სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ერ თია ნი ანაზ ღაუ-

რე ბის სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის კენ, ასე ვე ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის გა ზია რე ბის მხრივ. ერ თია ნი, გამ ჭვირ ვა ლე და 

სა მარ თლია ნი ანაზ ღაუ რე ბის სის ტე მა მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდის სა ჯა რო მო ხე ლე თა შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის გა რან-

ტიებს. სა ჭი როა, რომ „სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის შე მუ შა ვე ბი სას მაქ სი მა-

ლუ რად იქ ნას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რე ფორ მის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი საერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის 

რე კო მენ და ციე ბი. აუ ცი ლე ბე ლია, რომ სა ხელ ფა სო რე ფორ მა გან ხორ ციელ დეს ეტა პობ რი ვად, სა თა ნა დო ანა ლი ზი სა 

და კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, ქარ თუ ლი სი ნამ დვი ლის მაქ სი მა ლუ რად გათ ვა ლის წი ნე ბით.

4.3. სო ცია ლუ რი დაც ვა

პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის ინ სტი ტუტ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის თვის და მა ხა სია თე ბე ლია მიმ-

ზიდ ვე ლო ბა, რაც გუ ლის ხმობს და ცულ და საქ მე ბის პი რო ბებს. ამ სის ტე მის ფუნ ქციო ნი რე ბის თვის სო ცია ლუ რი დაც ვის 

გა რან ტიე ბი ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ელე მენ ტია. 

ახა ლი კა ნო ნის თა ნახ მად, მო ხე ლეს უფ ლე ბა აქვს ჰქონ დეს უსაფ რთხო სა მუ შაო პი რო ბე ბი. მას ასე ვე უნ და გააჩ-

ნდეს თა ვი სი საქ მია ნო ბის გან სა ხორ ციე ლებ ლად სა ჭი რო სა შუა ლე ბე ბი. სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ვალ დე ბუ ლია შექ მნას 

შე სა ბა მი სი სა მუ შაო პი რო ბე ბი. 

პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის სო ცია ლუ რი გა რან ტიე ბი მოი ცავს: კვი რის გან მავ ლო ბა ში გან საზ ღვრულ სა მუ შაო 

დროს, ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს ანაზ ღაუ რე ბის წესს, შვე ბუ ლე ბის უფ ლე ბას, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს რო გორც ანაზ-

ღაუ რე ბად და არაა ნაზ ღაუ რე ბად, ისე პრო ფე სიუ ლი გან ვი თა რე ბის მიზ ნით შვე ბუ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბას. ახა ლი 

კა ნონ მდებ ლო ბა ასე ვე ქმნის სპე ცია ლურ შემ თხვე ვებ ში ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე მუ შაო ბის შე საძ ლებ ლო ბას. მო ხე ლეს 

უფ ლე ბა აქვს, მი სი ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რეო ბის გა მო მოით ხო ვოს შე სა ბა მის თა ნამ დე ბო ბა ზე გა დაყ ვა ნა.

მნიშ ვნე ლო ვა ნი სიახ ლეა ასე ვე ის, რომ სა ჯა რო მო ხე ლეს შეუძ ლია ისარ გებ ლოს 730 დღია ნი შვე ბუ ლე ბით ორ სუ-

ლო ბის, მშო ბია რო ბის, ბავ შვის მოვ ლის ან ახალ შო ბი ლის შვი ლად აყ ვა ნის პე რიოდ ში. აქე დან ანაზ ღაუ რე ბა დია 183 

დღე (ხო ლო მშო ბია რო ბის გარ თუ ლე ბის ან ტყუ პის შე ძე ნის შემ თხვე ვა ში 200 დღე). მოქ მე დი კა ნონ დმებ ლო ბა მხო ლოდ 

183 დღიან (გარ თუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში 200 დღიან) ანაზ ღაუ რე ბად შვე ბუ ლე ბას გან საზ ღვრავს.

ახა ლი კა ნონ მდე ლო ბა ასე ვე გან საზ ღვრავს მო ხე ლის მიერ სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად პრო ფე სიუ ლი კავ-

ში რის და მი სი წევ რო ბის უფ ლე ბას. სა ჯა რო მო ხე ლეე ბი ასე ვე ისარ გებ ლო ბენ შრო მის კო დექ სის 49-52-ე მუხ ლე ბით 

მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბე ბით, რაც გუ ლის ხმობს გა ფიც ვის უფ ლე ბას და გან საზ ღვრავს ამ უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის წე სებს. 

სა პენ სიო უფ ლე ბა მო ქა ლა ქის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი სო ცია ლუ რი უფ ლე ბაა. დღეს დღეო ბით მო ხე ლის პენ სია ში 

გას ვლა გა ნი საზ ღვრე ბა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდე ლო ბით დად გენ ლი წე სით. სა მო მავ ლოდ აუ ცი ლე ბე ლია ეს სა კით ხი 

უკეთ და რე გუ ლირ დეს. სა ჯა რო სამ სა ხუ რის პრეს ტი ჟის ამაღ ლე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე მუ შავ დეს გან სა კუთ რე ბუ-

ლი სა პენ სიო სის ტე მა სა ჯა რო მო ხე ლე თათ ვის. 

4.4. სა მარ თლებ რი ვი დაც ვა

სა მარ თლებ რი ვი დაც ვა პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი გა რან ტიაა. სა ჯა რო მო ხე ლის სა-

მარ თლებ რი ვი დაც ვის პრინ ცი პი გუ ლის ხმობს, რომ მო ხე ლეს თან და კავ ში რე ბით მი ღე ბუ ლი ყვე ლა გა დაწ ყვე ტი ლე ბა 

მხო ლოდ სა მარ თლებ რი ვი ინ სტრუ მენ ტე ბი სა და კა ნო ნის სრუ ლი დაც ვით უნ და გან ხორ ციელ დეს.36 რამ დე ნა დაც დღეს 

მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით მო ხე ლის სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის საკ მა რი სი მე ქა ნიზ მე ბი არ არ სე ბობს, რე ფორ მის ერ თ-

ერ თი ძი რი თად მიზ ნად გა ნი საზ ღვრა სა ჯა რო მო ხე ლის თვის სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის მყა რი გა რან ტიე ბის შე მუ შა ვე ბა. 

პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლე მმარ თვე ლო ბი თი ფუნ ქციის გან მა ხორ ციე ლე ბელ სუ ბიექტს წარ მოად გენს, შე სა ბა-

მი სად, მი სი სტა ტუ სი დან გა მომ დი ნა რე, მო ხე ლის სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის გა რან ტიე ბი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა ჯა რო 

სამ სა ხუ რის შე სა ხებ კა ნო ნით და წარ მო შო ბი ლი და ვე ბიც ად მი ნის ტრა ციულ -სა მარ თლებ რი ვი წე სით გა ნი ხი ლე ბა. ხო-

ლო რამ დე ნა დაც შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი ექ ცე ვიან სა მო ქა ლა ქო შრო მით -სა მარ თლებ რი ვი 

ურ თიერ თო ბის სფე რო ში და სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის გა რან ტიე ბიც ძი რი თა დად კერ ძო სა მარ თლებ რი ვია, და ვაც სა-

ხელ შეკ რუ ლე ბოა.

SIGMA-ს რე კო მენ და ციე ბის მი ხედ ვით, არ არ სე ბობს ერ თია ნი სტან დარ ტი, უნ და იყოს თუ არა მო ხე ლის სტა ტუს თან 

და კავ ში რე ბუ ლი ად მი ნის ტრა ციუ ლი სა მარ თალ წარ მოე ბის წე სით მი სი დაც ვა.37 ზო გიერთ სის ტე მა ში ერ თი კა ნო ნი თა-

36. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, საქმე № ბს-1367-1325(კ-08).

37. SIGMA-ს რეკომენდაციების მიხედვით, პრაქტიკულად, სხვაობა დასაქმების ამ ორ სახეობას შორის (საჯარო მოხელე და შრომითი ხელშეკრულებით 

დასაქმებული პირები) თანდათან მცირდება ბევრ სისტემაში, რადგან დასაქმების პირობები თანდათან შესაბამისობაში მოდის ერთმანეთთან. 

განსაკუთრებით ეს ეხება სამსახურიდან დათხოვნისგან დაცვას (SIGMA, OECD, 2013).



50

ნაბ რად გა მოი ყე ნე ბა ყვე ლა თა ნამ შრომ ლის მი მართ (SIGMA, OECD, 2013). სა ქარ თვე ლოს მსგავს მიდ გო მას იზია რებს 

ევ რო კავ ში რის წევრ სა ხელ მწი ფო თა დი დი ნა წი ლი.38 მა გა ლი თად, გერ მა ნიის კა ნონ მდებ ლო ბა იც ნობს, რო გორც სა-

ჯა რო მო ხე ლის, ისე შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის ინ სტი ტუ ტებს. სა ჯა რო მო ხე ლის უფ ლე ბა- მო ვა-

ლეო ბე ბი და რე გუ ლი რე ბუ ლია ფე დე რა ლუ რი კა ნო ნით, ხო ლო შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე და საქ მე ბუ ლი 

პი რე ბი სა - ხელ შეკ რუ ლე ბით, რომ ლის მი მარ თაც გა მოი ყე ნე ბა შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა (Federal Ministry of the Interior). 

რო გორც უკ ვე ით ქვა, პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის სა მარ თლებ რი ვი გა რან ტიე ბი გა მომ დი ნა რეობს „სა ჯა რო 

სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნი დან. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ კა ნონ მდებ ლო ბით რეგ ლა მენ ტი რე ბუ ლი იყოს 

მო ხე ლის უფ ლე ბის დაც ვის ისე თი გა რან ტიე ბი, რო გო რე ბი ცაა: სამ სა ხუ რებ რი ვი და ვე ბის გან ხილ ვის ში და მე ქა ნიზ მე-

ბი, სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის ამომ წუ რა ვი სა ფუძ ვლე ბი,39 დის ციპ ლი ნუ რი სახ დე ლე ბის გან საზ ღვრის წე სე ბი.40 

აღ სა ნიშ ნა ვია და ვე ბის გან ხილ ვის მე ქა ნიზ მე ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში. ამ მხრივ გა სა ზია რე ბე ლია 

ხორ ვა ტიის გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც სამ სა ხუ რებ რი ვი და ვე ბის გან ხილ ვის ში და მე ქა ნიზ მად მე დია ციას იყე ნებს. ხორ-

ვა ტიის სა მო ხე ლეო კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით, მე დია ცია არის სა ჯა რო სამ სა ხურ ში სა ჯა რო მო ხე ლეებს შო რის წარ-

მო შო ბი ლი და ვე ბის41 გა დაწ ყვე ტა მე დია ტო რის მიერ.42 უნ და ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბიუ რო, 

ზო გა დად, მიზ ნად ისა ხავს მე დია ციის ფუნ ქციის შე მო ღე ბას სა ჯა რო სამ სა ხურ თან და კავ ში რე ბულ სა კით ხებ ზე - მთავ-

რო ბას, უწ ყე ბებ სა და პროფ კავ ში რებს შო რის ზო გად საქ მეებ სა და პრო ცე დუ რებ ზე. ასე ვე, შე საძ ლებ ლად მიიჩ ნე ვა 

მი სი ინ დი ვი დუა ლურ საქ მეებ ზე გან ვრცო ბაც (შუნ დი & მი კელ სო ნი, 2014, p. 38).

რე ფორ მის შე დე გად, „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 118-ე მუხ ლით ახ ლე ბუ რად ჩა მო ყა ლიბ და მო ხე ლის 

უფ ლე ბის დაც ვა. ამ მუხ ლის მი ხედ ვით, თუ შეუძ ლე ბე ლია სამ სა ხუ რი დან უკა ნო ნოდ გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი მო ხე ლის მის-

სა ვე ან სხვა და წე სე ბუ ლე ბა ში ტოლ ფას თა ნამ დე ბო ბა ზე აღ დგე ნა, იგი ირიც ხე ბა მო ხე ლე თა რე ზერ ვში და გა დაე ცე მა 

კომ პენ სა ცია. მარ თა ლია, ერ თი შე ხედ ვით, მო ხე ლის რე ზერ ვში ჩა რიც ხვა, მის თვის გა ნაც დუ რი სა და თა ნამ დე ბობ რი ვი 

სარ გოს ექ ვსჯე რა დი ოდე ნო ბის გა დახ და სა მარ თლია ნო ბის გან ცდას ბა დებს, მაგ რამ საინ ტე რე სოა, რამ დე ნად შეე სა-

ბა მე ბა აღ ნიშ ნუ ლი და ნა წე სი სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციის 42-ე მუხ ლის მე-3 პუნქტს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც დაც ვის უფ-

ლე ბა გა რან ტი რე ბუ ლია. თა ნა მიმ დევ რუ ლად რომ გან ვი ხი ლოთ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ზია ნი, რო მე ლიც თა ნამ დე ბო ბი დან 

გა თა ვი სუფ ლე ბულ მო ხე ლეს მიად გა. მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში, მო ხე ლის მხრი დან არ გან ხორ ციე ლე ბუ ლა არა მარ თლზო-

მიე რი ქმე დე ბა. ერ თა დერ თი უკა ნო ნო ქმე დე ბა ჩა დე ნი ლია გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი მო-

ხე ლის მიერ, რო მე ლიც არა მარ თლზო მიე რად ათა ვი სუფ ლებს მის თვის სამ სა ხუ რებ რი ვად დაქ ვემ დე ბა რე ბულ პირს. 

შე სა ბა მი სად, გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი მო ხე ლე სა ფუძ ველ ში ვე მოკ ლე ბუ ლია შე საძ ლებ ლო ბას, გავ ლე ნა მოახ დი ნოს და 

თა ვი დან აი რი დოს მის თვის ზია ნის მი ყე ნე ბა ან შეამ ცი როს მი სი მო ცუ ლო ბა, რაც მი სი დაც ვის მო მე ტე ბულ სა ჭი როე ბას 

ქმნის.43 ამას თან, გა თა ვი სუფ ლე ბულ პირს არც სა მარ თლებ რი ვი და ვის ხან გრძლი ვო ბა ზე შეუძ ლია ზე მოქ მე დე ბა, ვი ნაი-

დან სა ქარ თვე ლოს ად მი ნის ტრა ციუ ლი და სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სე ბი მხა რის თვის ამ გვარ შე საძ ლებ ლო ბას 

არ ით ვა ლის წი ნებს. დროის გას ვლას თან ერ თად კი უფ რო მცირ დე ბა იმის შან სი, რომ სამ სა ხურ ში აღ დგე ნილ სა ჯა რო 

მო ხე ლეს მის მიერ ად რე და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბა ვა კან ტუ რი დახ ვდე ბა. ასე ვე, რე ზერ ვში ჩა რიც ხვა არ წარ მო შობს 

და საქ მე ბის გა რან ტიას. შე დე გად კი გა მო დის ის, რომ არ ხდე ბა მო ხე ლის უფ ლე ბის დაც ვა, რაც გა რან ტი რე ბუ ლია 

კონ სტი ტუ ციის 42-ე მუხ ლის მე-3 პუნ ქტით. მეო რე მხრივ, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქ ტიც, რომ და ცუ ლი უნ და იყოს 

იმ მო ხე ლის უფ ლე ბე ბიც, რო მელ მაც უკა ნო ნოდ გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რის ვა კან ტუ რი თა ნამ დე ბო ბა დაი კა ვა. თუმ-

ცა კა ნონ მდებ ლო ბით რო მე ლი მე მხა რის თვის და მა ტე ბი თი დაც ვის გა რან ტიე ბის მი ნი ჭე ბა არ არის გა მარ თლე ბუ ლი, 

რად გან ამით შეიძ ლე ბა დაირ ღვეს თა ნა ზო მიე რე ბის პრინ ცი პი. ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი სი ტუა ციი დან გა მო სა ვა ლი შეიძ ლე ბა 

იყოს შემ დე გი - ად მი ნის ტრა ციუ ლი აქ ტის გა სა ჩივ რე ბის ვა დის გას ვლამ დე გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი მო ხე ლის ფუნ ქციე ბის 

გან ხორ ციე ლე ბა შეიძ ლე ბა დროე ბით დაე ვა ლოს მო ხე ლეს რე ზერ ვი დან, რის შე საძ ლებ ლო ბა საც იძ ლე ვა „სა ჯა რო სამ-

სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 50-ე მუხ ლის მე-8 პუნ ქტი. აქ ვე უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ ის გა რე მო ბა, რომ სამ სა ხუ რი დან 

გა თა ვი სუფ ლე ბულ მო ხე ლეს ეძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბა, მოით ხო ვოს გა სა ჩივ რე ბუ ლი ინ დი ვი დუა ლუ რი ად მი ნის ტრა-

ციუ ლი- სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის მოქ მე დე ბის შე ჩე რე ბა. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მოხ დე ბა აქ ტის გა სა ჩივ რე ბა, სუს პენ ზიუ რი 

ეფექ ტი გავ რცელ დეს ვა კან ტურ თა ნამ დე ბო ბა ზე სხვა პი რის და ნიშ ვნა ზე, სა ნამ გა დაწ ყვე ტი ლე ბა არ იქ ნე ბა მი ღე ბუ ლი. 

38. მაგ.: გერმანია, ავსტრია, დიდი ბრიტანეთი, ფინეთი, ლატვია, ესტონეთი, ბულგარეთი, ჩეხეთი, დანია, ლუქსემბურგი, რუმინეთი, სლოვაკეთი იცნობს 

საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირის სტატუსის ორივე სამართლებრივი რეგულირების ფორმას. საჯარო მოხელის სტატუსის რეგულირება ხდება 

კანონმდებლობის საფუძველზე, ხოლო შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე დაქირავებულ მოსამსახურესთან ურთიერთობები რეგულირდება 

შრომითი ხელშეკრულებით (ცუხიშვილი, საჯარო მოსამსახურეთა ანაზღაურების სისტემები: ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და საქართველო, 

2013, p. 7).

39. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის მე-12 თავი მთლიანად ეთმობა მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლების დეტალურ რეგლამენტაციას. 

კანონის მიხედვით, სამსახრურიდან გათავისუფლების საფუძვლები დაყოფილია ორ ნაწილად. კანონით დადგენილია მოხელის თანამდებობიდან 

გათავისუფლების აბსოლუტური (მუხლი 107-ე) და რელატიური საფუძვლები (მუხლი 108-ე).

40. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის X თავი მთლიანად ეთმობა დისციპლინურ სახდელებსა და წარმოების წესებს.

41. ხორვატიაში მედიაციით ხდება ისეთი დავების გადაწყვეტა, როგორებიცაა, მაგალითად, ზემდგომ და დაქვემდებარებულ საჯარო მოხელეებს შორის 

დავალების შესრულებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი დავა; საჩივრები ზემდგომი საჯარო მოხელის მიმართ, სამსახურებრივი 

უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ან დისკრიმინაციის გამო და სხვ.

42. “CIVIL SERVANTS ACT” of Croatia, art. 68, 1.

43. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე №2/3/630, საქართველოს მოქალაქე თინა ბეჟიტაშვილი საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ.
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ეს თა ვი დან აგ ვა ცი ლებს ზე მოთ ნახ სე ნებ უარ ყო ფით შე დეგს. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ერ თი შე ხედ ვით, არ სე ბობს სამ-

სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რის კონ სტი ტუ ციუ რი უფ ლე ბის შე საძ ლო დარ ღვე ვის საფ რთხე, ახა ლი კა ნო ნის ნორ-

მე ბის ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ კა ნონ მდე ბე ლი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს პრინ ციპს, რომ ლის თა ნახ მა დაც დაუშ ვე ბე ლია 

უფ ლე ბის აღ დგე ნა უფ ლე ბის შეზ ღუდ ვის ხარ ჯზე და ით ვა ლის წი ნებს გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რის უფ ლე ბის შეზ ღუდ ვის 

კომ პენ სი რე ბას სხვა სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბით. 

აშ კა რაა, რომ სა მარ თლებ რი ვი დაც ვა წარ მოად გენს სა ჯა რო მო ხე ლის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს გა რან ტიას. მო ხე ლის უკეთ 

დაც ვის თვის სა ჭი როა, სა მარ თლებ რივ დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი გაი წე როს მაქ სი მა ლუ რად დე ტა ლუ რად.

4.5. რე ზერ ვი, რო გორც მდგრა დო ბის და მა ტე ბი თი გა რან ტია

„სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ ახა ლი კა ნო ნით შე მო დის მო ხე ლე თა რე ზერ ვის ახ ლე ბუ რი, სის ტე მუ რი რე გუ ლი-

რე ბა, რო მე ლიც რე ზერ ვის ინ სტი ტუტს შეს ძენს მნიშ ვნე ლო ვან პრაქ ტი კულ დატ ვირ თვას. მო ხე ლე თა რე ზერ ვი უნ და 

მი ვიჩ ნიოთ სა ჯა რო მო ხე ლის სტა ტუ სის შე ნარ ჩუ ნე ბის და მა ტე ბით გა რან ტიად.44 

„სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის ახა ლი რე გუ ლი რე ბა მო ხე ლე თა რე ზერ ვის შე სა ხებ და დე ბი თად უნ და შე-

ფას დეს რამ დე ნი მე მი ზე ზის გა მო. ერ თი მხრივ, რე ზერვს აქვს კვა ლი ფი ციუ რი კად რე ბის მო ბი ლი ზა ციის ფუნ ქცია, რამ-

დე ნა დაც მო ხელ თა რე ზერ ვში ჩა რიც ხვას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი პი რე ბი45 არიან სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რე ბი, რომ ლე ბიც 

სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბამ დე ას რუ ლებ დნენ სა ჯა რო მო ხე ლის ფუნ ქციებს. მეო რე მხრივ, მო ხე ლე თა რე ზერ ვში 

ჩა რიც ხულ პი რებს აქვთ მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა, მა თი კომ პე ტენ ციის შე სა ბა მი სი ვა კან ტუ რი თა ნამ დე ბო ბის არ სე ბო ბის 

შემ თხვე ვა ში, საქ მია ნო ბა კვლავ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში გააგ რძე ლონ, რად გან მათ უფ ლე ბა აქვთ მო ნა წი ლეო ბა მიი ღონ 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სის ტე მის მას შტა ბით გა მოც ხა დე ბულ ში და კონ კურ სში.46 

ამას თან, მო ხე ლე თა რე ზერ ვი ამ ცი რებს იმის რისკს, რომ რეორ გა ნი ზა ციის პე რიოდ ში უწ ყე ბის ხელ მძღვა ნე ლი 

პი რე ბი აღ ნიშ ნულ პრო ცესს ბო რო ტად, არა სა სურ ვე ლი პერ სო ნა ლის მო სა შო რებ ლად გა მოი ყე ნე ბენ. ისიც გა სათ ვა-

ლის წი ნე ბე ლია, რომ რე ზერ ვის არ სე ბო ბა ად მი ნის ტრა ციულ ხარ ჯებს უკავ შირ დე ბა, რად გან სია ში რე გის ტრი რე ბუ ლი 

სა ჯა რო მო ხე ლეე ბი ხელ ფასს იღე ბენ სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ გან საზ ღვრუ ლი პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში. აქე დან 

გა მომ დი ნა რე, ვი ნაი დან სა ბიუ ჯე ტო რე სურ სი ამო წურ ვა დია და მოით ხოვს ოპ ტი მა ლურ ხარ ჯვას, სია შეძ ლე ბის დაგ ვა-

რად მოკ ლე უნ და იყოს (შუნ დი & მი კელ სო ნი, 2014, გვ. 27).

შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ რე ზერ ვი წარ მოად გენს მნიშ ვნე ლო ვან გა რან ტიას, რო გორც სა ჯა რო მო ხე ლის ინ ტე რე სე-

ბის თვის, ისე სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ეფექ ტუ რად ფუნ ქციო ნი რე ბის თვის.

 

44. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის 110-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან/და 

მისი სხვა საჯარო დაწესებულებასთან შერწყმის გამო შტატის შემცირების საფუძვლით გათავისუფლებულ მოხელეებს, რომელთა მობილობაც 

ვერ განხორციელდა, უნარჩუნდებათ მოხელის სტატუსი.

45. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის მიხედვით, მოხელეები რეზერვში ჩაირიცხებიან: საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის, 

ლიკვიდაციის ან/და მისი სხვა საჯარო დაწესებულებასთან შერწყმის გამო შტატის შემცირების საფუძვლით გათავისუფლებული მოხელეები, 

რომელთა მობილობაც ვერ განხორციელდა; მოხელეები, რომელებიც პროფესიული განვითარების პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით 

თავისუფლდებიან თანამდებობიდან; სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებული მოხელეები, რომელთა სამსახურში აღდგენა შეუძლებელია.

46. რეკომენდაციების მიხედვით (ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროგრამა 

„დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში“ (G3)), როდესაც დაწესებულება თხოვნით მიმართავს საჯარო სამსახურის ბიუროს ვაკანსიის 

გამოყენებაზე, თუ რეზერვში რეგისტრირებული რომელიმე მოხელე აკმაყოფილებს მოთხოვნებს ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად, ბიურომ 

არ უნდა გამოაქვეყნოს ვაკანსია და მოსთხოვოს დაწესებულებას, თანამდებობაზე დანიშნოს მოხელე პირდაპირ რეზერვიდან. თუმცა აღნიშნული 

საკითხი საჭიროებს პროცედურის დეტალურ რეგულირებას კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, რაც ჯერ არ განხორციელებულა.
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დას კვნა

დას კვნის სა ხით შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ მის ფარ გლებ ში პრო ფე სიუ ლი სა ჯა რო მო ხე-

ლის ინ სტი ტუ ტის შე მო ღე ბა წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ეფექ ტუ რი მმარ თვე ლო ბის გან ხორ ციე ლე ბი-

სა და ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის გა ზია რე ბის კენ. მო ხე ლის ცნე ბის ბუნ დო ვა ნე ბა აღ მოიფ ხვრა იმით, რომ პრო ფე სიულ 

სა ჯა რო მო ხე ლედ გა ნი საზ ღვრა სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის გან მა ხორ ციე ლე ბე ლი პი რი, ხო ლო სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა 

რიგ ში მას თან ერ თად შე ვიდ ნენ ად მი ნის ტრა ციუ ლი და შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი. ამით კი იქ-

მნე ბა მოქ ნი ლო ბის გო ნივ რუ ლი ხა რის ხის მქო ნე სა ჯა რო სამ სა ხუ რის „სამ თა ვია ნი“ სის ტე მა.

ახა ლი კა ნო ნით არ ჩეუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის უპი რა ტე სად კა რიე რა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, ჰიბ რი დუ ლი მო დე ლით 

სა ფუძ ვე ლი ჩაეყ რე ბა მო ხე ლე თა კა რიე რულ და პი როვ ნულ გან ვი თა რე ბას. მო ხე ლე ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი 

მო დე ლი სა შუა ლე ბას მის ცემს ყვე ლა დაინ ტე რე სე ბულ პირს, კა რიე რა დაიწ ყოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ქვე და რგო ლი დან 

და მი სი დამ სა ხუ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ში და კონ კურ სის წე სით და წი ნაურ დეს ზე და თა ნამ დე ბობ რივ რგო ლებ ზე. 

ასე თი მიდ გო მა სამ სა ხურს უფ რო სტა ბი ლურს გახ დის, კად რებ ში დაგ როვ დე ბა სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბა და შეიქ მნე ბა 

ინ სტი ტუ ციუ რი მეხ სიე რე ბა. სტა ბი ლუ რო ბის მხრივ მნიშ ვნე ლო ვა ნია პო ლი ტი კუ რი ნეიტ რა ლი ტე ტის პრინ ცი პიც, რომ-

ლის მი ხედ ვით მო ხე ლის თა ნამ დე ბო ბა ზე დარ ჩე ნის სა კით ხი არ იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი პო ლი ტი კურ ცვლი ლე ბებ სა 

და გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ ზე. 

ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ მო ხე ლის სტა ტუ სის მო პო ვე ბა უფ რო გამ ჭვირ ვა ლე ხდე ბა სერ ტი ფი ცი რე ბის სის ტე მის 

შე მო ღე ბით, 12-თვია ნი გა მო საც დე ლი ვა დის წარ მა ტე ბით გავ ლის შემ დეგ კი მო ხე ლე უვა დოდ დაი ნიშ ნე ბა თა ნამ დე-

ბო ბა ზე. მი სა სალ მე ბე ლია შე ფა სე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბაც, რომ ლის უმ თავ რე სი ღირ სე ბაა ის, რომ შე ფას დე ბა არა 

მო ხე ლის პი როვ ნუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, არა მედ მხო ლოდ მი სი შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაო. სწო რედ შე ფა სე ბის სის ტე მა 

იქ ნე ბა ის მე ქა ნიზ მი, რომ ლი თაც მოხ დე ბა სამ სა ხუ რის შე ნარ ჩუ ნე ბა, წა ხა ლი სე ბა და კა რიე რუ ლი და წი ნაუ რე ბა. გარ-

და ამი სა, მო ხე ლის სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა აღარ იქ ნე ბა სუ ბიექ ტურ გა რე მოე ბებ ზე და მო კი დე ბუ ლი, რად გან 

კა ნო ნით ზუს ტად და ამომ წუ რა ვად გა ნი საზ ღვრა გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვლე ბი.

რე ფორ მას გარ კვეუ ლი გა მოწ ვე ვე ბიც ახ ლავს თან. პირ ველ რიგ ში, დი დი ყუ რად ღე ბა უნ და დაეთ მოს შე ფა სე ბის 

სის ტე მის გა მარ თუ ლო ბას, რად გან ფაქ ტობ რი ვად მის შე დე გებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი მო ხე ლის მთე ლი კა რიე რა. ამას თან, 

სა თა ნა დოდ უნ და გა კონ ტროლ დეს მო ხე ლის სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის სა კით ხი და მი ნი მუ მამ დე შემ ცირ დეს კა-

ნო ნის გვერ დის ავ ლის შემ თხვე ვე ბი. ასე ვე ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია დროუ ლად იქ ნეს მი ღე ბუ ლი ის სა კა ნონ მდებ ლო და 

კანონქვემდებარე აქტები, რადგან ხელი შეეწყოს ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის სრულყოფილ ამოქნმედებას.
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შესავალი

პო ლი ტი კო სი სა და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის ქცე ვის შე ფა სე ბი სას ხში რად საუბ რო ბენ თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა სა და იმ 

შეზ ღუდ ვებ ზე, რომ ლებ საც კა ნო ნი და ეთი კუ რი ნორ მე ბი აწე სებს. თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი სა კით ხი ძი რი თა დად ბუნ დო ვა ნია 

და ყო ვე ლი კონ კრე ტუ ლი შემ თხვე ვა ინ დი ვი დუა ლუ რად გან ხილ ვას სა ჭი როებს.

ნაშ რო მის მი ზა ნია, გა ნი საზ ღვროს თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბის ცნე ბა და ის ფარ გლე ბი, რომ ლე ბიც შემ ზღუდ ვე ლია 

პო ლი ტი კუ რი პი რე ბი სა და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბის თვის. გვსურს, შე ვი მუ შაოთ კონ კრე ტუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი, რომ ლე-

ბიც სა ზო გა დოე ბა სა და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეებს მის ცემს შე საძ ლებ ლო ბას, დაად გი ნონ, თუ რა შემ თხვე ვა ში და რა 

მო ცუ ლო ბით ეკის რე ბათ პი რებს თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა.

ნაშ რო მი ეყ რდნო ბა საერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა სა და ქარ თულ რეა ლო ბას, რომ ლის გაა ნა ლი ზე ბის სა შუა ლე-

ბი თაც წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა ის ჩარ ჩო, რო მელ შიც სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს და პო ლი ტი კურ პი რებს აკის რიათ თმე ნის 

ვალ დე ბუ ლე ბა. 

1. თმენის ვალდებულების ცნება  

თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა გა მომ დი ნა რეობს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი დან. ეს ორი სა კით ხი ერ თმა ნეთ ზეა და მო კი-

დე ბუ ლი და შეუძ ლე ბე ლია მა თი ერ თმა ნე თის გა რე შე გან ხილ ვა. ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა ყვე ლა დე მოკ რა ტიუ ლი სა-

ხელ მწი ფოს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პრინ ცი პია და მი სი უპირ ვე ლე სი მი ზა ნია მო ქა ლა ქეე ბის მხრი დან სა ზო გა დოებ რი ვი 

კონ ტრო ლის და წე სე ბა.1  

თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მით, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა გუ ლის ხმობს ზე და და სა შუა ლო რგო ლებ თან ერ თად უფ ლე ბა-

მო სი ლე ბი სა და პა სუ ხის მგებ ლო ბის გა და ნა წი ლე ბას სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ქვე და წრეებ შიც (სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეებ სა 

და მათ უშუა ლო ხელ მძღვა ნე ლებ ზე) და ხელს უწ ყობს ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი საქ მია ნო ბის ეფექ ტია ნად გან ხორ ციე ლე ბას. 2

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა გუ ლის ხმობს პი როვ ნე ბის ან /და ორ გა ნი ზა ციის ვალ დე ბუ ლე ბას, სრუ ლად მია წო დოს ინ-

ფორ მა ცია ხალხს, რაც სა ზო გა დოე ბას აძ ლევს უფ ლე ბას, დას ვას შე კით ხვე ბი, მოით ხო ვოს გან მარ ტე ბა და სან ქციე ბიც 

კი დაა კის როს ან გა რიშ ვალ დე ბულ სუ ბიექტს.3 

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სა კით ხი გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს სა ჯა რო სექ ტორ ში, ვი ნაი დან პო ლი ტი კუ რი 

თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბი აქ ტიუ რად მო ნა წი ლეო ბენ სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბა ში. ისი ნი 

სა ზო გა დოე ბის თვალ ში წარ მოად გე ნენ სხვა დას ხვა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბას და მთლია ნად სა ხელ მწი ფოს. შე სა ბა მი-

სად, მათ ეკის რე ბათ ვალ დე ბუ ლე ბა, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სა ხი სა და რე პუ ტა ციის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, მოის მი ნონ და 

გაით ვა ლის წი ნონ სა ზო გა დოე ბის კრი ტი კუ ლი აზ რი; შეას რუ ლონ თა ვიან თი მო ვა ლეო ბე ბი უშუა ლო ხელ მძღვა ნე ლე-

ბის წი ნა შე. სწო რედ ამ ორ ინ ტე რესს შო რის ბა ლან სის დაც ვა მოეთ ხო ვე ბათ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეებს დე მოკ რა ტიუ ლი 

ხე ლი სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში.4

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა და თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა ურ თიერ თდა მო კი დე ბუ ლი ცნე ბე ბია. ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა 

მოი ცავს თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბას, რად გან ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი პი რის ქმე დე ბას, რო გორც წე სი, მოჰ ყვე ბა შე სა ბა მი სი 

შე ფა სე ბა. უკუ კავ ში რის მი მართ კი არ სე ბობს თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა, რაც სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ატ-

რი ბუ ტია.5 თმე ნა, კლა სი კუ რი გა გე ბით, გუ ლის ხმობს პი როვ ნე ბის თუ ორ გა ნი ზა ციის მიერ პრობ ლე მი სა და კრი ტი კის 

მიმ ღებ ლო ბას, რაც გა მო რიც ხავს გა ღი ზია ნე ბა სა და  აღ შფო თე ბას.6

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა არ არის აბ სო ლუ ტუ რი ხა სია თის, რად გან იგი, რო გორც აუ ცი ლე ბე ლი 

თავ შე კა ვე ბა, მოქ მე დებს მხო ლოდ და საშ ვე ბი კრი ტი კის ფარ გლებ ში. კრი ტი კის საზ ღვრე ბი გან სხვა ვე ბუ ლია სა ჯა რო 

მო სამ სა ხუ რი სა და პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რის თვის, რაც გან სხვა ვე ბულ თმე ნის სტან დარტს უწე სებს მე დიი სა 

და სა ზო გა დოე ბის მხრი დან მა თი ქმე დე ბე ბის შე ფა სე ბი სას.7

1. Jarvis, M. D. The Black Box of Bureaucracy Interrogating Accountability in the Public Service, (2014), p. 455. 
2. Kernaghen K., Langford J. The Responsible Public Servants. (2014) p.162

3. Bovens, M. Public Accountability - A Framework for the Analysis and Assessment of Accountability Arrangements in the Public Domain, (2006) p. 7

4. აღაპაშვილი ი., ცოცხალაშვილი თ., ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო სამსახურში, (2015). გვ.28 

5. Bovens, M.,  Public Accountability - A Framework for the Analysis and Assessment of Accountability Arrangements in the Public Domain, (2006).  p. 9 

6. Oxford Dictionaries, Language Matters, [Patience], http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/patience 

7. ოქრუაშვილი მ., კოტეტიშვილი ი., გამოხატვის თავისუფლება.(ტომი I) თავისუფლების ინსტიტუტი. თბილისი (2005). გვ. 108 
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2. თმენის ვალდებულების სუბიექტები

გავრცელებული აზრის თანახმად, საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირებს თმენის ვალდებულება გააჩნიათ, 

თუმცა მისი მოცულობა არ არის განსაზღვრული და თითოეულ შემთხვევასა და პირთან მიმართებაში საჭიროებს 

დაკონკრეტებას. თმენის ვალდებიულების სუბიექტების დიფერენცირების ერთ-ერთი კრიტერიუმია საზოგადოების 

ობიექტურად არსებული განსაკუთრებული ინტერესი.8 აღნიშნული რეფერატის ფარგლებში განიხილება პოლიტიკური 

თანამდებობის პირების, საჯარო მოსამსახურეებისა და საჯარო სამსახურში დასაქმებული სხვა პირების (კერძო პირები, 

რომლებზეც დელეგირებულია უფლებამოსილება ანდა მუშაობს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში) თმენის 

ვალდებულების საზღვრები. 

 „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ ახა ლი კა ნო ნის9 მი ხედ ვით, სა ხელ მწი ფო- პო ლი ტი კურ თა ნამ დე ბო ბის პი რებს წარ-

მოად გე ნენ: სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი; სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რი; სა ქარ თვე ლოს პრე მიერ -მი ნის ტრი; 

მთავ რო ბის სხვა წევ რი და მი სი მოად გი ლე; აფ ხა ზე თი სა და აჭა რის ავ ტო ნო მიუ რი რეს პუბ ლი კე ბის უმაღ ლე სი წარ მო-

მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს წევ რე ბი და მა თი მოად გი ლეე ბი. კა ნო ნი ახ დენს სა ხელ მწი ფო- პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბი სა 

და პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის დი ფე რენ ცი რე ბას. პო ლი ტი კურ თა ნამ დე ბო ბის პი რებს შო რის მოიაზ რე ბიან: 

სა ხელ მწი ფო რწმუ ნე ბუ ლი- გუ ბერ ნა ტო რი და მი სი მოად გი ლე; მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს თა ნამ დე ბო ბის პი რი; 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ბე ლი/ მე რი; გამ გებ ლის /მე რის მოად გი ლე. 

კა ნო ნი სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის ცნე ბას საკ მაოდ ფარ თოდ გან მარ ტავს და მას ში მოიაზ რებს პრო ფე სიულ სა ჯა რო 

მო ხე ლეს (სა ჯა რო მო ხე ლე/ მო ხე ლე), ად მი ნის ტრა ციუ ლი და შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და-

საქ მე ბულ პი რებს. ამ გვა რი დი ფე რენ ცია ცია ქარ თუ ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი თა ვი სე ბუ რე-

ბე ბი დან გა მომ დი ნა რეობს.

 გაე რო, ევ რო საბ ჭო, ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო, ევ რო კავ ში რი, ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ-

ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცია (OECD) და ა. შ. სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა ზე საუბ რი სას 

დი ფე რენ ცია ციას არ იყე ნე ბენ და მსგავს ვალ დე ბუ ლე ბებს უწე სე ბენ ყვე ლა პირს, რომ ლე ბიც სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 

საქ მია ნო ბენ; ასე ვე კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებს, მაგ რამ სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოებ თან და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ-

ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ახორ ციე ლე ბენ სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბით საქ მია ნო ბას10 და სა ზო გა დოე ბა მათ სა ხელ მწი ფოს თან 

აი გი ვებს. ქარ თულ რეა ლო ბა ში სა ჯა რო საქ მია ნო ბის გან მა ხორ ციე ლე ბე ლი კერ ძო პი რე ბი არიან მაგ.: შპს და სუფ თა-

ვე ბის სამ სა ხუ რი, შპს სი თი პარ კი და ა. შ.

თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა ვლინ დე ბა შემ დეგ ძი რი თად ას პექ ტებ თან და კავ ში რე ბით: 1. პი რა დი მო საზ რე ბე ბის გა-

მო ხატ ვა; 2. მო სახ ლეო ბას თან კო მუ ნი კა ცია; 3. პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩაუ რევ ლო ბა; 4. პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის დაც ვა; 5. 

პო ლი ტი კუ რი ნეიტ რა ლი ტე ტის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა. სა ჭი როა დად გინ დეს, თუ სად გა დის სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რი სა 

და პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რის მი სა ღე ბი ქცე ვის საზ ღვრე ბი.11 სხვა დას ხვა სა ზო გა დოე ბას გან სხვა ვე ბუ ლი მოთ-

ხოვ ნე ბი აქვს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის თვის და, რო გორც წე სი, ეთი კის /ქცე ვის კო დექ სე ბით დად გე-

ნი ლი შეზ ღუდ ვე ბიც სა ზო გა დოებ რი ვი აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბი თაა ფორ მი რე ბუ ლი.12 მნიშ ვნე ლო ვა ნია, გო ნივ რუ ლი 

ბა ლან სის დაც ვა სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ნორ მა ლუ რად ფუნ ქციო ნი რე ბის 

ინ ტე რე სებს შო რის. 

3. პირადი მოსაზრებების გამოხატვა

ნე   ბის   მიე   რი სა   ხელ   მწი   ფო, გარ   კვეულ დო   ნე   ზე, აღია   რებს ადა   მია   ნის მთელ რიგ უფ   ლე   ბებ   სა და თა   ვი   სუფ   ლე   ბებს. 

თუმ   ცა, შეიძ   ლე   ბა ით   ქვას, რომ გა   მო   ხატ   ვის თა   ვი   სუფ   ლე   ბის გა   რე   შე არ იარ   სე   ბებ   და ნამ   დვი   ლი დე   მოკ   რა   ტია.13 მას „დე  -

მოკ   რა   ტიის ჟან   გბად   საც“ უწო   დე   ბენ.14 1976 წელს ევ   რო   კო   მი   სიამ თა   ვის დეკ   ლა   რა   ცია   ში პირ   ვე   ლად აღია   რა გა   მო   ხატ   ვის 

თა   ვი   სუფ   ლე   ბის ბა   ზი   სუ   რი მნიშ   ვნე   ლო   ბა ფუნ   და   მენ   ტუ   რი თა   ვი   სუფ   ლე   ბე   ბი   სა და დე   მოკ   რა   ტიუ   ლი სა   ზო   გა   დოე   ბის   თვის. 

ამ აზრს იზია   რებს ადა   მია   ნის უფ   ლე   ბა   თა ევ   რო   პუ   ლი სა   სა   მარ   თლო, რო   დე   საც აღ   ნიშ   ნავს: „აზ   რის გა   მო   ხატ   ვის თა   ვი   სუფ  -

ლე   ბა დე   მოკ   რა   ტიუ   ლი სა   ზო   გა   დოე   ბის ერ   თ-ერ   თი ფუნ   და   მენ   ტუ   რი სა   ფუძ   ვე   ლი და პროგ   რე   სი   სა და ინ   დი   ვი   ვი   დუა   ლუ   რი 

თვით   რეა   ლი   ზა   ციის მთა   ვა   რი პი   რო   ბაა“.15

8. კერესელიძე დ. კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები. (2009). გვ.155 

9. ამოქმედდება 2017 წლის 1 იანვრიდან

10. Council of Europe, Committee of Ministers. (2000). Recommendation No. R (2000) 10. Art. 1(3) 

11. OECD. (1998). Recommendation of the Council on Improving Ethical Conduct in the Public Service Including Principles for Managing Ethics in the Public Service. 

Appendix, Art. 1

12. Hine D. (2005). Codes of Conduct for Public Officials in Europe: Common Label, Divergent Purposes. International Public Management Journal , Vol. 8, N.2 153-174. 

p. 153-154

13. ოქრუაშვილი მ., კოტეტიშვილი ი., გამოხატვის თავისუფლება. (ტომი I) თავისუფლების ინსტიტუტი. თბილისი, (2005). გვ. 28

14. Article19. Retrieved from Freedom of information. იხ. https://www.article19.org/pages/en/freedom-of-information-more.html 

15. Nilsen and Johnsen v. Norway,  23118/93, (ECHR, November 25, 1999) Para. 43
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სა   ქარ   თვე   ლოს კა   ნო   ნის „სიტ   ყვი   სა და გა   მო   ხატ   ვის თა   ვი   სუფ   ლე   ბის შე   სა   ხებ“ მე-8 მუხ   ლის თა   ნახ   მად, კა   ნო   ნით სიტ  -

ყვი   სა და გა   მო   ხატ   ვის თა   ვი   სუფ   ლე   ბის შეზ   ღუდ   ვა შე   საძ   ლე   ბე   ლია, თუ შეზ   ღუდ   ვის შე   დე   გად და   ცუ   ლი სა   მარ   თლებ   რი   ვი 

სი   კე   თე აღე   მა   ტე   ბა შეზ   ღუდ   ვით მი   ყე   ნე   ბულ ზიანს. შეზ   ღუდ   ვა უნ   და იყოს ლე   გი   ტი   მუ   რი, მიზ   ნის მი   საღ   წე   ვად მი   მარ   თუ   ლი, 

დე   მოკ   რა   ტიუ   ლი სა   ზო   გა   დოე   ბის არ   სე   ბო   ბის   თვის აუ   ცი   ლე   ბე   ლი, არა   დის   კრი   მი   ნა   ციუ   ლი და თა   ნა   ზო   მიე   რი. 

პი   რა   დი მო   საზ   რე   ბე   ბის გაც   ხა   დე   ბა და კრი   ტი   კა გა   მო   ხატ   ვის თა   ვი   სუფ   ლე   ბის ერ   თ-ერ   თი უმ   ნიშ   ვნე   ლო   ვა   ნე   სი ნა   წი   ლია. 

თუმ   ცა არ არ   სე   ბობს ერ   თია   ნი პო   ზი   ცია პო   ლი   ტი   კუ   რი პი   რე   ბი   სა და სა   ჯა   რო მო   სამ   სა   ხუ   რეე   ბის მიერ ამ უფ   ლე   ბის გან   ხორ  -

ციე   ლე   ბის ფარ   გლებ   თან და   კავ   ში   რე   ბით. ადა   მია   ნის უფ   ლე   ბა   თა ევ   რო   პუ   ლი სა   სა   მარ   თლო აღ   ნიშ   ნავს, რომ პო   ლი   ტი   კოსს, 

რო   გორც პირს, რო   მე   ლიც სა   კუ   თარ თავ   ზე იღებს ლი   დე   რო   ბას, აკის   რია დი   დი პა   სუ   ხის   მგებ   ლო   ბა. ეს მის   გან მოით   ხოვს, 

ერ   თი მხრივ, გო   ნივ   რუ   ლი გან   ცხა   დე   ბე   ბის გა   კე   თე   ბას და, მეო   რე მხრივ, კრი   ტი   კის მიმ   ღებ   ლო   ბის მა   ღალ ხა   რისხს. 

სა   დე   მონ   სტრა   ციოდ საუ   კე   თე   სო მა   გა   ლი   თია საქ   მე Castelss v. Spain. ეს   პა   ნელ სე   ნა   ტორ კას   ტელსს ერ   თწლია   ნი პა   ტიმ  -

რო   ბა მიუ   სა   ჯეს სა   ხელ   მწი   ფოს შეუ   რაც   ხყო   ფის   თვის, რად   გან მან ბას   კეთ   ში მომ   ხდა   რი მკვლე   ლო   ბის თა   ნა   მო   ნა   წი   ლეე   ბად 

მიიჩ   ნია მთავ   რო   ბა. კას   ტელ   სმა მი   მარ   თა ადა   მია   ნის უფ   ლე   ბა   თა ევ   რო   პულ სა   სა   მარ   თლოს, რო   მელ   მაც ის გაა   მარ   თლა 

და შემ   დე   გი დას   კვნე   ბი გა   მოი   ტა   ნა: პო   ლი   ტი   კო   სებს სა   შუა   ლე   ბა უნ   და მიე   ცეთ, წარ   მოა   ჩი   ნონ და კო   მენ   ტა   რი გაუ   კე   თონ 

სა   ზო   გა   დოებ   რივ აზრს. ეს კი, თა   ვის მხრივ, ყვე   ლას აძ   ლევს შე   საძ   ლებ   ლო   ბას, მო   ნა   წი   ლეო   ბა მიი   ღოს პო   ლი   ტი   კურ დე  -

ბა   ტებ   ში, რაც დე   მოკ   რა   ტიუ   ლი სა   ზო   გა   დოე   ბის სა   ფუძ   ვე   ლია.16

 „სიტ   ყვი   სა და გა   მო   ხატ   ვის თა   ვი   სუფ   ლე   ბის შე   სა   ხებ“ სა   ქარ   თვე   ლოს კა   ნო   ნის მე-9 მუხ   ლი შეე   ხე   ბა სიტ   ყვი   სა და გა   მო  -

ხატ   ვის თა   ვი   სუფ   ლე   ბის ში   ნაარ   სობ   რივ რე   გუ   ლი   რე   ბას, რომ   ლის თა   ნახ   მა   დაც, შეზ   ღუდ   ვას შეიძ   ლე   ბა დაექ   ვემ   დე   ბა   როს 

სამ   ხედ   რო მო   სამ   სა   ხუ   რის, ად   მი   ნის   ტრა   ციუ   ლი ორ   გა   ნოს, აგ   რეთ   ვე მი   სი თა   ნამ   დე   ბო   ბის პი   რის, წევ   რის ან თა   ნამ   შრომ   ლის 

სიტ   ყვი   სა და გა   მო   ხატ   ვის თა   ვი   სუფ   ლე   ბა („თ“ ქვე   პუნ   ქტი). ად   მი   ნის   ტრა   ციულ ორ   გა   ნოდ მოიაზ   რე   ბა მმარ   თვე   ლო   ბი   სა და 

ად   გი   ლობ   რი   ვი თვით   მმარ   თვე   ლო   ბის ყვე   ლა ორ   გა   ნო, ასე   ვე ნე   ბის   მიე   რი პი   რი, რო   მე   ლიც ახორ   ციე   ლებს სა   ჯა   რო მმარ  -

თვე   ლო   ბას   .17 აღ   ნიშ   ნუ   ლი   დან გა   მომ   დი   ნა   რე, შეგ   ვიძ   ლია და   ვას   კვნათ, რომ „თ“ ქვე   პუნ   ქტით გან   საზ   ღვრუ   ლი შეზ   ღუდ   ვე   ბი 

ვრცელ   დე   ბა სა   ჯა   რო მო   სამ   სა   ხუ   რეებ   ზე.

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კა იზია რებს მო საზ რე ბას, რომ გან სხვა ვე ბუ ლი სტან დარ-

ტი არ სე ბობს სა ჯა რო მო ხე ლი სა და ჩვეუ ლებ რი ვი კერ ძო პი რის მიერ სიტ ყვი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით სარ-

გებ ლო ბი სას. საქ მე ზე Rommelfanger v. The Federal Republic of Germany ადა მია ნის უფ ლე ბა თა კო მი სიამ გა ნაც ხა და: რომ 

სა ხელ მწი ფოე ბი ვალ დე ბუ ლი არიან სა ჯა რო მო ხე ლის მიერ გა მო ხატ ვის თავ სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბა არ შეზ ღუ დონ 

ისე, რომ ხელ ყონ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბა და ში ნაარ სი.18 

საქ მე ზე Guja v. Moldova ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ ერ თგვა რი ტეს ტი შეი მუ შა ვა სა ჯა რო 

მო სამ სა ხუ რის მიერ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბი სას. ბა ტო ნი გუ ჯა იყო სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე, რო მელ-

მაც გაა სა ჯა რო ვა პრო ფე სიუ ლი საქ მია ნო ბის გან ხორ ციე ლე ბი სას მის ხელთ არ სე ბუ ლი ორი წე რი ლი, რომ ლე ბიც 

ერ თ-ერ თი პო ლი ტი კუ რი პი რის კო რუფ ციულ საქ მია ნო ბას შეე ხე ბო და. წე რი ლე ბის გა სა ჯა როე ბის გა მო ბა ტო ნი გუ ჯა 

სამ სა ხუ რი დან გაა თა ვი სუფ ლეს.19

 სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბის თა ნახ მად, სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის შე სა ხებ სა ზო გა-

დოე ბის თვის ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბი სას ან მის მი მართ კრი ტი კუ ლი გან ცხა დე ბე ბის გა კე თე ბი სას მო სამ სა ხუ რე უნ და 

მოქ მე დებ დეს კე თილ სინ დი სიე რად. ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია შემ დე გი სა კით ხე ბის გან ხილ ვა: 1. ჰქონ და თუ არა მო სამ-

სა ხუ რეს შე საძ ლებ ლო ბა, სა კით ხის შე სა ხებ ორ გა ნი ზა ციის შიგ ნით ეც ნო ბე ბი ნა და ამ გვა რად აღ მოეფ ხვრა პრობ ლე მა; 

2. არ სე ბობ და თუ არა სა კით ხის გაც ხა დე ბის სა ჯა რო ინ ტე რე სი; 3. არის თუ არა გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ავ თენ-

ტუ რი; 4. ზია ნი, რო მე ლიც სა ჯა რო სამ სა ხურს მიად გა ინ ფორ მა ციის გავ რცე ლე ბით, აღე მა ტე ბა თუ არა სა ზო გა დოე ბის-

თვის სა ჯა რო სამ სა ხურ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბის ინ ტე რესს; 5. მოქ მე დებ და თუ 

არა მო ხე ლე სა ჯა რო ინ ტე რე სის დაც ვის მო ტი ვით.20 იმ შემ თხვე ვა ში, თუ დაკ მა ყო ფილ დე ბა თი თოეუ ლი კრი ტე რიუ მი, 

სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის მიერ სიტ ყვი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბა ჩაით ვლე ბა მარ თლზო მიე რად.

აშ შ-ში არ სე ბუ ლი სტან დარ ტის თა ნახ მად, თუ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე მოქ მე დებს პი რა დი ინ ტე რე სი დან გა მომ დი ნა-

რე, სა სა მარ თლო სა კით ხის გა დაწ ყვე ტას სა ხელ მწი ფო და წე სე ბუ ლე ბე ბის დის კრე ციას მიან დობს. შეიძ ლე ბა ით ქვას, 

რომ სა ხელ მწი ფო მის მიერ და ფი ნან სე ბულ გა რე მო ში, რო გო რი ცაა სა ჯა რო სამ სა ხუ რი, მოქ მე დებს რო გორც რე გუ-

ლა ტო რი და ქი რა ვე ბულ თა მი მარ.21  მაგ., სა ხელ მწი ფო ორ გა ნომ თა ვად უნ და გა დაწ ყვი ტოს, რო გო რი მიდ გო მა ექ ნე ბა 

სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის მიერ პი რა დი ინ ტე რე სის გა მო სა ჯა რო სტრუქ ტუ რის კრი ტი კი სას, ხო ლო თუ კრი ტი კა სა ჯა რო 

ინ ტე რე სი დან გა მომ დი ნა რეობს, სა სა მარ თლო იყე ნებს ე. წ. ბა ლან სის ტესტს. ამ ტეს ტის გა მო ყე ნე ბი სას ფას დე ბა ურ-

თიერ თმი მარ თე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ფუნ ქციო ნი რე ბა სა და სა ჯა რო მო ხე ლის მიერ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით 

სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბას შო რის.22 

16. Castelss v. Spain.11798/85 (ECHR, April 23, 1992) Para. 43

17. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მუხ. 2,1 (ა)

18. Rommelfanger v. the Federal Republic of Germany, 12242/86 (The European Commission of Human Rights, 1989)

19. Guja V. Moldova, 14277/04 (ECHR 02 12, 2008). Para. 8-29

20. Guja V. Moldova, 14277/04 (ECHR 02 12, 2008). Para. 73-77

21. ოქრუაშვილი მ., კოტეტიშვილი ი., გამოხატვის თავისუფლება. (ტომი I). თავისუფლების ინსტიტუტი. თბილისი, (2005). გვ.56

22. ოქრუაშვილი მ., კოტეტიშვილი ი., გამოხატვის თავისუფლება. (ტომი I). თავისუფლების ინსტიტუტი. თბილისი, (2005). გვ.55
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საქ მე ში Pickering v. Board of Education of Township High School District23 აშ შ-ის უზე ნაეს მა სა სა მარ თლომ გა ნი ხი ლა 

შემ თხვე ვა, რო ცა სკო ლის პე და გოგ მა სას კო ლო გა ზეთ ში გა მოაქ ვეყ ნა კრი ტი კუ ლი სტა ტია სკო ლის და ფი ნან სე ბის 

შე სა ხებ. პე და გო გი ამ სტა ტია ში გა ნი ხი ლავ და სა ჯა რო ინ ტე რესს მი კუთ ვნე ბულ სა კით ხებს და მის მიერ დაშ ვე ბუ ლი 

შეც დო მე ბი არ იყო წი ნას წარ გან ზრა ხუ ლი ან და გაუფ რთხი ლებ ლო ბით გა მოწ ვეუ ლი.  სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ 

თუ სა ჯა რო მო ხე ლის მიერ ინ ფორ მა ციის გავ რცე ლე ბა სა ჯა რო ინ ტე რე სის სფე როს გა ნე კუთ ვნე ბა, მას აქვს უფ ლე ბა, 

ინ ფორ მა ცია მია წო დოს სა ზო გა დოე ბას რო გორც კონ კრე ტუ ლი ფაქ ტე ბის, ისე პი რა დი შე ფა სე ბი თი მსჯე ლო ბის სა ხით.24

სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რემ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბი სას უნ და გაით ვა ლის წი ნოს, რომ სა ზო გა დოე-

ბა მას აღიქ ვამს, რო გორც სა ხელ მწი ფოს წარ მო მად გე ნელს და მი სი მხრი დან სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის შე სა ხებ 

გა მოთ ქმულ მა კრი ტი კულ მა მო საზ რე ბებ მა შე საძ ლოა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზია ნი მია ყე ნოს სა ხელ მწი ფო სად მი ნდო ბა სა 

და რე პუ ტა ციას. თუმ ცა, დაუშ ვე ბე ლია მო სამ სა ხუ რეებს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა იმ გვა რად შეეზ ღუ დოს, რომ ხელ-

ყოს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის ში ნაარ სი.25 ამას თან, რიგ შემ თხვე ვებ ში სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე მიე კუთ ვნე ბა იმ პირ თა 

შეზ ღუ დულ წრეს, რო მელ თათ ვი საც ცნო ბი ლია სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის შე სა ხებ. 

საქ მე ში Heinisch v. Germany, მედ და ბრი ჯიტ ჰაი ნი ში დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ით ხოვ და სა ხელ მწი ფოს დაქ ვემ დე ბა-

რე ბა ში არ სე ბულ მო ხუ ცე ბულ თა სახ ლში მდგო მა რეო ბის გა მოს წო რე ბას. მი სი მოთ ხოვ ნის დაუკ მა ყო ფი ლებ ლო ბის 

შემ დეგ, მედ დამ გაა სა ჯა რო ვა და წე სე ბუ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბი. სა სა მარ თლომ დაას კვნა, რომ 

სა ზო გა დოე ბის სა ჯა რო ინ ტე რე სი, იცო დეს რა პრობ ლე მე ბია სა ჯა რო სამ სა ხურ ში, აღე მა ტე ბო და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 

მი მართ ნდო ბი სა და მი სი რე პუ ტა ციის დაც ვის ინ ტე რესს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მო სამ სა ხუ რე მოქ მე დებ და კე თილ-

სინ დი სიე რად.26 ყო ველ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში სა სა მარ თლომ უნ და გან საზ ღვროს, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე პუ ტა ცია 

უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია თუ სა ზო გა დოე ბის თვის ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა.27

 საერ თა შო რი სო სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის ქცე ვის სტან დარ ტე ბის თა ნახ მად, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის თვის შეუ ფე რე-

ბე ლია, აშ კა რად გა ნაც ხა დოს  პი რა დი უკ მა ყო ფი ლე ბე ბი ან აკ რი ტი კოს მი სი ორ გა ნი ზა ცია სა ზო გა დოე ბა ში. მე ტიც, 

იგი ყო ველ თვის უნ და ეცა დოს, ხე ლი შეუწ ყოს ორ გა ნი ზა ციის პო ზი ტიუ რი იერ სა ხის დამ კვიდ რე ბას სა ზო გა დოე ბა ში.28

4. კო მუ ნი კა ცია მო ქა ლა ქეებ თან

სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეებ სა და მო ქა ლა ქეებს შო რის ურ თიერ თიერ თო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად აი სა ხე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ-

რის მი მართ ნდო ბა სა და რე პუ ტა ცია ზე. ნე ბის მიე რი საქ მია ნო ბის გან ხორ ციე ლე ბი სას, გან სა კუთ რე ბით მო ქა ლა ქეებ თან 

უშუა ლო ურ თიერ თო ბი სას, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს, რომ რო გორც მო ქა ლა ქეებს, ისე  სა ხელ-

მწი ფო ორ გა ნოებს, აქვთ გარ კვეუ ლი მო ლო დი ნი მა თი ქცე ვის მი მართ.29

საერ თა შო რი სო სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის ქცე ვის სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით, მი ხედ ვით, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბი შეიძ ლე ბა 

გახ დნენ კრი ტი კის ობიექ ტე ბი ორ გა ნი ზა ციის გა რეთ, თუმ ცა მა თი სტა ტუ სი დან და პა სუ ხის მგებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე ვალ-

დე ბულ ნი არიან კრი ტი კას უპა სუ ხონ თავ შე კა ვე ბი თა და ტაქ ტით. ორ გა ნი ზა ციამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა 

დაც ვა იმ კრი ტი კის გან, რო მე ლიც მა თი სამ სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ციე ლე ბას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი.30

ევ რო საბ ჭოს რე კო მენ და ციის თა ნახ მად, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე უნ და იყოს თა ვა ზია ნი რო გორც იმ მო ქა ლა ქეებ თან 

ურ თიერ თო ბა ში, რო მელ თაც ემ სა ხუ რე ბა, ისე თა ვის ხელ მძღვა ნე ლებ თან, კო ლე გებ თან და დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მყოფ 

პი რებ თან.31 სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს მოეთ ხო ვე ბა პა ტიოს ნე ბა, მიუ კერ ძოებ ლო ბა, საქ მია ნო ბის გან ხორ ციე ლე ბი სას 

ეფექ ტია ნო ბა. მან თა ვი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და უნა რე ბი უნ და გა მოი ყე ნოს მაქ სი მა ლუ რად, რა თა იყოს სა მარ თლია ნი 

და გუ ლის ხმიე რი სა ჯა რო ინ ტე რე სი სა და ყო ვე ლი კონ კრე ტუ ლი შემ თხვე ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით.32

ევ რო კავ შირ ში მოქ მე დი „კარ გი ად მი ნის ტრა ციუ ლი ქცე ვის კო დექ სი“ ერთ მთლიან მუხლს უთ მობს სა ჯა რო მო სამ-

სა ხუ რე თა მიერ თა ვა ზია ნი ქცე ვის ვალ დე ბუ ლე ბას. კო დექ სის მე-12 მუხ ლის თა ნახ მად, მო ხე ლე მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ზე 

უნ და იყოს ორიენ ტი რე ბუ ლი, კო რექ ტუ ლი, თა ვა ზია ნი, სა ზო გა დოე ბას თან ურ თიერ თო ბი სას ხელ მი საწ ვდო მი; კო რეს-

პონ დენ ციის წარ მოე ბი სას, სა ტე ლე ფო ნო ზა რებ სა და ელექ ტრო ნულ ფოს ტა ზე პა სუ ხი სას უნ და შეე ცა დოს, ყვე ლა ნაი რი 
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ევ რო კავ შირ ში მოქ მე დი „კარ გი ად მი ნის ტრა ციუ ლი ქცე ვის“ კო დექ სის მე-12 მუხ ლის (თა ვა ზია ნო ბა) დარ ღვე ვის-

თვის ევ რო კავ ში რის ინ სტი ტუ ტე ბის მი მართ არაერ თხელ შე ვი და სა ჩი ვა რი ევ როომ ბუდ სმენ თან. საქ მე ში 1746/2012/

ANA34 სა კით ხი შეე ხე ბო და ევ რო კო მი სიის მეც ნიე რე ბი სა და ტექ ნო ლო გიის სას ტი პენ დიო პროგ რა მას ჩი ნეთ ში. და ვა 

წარ მოიშ ვა სტი პენ დია ტებ სა და ჩი ნეთ ში ევ რო კავ შირს წარ მო მად გენ ლო ბას შო რის. გან მცხა დებ ლე ბი აც ხა დებ დნენ, 

რომ ევ რო კავ ში რის წარ მო მად გენ ლო ბამ არ მია წო და მათ საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია და არ იყ ვნენ კო რექ ტუ ლე ბი ურ-

თიერ თო ბა ში, რი თაც დაირ ღვა კარ გი ად მი ნის ტრა ციუ ლი ქცე ვის კო დექ სის მე-12 მუხ ლი( თა ვა ზია ნო ბის მოთ ხოვ ნა).35 

ევ როომ ბუდ სმენ მა გან მარ ტა, რომ ევ რო კავ ში რის რო მე ლი მე ინ სტი ტუ ტი უზ რუნ ველ ყოფს თუ არა დაინ ტე რე სე ბულ 

პი რებს შე სა ბა მი სი პა სუ ხით, უნ და გა ნი საზ ღვროს თი თოეუ ლი საქ მის კონ ტექ სტი სა და გა რე მოე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე-

ბით. რო გორც წე სი, ინ სტი ტუ ტე ბი ფრთხი ლად და გულ მოდ გი ნედ უნ და მიუდ გნენ იმ სა კით ხებს, რომ ლე ბი თაც მო ქა ლა-

ქეე ბი მი მარ თა ვენ და შემ დგომ ში სა ჭი როებს პა სუ ხის გა ცე მას. აღ ნიშ ნულ საქ მე ში წარ მოდ გე ნი ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი 

ომ ბუდ სმენ მა მიიჩ ნია საკ მა რი სად თა ვა ზია ნო ბის  მოთ ხოვ ნის დაც ვის და სად გე ნად.36

 ცალ სა ხაა, რომ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეებ მა უნ და გა მოი ჩი ნონ ზრდი ლო ბა და თა ვა ზია ნო ბა. თუმ ცა სა კით ხი სა-

და ვო ხდე ბა, რო ცა სა ზო გა დოე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი უხე შად, აგ რე სიუ ლად ან შეუ რაც ხმყო ფე ლად ეპ ყრო ბიან მათ. 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეებს კონ ფლიქ ტურ სი ტუა ციებ შიც აქვთ თა ვა ზია ნო ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, 

დაუშ ვე ბე ლია მა თი გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის ისე შეზ ღუდ ვა, რომ მი სი არ სი შეი ლა ხოს. რაც შეე ხე ბა ფი ზი კურ შეუ-

რაც ხყო ფას, გაუ მარ თლე ბე ლი იქ ნე ბა სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს თავ დაც ვის უფ ლე ბა წაერ თვას. მარ თლსა წი ნააღ მდე გო 

ხელ ყო ფის გან თა ვის დაც ვა, სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სით, მარ თლწი ნააღ მდე გო ბის გა მომ რიც ხველ 

ერ თ-ერთ გა რე მოე ბას წარ მოად გენს და იგი ნე ბის მიე რი ადა მია ნის უფ ლე ბაა.

5. პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვა

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციის მე-20 მუხ ლი იცავს პი რა დი ცხოვ რე ბის, პი რა დი საქ მია ნო ბის ად გი ლის, პი რა დი 

ჩა ნა წე რის, მი მო წე რის, სა ტე ლე ფო ნო და სხვა სა ხის ტექ ნი კუ რი სა შუა ლე ბით მი ღე ბუ ლი შეტ ყო ბი ნე ბე ბის ხელ შეუ-

ხებ ლო ბას. პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი სა და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა პი რა დი ცხოვ რე ბის მი მართ გან სხვა-

ვე ბუ ლი დაინ ტე რე სე ბაა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, დად გინ დეს, თუ რა შემ თხვე ვა ში აქვთ მათ თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა პი რად 

ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვის მი მართ.

გავ რცე ლე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი შე ხე დუ ლე ბის შე სა ბა მი სად, პი რა დი ცხოვ რე ბის ცნე ბის ამომ წუ რა ვი გან მარ ტე ბა 

შეუძ ლე ბე ლია. მე ტიდ მე ტად შეზ ღუ დუ ლი იქ ნე ბო და კონ ცეფ ციის შე მო ფარ გვლა მხო ლოდ „ში და წრით“, რო მელ შიც 

პი როვ ნე ბა შეძ ლებ და მის მიერ არ ჩეუ ლი ცხოვ რე ბის წე სით ცხოვ რე ბას და სრუ ლიად გა მო რიც ხავ და ამ წრის მიღ მა 

არ სე ბულ გა რე სამ ყა როს. პი რა დი ცხოვ რე ბის პა ტი ვის ცე მა გუ ლის ხმობს სხვა ადა მია ნებ თან ურ თიერ თო ბი სა და გან-

ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა საც.37 

პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვის გან ხილ ვი სას წარ მა ტე ბით გა მოი ყე ნე ბა სფე როე ბის დი ფე რენ ცი რე ბა ინ ტი მურ, პი რად, 

სა ჯა რო და სო ცია ლურ სფე როე ბად. დაც ვის ყვე ლა ზე დი დი უფ ლე ბით ინ ტი მუ რი სფე რო სარ გებ ლობს, რო მელ შიც 

მოიაზ რე ბა პი რის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რეო ბა, მი სი სექ სუა ლუ რი ცხოვ რე ბა, რე ლი გიუ რი გან დო ბით სა სუ ლიე რო 

პი რის თვის მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია, ად ვო კატ თან კო მუ ნი კა ცია და ა. შ. პი რა დი ცხოვ რე ბის ინ ტი მუ რი სფე რო აბ სო-

ლუ ტუ რად და ცუ ლია ჩა რე ვის გან38 და შე სა ბა მი სად, თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა არ არ სე ბობს.

პი რად სფე რო ში მოიაზ რე ბა პი როვ ნე ბის ოჯა ხუ რი ცხოვ რე ბა, მი სი ურ თიერ თო ბა ოჯა ხის წევ რებ თან, ფი ნან სუ რი 

მდგო მა რეო ბა, საც ხოვ რე ბე ლი ად გი ლი, ალ კო ჰოლ თან და ნარ კო ტიკ თან და მო კი დე ბუ ლე ბა, რე ლი გიუ რი მრწამ სი და 

ა. შ. ინ ტი მურ სფე როს თან შე და რე ბით ცხოვ რე ბის პი რა დი სფე რო დაც ვის ნაკ ლე ბი გა რან ტიით სარ გებ ლობს, თუმ ცა 

მას ში ჩა რე ვაც მხო ლოდ კა ნო ნით გან საზ ღვრულ შემ თხვე ვებ შია მი სა ღე ბი. შე და რე ბით ნაკ ლე ბი დაც ვით სარ გებ ლო-

ბენ სა ჯა რო პი რე ბი, რო მელ თა მი მარ თაც მე დიას გააჩ ნია დი დი ინ ტე რე სი და ხში რად გან ხილ ვის სა გა ნიც ხდე ბიან.39 

სა ჯა რო პი რე ბის კერ ძო ცხოვ რე ბა სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას შო რის და პი რის პი რე ბი სას, სა კით ხი უნ და გა დაწ-

ყდეს კონ კრე ტულ სი ტუა ცია ში ინ ტე რეს თა შე და რე ბის სა ფუძ ველ ზე.

გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მაა სა ჯა რო და სო ცია ლურ სფე როებს მი კუთ ვნე ბუ ლი სა კით ხე ბის მი მართ. ამ სფე როებს მიე-

კუთ ვნე ბა ისე თი სო ცია ლუ რი და სა ჯა რო გა რე მო, რო მე ლიც ხელ მი საწ ვდო მია ფარ თო აუ დი ტო რიის თვის. რო გორც წე სი, 

ამ მდგო მა რეო ბა ში ადა მია ნე ბი შეგ ნე ბუ ლად იგ დე ბენ თავს, რა თა სა ზო გა დოე ბამ მათ შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია მიი ღოს. 

შე სა ბა მი სად, ამ მხრივ, უფ ლე ბა ში ჩა რე ვი სა და ინ ფორ მა ციის გავ რცე ლე ბის მი მართ თმე ნის მა ღა ლი ვალ დე ბუ ლე ბა 

გააჩ ნიათ რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო პი რებს.40 პო ლი ტი კო სის თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა ზე პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვას თან 

34. Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1746/2012/ANA against the European Commission (March 11, 2014)

35. Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1746/2012/ANA against the European Commission (March 11, 2014) Para. 1-11

36. Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1746/2012/ANA against the European Commission (March 11, 2014) Para. 65

37. კილკელი უ. პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება - ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის განხორციელება. 

გზამკვლევი. CoE.  (2005) გვ.24

38. კუბლაშვილი კ.  ძირითადი უფლებები. (2005). თბილისი. გვ. 113

39. კუბლაშვილი კ. ძირითადი უფლებები. (2005). თბილისი. გვ. 114-115

40. კუბლაშვილი კ. ძირითადი უფლებები. (2005). თბილისი. გვ. 115-116
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და კავ ში რე ბით, ძი რი თა დად იკ ვე თე ბა ორი ურ თიერ თსა პი რის პი რო აზ რი. პირ ვე ლის თა ნახ მად, პოლ ტი კო სის პი რა დი 

ცხოვ რე ბა არ უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს სა ჯა როდ, რად გან ეს შეიძ ლე ბა კომ პრო მა ტად გა მოი ყე ნონ გა რე  ძა ლებ მა და გახ-

დეს მა ნი პუ ლა ციის სა ფუძ ვე ლი. მეო რე  პო ზი ციის მი ხედ ვით, პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რე ბის ცხოვ რე ბა სა ჯა როდ უნ და გა ნი ხი-

ლე ბო დეს, რად გან ხალხს  უფ ლე ბა აქვს იცო დეს, თუ ვის აძ ლევს ხმას, რამ დე ნად მო რა ლუ რია ესა თუ ის პო ლი ტი კო სი.41 

პო ლი ტი კუ რი პი რის პი რა დი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბით და მე დიის მიერ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბი-

სას, ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან მარ ტე ბა გაა კე თა საქ მე ზე Von Hannover v. 

Germany. სა კით ხი ეხე ბო და ჰა ნო ვე რის პრინ ცე სა კა რო ლი ნას პი რა დი ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტოე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას 

გერ მა ნულ ყვი თელ პრე სა ში. პი რა დი ცხოვ რე ბი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის და პი რის პი რე ბი სას სა სა მარ თლომ 

უმ თავ რეს ფაქ ტო რად მიიჩ ნია სა ჯა რო ინ ტე რე სის არ სე ბო ბა პი რა დი ცხოვ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის გამ ჟღავ ნე ბის 

მი მართ. სა სა მარ თლომ დაად გი ნა, რომ პრინ ცე სა კა რო ლი ნას პი რა დი ცხოვ რე ბი სად მი ჟურ ნა ლის ტე ბის ინ ტე რე სი არ 

უკავ შირ დე ბო და მი სი ოფი ცია ლუ რი საქ მია ნო ბის გან ხორ ციე ლე ბას, არ არ სე ბობ და ასე თი ინ ფორ მა ციის გავ რცე ლე-

ბის ლე გი ტი მუ რი სა ჯა რო ინ ტე რე სი.42 მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ პო ლი ტი კუ რი პი რე ბის მი მართ არ სე ბობს მო მე ტე ბუ ლი 

სა ზო გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სი, მათ პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვის მი მართ თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა არ გააჩ ნიათ, თუ ეს ჩა-

რე ვა არ უკავ შირ დე ბა მა თი საქ მია ნო ბის გან ხორ ციე ლე ბას.

ქცე ვი სა და ეთი კის კო დექ სე ბი, რო გორც წე სი, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეებს უწე სებს ვალ დე ბუ ლე ბას, გაით ვა ლის წი ნონ 

მათ მი მართ სა ზო გა დოებ რი ვი მო ლო დი ნი და თა ვიან თი ქმე დე ბე ბი თა თუ პი რა დი ინ ტე რე სე ბით ეჭ ქვეშ არ დაა ყე ნონ 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე პუ ტა ცია.43 თუმ ცა, პი რა დი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბა არის ადა მია ნის უფ ლე ბა, იც ხოვ როს სა ხელ მწი-

ფოს მხრი დან მას ში მი ნი მა ლუ რი ჩა რე ვით. 

პი რა დი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბა იცავს რო გორც პი რის ურ თიერ თო ბას კონ კრე ტულ ადა მია ნებ თან, ისე მათს პი რად 

ჩა ნა წერს, მი მო წე რას, სა ტე ლე ფო ნო და სხვა ტექ ნი კუ რი სა შუა ლე ბე ბით გაგ ზავ ნილ შეტ ყო ბი ნე ბას და ა. შ. აღ ნიშ ნუ ლი 

უფ ლე ბით სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბიც სარ გებ ლო ბენ და სამ სა ხურ ში მი მო წე რის გა კონ ტრო ლე ბის გა ნაც არიან და ცუ-

ლე ბი. სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოე ბის მხრი დან ტო ტა ლუ რი კონ ტრო ლის თა ვი დან ასა რი დებ ლად, სა ჭი როა, სა ჯა რო და წე-

სე ბუ ლე ბა ში შე სუ ლი წე რი ლე ბი/ გზავ ნი ლე ბი და ხა რის ხდეს და მხო ლოდ მათ ად რე სა ტებს ჰქონ დეთ გახ სნის უფ ლე ბა. 

ამ გვა რად შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა პერ სო ნა ლუ რი მი მო წე რის გამ ჟღავ ნე ბის თა ვი დან არი დე ბა.44

საქ მე ში Copland v. United Kingdom, ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ გან საზ ღვრა, რა შემ თხვე ვა ში 

აქვს სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს მი სი სა ტე ლე ფო ნო ზა რე ბის, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის და სხვა ტექ ნი კუ რი სა შუა ლე ბე ბით 

გაგ ზავ ნი ლი ინ ფორ მა ციის კონ ტრო ლის უფ ლე ბა. კოპ ლენ დის საქ მე ში სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის (Carmarthenshire College) 

ხელ მძღვა ნე ლო ბის მოთ ხოვ ნით თვეე ბის გან მავ ლო ბა ში კონ ტროლ დე ბო და ქალ ბა ტო ნი კოპ ლენ დის სა ტე ლე ფო ნო 

საუბ რე ბი, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტა და ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბა, მის თვის შეტ ყო ბი ნე ბის გა რე შე. ამას თან, არ არ სე ბობ და 

რაი მე აკ რძალ ვა ტექ ნი კუ რი სა შუა ლე ბე ბის პი რა დი მოხ მა რე ბის თვის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ.45 სა სა მარ თლომ დაად გი-

ნა, რომ თუ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეებს არ აქვთ აკ რძა ლუ ლი, ისარ გებ ლონ ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტი თა და სა ტე ლე ფო ნო 

საუბ რე ბით პი რა დი მოხ მა რე ბის მიზ ნით, და თუ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს აქვს ლე გი ტი მუ რი მო ლო დი ნი, რომ მი სი სა ტე-

ლე ფო ნო ზა რე ბი და ელექ ტრო ნუ ლი სა შუა ლე ბე ბით გაგ ზავ ნი ლი შეტ ყო ბი ნე ბე ბი არ ექ ვემ დე ბა რე ბა მო ნი ტო რინგს, 

დაუშ ვე ბე ლია სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვა.46

გა მო ნაკ ლი სია შემ თხვე ვა, რო ცა სამ სა ხურ ში აკ რძა ლუ ლია პი რა დი მოხ მა რე ბის თვის ტე ლე ფო ნის, ელექ ტრო ნუ ლი 

ფოს ტის, სხვა ტექ ნი კუ რი სა შუა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა და ამას თან არ სე ბობს მო ლო დი ნი, რომ ხელ მძღვა ნე ლო ბა გა ნა-

ხორ ციე ლებს მი სი საუბ რე ბის, მი მო წე რის და ა. შ. მო ნი ტო რინგს. საქ მე ში Barbulescu v. Romania ადა მია ნის უფ ლე ბა თა 

ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ ძა ლიან მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან მარ ტე ბა გაა კე თა. ბა ტო ნი ბარ ბუ ლეს კო მუ შაობ და და წე სე-

ბუ ლე ბა ში, რომ ლის ში ნა გა ნა წე სიც კრძა ლავ და ტექ ნი კუ რი სა შუა ლე ბე ბის პი რა დი მოხ მა რე ბის მიზ ნით გა მო ყე ნე ბას. 

ბარ ბა ლეს კუმ დამ საქ მებ ლის თხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე შექ მნა Yahoo Messenger-ის ან გა რი ში ორ გა ნი ზა ციის კლიენ ტებ თან 

საურ თიერ თო ბოდ, თუმ ცა ან გა რიშს იყე ნებ და ძმა სა და მე გო ბარ ქალ თან მი მო წე რის თვის. ბარ ბა ლეს კუს ჰქონ და მო-

ლო დი ნი, რომ Yahoo Messenger-ის მი სი სამ სა ხუ რებ რი ვი ან გა რი ში გა კონ ტროლ დე ბო და ხელ მძღვა ნე ლის გან.47 სა სა-

მარ თლომ დაას კვნა: თუ პი რი უშ ვებს, რომ მის მიერ მი ღე ბუ ლი და გაგ ზავ ნი ლი ინ ფორ მა ცია შე საძ ლოა სხვე ბის თვი საც 

იყოს ხელ მი საწ ვდო მი, მა შინ მას გააჩ ნია თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვის მი მართ.48

 რაც შეე ხე ბა პერ სო ნა ლურ ქცე ვებს, დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბით, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის პი რა დი ცხოვ რე ბა არის 

მი სი პი რა დი სფე რო და ორ გა ნი ზა ციე ბი არ უნ და შეიჭ რან მას ში. თუმ ცა გარ კვეულ შემ თხვე ვებ ში არის რის კი იმი სა, 

რომ მი სი ქმე დე ბა აი რეკ ლოს ორ გა ნი ზა ციის იმიჯ ზე. სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ეფექ ტია ნო ბის უზ რუნ-

41. James Stanyer. (2012). The Policy Blog. Retrieved from Publicity, Privacy and the Personal Lives of Politicans in Media Saturated Democracies. იხ. http://www.

polity.co.uk/blog/post.aspx?id=139 

42. Von Hannover v. Germany, 59320/00 (ECHR 09 24, 2004). Para. 76

43. European Ombudsman. (2012). Public Service Principles for the EU Civil Service. Art. 2, ასევე Council of Europe, Committee of Ministers. (2000). Recommendation 

No. R (2000) 10. Appendix, Art. 9

44. კობახიძე ი. მე-20 მუხლის კომენტარი. ავტ. კოლექტივი, საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი (გვ. 176-199). თბილისი. (2013). გვ.183
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ველ სა ყო ფად პა სუ ხის მგე ბე ლია სა კუ თარ ქცე ვა სა და საქ მია ნო ბა ზე.49 შე სა ბა მი სად, კარ გად უნ და  გაი თა ვი სოს, რომ 

არა სა მუ შაო პე რიოდ ში გან ხორ ციე ლე ბულ მა ისეთ მა ქმე დე ბებ მაც კი, რომ ლე ბიც არ არის და კავ ში რე ბუ ლი მის ოფი-

ცია ლურ ვალ დე ბუ ლე ბებ თან, შეიძ ლე ბა ხელ ყოს ორ გა ნი ზა ციის იმი ჯი და ინ ტე რე სე ბი. გარ და ამი სა, სა ჯა რო მო სამ-

სა ხუ რე პა სუ ხის მგე ბე ლია თა ვი სი ოჯა ხის წევ რთა ქმე დე ბებ ზეც, რად გან შე საძ ლე ბე ლია მა თი ქცე ვაც აი სა ხოს სა ჯა რო 

სამ სა ხუ რის რე პუ ტა ცია ზე.50

6. პა ტი ვი და ღირ სე ბა

ღირ სე ბა ადა მია ნის ფუნ და მენ ტუ რი და აბ სო ლუ ტუ რი უფ ლე ბაა. იგი  არ არის ადა მიან თა ცალ კეუ ლი ჯგუ ფის ექ სკლუ-

ზიუ რი უფ ლე ბა. ღირ სე ბა გააჩ ნია ყვე ლა ადა მიანს და ამ მხრივ რაი მე სა ხის დი ფე რენ ცი რე ბა დაუშ ვე ბე ლია. პა ტი ვი და 

ღირ სე ბა ერ თმა ნე თის გან გა ნუ ყო ფე ლი ცნე ბე ბია, ამი ტო მაც სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია მათ ერ თად მოიხ სე ნიებს.51 

მო ცე მულ თავ ში გა ნი ხი ლე ბა ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი გა მო ნათ ქვა მე ბი სა და მოპ ყრო ბის მი მართ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა 

და პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პირ თა თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა.

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბის თა ნახ მად, ღირ სე ბა ში იგუ ლის ხმე ბა სო ცია ლუ რი 

მოთ ხოვ ნა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ადა მია ნის პა ტი ვის ცე მა ზე. ღირ სე ბა ადა მიანს აქვს იქი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ის 

ადა მია ნია და მნიშ ვნე ლო ბა არ აქვს სა ზო გა დოე ბის შე ხე დუ ლე ბას მას ზე ან მის სუ ბიექ ტურ თვით შე ფა სე ბას. ადა მია ნის 

ღირ სე ბის პა ტი ვის ცე მა გუ ლის ხმობს ყო ვე ლი ადა მია ნის პი როვ ნულ აღია რე ბას, რომ ლის ჩა მორ თმე ვა და შეზ ღუდ ვა 

დაუშ ვე ბე ლია. სა ხელ მწი ფოს თვის ადა მია ნი არის უმ თავ რე სი მი ზა ნი, პა ტი ვის ცე მის ობიექ ტი, მთა ვა რი ფა სეუ ლო ბა, 

და არა მიზ ნის მიღ წე ვის სა შუა ლე ბა და ექ სპლუა ტა ციის ობიექ ტი. ღირ სე ბის ხელ ყო ფა, ფაქ ტობ რი ვად, ყო ველ თვის 

უკავ შირ დე ბა სხვა ძი რი თა დი უფ ლე ბის ან უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვას.52 

6.1. ღირ სე ბის შემ ლახ ვე ლი გა მო ნათ ქვა მე ბის მი მართ თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა

 სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის მე-18 მუხ ლი53 იცავს პი როვ ნე ბის პა ტივს, ღირ სე ბას, საქ მიან რე პუ ტა ციას. 

უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, პი როვ ნე ბის ღირ სე ბა ის ფა სეუ ლო ბაა, რომ ლის შე ფა სე ბის უნა რი აქვს თვით 

ამ პირს და რო მე ლიც მოი ცავს სა კუ თა რი მო რა ლუ რი თვი სე ბე ბის, სა ზო გა დოე ბი სად მი პა სუ ხის მგებ ლო ბის, სა კუ თა რი 

სა ზო გა დოებ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის შე ფა სე ბას. პა ტი ვი წარ მოად გენს იმ ღი რე ბუ ლე ბა თა თვი სე ბას, რო მე ლიც პი როვ ნე-

ბის ობიექ ტუ რი სა ზო გა დოებ რი ვი შე ფა სე ბაა.54 ჩვე ნი გან ხილ ვის სა გა ნია პი რის პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის ისე თი შე ლახ ვა, 

რო გო რი ცაა შეუ რაც ხყო ფა ან გარ კვეუ ლი ცი ლის მწა მებ ლუ რი ცნო ბე ბის გავ რცე ლე ბა.

თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბას „ვაწ ყდე ბით“ იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც ორი და ცუ ლი სი კე თე უპი რის პირ დე ბა ერ თმა ნეთს 

- სიტ ყვის, აზ რი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი ფუფ ლე ბა, პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის წი ნააღ მდეგ. პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის 

პირ თან და კავ ში რე ბით საქ მეე ბის გან ხილ ვი სას ძი რი თა დად გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ისეთ გა რე მოე ბას, 

რო ცა პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რი მუდ მი ვად სა ზო გა დოე ბის ყუ რად ღე ბის ცენ ტრშია;  სა ჯა რო პი რია და მი სი 

საქ მნია ნო ბა მთლია ნად სა ჯა როო ბის პი რო ბებ ში, სა ზო გა დოე ბის წი ნა შე მიმ დი ნა რეობს.

პო ლი ტი კო სის საქ მია ნო ბის მი ზა ნი სწო რედ ყუ რად ღე ბის ცენ ტრში ყოფ ნა, სა კუ თა რი პი როვ ნე ბის სა ზო გა დოე ბა ში 

გა მორ ჩეუ ლად წარ მოდ გე ნა და დამ კვიდ რე ბაა. მან თა ვი დან ვე უნ და იცო დეს და შეე გუოს  იმას, რომ მი სი პი როვ ნე-

ბა გახ დე ბა კრი ტი კის,  გა შარ ჟე ბის, მუდ მი ვი თვალ ყუ რის დევ ნე ბის სა გა ნი. შეიძ ლე ბა წარ მოი სა ხოს ისე თი სა ხი თაც, 

რო მე ლიც მნიშ ვნე ლოვ ნად გას ცდე ბა „წარ მო სახ ვის მის თვის მო სა წონ ფარ გლებს“, ანუ იგი შეიძ ლე ბა წარ მო სა ხულ 

იქ ნეს სი ნამ დვი ლეს თან სრუ ლიად შეუ სა ბა მო ფორ მით.55 ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი ქმე დე ბე ბის მი მართ პო ლი ტი კურ 

პირს მა ღა ლი თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა აკის რია, ვი ნაი დან: 1. იგი თა ვად იგ დებს თავს ამ მდგო მა რეო ბა ში საქ მია ნო ბის 

სფე როს არ ჩე ვით და 2. პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი ახორ ციე ლე ბენ სა ზო გა დოე ბის გან დე ლე გი რე ბულ უფ-

ლე ბა მო სი ლე ბებს, შე სა ბა მი სად, მა თი პი როვ ნე ბი სა და შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს მი მართ მა ღა ლი სა ზო გა დოებ რი ვი 

ინ ტე რე სი არ სე ბობს. 

49. The responsible Public Servant-Kennet Kernaghan and John Langford- p.161

50. Standarts of Conducts for the International civil service. p.8

51. ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები https://borjgalo.files.wordpress.com/2013/07/adamianis-uflebata-cnobari.pdf 

52. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, „საქართველოს მოქალაქე მაია ნათაძე და სხვები საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს 

პრეზიდენტის წინააღმდეგ“, No2/2-389  (2007 წლის 26 ოქტომბერი)

53. მუხ. 18(2). პირს უფლება აქვს სასამართლოს მეშვეობით, კანონით დადგენილი წესით დაიცვას საკუთარი პატივი, ღირსება, პირადი ცხოვრების 

საიდუმლოება, პირადი ხელშეუხებლობა ან საქმიანი რეპუტაცია შელახვისგან.

54. საქართველოს უზენაესი სასამართლო, #ას-1174-1319-08, 23 ივლისი, 2009 წ. ქ. თბილისი

55. კუბლაშვილი კ. ძირითადი უფლებები. (2008). თბილისი. გვ.200-201
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ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო კონ ვენ ციის მე-10 მუხ ლის (გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის) დაც ვის 

სფე რო დან კა ტე გო რიუ ლად არ გა მო რიც ხავს თუნ დაც გა და ჭარ ბე ბულ კრი ტი კას, რო მე ლიც არას წორ ფაქტს ეფუძ ნე ბა.56 

სა სა მარ თლო გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებს იმ მხა რე თა სტა ტუს სა და მოქ მე დე ბას, რომ ლე ბიც ეროვ ნულ მა 

სა სა მარ თლოებ მა და ზა რა ლე ბუ ლად აღია რეს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით ბო რო ტად სარ გებ ლო ბის გა მო. სა სა მარ-

თლომ მთე ლი გუ ლის ყუ რი მიაპ ყრო და ზა რა ლე ბუ ლი მხა რის სტა ტუსს, რა თა დაედ გი ნა კრი ტი კის ის დო ნე, რო მე ლიც 

ამ პირს უნ და აე ტა ნა მე-10 მუხ ლის შე სა ბა მი სად. სა სა მარ თლო თა ნა მიმ დევ რუ ლად ამ ტკი ცებ და, რომ პო ლი ტი კუ რი 

მოღ ვა წე ნი მოთ მი ნე ბის მა ღა ლი ხა რის ხით უნ და მოე კი დონ სე რიო ზულ კრი ტი კას, გა მო ხა ტულს თუნ დაც შეუ რაც ხმყო-

ფე ლი ფორ მით, მა გა ლი თად, მა თი მი სა მარ თით სიტ ყვა „ი დიო ტის“ გა მო ყე ნე ბას.57

საქ მე ში Lingens v. Austria ჟურ ნა ლის ტმა გააკ რი ტი კა პო ლი ტი კო სე ბი, რომ ლე ბიც იყ ვნენ SS-ის ბრი გა დის წევ რე ბი 

და მიიჩ ნია, რომ, მიუ ხე და ვად მათ მი მართ მოქ მე დი უდა ნა შაუ ლო ბის პრე ზუმ ფციი სა, მათ არ ჰქონ დათ მო რა ლუ რი უფ-

ლე ბა, მიე ღოთ მო ნა წი ლეო ბა ავ სტრიის პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში. ჟურ ნა ლის ტმა შე ფა სე ბი თი მსჯე ლო ბი სას გა მოი ყე ნა 

ფრა ზე ბი: „და ბალ ხა რის ხია ნი ოპორ ტუ ნიზ მი“, „ა მო რა ლუ რი“, „უ ღირ სი“. აღ ნიშ ნუ ლის გა მო, ერ თ-ერ თმა პო ლი ტი კოს მა 

დაიწ ყო ჟურ ნა ლის ტის მი მართ სის ხლი სა მარ თლებ რი ვი კერ ძო დევ ნა. ავ სტრიის საა მარ თლოებ მა კი პი რი ცი ლის მწა-

მებ ლუ რი გან ცხა დე ბე ბის თვის დამ ნა შა ვედ ცნეს. ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ დაად გი ნა, რომ 

შე ფა სე ბი თი ცნე ბე ბის, რო გო რე ბი ცაა „და ბალ ხა რის ხია ნი ოპორ ტუ ნიზ მი“, „ა მო რა ლუ რი“, „უ ღირ სი“,58 ჭეშ მა რი ტე ბის 

დად გე ნის მოთ ხოვ ნა შეუძ ლე ბე ლია. ამი ტომ დაირ ღვა ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ციის მე-10 მუხ ლი.59 

 ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო გან მარ ტავს, რომ რო დე საც საქ მე პო ლი ტი კუ რი პი რე ბის ცი-

ლის წა მე ბას ეხე ბა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მხედ ვე ლო ბა ში უნ და მი ვი ღოთ პო ლი ტი კურ სა კით ხებ ზე სა ჯა რო დის კუ სიის 

ინ ტე რე სე ბი: „ა სა ტა ნი კრი ტი კის ფარ გლე ბი პო ლი ტი კო სის თვის გა ცი ლე ბით უფ რო ფარ თოა, ვიდ რე ინ დი ვი დის. ამ 

უკა ნას კნე ლი სა გან გან სხვა ვე ბით, პირ ვე ლი გარ დაუვ ლად და გაც ნო ბიე რე ბუ ლად დებს თა ვის ყო ველ სიტ ყვას სა ზო-

გა დოე ბის სამ სჯავ რო ზე და, შე სა ბა მი სად, შემ წყნა რებ ლო ბის მა ღა ლი ხა რის ხიც უნ და გა მოავ ლი ნოს“.60 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ ეს მო საზ რე ბა გა ნა ვი თა რა ასე ვე საქ მე ში Oberschlick v. Austria 

N1, რო დე საც მიუ თი თა, რომ: „და საშ ვე ბი კრი ტი კის ფარ გლე ბი პო ლი ტი კო სებ თან მი მარ თე ბა ში უფ რო ფარ თოა, ვიდ რე 

კერ ძო პი რებ თან და კავ ში რე ბით: სა ჯა რო პი რე ბი გაც ნო ბიე რე ბუ ლად და გან ზრახ აქ ცე ვენ სა კუ თარ თავს სა ზო გა დოე ბი სა 

და ჟურ ნა ლის ტე ბის ყუ რად ღე ბის ცენ ტრში. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ისი ნი უნ და ამ ჟღავ ნებ დნენ თმე ნის მა ღალ ხა რის ხსაც, 

გან სა კუთ რე ბით, რო ცა თა ვად აკე თე ბენ ისეთ სა ჯა რო გან ცხა დე ბებს, რო მელ თაც შეუძ ლიათ კრი ტი კის გა მოწ ვე ვა“.61

პი როვ ნე ბის შეუ რაც ხყო ფი სას გან ცხა დე ბის „გა და ჭარ ბე ბუ ლო ბის“ შე სა ფა სებ ლად ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ-

ლი სა სა მარ თლო ად გენს შეუ რაც ხმყო ფე ლი გან ცხა დე ბის გა მომ წვევ მი ზე ზებს და, თუ ის შეუ რაც ხყო ფი ლი პი რის ქმე-

დე ბით ან და გან ცხა დე ბი თაა გა მოწ ვეუ ლი, მა შინ მას უწე სებს თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბას შეუ რაც ხყო ფის მი მართ. საქ მის 

Oberschlick v. Austria N2 კომ პლექ სუ რად გან ხილ ვის შე დე გად სა სა მარ თლომ დაად გი ნა, რომ ავ სტრიის ხე ლი სუფ ლე ბის 

მიერ მო პა სუ ხე ჟურ ნა ლის ტის დევ ნა მომ ჩი ვა ნის მი სა მარ თით ტერ მინ „ი დიო ტის“ გა მო ყე ნე ბის გა მო იყო დარ ღვე ვა. 

კერ ძოდ, სა სა მარ თლომ დაად გი ნა, რომ ამ სიტ ყვის გა მოქ ვეყ ნე ბა არ იყო გა და ჭარ ბე ბუ ლი მომ ჩი ვა ნის მხრი დან მა-

ნამ დე გა კე თე ბუ ლი პრო ვო კა ციუ ლი გან ცხა დე ბე ბის ფონ ზე.62

საერ თა შო რი სო მიდ გო მა სა და პრაქ ტი კას იზია რებს სა ქარ თვე ლოს უზე ნაე სი სა სა მარ თლოც. სა სა მარ თლოს გან მარ-

ტე ბით, არ არ სე ბობს სიტ ყვი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შეზ ღუდ ვის სა ზო გა დოებ რი ვი სა ჭი როე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, 

რო დე საც სტა ტიის სა თაუ რი და მას ში მოყ ვა ნი ლი ის ფრა ზე ბი, რომ ლებ საც მო სარ ჩე ლე მი სი პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის 

შემ ლახ ვე ლად მიიჩ ნევს, არის ჟურ ნა ლის ტუ რი მო საზ რე ბე ბი და ეფუძ ნე ბა თა ვად რეს პონ დენ ტის თვის ჩა მორ თმეულ 

ინ ტერ ვიუს. ასე ვე სა სა მარ თლომ დაად გი ნა, რომ „პა ტი ვი, ღირ სე ბა, რე პუ ტა ცია შე ფა სე ბი თი კა ტე გო რიე ბია. ამას თან, 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ღირ სე ბა პი როვ ნე ბის ისე თი არა ქო ნებ რი ვი სი კე თეა, რომ ლის შე ფა სე ბა შე საძ ლე ბე ლია 

იმ პი რის მიერ, რო მე ლიც მოით ხოვს თა ვი სი ღირ სე ბის დაც ვას“.63

ერ თ-ერთ საქ მე ში მო სარ ჩე ლე აღ ნიშ ნავს, რომ სტა ტია ში ხში რად არის ნახ სე ნე ბი შემ დე გი სიტ ყვე ბი: „გა მომ ძალ-

ვე ლი“, „სძა ლავ და“, „ა შან ტა ჟებ და“. სა კა სა ციო სა ჩი ვარ ში ასე ვე აღ ნიშ ნუ ლია, რომ სტა ტიის ში ნაარ სშიც მო სარ ჩე ლე 

წარ მოდ გე ნი ლია რო გორც მექ რთა მეო ბის წამ ქე ზე ბე ლი. ასე ვე კა სა ტო რი აღ ნიშ ნავს, რომ სტა ტია ში ჟურ ნა ლის ტი 

ავი თა რებს შემ დეგ მო საზ რე ბას: „ქალ ბა ტო ნი სხვა დას ხვა და მუ შა ვე ბუ ლი მა ქი ნა ციე ბით გავ ლე ნიან ადა მია ნებს ფულს 

სძა ლავ და“. სა კა სა ციო პა ლა ტა გან მარ ტავს, რომ მხო ლოდ აღ ნიშ ნუ ლი გა მო ნათ ქვა მე ბი არ ქმნის პრე სის თა ვი სუფ-

ლე ბის შეზ ღუდ ვის სა მარ თლებ რივ წი ნა პი რო ბას.64 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სიტ ყვი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა მა ღა ლი სტან დარ ტით არის და ცუ ლი, იმას არ 

ნიშ ნავს, რომ საერ თა შო რი სო თუ ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა მათ სრულ თა ვი სუფ ლე ბას ანი ჭებს. სა სა მარ თლო 

56. ოქრუაშვილი მ., კოტეტიშვილი ი., გამოხატვის თავისუფლება. (ტომი I). თავისუფლების ინსტიტუტი. თბილისი, (2005). გვ.106

57. Oberschlick v. Austria (no. 2) 20834/92 (ECHR,  July 1, 1997) Para 58-60

58. Lingens v. Austria, 9815/82 (ECHR, July 8, 1986) Para. 8-19

59. Lingens v. Austria, 9815/82 (ECHR, July 8, 1986) Para. 43-44

60. Lingens v. Austria, 9815/82 (ECHR, July 8, 1986) Para. 42 

61. Oberschlick v. Austria, 11662/85 (ECHR, May 23, 1991) Para. 59

62. Oberschlick v. Austria (no. 2) 20834/92 (ECHR,  July 1, 1997) Para. 33

63. საქართველოს უზენაესი სასამართლო, #ას-1174-1319-08 23 ივლისი, 2009 წ. ქ. თბილისი

64. საქართველოს უზენაესი სასამართლო, #ას-1174-1319-08 23 ივლისი, 2009 წ. ქ. თბილისი
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აბა ლან სებს, ერ თი მხრივ, გა მო ხატ ვას და, მეო რე მხრივ, სხვა უფ ლე ბებ სა და ინ ტე რე სებს, რომ ლებ საც გა მო ხატ ვის 

თა ვი სუფ ლე ბა უპი რის პირ დე ბა. ყო ველ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში სა სა მარ თლოს მიერ გაა ნა ლი ზე ბუ ლი, აწო ნილ -და-

წო ნი ლი და შე სა ფე სე ბუ ლი უნ და იყოს, თუ რო მელ უფ ლე ბას მიე ცეს უპი რა ტე სო ბა.

 ასე ვე, არაერ თხელ აღი ნიშ ნა, თუ რაო დენ მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრე სის რო ლი სა ზო გა დოე ბა ში და მი სი თა ვი სუფ-

ლე ბა, თუმ ცა ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ „პრე სა მაც არ უნ და გა დაა ბი ჯოს გარ-

კვეულ ზღვარს, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა საქ მე სხვა თა უფ ლე ბებ სა და რე პუ ტა ციას ეხე ბა“;65  სა სა მარ თლოს მიერ 

ურ თიერ თსა პი რის პი რო ინ ტე რე სე ბის შე და რე ბის მე თო დის გა მო ყე ნე ბა ასე ვე გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ 

შემ თხვე ვა ში, რო ცა ხე ლო ვა ნი კრი ტი კუ ლად წარ მო სა ხავს ან აშარ ჟებს ცოც ხალ პი როვ ნე ბას და ამით მის ზო გად პი-

როვ ნულ უფ ლე ბა ში ერე ვა.66

პრე სა ში გავ რცე ლე ბულ ცი ლის მწა მებ ლურ გან ცხა დე ბებ თან და კავ ში რე ბით სა ყუ რად ღე ბოა ამე რი კის შეერ თე ბუ ლი 

შტა ტე ბის უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე New York Times Co. v. Sullivan.67 იგი ად გენს სტან დარტს, 

რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს ეზ ღუ დე ბა ცი ლის წა მე ბის გა მო ზია ნის ანაზ ღაუ რე ბის მოთ ხოვ ნის უფ ლე-

ბა. აშ შ-ის უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კის თა ნახ მად, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა კრი ტი კი სას სა ჭი როა ისე თი აზ რის 

დაც ვაც, რო მე ლიც მცდა რია. ის, რომ გან ცხა დე ბა შეიძ ლე ბა იყოს ცი ლის მწა მებ ლუ რი, არ გა მო რიც ხავს მის დაც ვას, ვი-

ნაი დან მცდა რი გან ცხა დე ბე ბი თა ვი სუ ფალ დე ბა ტებ ში გარ დაუ ვა ლია. კონ სტი ტუ ციუ რი გა რან ტიე ბის მი ხედ ვით, სა ჯა რო 

მო სამ სა ხუ რეებს ეკ რძა ლე ბათ ცი ლის წა მე ბის საქ მეებ ში ზია ნის ანაზ ღაუ რე ბის მოთ ხოვ ნა, თუ ისი ნი არ დაამ ტკი ცე ბენ, 

რომ გან ცხა დე ბა გა კეთ და „ბო რო ტი გან ზრახ ვით“ (კონ სტი ტუ ციუ რი გან მარ ტე ბის მი ხედ ვით ეს არის სი მარ თლის ან 

ტყუი ლის გან ზრახ ან გაუფ რთხი ლებ ლო ბით იგ ნო რი რე ბა).68 

ამე რი კის შეერ თე ბულ შტა ტებ ში მოქ მე დი სტან დარ ტე ბის თა ნახ მად, მო პა სუ ხე მე დია სა შუა ლე ბას ეკის რე ბო და 

ვალ დე ბუ ლე ბა, დაე დას ტუ რე ბი ნა გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბის ნამ დვი ლო ბა, მაგ რამ საქ მე ში New York Times Co. v. 

Sullivan მტკი ცე ბის ტვირ თი სხვაგ ვა რად დად გინ და სა ჯა რო პი რებ თან მი მარ თე ბით.69 აშ შ-ის უზე ნაეს მა სა სა მარ თლომ 

მო სარ ჩე ლე სა ჯა რო ფი გუ რე ბი დაა ვალ დე ბუ ლა, ემ ტკი ცე ბი ნათ მათ შე სა ხებ გა მოქ ვე ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის სიმ ცდა რე. 

სა სა მარ თლომ კი დევ უფ რო გაამ კაც რა მიდ გო მა საქ მე ზე Philadelphia Newspeper Inc.v. Hepps 58,70 რო მელ შიც დაად გი ნა, 

რომ კერ ძო პი რებ მაც უნ და ამ ტკი ცონ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბის სიმ ცდა რე, თუ იგი სა ჯა რო სა კით ხებს ეხე ბა.71 

სა ქარ თვე ლოს უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს 2011 წლის 18 ივ ლი სის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით, „პო ლი ტი კუ რი და სა ჯა რო სამ სა-

ხუ რის მო ხე ლე თა მიერ ერ თმა ნე თის მი მართ გა მოთ ქმუ ლი კრი ტი კუ ლი შე ფა სე ბე ბი, ე. ი. „და საშ ვე ბი კრი ტი კის ფარ-

გლე ბი“, შეიძ ლე ბა უფ რო ფარ თო იყოს, ვიდ რე ჩვეუ ლებ რი ვი ინ დი ვი დის (მო ქა ლა ქის) მი მართ“.72

აღ სა ნიშ ნა ვია, აგ რეთ ვე, უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს 2002 წლის 04 ივ ლი სის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც: 

„რაც უფ რო დი დია პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რის პა სუ ხის მგებ ლო ბა სა ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დოე ბის წი ნა შე, 

„და საშ ვე ბი კრი ტი კის ფარ გლე ბი“ უფ რო ფარ თოა. აგ რეთ ვე, მი სი მი სა მარ თით გა მოთ ქმულ სა ფუძ ვლიან კრი ტი კას მე ტი 

დატ ვირ თვა აქვს სა ზო გა დოებ რი ვი, სა ხელ მწი ფო და თი თოეუ ლი მო ქა ლა ქის ინ ტე რე სე ბის დაც ვის თვალ საზ რი სით“.73

6.2. ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპ ყრო ბა

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციის მე-17 მუხ ლის თა ნახ მად, თი თოეუ ლი ადა მია ნის ღირ სე ბა ხელ შეუ ვა ლია და არა ვინ 

უნ და დაექ ვემ დე ბა როს ღირ სე ბის შემ ლა ხავ მოპ ყრო ბას. აღ ნიშ ნუ ლი მოთ ხოვ ნა ვრცელ დე ბა პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე-

ბო ბის პი რე ბი სა და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბის მი მარ თაც. დაუშ ვე ბე ლია მათ თვის ისე თი სა მუ შაო პი რო ბე ბის შექ მნა, 

რო მე ლიც მა თი, რო გორც პი როვ ნე ბის, მნიშ ვნე ლო ბას შეამ ცი რებს სა კუ თარ და სხვა ადა მიან თა თვალ ში.

ღირ სე ბის შემ ლა ხავ მოპ ყრო ბას ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კო მი სია გან მარ ტავს რო გორც მოპ ყრო ბას, 

რო მელ საც მოჰ ყვე ბა პი რის სუ ლიე რი ან ფი ზი კუ რი ტან ჯვა, რაც ცალ კეულ შემ თხვე ვებ ში გაუ მარ თლე ბე ლია.74 ღირ სე-

ბის შემ ლა ხა ვი მოპ ყრო ბა პირს უჩენს ში შის, უსუ სუ რო ბი სა და არას რულ ფა სოვ ნე ბის გან ცდას, რაც მი სი დამ ცი რე ბის 

ან დაკ ნი ნე ბის ერ თგვა რი წი ნა პი რო ბაა.75

გაუ მარ თლებ ლად გა დატ ვირ თუ ლი სა მუ შაო გრა ფი კი, შეს ვე ნე ბის დროის შემ ცი რე ბა, სა პირ ფა რე შო თი სარ გებ ლო-

ბის შეზ ღუდ ვა და სხვ. რიგ შემ თხვე ვებ ში (მაგ., ორ სუ ლი ქა ლის, სუს ტი ჯან მრთე ლო ბის მქო ნე პი რე ბის მი მართ) ფას დე ბა, 
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რო გორც ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპ ყრო ბა. იმის და სად გე ნად, არის თუ არა ქმე დე ბა ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი, ყუ რად ღე ბა 

უნ და მიექ ცეს მოპ ყრო ბის ინ ტენ სიუ რო ბას, ხან გრძლი ვო ბას, პი რის ასაკს, სქესს, მის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რეო ბას, 

ასე ვე შე დე გებს, რაც მოპ ყრო ბამ მოუ ტა ნა პი რის ჯან მრთე ლო ბა სა და ფსი ქი კას76  და შე ფას დეს ყო ვე ლი კონ კრე ტუ ლი 

სი ტუა ცია. დაუშ ვე ბე ლია, რო მე ლი მე პი რი, მათ შო რის სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე, დაექ ვემ დე ბა როს ღირ სე ბის შემ ლა ხავ 

მოპ ყრო ბას, თუ კი არ არ სე ბობს ასე თი მოპ ყრო ბის გა დაუ დე ბე ლი აუ ცი ლებ ლო ბა.77  ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპ ყრო ბის 

მი მართ არ არ სე ბობს თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა.

7. პო ლი ტი კუ რი ნეიტ რა ლი ტე ტი

„სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ ახა ლი კა ნო ნის მე-15 მუხ ლის თა ნახ მად, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს უფ ლე ბა არ აქვს, 

თა ვი სი სამ სა ხუ რებ რი ვი მდგო მა რეო ბა პარ ტიუ ლი (პო ლი ტი კუ რი) მიზ ნე ბის თვის ან /და ინ ტე რე სე ბის თვის გა მოი ყე ნოს. 

სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს ასე ვე უფ ლე ბა არ აქვს, სა მუ შაო საა თებ ში ან სამ სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ-

ციე ლე ბი სას მო ნა წი ლეო ბა მიი ღოს აგი ტა ცია სა და წი ნა საარ ჩევ ნო კამ პა ნია ში. სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს ეკ რძა ლე ბა 

რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი პარ ტიის, საარ ჩევ ნო სუ ბიექ ტის, საარ ჩევ ნო სუ ბიექ ტო ბის კან დი და ტის მხარ და სა ჭე რი ან 

სა წი ნააღ მდე გო აგი ტა ციი სა და კამ პა ნიის პრო ცეს ში ად მი ნის ტრა ციუ ლი რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა.

ევ რო საბ ჭოს მი ნის ტრთა კო მი ტე ტის რე კო მენ და ციე ბის თა ნახ მად, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე უნ და მოქ მე დებ დეს პო-

ლი ტი კუ რად ნეიტ რა ლუ რად. მის მა პო ლი ტი კურ მა შე ხე დუ ლე ბებ მა არ უნ და შეა ფერ ხოს სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოე ბის 

გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის აღ სრუ ლე ბა, ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კი სა და სა ხელ მწი ფოს საქ მია ნო ბის გან ხორ ციე ლე ბა.78 

სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა მიერ კონ სტი ტუ ციუ რი უფ ლე ბე ბის (პო ლი ტი კურ ან სა ზო გა დოებ რივ აქ ტი ვო ბებ ში ან დის-

კუ სიებ ში მო ნა წი ლეო ბის მი ღე ბა) გა მო ყე ნე ბამ ხე ლი არ უნ და შეუ შა ლოს მათს მიუ კერ ძოებ ლო ბა სა და საქ მი სად მი 

ერ თგუ ლე ბას. ასე ვე თა ვიან თი სამ სა ხუ რებ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბი სას არ უნ და იქ ცნენ სხვა დას ხვა 

პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფის ინ ტე რე სე ბის პარ ტი ზა ნუ ლი გამ ტა რებ ლე ბი. სა ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში, გარ კვეუ ლი თა ნამ დე ბო-

ბე ბის პი რებს შე საძ ლოა სრუ ლად აეკ რძა ლოთ რაი მე სა ხის პო ლი ტი კურ აქ ტი ვო ბა ში მო ნა წი ლეო ბა მა თი საქ მია ნო-

ბის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე.79

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო სა ჯა რო მო ხე ლის თვის პო ლი ტი კუ რი საქ მია ნო ბის გან ხორ ციე-

ლე ბის შეზ ღუდ ვის ან აკ რძალ ვის მარ თლზო მიე რე ბის და სად გე ნად იკ ვლევს, არ სე ბობ და თუ არა ლე გი ტი მუ რი მი ზა-

ნი. საქ მე ში Rekvenyi v. Hungary უნ გრე თის ხე ლი სუფ ლე ბამ პო ლი ციე ლებს აუკ რძა ლა პო ლი ტი კუ რი პარ ტიის წევ რო ბა 

და რაი მე პო ლი ტი კურ აქ ტი ვო ბა ში მო ნა წი ლეო ბა.80 რიგ შემ თხვე ვებ ში სა სა მარ თლომ მიიჩ ნია, რომ პო ლი ტი კურ 

პარ ტია ში გა წევ რია ნე ბის აკ რძალ ვაც კი გა მარ თლე ბუ ლია, რო ცა სა კით ხი ეხე ბა ისეთ ინ სტი ტუ ტებს, რო გო რე ბი ცაა 

შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი და სა ჯა რი სო და ნა ყო ფე ბი, უშიშ როე ბა და პო ლი ცია. აღ ნიშ ნულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში მო მუ შა ვე 

პი რე ბის თვის ასე თი აკ რძალ ვის და წე სე ბა თავ სე ბა დია სა ხელ მწი ფო უსაფ რთხოე ბი სა და კონ სტი ტუ ციუ რი წეს რი გის 

დაც ვის ლე გი ტი მურ მიზ ნებ თან.81

ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვია ევ რო კავ შირ ში მოქ მე დი კო დექ სი „კარ გი ად მი ნის ტრა ციუ ლი ქცე ვის შე სა ხებ“, რო მე ლიც ევ რო-

კავ ში რის ად მი ნის ტრა ცია ში და საქ მე ბულ პი რებს (მოიაზ რე ბიან რო გორც მო ხე ლეე ბი, ისე კერ ძო პი რე ბი, რომ ლე ბიც 

ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ახორ ციე ლე ბენ ევ რო კავ შირ თან და კავ ში რე ბულ საქ მია ნო ბას) ავალ დე ბუ ლებს, თა ვიან-

თი საქ მია ნო ბა გა ნა ხორ ციე ლონ პი რა დი, ოჯა ხუ რი, ეროვ ნუ ლი ან პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სე ბის გაუთ ვა ლის წი ნებ ლად, 

სა მარ თლია ნად და მიუ კერ ძოებ ლად.82

პო ლი ტი კურ ნეიტ რა ლი ტეტ თან და კავ ში რე ბით დაახ ლოე ბით იმა ვე მიდ გო მას ავი თა რებს აშ შ-ის უზე ნაე სი სა სა-

მარ თლო. ამე რი კა ში 1940 წელს მიი ღეს ე. წ. ჰატ ჩის აქ ტი,83 რო მელ მაც აღ მოფ ხვრა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში არ სე ბუ ლი 

მან კიე რი პრაქ ტი კა, აკ რძა ლა თა ნამ დე ბო ბებ ზე გა მარ ჯვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტიე ბის წარ მო მად გე ნელ თა და ნიშ-

ვნა და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა პო ლი ტი კურ კამ პა ნიებ ში მო ნა წი ლეო ბა. ჰატ ჩის კა ნო ნით და წე სე ბუ ლი აკ რძალ ვე ბის 

გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას თან შე სა ბა მი სო ბის დად გე ნი სას უზე ნაეს მა სა სა მარ თლომ ასე თი გან მარ ტე ბე ბი გაა კე თა: 

„კონ გრეს მა და ფე დე რა ლურ მა მთავ რო ბამ უკეთ იცის, რო გორ შეი ნარ ჩუ ნოს ეფექ ტია ნი სა ჯა რო სამ სა ხუ რი“.84 სა სა-

მარ თლომ ასე ვე გა მოი ყე ნა ბა ლან სის ტეს ტი, რომ ლი თაც სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის ინ ტე რე სე ბის სა პირ წო ნედ სა ხელ მწი-

ფოს, რო გორც დამ ქი რა ვებ ლის, ინ ტე რე სე ბი წარ მოად გი ნა. სა სა მარ თლომ დაად გი ნა, რომ სა ხელ მწი ფოს ინ ტე რე სი 

უპი რა ტე სი იყო სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის ინ ტე რე სებ თან შე და რე ბით იმ მი ზე ზით, რომ სა ჯა რო სამ სა ხუ რი თა ვი სუ ფა ლი 

76. რეიდი ა. (2005). წამების აკრძალვა, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის განხორციელება - გზამკვლევი. ევროპის საბჭო. გვ. 65

77. რეიდი ა. (2005). წამების აკრძალვა, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის განხორციელება - გზამკვლევი. ევროპის საბჭო. გვ. 68

78. Council of Europe, Committee of Ministers. (2000). Recommendation No. R (2000) 10. Appendix, Art. 4(2)

79. Council of Europe, Committee of Ministers. (2000). Recommendation No. R (2000) 10. Appendix, Art.16 & Explanatory Memorandum, Para.80

80. Rekvenyi v. Hungary, 25390/94 (ECHR May 20, 1999). Para. 7-12

81. Rekvenyi v. Hungary, 25390/94 (ECHR May 20, 1999). Para. 41 & 49

82. The European Ombudsman. (2005).The European Code of Good Administrative Behaviour. Europian Communities. Art. 8(2)

83. An Act to Prevent Pernicious Political Activities, United States federal law (1940)

84. United Public Workers v. Mitchell 330 U.S. 75, 1947
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ყო ფი ლი ყო პო ლი ტი კო სე ბის ჩა რე ვის გან.85 სა ყუ რად ღე ბოა მო სა მარ თლე დუგ ლა სის გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რი, რომ ლის 

თა ნახ მა დაც, სა ხელ მწი ფო არ უნ და მი ვიჩ ნიოთ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის მთლია ნი ცხოვ რე ბის მე სა კუთ რედ. მო ხე ლეს 

არ უნ და წაერ თვას შე საძ ლებ ლო ბა, აირ ჩიოს ნე ბის მიე რი საქ მია ნო ბა, რო მელ საც ის თა ვი სუ ფალ დროს დაუთ მობს. 

ასეთ საქ მია ნო ბებს შო რის მოიაზ რე ბა პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბიც.86

სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თათ ვის პო ლი ტი კურ აქ ტი ვო ბებ ში ჩა რე ვის შეზ ღუდ ვა /აკ რძალ ვა უპი რის პირ დე ბა პი როვ-

ნე ბის მიერ გა მო ხატ ვის უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბას და აზ რთა სხვა დას ხვაო ბა საც იწ ვევს. თუმ ცა სა ჯა რო სამ-

სა ხუ რის ფუნ ქციო ნი რე ბა და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა ქმე დე ბე ბი უნ და იყოს არა მხო ლოდ მიუ კერ ძოე ბუ ლი, არა მედ 

სა ზო გა დოე ბის მხრი და ნაც აღიქ მე ბო დეს მიუ კერ ძოებ ლად. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეებს გააჩ ნიათ 

თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა მა თი გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შეზ ღუდ ვას თან და კავ ში რე ბით, რო ცა სა კით ხი პო ლი ტი კურ 

აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ თვას ეხე ბა.

დას კვნა

პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბი, თა ვიან თი გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სი დან გა-

მომ დი ნა რე, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი არიან მო ქა ლა ქეე ბის წი ნა შე. ისი ნი სა ზო გა დოე ბის ნდო ბის მან და ტით სარ გებ ლო ბენ 

ან /და იღე ბენ ანაზ ღაუ რე ბას სა ხელ მწი ფო ბიუ ჯე ტი დან. შე სა ბა მი სად, ეკის რე ბათ ვალ დე ბუ ლე ბა ან გა რი ში გაუ წიონ 

სა ზო გა დოე ბის სა ჯა რო ინ ტე რესს. სა ზო გა დოე ბა უფ ლე ბა მო სი ლია დაინ ტე რეს დეს, რო გორ ხდე ბა მის მიერ სა ხელ-

მწი ფო ორ გა ნოე ბის თვის გა და ცე მუ ლი რე სურ სე ბის მარ თვა და მიი ღოს პა სუ ხე ბი მის თვის მნიშ ვნე ლო ვან სა კით ხებ ზე.

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა გან საზ ღვრავს თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბის ფარ გლებს, სა დაც გა დის ზღვა რი სა ჯა რო მო-

სამ სა ხუ რი სა და პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რის უფ ლე ბებ სა და სა ზო გა დოე ბის ლე გი ტი მურ ინ ტე რესს შო რის. 

ნაშ რომ ში გან ვი თა რე ბულ მა მსჯე ლო ბამ აჩ ვე ნა, რომ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეებს კერ ძო პი რებ თან შე და რე ბით უფ რო 

მა ღა ლი თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა აქვთ, რად გან ისი ნი სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბა ში მო ნა წი ლეო ბენ, წარ მოად გე ნენ 

სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებს სა ზო გა დოე ბის წი ნა შე და მნიშ ვნე ლოვ ნად გან საზ ღვრა ვენ კონ კრე ტუ ლი სა ჯა რო და წე-

სე ბუ ლე ბის /სა ხელ მწი ფოს რე პუ ტა ცია სა და მის მი მართ ნდო ბას. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე, 

რო გორც პი როვ ნე ბა (და მი სი ცხოვ რე ბა), არ არის სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა და დაუშ ვე ბე ლია მის თვის ისე თი მას შტა ბის 

შეზ ღუდ ვე ბის და წე სე ბა, რომ ლე ბიც უხე შად დაარ ღვევს ადა მია ნის ძი რი თად უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ ლე ბებს. ყო ველ 

კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში აუ ცი ლე ბე ლია დად გინ დეს, და წე სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვა კავ შირ შია თუ არა სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის 

მიერ თა ვი სი ოფი ცია ლუ რი ფუნ ქციე ბის ეფექ ტიან შეს რუ ლე ბას თან.

სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს თან შე და რე ბით მა ღა ლი თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა აქვთ პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რებს. 

ერ თი მხრივ, ისი ნი შეგ ნე ბუ ლად ექ ცე ვიან სა ზო გა დოე ბის მუდ მი ვი ყუ რად ღე ბის ქვეშ, მეო რე მხრივ, გან საზ ღვრა ვენ ქვეყ-

ნის პო ლი ტი კის პრიო რი ტე ტულ სა კით ხებს და იღე ბენ სა ხელ მწი ფო მნიშ ვნე ლო ბის გა დაწ ყვე ტი ლე ბებს. სა ზო გა დოე ბის 

თვალ ში ისი ნი სა ხელ მწი ფოს თან ასო ცირ დე ბიან სა მუ შაო და არა სა მუ შაო დროს. დი დია ინ ტე რე სი მა თი პი როვ ნე ბი სა 

და ცხოვ რე ბის შე სა ხებ და ხში რად აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტე რე სი სცდე ბა პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის საქ მია ნო ბას-

თან და კავ ში რე ბულ სა კით ხებს. ცალ სა ხაა, პო ლი ტი კო სებს უწევთ ით მი ნონ ჩა რე ვა მათ პი რად ცხოვ რე ბა ში, ის მი ნონ 

კრი ტი კუ ლი და შეუ რაც ხმყო ფე ლი გან ცხა დე ბე ბი მა თი მი სა მარ თით და ა. შ., თუმ ცა ას რე ბობს კონ რე ტუ ლი სფე როე ბი 

(ინ ტი მუ რი სფე რო, არას რულ წლო ვა ნი შვი ლე ბის პი რა დი ცხოვ რე ბა, ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რეო ბა და სხვ.), რომ ლებ-

შიც ჩა რე ვის გან სა ზო გა დოე ბამ თა ვი უნ და შეი კა ვოს, რად გან მა თი ინ ტე რე სი არ შეიძ ლე ბა ჩაით ვა ლოს ლე გი ტი მუ რად.

და სას რულს უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბის ფარ გლე ბის მი მართ უნი ვერ სა ლუ რი მიდ გო მის შე მუ-

შა ვე ბა შეუძ ლე ბე ლია. ამი ტომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა სა მარ თლოე ბის მხრი დან აქ ტიუ რი კონ ტრო ლის გან ხორ ციე ლე ბა 

და ყო ვე ლი კონ კრე ტუ ლი შემ თხვე ვის ძა ლიან ფრთხი ლი გან მარ ტე ბა, რა თა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ფუნ ქციო ნი რე ბი სა 

და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბის /პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვის ინ ტე რე სე ბი და ბა ლან სდეს.

 

85. ოქრუაშვილი მ., კოტეტიშვილი ი., გამოხატვის თავისუფლება. (ტომი I). თავისუფლების ინსტიტუტი. თბილისი, (2005). გვ.57
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მამხილებელთა დაცვა: 
საკანონმდებლო ხარვეზები და გამოწვევები პრაქტიკაში

ეკა ბობოხიძე

ნუცა პაპუნაშვილი

ხატია რეხვიაშვილი

თებრო ლევიძე

მენტორი: ზურაბ სანიკიძე

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი.

ავტორები:
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შე სა ვა ლი

სა ქარ თვე ლოს ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მი ზა ნია გამ ჭირ ვა ლე და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი სა ჯა რო მმარ თვე-

ლო ბის სის ტე მი სა და კო რუფ ციის გან თა ვი სუ ფა ლი გა რე მოს შექ მნა.1 2015-2016 წლე ბის ეროვ ნუ ლი ან ტი კო რუფ ციუ ლი 

სტრა ტე გიის ამო ცა ნა, სხვა სა კით ხებ თან ერ თად, მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტის გაძ ლიე რე ბაა. აღ ნიშ ნუ ლი ხელს უწ ყობს 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ეფექ ტიან საქ მია ნო ბას და აყა ლი ბებს ში დაორ გა ნი ზა ციულ კულ ტუ რას. ამავ დროუ ლად, თი თოეულ 

ინ დი ვიდს აძ ლევს სა შუა ლე ბას, თვალ ყუ რი ადევ ნოს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში გან ხორ ციე ლე ბულ ყვე ლა ქმე დე ბას. 

მხი ლე ბა ააშ კა რა ვებს იმ გვარ ქმე დე ბას, რო მე ლიც საფ რთხეს უქ მნის სა ზო გა დოე ბის ან /და სა ხელ მწი ფოს ინ ტე რესს. 

კო რუფ ციის წი ნააღ მდეგ მი მარ თულ სხვა ინ სტრუ მენ ტებ თან ერ თად მამ ხი ლე ბე ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სა ჭი რო პრე ვენ-

ციუ ლი ელე მენ ტია გა მარ თუ ლი და უსაფ რთხო სის ტე მის შექ მნი სა და შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის, რად გან პრე ვენ ცია ყო ველ თვის 

გა ცი ლე ბით ეფექ ტია ნია, ვიდ რე პოს ტფაქ ტუმ მოქ მე დე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მი ზან შე წო ნი ლია მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტის გაძ ლიე რე ბა და დაც ვის ამომ წუ რა ვი 

გა რან ტიე ბის შე თა ვა ზე ბა. კა ნონ მდებ ლო ბა ში2 2014-2015 წლებ ში გან ხორ ციე ლე ბულ მა ცვლი ლე ბებ მა პრო ცე სი გა ხა და 

უფ რო მოქ ნი ლი. აგ რეთ ვე, ხე ლი შეუწ ყო ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ვი ზა ლი ბე რა ლი ზა ციის პრო ცე სის სა-

მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ, მიუ ხე და ვად გა ტა რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი სა და ეროვ ნუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზის საერ თა შო-

რი სო სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბი სა, მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტის მი მართ სა ზო გა დოებ რი ვი მხარ და ჭე რა მცი რეა. 

მხი ლე ბა გარ კვეულ წი ლად აღიქ მე ბა, რო გორც მიუ ღე ბე ლი საქ ციე ლი. არ ხდე ბა მამ ხი ლე ბელ თა მიერ სა ხელ მწი ფო სა 

და სა ზო გა დოე ბის თვის მო ტა ნი ლი სარ გებ ლის ადეკ ვა ტუ რი გაც ნო ბიე რე ბა.

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის მი ზა ნია კო რუფ ციას თან ბრძო ლა ში მამ ხი ლებ ლის რო ლის გაც ნო ბა და მის მი მართ სა ზო გა-

დოე ბა ში და დე ბი თი და მო კი დე ბუ ლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ნაშ რომ ში გა მო ყო ფი ლია ის ძი რი თა დი სა კით ხე ბი, რო მელ თა 

დახ ვე წა მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუტს სა ქარ თვე ლო ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გააძ ლიე რებ და. გან ხი ლუ ლია აგ რეთ ვე უც ხოუ რი 

პრაქ ტი კა და საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი, ასე ვე წარ მოდ გე ნი ლია ინ სტი ტუ ტის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის ჩვე ნეუ ლი 

ხედ ვა და შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ციე ბი.

1. მხი ლე ბის ცნე ბა 

მხი ლე ბის ცნე ბა თა ნა მედ რო ვე გა გე ბით პირ ვე ლად 1971 წელს გა მოი ყე ნა ამე რი კელ მა სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტმა 

Ralph Nader-მა, რო მელ მაც იგი შემ დეგ ნაი რად გან მარ ტა: „მხი ლე ბა არის ქმე დე ბა, რო მე ლიც ააშ კა რა ვებს კო რუფ ციას, 

თაღ ლი თო ბას ან სხვა მავ ნე ფაქ ტებს, რა შიც ჩარ თუ ლია მი სი ორ გა ნი ზა ცია და დარ წმუ ნე ბუ ლია, რომ სა ჯა რო ინ ტე რე-

სი გა და წო ნის მი სი ორ გა ნი ზა ციის ინ ტე რე სებს“.3

ამე რი კელ მა მეც ნიე რებ მა Marcia P. Miceli და Janet P. Near ჩა მოა ყა ლი ბეს მხი ლე ბის აკა დე მიუ რი სტან დარ ტი, რომ-

ლის მი ხედ ვი თაც მხი ლე ბა ეს არის „ორ გა ნი ზა ციის (ყო ფი ლი ან ამ ჟა მინ დე ლი) წევ რე ბის მიერ უკა ნო ნო და ამო რა ლუ-

რი ქმე დე ბე ბის გა მოაშ კა რა ვე ბა იმ პი რებ თან, რომ ლებ საც შეუძ ლიათ ზე გავ ლე ნა მოახ დი ნონ მსგავს ქმე დე ბებ ზე“.4

მხი ლე ბის ცნე ბის გან ხილ ვი სას ყუ რად ღე ბა მახ ვილ დე ბა სიტ ყვი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა ზე. ავ სტრა ლიე-

ლი მეც ნიე რი Peter Jubb მხი ლე ბას გან მარ ტავს, რო გორც აუ ცი ლე ბელ სა ზო გა დოებ რივ ქმე დე ბას. მხი ლე ბა - ეს არის 

არა სა ვალ დე ბუ ლო, მი ზან მი მარ თუ ლი ქმე დე ბა პი რი სა, ვი საც აქვს პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი წვდო მა იმ ინ ფორ მა ციას თან, 

რო მე ლიც შეი ცავს მო ნა ცე მებს ორ გა ნი ზა ციის უკა ნო ნო ქმე დე ბე ბის შე სა ხებ. ეს შეიძ ლე ბა იყოს რო გორც არ სე ბუ ლი 

ფაქ ტი, აგ რეთ ვე საეჭ ვო ან მო სა ლოდ ნე ლი საფ რთხე.5 

„სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ინ ტე რეს თა შეუ თავ სებ ლო ბი სა და კო რუფ ციის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის თა ნახ მად, 

მხი ლე ბა არის პი რის (მამ ხი ლებ ლის) მიერ გან ცხა დე ბის გან მხილ ვე ლი ორ გა ნოს, გა მომ ძიებ ლის, პრო კუ რო რის ან /და 

სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ინ ფორ მი რე ბა სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის (მხი ლე ბუ ლის) მიერ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ-

მდებ ლო ბის ან ეთი კის ნორ მე ბის დარ ღვე ვის შე სა ხებ. მხი ლე ბად ჩაით ვლე ბა აგ რეთ ვე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ან 

მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ციის სა შუა ლე ბე ბის ინ ფორ მი რე ბა.6 

ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ციის (OECD) რე კო მენ და ციის7 თა ნახ მად, მხი ლე ბა 

არის უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბის თვის ისე თი ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა, რო მე ლიც ეხე ბა კა ნო ნის დარ ღვე ვას, არას წორ 

მმარ თვე ლო ბას, ფი ნან სე ბის არა მიზ ნობ რივ ხარ ჯვას, უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას, სა ზო გა დოებ რი ვი 

1. ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტი.  საქართველოს ეროვნული 

ანტიკორუფციული სტრატეგია. (2015-2016). გვ.4

2. „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, V1 თავი.

3. Whistleblowing International Standards and Developments David Banisar1 May 2006 Revised February 2009. P.3

4. Whistleblowing International Standards and Developments David Banisar1 May 2006 Revised February 2009. P.3

5. Whistleblowing International Standards and Developments David Banisar1 May 2006 Revised February 2009. P.3

6. „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2015 წ. 27 ოქტომბრის მდგომარეობით, მ. 201(ა)

7. Organisation for Economic Co-Operation and Development(OECD). (2012). Whistleblower Protection: Encouraging Reporting.
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უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის თვის არ სე ბი თი და კონ კრე ტუ ლი ზია ნის მი ყე ნე ბას ან /და სხვა დას ხვა სა მარ თალ-

დარ ღვე ვას, რომ ლე ბიც ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით ო რუფ ციის ცნე ბის ქვეშ მოიაზ რე ბა.8

2. გავ რცე ლე ბის სფე რო

სა ქარ თვე ლო ში მამ ხი ლე ბელ თა ინ სტი ტუტს „სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ინ ტე რეს თა შეუ თავ სებ ლო ბი სა და კო რუფ ციის 

შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს  კა ნო ნის V1 თა ვი არე გუ ლი რებს. კა ნო ნის თა ნახ მად, მხი ლე ბის მი ზა ნია, გა მოავ ლი ნოს სა ჯა-

რო მო სამ სა ხუ რის მიერ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის ან ეთი კის ნორ მე ბის ისე თი დარ ღვე ვა, რომ ლი თაც ზია ნი 

ად გე ბა სა ჯა რო ინ ტე რესს ან და წე სე ბუ ლე ბის რე პუ ტა ციას. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლო იმ ქვე ყა ნა თა რიცხვს მიე კუთ ვნე ბა, სა დაც მამ ხი ლე ბელ თა ინ სტი ტუ ტი მხო ლოდ 

სა ჯა რო სექ ტორ ში მოქ მე დებს და არ ვრცელ დე ბა კერ ძო სექ ტორ ზე. მი სი საქ მია ნო ბის მას შტა ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 

ამ სფე რო ში კო რუფ ციამ შე საძ ლოა დი დი ზია ნი მია ყე ნოს სა ზო გა დოებ რივ ინ ტე რე სებს. ამას თან, კერ ძო სექ ტორ ში 

კო რუფ ციის აღ მოფ ხვრა სა ქარ თვე ლოს 2015-2016 წლე ბის ეროვ ნუ ლი ან ტი კო რუფ ციუ ლი სტრა ტე გიის ერ თ-ერ თი 

პრიო რი ტე ტია. 

კერ ძო სექ ტორ ში მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტის გავ რცე ლე ბის სა ჭი როე ბას ადას ტუ რებს არაერ თი საერ თა შო რი სო 

აქ ტი. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, აღ სა ნიშ ნა ვია გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ციის კონ ვენ ცია კო რუფ ციის წი ნააღ მდეგ 

(UNCAC). იგი არის ერ თა დერ თი გლო ბა ლუ რი დო ნის დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც აწე სებს ინო ვა ციურ და სა ყო ველ თაო სტან-

დარ ტებს ან ტი კო რუფ ციუ ლი პო ლი ტი კის გან სა ხორ ციე ლებ ლად, რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო სექ ტორ ში.9

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ OECD სა ხელ მწი ფოებს მოუ წო დებს, არ შე მოი ფარ გლონ მამ ხი ლებ ლის დაც ვით მხო ლოდ 

სა ჯა რო სექ ტორ ში და აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პე ბი კო რუფ ციას თან საბ რძოლ ვე ლად კერ ძო სექ ტორ შიც გა მოი ყე ნონ.10 

OECD-მ დი დი ოცეუ ლის სა მი ტის თვის 2011 წელს მოამ ზა და პროექ ტი, რო მე ლიც მოი ცავს საუ კე თე სო საერ თა შო რი სო 

პრაქ ტი კა სა და მამ ხი ლებ ლის დაც ვის რე გუ ლა ციებს, რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო სექ ტორ ში კო რუფ ციის აღ მო საფ-

ხვრე ლად. პროექ ტში გან ხი ლუ ლია მამ ხი ლებ ლის დაც ვის სა შუა ლე ბე ბი და ის არ სე ბი თი გან სხვა ვე ბე ბი, რომ ლე ბიც 

ახა სია თებს კერ ძო და სა ჯა რო სექ ტო რებს და რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბაც უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ორი ვე სექ ტორ ში 

მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვის თვის.11 

OECD-ს სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის თა ნახ მად, მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტის და ნერ გვას კერ ძო სექ ტორ ში და 

ორ გა ნი ზა ციის შიგ ნით მხი ლე ბის გან ცხა დე ბის გან ხილ ვას ერ თგვა რი სა მო ხა ლი სეო ხა სია თი აქვს.12 მხი ლე ბის და ნერ-

გვა ცალ სა ხად ხელს უწ ყობს ორ გა ნი ზა ცია ში მარ თლსა წი ნააღ მდე გო ქმე დე ბის გა მოვ ლე ნა სა და ინ ფორ მა ციის მის 

ფარ გლებ ში ვე დარ ჩე ნას. თუმ ცა, ორ გა ნი ზა ციის ში და დო ნე ზე სა კით ხის გან ხილ ვი სას მნიშ ვე ლო ვა ნია არ სე ბობ დეს 

მამ ხი ლებ ლის დაც ვის მყა რი გა რან ტიე ბი.13

კერ ძო სექ ტორ ში მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტის და ნერ გვი სა და გაძ ლიე რე ბის თვის საერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო პა ლა ტამ 

(ICC) სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი შეი მუ შა ვა. ICC მამ ხი ლე ბელს გა ნი ხი ლავს რო გორც კერ ძო სექ ტორ ში მექ რთა მეო-

ბი სა და კო რუფ ციას თან ბრძო ლის ერ თ-ერთ საუ კე თე სო სა შუა ლე ბად.14 ICC-ის პო ზი ციის თა ნახ მად, იმ შემ თხვე ვა ში, 

თუ სა ხელ მწი ფოე ბი დაა წე სე ბენ მკაცრ რე გუ ლა ციებს და მოხ დე ბა კო მერ ციუ ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის ში და პო ლი ტი კის 

უგუ ლე ბელ ყო ფა, მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტი ორ გა ნი ზა ციის შიგ ნით ვერ იმუ შა ვებს ეფექ ტია ნად.15 თი თოეულ მა სა წარ-

მომ და მოუ კი დებ ლად უნ და გა დაწ ყვი ტოს, შეუ სა ბა მოს თუ არა მამ ხი ლებ ლის ში დაორ გა ნი ზა ციუ ლი ინ სტი ტუ ტი ქვეყ ნის 

კა ნონ მდებ ლო ბას.16 

საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბი ერ თხმად მოუ წო დე ბენ სა ხელ მწი ფოებს, გა ნამ ტკი ცონ მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვის 

მე ქა ნიზ მე ბი რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო სექ ტორ ში. თუმ ცა ამას თან და კავ ში რე ბით არ არ სე ბობს ერ თია ნი მიდ გო მა. 

სხვა დას ხვა ქვეყ ნის კა ნონ მდებ ლო ბა მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვას გან სხვა ვე ბუ ლი მას შტა ბით არე გუ ლი რებს. მა გა ლი თის-

თვის, გაერ თია ნე ბუ ლი სა მე ფო და ლუქ სემ ბურ გი დაც ვის მე ქა ნიზ მებს ით ვა ლის წი ნებს ორი ვე სექ ტორ ში.

გაერ თია ნე ბულ სა მე ფო ში 1998 წელს მიი ღეს „სა ზო გა დოებ რივ ინ ტე რეს თა გამ ჟღავ ნე ბის აქ ტი“ (Public Interest 

Disclosure Act – PIDA). აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი ვრცელ დე ბა რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო და არა სა მე წარ მეო სექ ტო რებ ზე, 

ხო ლო თა ვად მამ ხი ლე ბე ლი შეიძ ლე ბა იყოს და საქ მე ბუ ლი, კონ ტრაქ ტო რი ან სტა ჟიო რი.17 ლუქ სემ ბურ გში 2011 წელს 

მიი ღეს კა ნო ნი „Strengthening the Means to Fight Corruption“. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს კა ნო ნი უშუა ლოდ არ ეხე ბა მამ-

ხი ლებ ლის ინ სტი ტუტს, მნიშ ვნე ლოვ ნად არის გაძ ლიე რე ბუ ლი იმ და საქ მე ბულ თა უფ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც სა ჯა რო თუ 

8. United Nations Office on Drugs and Crime - United Nations Global Programme against Corruption (GPAC). (2004). Anti-Corruption Tool Kit. Vienna. P. 125

9. Organisation for Economic Co-Operation and Development(OECD). (2012). Whistleblower Protection: Encouraging Reporting. PP. 11

10. G20 Anti-Corruption Action Plan:Protection of Whistleblowers. (2011). P. 4

11. G20 Anti-Corruption Action Plan:Protection of Whistleblowers. (2011). P. 26

12. G20 Anti-Corruption Action Plan:Protection of Whistleblowers. (2011). P. 26

13. G20 Anti-Corruption Action Plan:Protection of Whistleblowers. (2011). P. 26

14. International Chamber of Commerce(ICC). (2008). ICC Guidelines on Whistleblowing . P.2

15. ICC Commission on Anti-Corruption, ICC Guidelines on Whistleblowing (2008), Section B.5.

16. International Chamber of Commerce(ICC). (2008). ICC Guidelines on Whistleblowing . P. 6

17. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.83
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კერ ძო სექ ტორ ში კო რუფ ციის, ზე გავ ლე ნით ვაჭ რო ბის ან სხვა კა ნონ დარ ღვე ვის შე სა ხებ გა ნაც ხა დე ბენ.18 მამ ხი ლე ბელ თა 

ინ სტი ტუ ტის გავ რცე ლე ბის სფე როს თან და კავ ში რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს აგ რეთ ვე საფ რან გე თის პრაქ ტი კა. საფ რან გე თი 

გა მორ ჩეუ ლი ქვე ყა ნაა იმით, რომ კა ნონ მდებ ლო ბა აშ კა რად და მკა ფიოდ გან საზ ღვრავს კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე-

ბულ პირ თა დაც ვის მე ქა ნიზ მებს. რაც შეე ხე ბა სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეებს, მათ კა ნო ნი უწე სებს სა მარ თალ დარ ღვე ვის 

შე სა ხებ გან ცხა დე ბის გა კე თე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას, თუმ ცა არ უზ რუნ ველ ყოფს დაც ვის გა რან ტიე ბით.19 

ყო ვე ლი ვე აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, სა ჯა რო სექ ტორ თან ერ თად ყუ რად ღე ბა მიექ ცეს მამ-

ხი ლე ბელ თა დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და გან მტკი ცე ბას კერ ძო სექ ტორ შიც. ამ სფე რო ში არ სე ბულ მა დარ-

ღვე ვებ მა შეიძ ლე ბა ზია ნი მია ყე ნოს სა ზო გა დოე ბის ჯან მრთე ლო ბა სა და უსაფ რთხოე ბას, გა რე მოს დაც ვას და ა. შ. 

3. და მოუ კი დე ბე ლი სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბა

მამ ხი ლებ ლის ძლიე რი და ეფექ ტია ნი ინ სტი ტუ ტის ფუნ ქციო ნი რე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია არ სე ბობ დეს ერ თია ნი, 

და მოუ კი დე ბე ლი, კონ კრე ტუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა, რო მელ შიც ნათ ლად იქ ნე ბა გან საზ ღვრუ ლი: 1. რა არის მხი ლე ბა; 

2. ვინ შეიძ ლე ბა იყოს მამ ხი ლე ბე ლი; 3. მამ ხი ლებ ლის უფ ლე ბა- მო ვა ლეო ბა ნი; 4. დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბი; 5. მხი ლე ბის 

პრო ცე დუ რა; 6. რა შემ თხვე ვა შია მხი ლე ბა და საშ ვე ბი ან სა ვალ დე ბუ ლო; 7. სა ხელ მწი ფო ინ ტე რე სის ცნე ბა და სხვ.

ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლო ში მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ერ თია ნი ცალ კე კა ნო ნი არ არ სე ბობს. სა-

მარ თლებ რი ვი რე გუ ლა ციე ბი (სპე ცია ლუ რი თა ვი) მო ცე მუ ლია სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში „სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ინ ტე რეს თა 

შეუ თავ სებ ლო ბი სა და კო რუფ ციის შე სა ხებ“. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ამ დროის თვის მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტი 

ვრცელ დე ბა მხო ლოდ სა ჯა რო სექ ტორ ზე, არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა მეტ წი ლად უზ რუნ ველ ყოფს მამ ხი ლებ ლის დაც-

ვას. თუმ ცა, სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის გა რე შე რჩე ბიან პი რე ბი, რომ ლე ბიც ამ ხე ლენ დარ ღვე ვებს კერ ძო სექ ტორ ში. 

მამ ხი ლებ ლის დაც ვის შე სა ხებ და მოუ კიდ ბე ლი აქ ტის შექ მნა კა ნონ მდე ბელს მის ცემს შე საძ ლებ ლო ბას, ერ თი სა კა ნონ-

მდებ ლო აქ ტის ფარ გლებ ში მოა წეს რი გოს სა კით ხი რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო სფე რო ში. აღ ნიშ ნუ ლი გა მო რიც ხავს 

კა ნო ნის ნორ მებს შო რის წი ნააღ მდე გო ბას და მას თან და კავ ში რე ბულ გაუ გებ რო ბებს.

OECD-ის მიერ შე მუ შა ვე ბუ ლი მამ ხი ლებ ლის დაც ვის პრინ ცი პე ბის20 მი ხედ ვით, რე კო მენ დე ბუ ლია სრულ ყო ფი ლი, 

და მოუ კი დე ბე ლი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის შე მუ შა ვე ბა, რო მელ შიც დე ტა ლუ რად იქ ნე ბა გა წე რი ლი მამ ხი ლე ბელ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი რე გუ ლა ციე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა: არ გა მოიწ ვევს აზ რთა სხვა დას ხვაო ბას; პო ტენ ციურ მამ ხი ლე-

ბელს მის ცემს შე საძ ლებ ლო ბას წი ნას წარ გან საზ ღვროს, რა სა მარ თლებ რივ მდგო მა რეო ბა ში აღ მოჩ ნდე ბა მხი ლე ბის 

გან ხორ ციე ლე ბის შემ თხვე ვა ში; უზ რუნ ველ ყოფს სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტორ ში მამ ხი ლებ ლის დაც ვის ერ თია ნი სტან-

დარ ტის შე მუ შა ვე ბას.21

შე საძ ლე ბე ლია აგ რეთ ვე, რომ სხვა დას ხვა სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტში გა ნი საზ ღვროს მამ ხი ლებ ლის უფ ლე ბე ბის დარ-

ღვე ვის, მის მი მართ დის კრი მი ნა ციუ ლი ან სხვა მარ თლსა წი ნააღ მდე გო ქმე დე ბის გან ხორ ციე ლე ბის აკ რძალ ვა. მაგ., 

სის ხლის, ად მი ნის ტრა ციულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა ან შრო მის კო დექ სებ ში და ა. შ. ამას თან, კა ნონ მდებ ლო ბა ზუს ტად 

უნ და გან საზ ღვრავ დეს მამ ხი ლებ ლის სა მარ თლებ რივ მდგო მა რეო ბას, იცავ დეს მხი ლე ბის ფაქ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი 

ან გა რიშ სწო რე ბის გან, დის კრი მი ნა ციუ ლი მოპ ყრო ბი სა და დის ციპ ლი ნუ რი სახ დე ლე ბის გან.22

დი დი ოცეუ ლის სა მი ტის ფარ გლებ ში მამ ხი ლებ ლის და სა ცა ვად შე მუ შა ვე ბუ ლი ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის23 თა ნახ მად 

სა ჭი როა შეიქ მნას მკა ფიო და ზუს ტი რე გუ ლა ციე ბი მამ ხი ლებ ლის და სა ცა ვად. კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და იყოს ერ თია ნი, 

არაო რაზ რო ვა ნი და დე ტა ლუ რად მო წეს რი გე ბუ ლი; გან საზ ღვრავ დეს მამ ხი ლებ ლი სა და მხი ლე ბის ცნე ბებს.24

ევ რო საბ ჭოს მი ნის ტრთა კო მი ტე ტის რე კო მენ და ციის (CM/Rec(2014)7) თა ნახ მად,  სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო ში უნ და 

აი სა ხოს ყოვ ლის მომ ცვე ლი და ერ თია ნი მიდ გო მა სა ზო გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სის შემ ცვე ლი მოხ სე ნე ბე ბი სა და ინ ფორ მა-

ციის გამ ჟღავ ნე ბის მი მართ. შეზ ღუდ ვე ბი და გა მო ნაკ ლი სე ბი უნ და იყოს აუ ცი ლე ბე ლი ყო ველ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში.25

სა ხელ მწი ფოს კომ პე ტენ ციაა, კა ნონ მდებ ლო ბა ში გან საზ ღვროს, თუ რა მოიაზ რე ბა სა ზო გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სის 

ცნე ბის ქვეშ. ასე ვე ვალ დე ბუ ლია, სხვა სა კით ხებ თან ერ თად, სა ზო გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სის ცნე ბა გაავ რცე ლოს კა ნო-

ნი სა და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა ზე, გა რე მოს, სა ზო გა დოებ რი ვი უსაფ რთხოე ბი სა  და ჯან მრთე ლო ბის თვის 

საფ რთხის  შექ მნა ზე.26 

მამ ხი ლებ ლის შე სა ხებ და მოუ კი დე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა იშ ვია თად გვხვდე ბა ევ რო პის ქვეყ ნებ ში. ნორ მე ბი, რო-

გორც წე სი, გა და ნა წი ლე ბუ ლია შრო მით, ად მი ნის ტრა ციულ, სის ხლის სა მარ თლის, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის და სხვ. კა ნონ-

18. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.61

19. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.44

20. Organisation for Economic Co-Operation and Development(OECD). (2012). Whistleblower Protection: Encouraging Reporting

21. Organisation for Economic Co-Operation and Development(OECD). (2012). Whistleblower Protection: Encouraging Reporting. P. 7

22. Council of Europe. (October 2014). Recommendation CM/Rec(2014)7 and explanatory memorandum - Protection of Whistleblowers. 

23. G20 Anti-Corruption Action Plan:Protection of Whistleblowers. (2011). PP. 30-33

24. G20 Anti-Corruption Action Plan:Protection of Whistleblowers. (2011). PP. 30-33

25. Appendix to Recommendation CM/Rec(2014)7, Para. 7-8

26. Council of Europe. (October 2014). Recommendation CM/Rec(2014)7 and explanatory memorandum - Protection of Whistleblowers. Appendix to Recommendation 

CM/Rec(2014)7, Para. 1-2
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მდებ ლო ბა ში. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა იწ ვევს პრობ ლე მებს ნორ მა თა გა ნუ საზ ღვრე ლო ბი სა და კო ლი ზიის თვალ საზ რი სით. 

ცალ კე სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბი აქვთ: უნ გრეთს, ნი დერ ლან დებს, რუ მი ნეთს, გაერ თია ნე ბულ სა მე ფო სა და შვეი ცა რიას.27

4. მამ ხი ლებ ლის დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბი

მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვა დე მოკ რა ტიუ ლი სა ხელ მწი ფოე ბის დი დი ნა წი ლის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა. მიუ ხე-

და ვად იმი სა, რომ საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციებს ერ თია ნი პო ზი ცია აქვთ და სა ხელ მწი ფოებს მოუ წო დე ბენ მიი ღონ 

ეფექ ტია ნი ზო მე ბი მამ ხი ლე ბელ თა უსაფ რთხოე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა ზო გა დოე ბის და ხში რად პო ლი ტი კოს თა 

დი დი ნა წი ლიც უარ ყო ფი თად ან ნი ჰი ლის ტუ რად არის ამ სა კით ხის მი მართ გან წყო ბი ლი.

4.1. პი რე ბი, რომ ლებ ზეც ვრცელ დე ბა მამ ხი ლებ ლის დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბი

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად,28  მამ ხი ლე ბე ლი შეიძ ლე ბა იყოს ნე ბის მიე რი პი რი, რო მე ლიც ააშ კა-

რა ვებს სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის ან ეთი კის ნორ მე ბის ისეთ დარ ღვე ვას, რაც ზიანს აყე ნებს სა ჯა რო ინ ტე რესს 

ან სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის რე პუ ტა ციას. კა ნონ მდებ ლო ბა აწე სებს დაც ვის გა რან ტიებს, რომ ლე ბიც ვრცელ დე ბა რო-

გორც უშა ლოდ მამ ხი ლებ ლებ ზე, ისე მის ახ ლო ნა თე სა ვებ ზე. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ დაუშ ვე ბე ლია მამ ხი ლებ ლის ან 

მი სი ახ ლო ნა თე სა ვის დევ ნა მხი ლე ბის ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით.

ევ რო საბ ჭოს მი ნის ტრთა კო მი ტე ტის რე კო მენ და ციით,29 აუ ცი ლე ბე ლია, ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა იცავ დეს ნე-

ბის მიერ პირს, რო მე ლიც მუ შაობს კერ ძო ან სა ჯა რო სექ ტორ ში, მიუ ხე და ვად იმი სა, თუ რა ხა სია თი საა მი სი საქ მია ნო ბა, 

ანაზ ღაუ რე ბა დია თუ ანაზ ღაუ რე ბის გა რე შე. კა ნონ მდებ ლო ბა ასე ვე უნ და ეხე ბო დეს ყო ფილ თა ნამ შრო მელს, ასე ვე იმ 

პი რებს, რო მელ თათ ვი საც სა ზო გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სის თვის საფ რთხის შექ მნის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ცნო ბი ლი გახ და 

სტა ჟი რე ბი სას ან წი ნა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო პე რიოდ ში.30

OECD-ის თა ნახ მად, მნიშ ვნე ლოვ ნია მამ ხი ლებ ლის ცნე ბის ფარ თოდ გან ხილ ვა და მის ქვეშ არა მხო ლოდ მუდ მი-

ვად და საქ მე ბუ ლის, არა მედ კონ სულ ტან ტე ბის, პო ზი ცია ზე დროე ბით და საქ მე ბუ ლის, ყო ფი ლი თა ნამ შრომ ლე ბი სა და 

მო ხა ლი სეე ბის /სტა ჟიო რე ბის მოაზ რე ბაც. შე საძ ლე ბე ლია პირ თა წრის გა ფარ თოე ბა იმ გვა რად, რომ მოიც ვას ნე ბის-

მიე რი სხვა პი რი, რო მელ მაც შეიძ ლე ბა იცო დეს კონ კრე ტუ ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვის შე სა ხებ ან შეექ მნას საფ რთხე 

მხი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე.31

დი დი ოცეუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ გლებ ში,32 სა ხელ მწი ფოებს მოუ წო დებს მხი ლე ბის გან ცხა დე ბას თან და კავ ში-

რე ბით საქ მის წარ მოე ბის მიმ დი ნა რეო ბი სას დაიც ვან რო გორც მამ ხი ლებ ლის, ისე მხი ლე ბუ ლი პი რის უფ ლე ბე ბი. ასე ვე 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ პი რე ბის დაც ვა, რომ ლებ საც დამ საქ მე ბე ლი მამ ხი ლებ ლად შეც დო მით მიიჩ ნევს.33

საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის რე კო მენ და ციე ბის გარ და, საინ ტე რე სოა გა ვით ვა ლის წი ნოთ იმ სა ხელ მწი ფო თა 

მა გა ლი თე ბი, სა დაც წარ მა ტე ბით ხორ ციელ დე ბა მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვა.  მა გა ლი თის თვის: გაერ თია ნე ბულ სა მე ფო ში 

მოქ მე დი სა ზო გა დოებ რივ ინ ტე რეს თა გამ ჟღავ ნე ბის აქ ტი (PIDA) გან საზ ღვრავს, რომ მამ ხი ლე ბე ლი შეიძ ლე ბა იყოს 

რო გორც და საქ მე ბუ ლი, ასე ვე კონ ტრაქ ტო რი ან სტა ჟიო რი.34 

სლო ვე ნიის ან ტი კო რუფ ციუ ლი კა ნო ნი ით ვა ლის წი ნებს არა მარ ტო მამ ხი ლებ ლის, არა მედ მი სი ოჯა ხის წევ რე ბის 

დაც ვას. შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში სპე ცია ლუ რი კო მი სია უფ ლე ბა მო სი ლია, მი მარ თოს მოწ მე თა 

დაც ვის პროგ რა მას ამ პი რე ბის დაც ვის მიზ ნით, ან პრო კუ რორს,  გა დაუ დე ბე ლი დაც ვი თი ღო ნის ძიე ბე ბის მი სა ღე ბად. 35

 საფ რან გეთ ში აღ ნიშ ნუ ლი სა კით ხი შე და რე ბით ნაკ ლებ სის ტე მუ რია. კა ნო ნე ბი მხო ლოდ ცალ კეულ სი ტუა ციებ ში 

იცავს მამ ხი ლე ბელს. მაგ., 2013 წელს პარ ლა მეn ტმა მიი ღო კა ნო ნი იმ მამ ხი ლე ბელ თა და სა ცა ვად, რომ ლე ბიც ჯან მრთე-

ლო ბი სა და გა რე მოს დაც ვი თი რის კე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციას ააშ კა რა ვე ბენ; აგ რეთ ვე კა ნო ნი სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 

ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტის გა მო მააშ კა რა ვე ბე ლი მამ ხი ლებ ლე ბის და სა ცა ვად.36 

27. The World Law Guide. (n.d.). Retrieved from Legislation: http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.php

28. „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2015 წლის 27 ოქტომბრის მდგომარეობით, მ. 201 (ა)

29. Council of Europe. (October 2014). Recommendation CM/Rec(2014)7 and explanatory memorandum - Protection of Whistleblowers

30. Council of Europe. (October 2014). Recommendation CM/Rec(2014)7 and explanatory memorandum - Protection of Whistleblowers. 

31. Organisation for Economic Co-Operation and Development(OECD). (2012). Whistleblower Protection: Encouraging Reporting. P. 11 

32. G20 Anti-Corruption Action Plan:Protection of Whistleblowers. (2011).

33. G20 Anti-Corruption Action Plan:Protection of Whistleblowers. (2011). PP. 30-31

34. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.83

35. INTEGRITY AND PREVENTION OF CORRUPTION ACT (ZIntPK). Article 23

36. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.45
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4.2. მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვა დევ ნის გან

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა37 კრძა ლავს მხი ლე ბის ფაქ ტის გა მო მამ ხი ლე ბე ლის ან მი სი ახ ლო ნა თე სა ვის და-

ში ნე ბას, შე ვიწ როე ბას, იძუ ლე ბას, დამ ცი რე ბას, დევ ნას. ასე ვე დაუშ ვე ბე ლია მას ზე ზე მოქ მე დე ბა, მის თვის მო რა ლუ რი 

ან მა ტე რია ლუ რი ზია ნის მი ყე ნე ბა, ძა ლა დო ბა ან ძა ლა დო ბის მუ ქა რის გა მო ყე ნე ბა, დის კრი მი ნა ციუ ლი მოპ ყრო ბა ან 

სხვა უკა ნო ნო ქმე დე ბა. კა ნო ნით იკ რძა ლე ბა ად მი ნის ტრა ციუ ლი და სა მო ქა ლა ქო საქ მის წარ მოე ბა, ასე ვე სის ხლის სა-

მარ თლებ რი ვი დევ ნის დაწ ყე ბა მამ ხი ლებ ლის მი მართ მხი ლე ბის ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით; ხო ლო თუ ასე თი წარ მოე ბა 

ან დევ ნა დაწ ყე ბუ ლია, ის უნ და შე ჩერ დეს მხი ლე ბის გან ცხა დე ბის გან ხილ ვის დას რუ ლე ბამ დე.

იძუ ლე ბით ზო მებ ში მოიაზ რე ბა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ზო მე ბი; ასე ვე მამ ხი ლებ ლის თან ხმო ბის გა რე-

შე მის თვის სა მუ შაო ად გი ლის შეც ვლა; ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის გაუა რე სე ბა; სამ სა ხურ ში მი ღე ბა ზე, აღ დგე ნა ზე ან 

და წი ნაუ რე ბა ზე უა რის თქმა. ასე ვე იგუ ლის ხმე ბა ნე ბის მიე რი სხვა ქმე დე ბა, რო მე ლიც იწ ვევს მამ ხი ლებ ლის სამ სა ხუ რებ-

რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შეზ ღუდ ვას ან მი სი სამ სა ხუ რებ რი ვი მდგო მა რეო ბი სა და სა მუ შაო პი რო ბე ბის გაუა რე სე ბას. 

ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი იძუ ლე ბი თი ზო მე ბის გან დაც ვა და გა რან ტიე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა შე სა ბა მი სი სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის 

ხელ მძღვა ნე ლის ვალ დე ბუ ლე ბაა.38

მამ ხი ლე ბე ლი სარ გებ ლობს დაც ვის გა რან ტიე ბით, მიუ ხე და ვად იმი სა, მის მიერ გამ ხე ლი ლი ინ ფორ მა ცია სი მარ-

თლე აღ მოჩ ნდე ბა თუ არა. თუმ ცა, მხი ლე ბა უნ და იყოს კე თილ სინ დი სიე რი და მხო ლოდ და მხო ლოდ სა ჯა რო ინ ტე-

რე სის დაც ვის კენ მი მარ თუ ლი. თუ მამ ხი ლე ბელ მა გან ზრახ გაავ რცე ლა ცრუ ინ ფორ მა ცია და ეს ფაქ ტი მის თვის იყო, 

ან უნ და ყო ფი ლი ყო ცნო ბი ლი, ან თუ ის მოქ მე დებ და გა მორ ჩე ნის მიზ ნით, ვერ ისარ გებ ლებს კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი 

დაც ვის გა რან ტიე ბით.39

საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბი სა ხელ მწი ფოებს მოუ წო დე ბენ, გან საზ ღვრონ ის ქმე დე ბე ბი, რო მელ თა გა მო ყე-

ნე ბი თაც შეიძ ლე ბა საფ რთხე შეექ მნას მამ ხი ლე ბელს და უზ რუნ ველ ყონ მი სი შე სა ბა მი სი დაც ვა; თა ვი დან აი რი დონ 

მამ ხი ლებ ლის შე ვიწ როე ბა; კერ ძო სა მარ თლებ რი ვი ან  ად მი ნის ტრა ციუ ლი საქ მის წარ მოე ბა, სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი 

დევ ნა და მკაც რი სან ქციე ბი დაუ წე სონ დევ ნის გან მა ხორ ციე ლე ბელ პი რებს.

გაე როს კო რუფ ციის წი ნააღ მდეგ კონ ვენ ციის (UNCAC) 33-ე მუხ ლში არის დათ ქმა, რომ მხი ლე ბა უნ და მოხ დეს კე-

თილ სინ დი სიე რად და გო ნივ რულ სა ფუძ ველ ზე (ვა რაუდ ზე) დაყ რდნო ბით. მამ ხი ლებ ლის მიერ კონ ფი დენ ცია ლუ რი 

ინ ფორ მა ციის გა სა ჯა როე ბის შემ თხვე ვა ში, მის მიერ წარ დგე ნი ლი ინ ფორ მა ცია უნ და მიიჩ ნიონ ობიექ ტუ რად მა ნამ, 

სა ნამ ის კე თილ სინ დი სიე რად მოქ მე დებს.40 თუ მამ ხი ლე ბელ მა წი ნას წა რი გან ზრახ ვით გაამ ჟღავ ნა მცდა რი ან /და 

ცი ლის მწა მებ ლუ რი ინ ფორ მა ცია, უნ და არ სე ბობ დეს უფ ლე ბის დაც ვის შე სა ბა მი სი გა რან ტიე ბი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, სა-

ხელ მწი ფოებ მა უა რი არ თქვან მამ ხი ლებ ლის დაც ვა ზე იმ მი ზე ზით, რომ შე საძ ლოა, გაც ხა დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია არ 

შეე სა ბა მე ბო დეს სი მარ თლეს. უნ და გაირ კვეს, თუ რა ტომ გაუჩ ნდა მამ ხი ლე ბელს კონ კრე ტუ ლი ინ ფორ მა ციის ნამ დვი-

ლო ბის რწმე ნა.41 სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბაა, შექ მნას დაც ვის ისე თი მე ქა ნიზ მე ბი, რომ ლე ბიც იქ ნე ბა არ სე ბუ ლი 

საფ რთხის თა ნა ზო მიე რი.42

OECD-ის რე კო მენ და ციე ბის თა ნახ მად, კა ნონ მდებ ლო ბა მკა ფიოდ უნ და გან საზ ღვრავ დეს იმ ქმე დე ბა თა ჩა მო ნათ-

ვალს, რის გა ნაც სა ჭი როა მამ ხი ლებ ლის დაც ვა. მამ ხი ლებ ლის თვის ზია ნის მი ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში, უნ და არ სე ბობ დეს 

მი სი ანაზ ღაუ რე ბის მე ქა ნიზ მი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მამ ხი ლე ბე ლი დაუბ რუნ დეს კუთ ვნილ სამ სა ხურს; უკა ნო ნო გა თა ვი სუფ-

ლე ბის შემ თხვე ვა ში, ასე ვე აუ ნაზ ღაურ დეს ყვე ლა პირ და პი რი, ირი ბი და მო მა ვალ ში მო სა ლოდ ნე ლი ზია ნი. სა ჭი როა სის-

ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და წე სე ბა მამ ხი ლებ ლის მი მართ რაი მე სა ხის დევ ნის გან ხორ ციე ლე ბი სას.43

სა ყუ რად ღე ბოა ევ რო კო მი სიის მიერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი. ევ რო კო მი სია მამ ხი ლებ ლის 

და სა ცა ვად იყე ნებს შემ დეგ მე ქა ნიზ მებს: მო ბი ლო ბა (მამ ხი ლებ ლის სურ ვი ლით სხვა დე პარ ტა მენ ტში გა დაყ ვა ნა), შე-

ფა სე ბი სა და და წი ნაუ რე ბის სის ტე მა, სან ქციე ბი სამ სა ხუ რებ რი ვი დევ ნის თვის. ევ რო კო მი სია დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის თვის 

ად გენს ზღვარს - იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მამ ხი ლე ბე ლი არა კე თილ სინ დი სიე რად მოქ მე დებს, ავ რცე ლებს ცრუ ბრალ დე-

ბებს, კო მი სია აღარ დაი ცავს მას.44

ევ რო საბ ჭოს მი ნის ტრთა კო მი ტე ტის რე კო მენ და ციის (CM/Rec(2014)7) თა ნახ მად, სა ხელ მწი ფოებ მა უნ და უზ რუნ ველ-

ყონ მამ ხი ლებ ლის დაც ვა მხი ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ნე ბის მიე რი სა ხის პირ და პი რი თუ არა პირ და პი რი ან გა რიშ სწო-

რე ბის გან. ან გა რიშ სწო რე ბა ში მოიაზ რე ბა და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან გა და ყე ნე ბა, უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შე ჩე რე ბა, 

დაქ ვეი თე ბა, და წი ნაუ რე ბა ზე უა რის თქმა, სა დამ სჯე ლო ღო ნის ძიე ბის სა ხით სხვა თა ნამ დე ბო ბა ზე გა დაყ ვა ნა, ხელ ფა-

სის შემ ცი რე ბა ან დაქ ვით ვა, სამ სა ხუ რებ რი ვი შე ვიწ როე ბა ან სხვა სა დამ სჯე ლო, ან დის კრი მი ნა ციუ ლი მოპ ყრო ბა.45

37. საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონი(2015 წ. 27 ოქტომბერი) მ. 204

38. საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონი(2015 წ. 27 ოქტომბრის მდგომარეობით) მ. 202

39. საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონი (2015 წ. 27 ოქტომბრის მდგომარეობით) მ. 202

40. United Nations Office on Drugs and Crime - United Nations Global Programme against Corruption (GPAC). (2004). Anti-Corruption Tool Kit. Vienna. P.126

41. United Nations Office on Drugs and Crime - United Nations Global Programme against Corruption (GPAC). (2004). Anti-Corruption Tool Kit. Vienna. P.126

42. United Nations Office of Drugs and Crime. (2009). Technical Guide to the United Nationts Convention against Corruption. New York: United Nations. P. 108

43. Organisation for Economic Co-Operation and Development(OECD). (2012). Whistleblower Protection: Encouraging Reporting. P. 13

44. European Comission. ( 6.12.2012 ). COMMUNICATION TO THE COMMISSION - Communication from Vice-President Šefčovič to the Commission on Guidelines on 

Whistleblowing. Brussels.P.8
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76

მამ ხი ლებ ლის უფ ლე ბა თა დაც ვი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნია ადა მია ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც-

ვის კონ ვენ ციით დად გე ნი ლი სტან დარ ტის დაც ვა. ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო მამ ხი ლე ბელ თან 

და კავ ში რე ბულ საქ მეებს გა ნი ხი ლავს კონ ვენ ციის მე-10 მუხ ლის ფარ გლებ ში, რო მე ლიც ინ ფორ მა ციის მო პო ვე ბი სა და 

გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას იცავს. 

სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის მიერ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბი სას სა სა მარ თლო აფა სებს ორი ურ თიერ-

თსა პი რის პი რო ინ ტე რე სის მი მარ თე ბას: სა ზო გა დოებ რივ ინ ტე რესს, იცო დეს, რა პრობ ლე მე ბია სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 

და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ეფექ ტია ნად ფუნ ქციო ნი რე ბის ინ ტერ სესს.46 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო გან მარ ტავს, რომ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა წარ მოად გენს დე-

მოკ რა ტიუ ლი სა ზო გა დოე ბის ერ თ-ერთ უმ თავ რეს სა ფუძ ველს და არის დე მოკ რა ტიი სა და თი თოეუ ლი პი როვ ნე ბის 

გან ვი თა რე ბის ერ თ-ერ თი არ სე ბი თი პი რო ბა. გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით და ცუ ლია არა მხო ლოდ ინ ფორ მა ცია და 

იდეე ბი, რომ ლე ბიც სა ზო გა დოე ბის თვის მი სა ღე ბია, არა მედ ისე თი შე ხე დუ ლე ბე ბიც, რომ ლე ბიც შეუ რაც ხმყო ფე ლი, 

გა მაოგ ნე ბე ლი ან შე მა წუ ხე ბე ლია. ასე თია პლუ რა ლიზ მი სა და ტო ლე რან ტო ბის მოთ ხოვ ნე ბი.47

კონ ვენ ცია სა ჯა რო მო ხე ლეებს აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას, იმოქ მე დონ კონ ვენ ციით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის ფარ-

გლებ ში, მათ შო რის ისარ გებ ლონ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით.48 სა სა მარ თლო სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის მიერ სა ჯა რო 

სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა სა ჯა როე ბას გა მო ყოფს კერ ძო პი რის მიერ ინ ფორ მა ციის გავ რცე ლე ბის გან და 

სა ჯა რო მო ხე ლეს უფ რო მკაცრ მოთ ხოვ ნებს უყე ნებს. საქ მე ში Guja v. Moldova (14277/04) სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ 

სა ჯა რო მო ხე ლე შე საძ ლოა, იყოს ერ თა დერ თი პი რი ან კონ კრე ტუ ლი მცი რე ჯგუ ფის წარ მო მად გე ნე ლი, რო მელ მაც 

ზუს ტად იცის, თუ რა სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბი ხდე ბა სა ჯა რო სექ ტორ ში; მას შე საძ ლოა ხე ლი მიუწ ვდე ბო დეს კონ ფი-

დენ ცია ლურ ინ ფორ მა ცია ზე და ასე თი ინ ფორ მა ციის გავ რცე ლე ბა და საშ ვე ბია მხო ლოდ მა შინ, რო ცა სა მარ თალ დარ-

ღვე ვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის მი ღე ბის სა ზო გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სი აღე მა ტე ბა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის ეფექ ტია ნად 

ფუნ ქციო ნი რე ბის ინ ტე რესს.49

სა სა მარ თლო გან მარ ტავს, რომ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს ეკის რე ბა სა ხელ მწი ფო სად მი ერ თგუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე-

ბა. სამ სა ხუ რი სად მი ერ თგუ ლე ბის მოთ ხოვ ნა სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეს კერ ძო სექ ტორ ში მო მუ შა ვე პირ თან შე და რე ბით 

უფ რო მკაც რად მოეთ ხო ვე ბა. შე სა ბა მი სად, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის მიერ სა მარ თალ დარ ღვე ვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის 

სა ზო გა დოე ბის თვის მი წო დე ბა უნ და იყოს უკა ნას კნე ლი სა შუა ლე ბა. ინ ფორ მა ციის გა სა ჯა როე ბის პრო პორ ციუ ლო ბის 

შე სა მოწ მებ ლად სა სა მარ თლო ყო ველ კონ კრე ტულ საქ მე ში გა ნი ხი ლავს, ჰქონ და თუ არა სა ჯა რო მო ხე ლეს სხვა, სა ჯა-

რო სამ სა ხუ რის თვის ნაკ ლებ სა ზია ნო სა შუა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და რა შე დე გი მოჰ ყვა მათ (ა სე თის 

არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში).50

ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ გან საზ ღვრა მთე ლი რი გი სა კით ხე ბი, რო მელ თა გა მოკ ვლე ვი თაც დგინ დე ბა, სა ჯა რო 

მო სამ სა ხუ რის მიერ ინ ფორ მა ციის გავ რცე ლე ბა შეე სა ბა მე ბო და თუ არა კონ ვენ ციის მე-10 მუხ ლით და ცუ ლი გა მო-

ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის გან ხორ ციე ლე ბას. გან მარ ტე ბის თა ნახ მად, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია სა ზო გა დოე ბის ინ ტე რე სი 

სა მარ თალ დარ ღვე ვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბით.51 გამ ჟღავ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია უნ და იყოს 

ნამ დვი ლი და ავ თენ ტუ რი.52 ინ ფორ მა ციის გამ ჟღავ ნე ბა უნ და მოხ დეს კე თილ სინ დი სიე რად. ამას თან, უნ და შე ფას-

დეს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის თვის ინ ფორ მა ციის გამ ჟღავ ნე ბით მი ყე ნე ბუ ლი ზია ნი.53 სა ბო ლოო ჯამ ში, პრო პორ ციუ ლო ბის 

და სად გე ნად სა ჭი როა გა ნი საზ ღვროს სა ზო გა დოებ რივ ინ ტე რეს სა და სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოს თვის მი ყე ნე ბულ ზიანს 

შო რის ურ თიერ თმი მარ თე ბა - თუ სა ზო გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სი აღე მა ტე ბა მი ყე ნე ბულ ზიანს, სა სა მარ თლო ინ ფორ მა-

ციის გამ ჟღავ ნე ბას მარ თე ბუ ლად მიიჩ ნევს.54 სა სა მარ თლო ყო ველ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში აფა სებს, დაიც ვა თუ არა 

მო ხე ლემ ბა ლან სი ინ ფორ მა ციის გამ ჟღავ ნე ბის სა ზო გა დოებ რივ ინ ტე რეს სა და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ეფექ ტია ნად ფუნ-

ქციო ნი რე ბის ინ ტე რესს შო რის.55

ევ რო პუ ლი სა ხელ მწი ფოე ბი დაც ვის სხვა დას ხვაგ ვარ მე ქა ნიზ მებს აწე სე ბენ. მა გა ლი თად, სლო ვე ნიის ან ტი კო-

რუფ ციუ ლი კა ნო ნი56 იცავს მამ ხი ლებ ლებს ნე ბის მიე რი სა ხის მუ ქა რის, ფი ზი კუ რი თუ ფსი ქო ლო გიუ რი ძა ლა დო ბის გან. 

იმა ვე კა ნო ნით დად გე ნი ლია ჯა რი მე ბი იმ პი რის თვის, რო მე ლიც მამ ხი ლებ ლის მი მართ რაი მე სა ხის ზე მოქ მე დე ბას 

გა ნა ხორ ციე ლებს ან მის ვი ნაო ბას გაამ ჟღავ ნებს.57 

46. იხ. Heinisch v, Germany, 21 October, 2011, §89 ასევე Draksas V Lithuania, 31 July, 2012 Patially Concurring and Partly Dissenting Opinion of Judge Pinto De 

Albuquerque

47. Hertel v. Switzerland, 25 August 1998, § 46, Reports1998 VI; and Steel and Morris v. the United Kingdom, no. 68416/01, § 87, ECHR 2005 II

48. იხ. Vogt v Germany, 26 September 1995, § 43

49. იხ. Guja v Moldova, 12 February 2008, §§ 72-74

50. იხ. Heinisch v, Germany, 21 October, 2011, §§ 64-65

51. იხ. Guja v Moldova, 12 February 2008, §  74

52. იხ. Guja v Moldova, 12 February 2008, §  75

53. Guja v Moldova, 12 February 2008, §§ 77-76

54. იხ. Guja v Moldova, 12 February 2008, § 78

55. იხ. Stoll v Switzerland, 10 December, 2007, § 130, ასევე Guja v Moldova, 12 February 2008, §76
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ფი ნე თის კა ნონ მდებ ლო ბა, სლო ვე ნიის გან გან სხვა ვე ბით, არ ით ვა ლის წი ნებს კომ პენ სა ციას მამ ხი ლებ ლე ბის თვის 

და არც  ჯა რი მას იმ პი რე ბის თვის, რომ ლე ბიც მათ ზე ზე მოქ მე დე ბენ. ზო გიერთ შემ თხვე ვა ში კა ნო ნი მო ქა ლა ქეებს 

ავალ დე ბუ ლებს, გა ნაც ხა დონ სა მარ თალ დარ ღვე ვის შე სა ხებ. თუმ ცა კა ნონ მდე ბე ლი არა ფერს ამ ბობს მათ დაც ვას-

თან და კავ ში რე ბით და მხო ლოდ სა დამ სჯე ლო ღო ნის ძიე ბე ბით შე მოი ფარ გლე ბა ვალ დე ბუ ლე ბის შეუს რუ ლებ ლო ბის 

შემ თხვე ვა ში. სხვა დას ხვა კერ ძო სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი დის კრი მი ნა ციუ ლი მოპ ყრო ბის აკ რძალ ვის შე სა ხებ შე საძ ლოა 

გავ რცელ დეს მამ ხი ლებ ლებ ზეც, მაგ რამ პრაქ ტი კა ში მა თი გა მო ყე ნე ბა საკ მაოდ იშ ვია თია.58 მიუ ხე და ვად ნაკ ლე ბად 

მო წეს რი გე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ციე ბი სა, სა ზო გა დოე ბის ცნო ბიე რე ბის მა ღა ლი დო ნე უზ რუნ ველ ყოფს მამ-

ხი ლე ბელ თა მი მართ და დე ბით და მო კი დე ბუ ლე ბას და მათ სა თა ნა დო დაც ვას. კო რუფ ციას თან ბრძო ლა ში ფი ნე თი 

ეყ რდნო ბა ღიაო ბის, გამ ჭირ ვა ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის პრინ ცი პებს.59

საკ მაოდ მკაც რია მიდ გო მა ეს ტო ნეთ ში. ეს ტო ნე თის ან ტი კო რუფ ციუ ლი აქ ტი (ACA) პა სუ ხის მგებ ლო ბას აწე სებს იმ 

მამ ხი ლებ ლის თვის, რო მე ლიც გან ზრახ არას წორ ინ ფორ მა ციას მიაწ ვდის შე სა ბა მის ორ გა ნოებს. არას წო რი ინ ფორ მა-

ციის მი წო დე ბამ, შეიძ ლე ბა სის ხლი სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბაც გა მოიწ ვიოს. აკ რძა ლუ ლია არა სამ თავ რო ბო 

ორ გა ნი ზა ციე ბის თვის თუ მე დიის თვის მი მარ თვა. საინ ტე რე სოა, რომ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ის შემ თხვე ვაც, 

რო დე საც სა ჯა რო მო ხე ლე ამ ხელს კა ნონ დარ ღვე ვას კერ ძო სექ ტორ ში.60

4.3. კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბა და ანო ნი მუ რო ბა

მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვის მე ქა ნიზ მებს შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭი რავს კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბი სა და ანო ნი-

მუ რო ბის დაც ვას. ქარ თუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით, თუ მამ ხი ლე ბე ლი წე რი ლო ბით არ დაა დას ტუ რებს სა კუ თა რი 

ვი ნაო ბის გამ ჟღავ ნე ბის ნე ბას, დაუშ ვე ბე ლია, გან ცხა დე ბის გან მხილ ველ მა ორ გა ნომ მას ზე ინ ფორ მა ცია გაამ ხი ლოს. 

ქარ თუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა ასე ვე იძ ლე ვა მხი ლე ბის ანო ნი მუ რად გან ხორ ციე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.

კონ ფი დენ ცი ლუ რო ბის დაც ვის მოთ ხოვ ნა ჩნდე ბა მა შინ, რო დე საც გან ცხა დე ბის გან მხილ ვე ლი ორ გა ნოს თვის ცნო-

ბი ლია მამ ხი ლებ ლის ვი ნაო ბა, თუმ ცა მას სურს სა კუ თა რი პი როვ ნე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის საი დუმ ლოდ შე ნახ ვა. რაც 

შეე ხე ბა ანო ნი მურ მხი ლე ბას, ამ შემ თხვე ვა ში გან მცხა დებ ლის ვი ნაო ბა უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნოე ბის თვი საც უც ნო ბია. 

ანო ნი მუ რო ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა გუ ლის ხმობს მხი ლე ბის ავ ტო რის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის მო ძიე ბის აკ რძალ ვას.

OECD-ის რე კო მენ და ციე ბის თა ნახ მად, კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს მამ ხი ლებ ლის ვი ნაო ბის კონ ფი-

დენ ცია ლუ რად შე ნახ ვას, ან და ანო ნი მუ რი შეტ ყო ბი ნე ბის გან ხორ ციე ლე ბი სას ანო ნი მუ რო ბის დაც ვას. აუ ცი ლე ბე ლია 

ბა ლან სის დაც ვა საი დუმ ლო ინ ფორ მა ციის გამ ჟღავ ნე ბით მი ყე ნე ბულ ზიან სა და სა მარ თალ დარ ღვე ვის აღ მოფ ხვრის 

სა ჯა რო ინ ტე რესს შო რის.61

ევ რო საბ ჭოს მი ნის ტრთა კო მი ტე ტის რე კო მენ და ციის (CM/Rec(2014)7) თა ნახ მად, მამ ხი ლებ ლებს უნ და ჰქონ დეთ 

სა კუ თა რი ვი ნაო ბის კონ ფი დენ ცია ლუ რად დაც ვი სა და აღ ნიშ ნულ სა კით ხზე სა მარ თლია ნი სა სა მარ თლოს თვის მი-

მარ თვის უფ ლე ბა.62

ევ რო კო მი სია აწე სებს ვალ დე ბუ ლე ბას მამ ხი ლებ ლის პი როვ ნე ბის კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის დაც ვის შე სა ხებ. ასე ვე 

აუ ცი ლე ბე ლია ინ ფორ მა ციის წყა როს ანო ნი მუ რო ბის დაც ვა, თუ კი პი რი არ ამ ჟღავ ნებს თა ვის ვი ნაო ბას.63

სლო ვე ნია მამ ხი ლე ბელ თა ვი ნაო ბის კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის და სა ცა ვად ცალ კეულ კა ნო ნებს იყე ნებს. თუ მხი ლე ბა 

შეი ცავს პერ სო ნა ლურ ინ ფორ მა ციას, მი სი დაც ვა და კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის სა კით ხე ბი პი რა დი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის 

კა ნო ნით და პი რად ინ ფორ მა ცია ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის კა ნო ნით რე გუ ლირ დე ბა. ასე ვე არ სე ბობს სპე ცია ლუ რად შექ-

მნი ლი ავ ტო ნო მიუ რი უწ ყე ბა - საინ ფორ მა ციო კო მი სია, რო მე ლიც პა სუ ხის მგე ბე ლია პი რა დი ინ ფორ მა ციის დაც ვა სა 

და სა ჯა რო ინ ფორ მა ციის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე.64

საფ რან გე თის კა ნონ მდებ ლო ბა და საშ ვე ბად მიიჩ ნევს ანო ნი მუ რად მხი ლე ბას, თუმ ცა კომ პა ნიე ბის მხრი დან ეს 

აქ ტიუ რად წა ხა ლი სე ბუ ლი არ არის. შე დე გად, მამ ხი ლებ ლის საი დენ ტი ფი კა ციო მო ნა ცე მე ბი მხი ლე ბის გან ხორ ციე ლე-

ბამ დე ცნო ბი ლი უნ და იყოს, თუმ ცა შემ დგომ ში უნ და მოხ დეს ვი ნაო ბის კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის დაც ვა.65 

58. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.42

59. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.42

60. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu P.40

61. Organisation for Economic Co-Operation and Development(OECD). (2012). Whistleblower Protection: Encouraging Reporting. P.13

62. Appendix to Recommendation CM/Rec(2014)7, Para.18

63. European Comission. ( 6.12.2012 ). COMMUNICATION TO THE COMMISSION - Communication from Vice-President Šefčovič to the Commission on Guidelines on 

Whistleblowing. Brussels. PP. 6-7

64. მამხილებელთა დაცვის პრაქტიკის მიმოხილვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაერთიანებულ სამეფოში, ავსტრალიასა და აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნებში (მოლდოვა, სლოვენია, ხორვატია)-საჯარო სამსახურის ბიურო. გვ.23 

65. Global Guide to Whistleblowing Programs 2012. P.37
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5. მხი ლე ბის არ ხე ბი და გან ცხა დე ბის გან მხი ლ ვე ლი ორ გა ნო

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის მი ხედ ვით, მამ ხი ლე ბელ მა გან ცხა დე ბით თავ და პირ ვე ლად უნ და მი მარ თოს იმ 

სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის ში და კონ ტრო ლის გან მა ხორ ციე ლე ბელ ქვე და ნა ყოფს, სა დაც ხდე ბა სა მარ თალ დარ ღვე ვა; 

ასე ვე გა მომ ძიე ბელს; პრო კუ რორს ან /და სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცველს. აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნოე ბის /პი რე ბის მიერ 

გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შემ დეგ მამ ხი ლე ბელს უფ ლე ბა აქვს მი მარ თოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა სა და მა სობ-

რი ვი ინ ფორ მა ციის სა შუა ლე ბებს.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლო ში არ არ სე ბობს გან ცხა დე ბე ბის გან მხილ ვე ლი და მოუ კი დე ბე ლი ორ გა ნო, არც 

სა კონ სულ ტა ციო ორ გა ნოე ბი, რომ ლე ბიც პო ტენ ციურ მამ ხი ლებ ლებს დე ტა ლურ ინ ფორ მა ციას მიაწ ვდი და მხი ლე ბის 

პრო ცე დუ რე ბი სა და დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ. და მოუ კი დე ბე ლი ორ გა ნოს არ სე ბო ბა ხელს შეუწ ყობს სა ჯა რო და 

კერ ძო სექ ტო რებ ში მხი ლე ბის გან ცხა დე ბის ობიექ ტურ შე ფა სე ბას.

გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ციის კონ ვენ ცია ში კო რუფ ციის წი ნააღ მდეგ (UNCAC) აღ ნიშ ნუ ლია, რომ მხი ლე ბის 

ეფექ ტია ნად გან ხორ ციე ლე ბის თვის სა ჭი როა ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბის ორე ტა პია ნი მე ქა ნიზ მის შე მუ შა ვე ბა. პირ ველ 

ეტაპ ზე ინ ფორ მა ციის მიმ წო დე ბელ პირს უნ და ჰქონ დეს შე საძ ლებ ლო ბა, დარ ღვე ვის შე სა ხებ აც ნო ბოს უშუა ლოდ ორ-

გა ნი ზა ციის ხელ მძღვა ნე ლო ბას ან სპე ცია ლუ რად კო რუფ ციის ფაქ ტე ბის შე სას წავ ლად შექ მნილ ჯგუფს. რაც შეე ხე ბა 

მეო რე დო ნეს, მამ ხი ლე ბელს უნ და ჰქონ დეს შე საძ ლებ ლო ბა, მი მარ თოს უფ ლე ბის დაც ვის გა რე მე ქა ნიზ მებს, მაგ., 

ომ ბუდ სმენს, სა ზო გა დოებ რივ ორ გა ნი ზა ციებს, კო რუფ ციას თან ბრძო ლის სპე ცია ლურ საა გენ ტოს (ა სე თის არ სე ბო ბის 

შემ თხვე ვა ში). კა ნო ნი პირს უნ და აძ ლევ დეს პირ და პირ მხი ლე ბის მეო რე დო ნის (გა რე მე ქა ნიზ მე ბი) გა მო ყე ნე ბის უფ-

ლე ბას, თუ კი არ სე ბობს პი რის ვიქ ტი მი ზა ციის ან მი სი სა მარ თლებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის დარ ღვე ვის რეა ლუ რი საფ რთხე. 

თით ქმის იმა ვე ში ნაარ სის სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი შეი მუ შა ვა ევ რო კო მი სიამ თაღ ლი თო ბას თან ბრძო ლის 

ევ რო პულ ბიუ როს თან (OLAF) ერ თად. ევ რო კო მი სია გა მო ყოფს მხი ლე ბის ში და და გა რე ფორ მებს. 

• ში და ფორ მა ორი სა ფე ხუ რის გან შედ გე ბა: პირ ველ სა ფე ხურ ზე და საქ მე ბუ ლის მიერ მხი ლე ბის გან ხორ ციე ლე ბა 

ხდე ბა უშუა ლოდ ხელ მძღვა ნელ თან, გე ნე რა ლურ დი რექ ტორ თან ან სამ სა ხუ რის უფ როს თან. იმ შემ თხვე ვა ში, 

თუ მხი ლე ბას მოჰ ყვე ბა სამ სა ხუ რებ რი ვი დევ ნა ან პირ ველ სა ფე ხურ ზე ინ ფორ მა ციის მი ღე ბა ზე უფ ლე ბა მო სი ლი 

პი რი თა ვად არ ღვევს კა ნონს, მამ ხი ლე ბე ლი მი მარ თავს მხი ლე ბის ში და დო ნის მეო რე სა ფე ხურს - გე ნა რა ლურ 

სამ დივ ნოს ან თაღ ლი თო ბას თან ბრძო ლის ბიუ როს (OLAF). 

• რაც შეე ხე ბა მხი ლე ბის გა რე ფორ მას (სა ზო გა დოე ბა და მე დია), მი სი  გა მო ყე ნე ბა და საშ ვე ბია რო გორც უკი-

დუ რე სი ზო მა, იმ შემ თხვე ვა ში, თუ კო მი სია ან OLAF ინ ფორ მა ციას საქ მის წარ მოე ბას თან და კავ ში რე ბით მამ-

ხი ლე ბელს 60 დღის ვა და ში არ მიაწ ვდის.66 შეც დო მე ბის თა ვი დან ასა რი დებ ლად ევ რო კო მი სიამ პო ტენ ციუ რი 

მამ ხი ლე ბელ თათ ვის შეი მუ შა ვა მი თი თე ბე ბი. მათ შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვათ, გაია რონ კონ ფი დენ ცია ლუ რი და 

მიუ კერ ძოე ბე ლი კონ სულ ტა ცია, რა თა გან საზ ღვრონ, კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში აქვთ თუ არა მხი ლე ბის გან ხორ-

ციე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა.67

კონ სულ ტა ციის მი ღე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე საუ ბა რია აგ რეთ ვე ევ რო პის საბ ჭოს იუ რი დიუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის 

კო მი ტე ტის (CDCJ) მიერ 2014 წელს შე მუ შა ვე ბულ რე კო მენ და ცია ში CM/Rec(2014)7, რო მე ლიც მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვას 

ეხე ბა. რე კო მენ და ციის მი ხედ ვით მნიშ ვნე ლო ვა ნია, შეიქ მნას ორ გა ნოე ბი, რომ ლე ბიც პო ტენ ციურ მამ ხი ლე ბელს კონ-

ფი დენ ცია ლურ და უფა სო კონ სულ ტა ციას გაუ წე ვენ. ასე თი ორ გა ნი ზა ციე ბის არ სე ბო ბი სა და მა თი კოორ დი ნა ტე ბის შე-

სა ხებ ინ ფორ მა ცია სა ზო გა დოე ბის თვის უნ და იყოს ხელ მი საწ ვდო მი. ასე ვე, სა ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში, უნ და შე მუ შავ დეს 

კონ სულ ტა ციე ბის სხვა მე ქა ნიზ მე ბი.68

საერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო პა ლა ტა (ICC) ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ციებს მოუ წო დებს, შექ მნან მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტის-

თვის სა ჭი რო ში და მე ქა ნიზ მი, რა მაც და საქ მე ბუ ლე ბის თვის კერ ძო კო რუფ ციას თან და კავ ში რე ბით კონ სულ ტა ციის 

გა წე ვა და კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის დაც ვა უნ და უზ რუნ ველ ყოს.69 მხი ლე ბის გან სა ხილ ვე ლად და მამ ხი ლებ ლის დაც ვის 

უზ რუნ ველ სა ყო ფად ორ გა ნი ზა ციებ მა უნ და შეარ ჩიონ მა ღა ლი რე პუ ტა ციი სა და დი დი გა მოც დი ლე ბის მქო ნე პი რე ბი, 

რომ ლე ბიც მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვას და მოუ კი დებ ლად, სპე ცია ლუ რად შექ მნი ლი ჯგუ ფე ბის ან მოწ ვეუ ლი და მოუ კი დე-

ბე ლი კომ პა ნიე ბის მეშ ვეო ბით უზ რუნ ველ ყო ფენ.70

აღ ნიშ ნულ სა კით ხთან და კავ ში რე ბით სა ხელ მწი ფო თა პრაქ ტი კა არაერ თგვა რო ვა ნია. მა გა ლი თის თვის: გაერ თია-

ნე ბუ ლი სა მე ფო ით ვა ლის წი ნებს მხი ლე ბის „მრა ვალ დო ნიან“  სა შუა ლე ბებს, რო მელ თა მეშ ვეო ბი თაც და საქ მე ბულს 

66. European Comission. ( 6.12.2012 ). COMMUNICATION TO THE COMMISSION - Communication from Vice-President Šefčovič to the Commission on Guidelines on 

Whistleblowing. Brussels.PP. 5-6

67. European Comission. ( 6.12.2012 ). COMMUNICATION TO THE COMMISSION - Communication from Vice-President Šefčovič to the Commission on Guidelines on 

Whistleblowing. Brussels.PP. 5-6

68. Appendix to Recommendation CM/Rec(2014)7, Para. 27-29

69. ICC Commission on Anti-Corruption. (თ. გ.). ICC Guidelines on Whistleblowing. P.5

იხ. ლინკი: http://www.giaccentre.org/documents/ICCwhistleblowing.pdf

70. ICC Commission on Anti-Corruption. (თ. გ.). ICC Guidelines on Whistleblowing. PP.4-5 
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შეუძ ლია ინ ფორ მა ცია მია წო დოს რო გორც დამ საქ მე ბელს ან მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნოს, ასე ვე მი მარ თოს „გა რე შე 

პირს“, მა გა ლი თად, პარ ლა მენ ტის წევრს ან პირ და პირ მას მე დიას.71 სა ჯა რო ინ ტე რეს თა გამ ჟღავ ნე ბის აქ ტი (PIDA) 

ხელს უწ ყობს ში და სექ ტორ ში მხი ლე ბის წა ხა ლი სე ბას გა რე სა შუა ლე ბე ბის თვის მი მარ თვამ დე.72 სა ჯა რო მხი ლე ბი სას 

სა სა მარ თლო ყო ველ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში იხი ლავს და აფა სებს სა ჯა რო და კერ ძო ინ ტე რე სებს შო რის ბა ლან სის 

დაც ვის სა კითხს, ასე ვე ორ გა ნი ზა ციის შიგ ნით სა კით ხის მოგ ვა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.73

გაერ თია ნე ბულ სა მე ფო ში მხი ლე ბის გან ცხა დე ბა ზე მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნოა 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის კო მი სიო ნერ თა ოფი სი (The Office of the Civil Service Commissioners (OCSC)). კო მი სიო ნე რებს ნიშ ნავს 

დე დო ფა ლი, ისი ნი მთავ რო ბის გან სრუ ლიად და მოუ კი დებ ლე ბი არიან და არ ით ვლე ბიან სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბად. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ OCSC-ს არ აქვს მხი ლე ბა თა სა ჩივ რე ბის პირ და პირ მი ღე ბი სა და გა დაწ ყვე ტის უფ ლე ბა. კო მი-

სია გა ნი ხი ლავს მხი ლე ბის გან ცხა დე ბა ზე მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის კა ნო ნიე რე ბას სა ჩივ რე ბის სა ფუძ ველ ზე.74

რუ მი ნე თის ,მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვის შე სა ხებ კა ნონ ში (The Whistleblower Protection Act) მო ცე მუ ლია მხი ლე ბის, რო-

გორც ში და ორ გა ნი ზა ციუ ლი, ისე გა რე სა შუა ლე ბე ბი. მამ ხი ლე ბელ მა შეიძ ლე ბა მი მარ თოს: სა მარ თალ დამ რღვე ვის 

ზემ დგომ თა ნამ დე ბო ბის პირს; ასე ვე იმ ორ გა ნი ზა ციის დი რექ ტორს ან სა დის ციპ ლი ნო კო მი სიას, სა დაც კა ნონ დარ-

ღვე ვა გან ხორ ციელ და (თუ დამ ნა შა ვე იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი არ არის).75 რაც შეე ხე ბა გა რე სა შუა ლე ბებს, მამ ხი ლე-

ბელს შეუძ ლია მი მარ თოს: სა სა მარ თლოს; ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტი სა და შეუ თავ სებ ლო ბის სა კით ხე ბის გან მხილ ველ 

ორ გა ნოს; პრო ფე სიულ ორ გა ნი ზა ციებს; გაერ თია ნე ბებს ან სა მე წარ მეო სა ზო გა დოე ბებს.76 ზე მოხ სე ნე ბუ ლი კა ნო ნი 

აგ რეთ ვე ად გენს მხი ლე ბის და მა ტე ბით გზებს, რაც შეიძ ლე ბა იყოს სა პარ ლა მენ ტო კო მი სია; მე დია სა შუა ლე ბე ბი; არა-

სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი.77

სლო ვე ნია ში შექ მნი ლია და მოუ კი დე ბე ლი ორ გა ნო - კო რუფ ციის პრე ვენ ციის კო მი სია (The Commission for the Preventions 

of Corruption). კა ნო ნი,78 მამ ხი ლებ ლის  დაც ვის მე ქა ნიზ მებ თან ერ თად, გან საზ ღვრავს აღ ნიშ ნუ ლი კო მი სიის ამო ცა ნებს 

და მის თვის ჩვე ნე ბის მი ცე მის პრო ცე დუ რებს.79 მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ კო მი სია და მოუ კი დე ბე ლია, ის სა ხელ მწი ფოს გან 

იღებს და ფი ნან სე ბას, რაც მის სრულ და მოუ კი დებ ლო ბას უქ მნის საფ რთხეს.80 მხი ლე ბა ძი რი თა დად შე საძ ლე ბე ლია ორი 

არ ხის სა შუა ლე ბით - პო ლი ცია და კო რუფ ციის პრე ვენ ციის კო მი სია. პო ლი ციის თვის ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა შეიძ ლე ბა 

ცხე ლი ხა ზის ნო მერ ზე და რეკ ვით ან ელექ ტრო ნუ ლი ან გა რი შის გაგ ზავ ნით; ხო ლო კო რუფ ციის პრე ვენ ციის კო მი სიის-

თვის ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა ხორ ციელ დე ბა რო გორც სა ტე ლე ფო ნო, ისე ელექ ტრო ნუ ლი სა შუა ლე ბით.81

აღ სა ნიშ ნა ვია და ნიის მა გა ლი თი - შრო მი თი ურ თიერ თო ბის დროს წარ მო შო ბი ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვის შე სა ხებ 

ინ ფორ მა ცია მიე წო დე ბა და საქ მე ბულ თა კავ შირს, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბას. აღ ნიშ ნულ 

კავ შირ ში გაერ თია ნე ბუ ლია და საქ მე ბულ თა 80 პრო ცენ ტი და ხე ლი სუფ ლე ბა მათ საქ მია ნო ბა ში არ ერე ვა. სა გუ ლის ხმოა, 

რომ 2013 წელს და ნიის სამ მა ად გი ლობ რივ მა თვით მმარ თვე ლო ბამ მამ ხი ლებ ლის საა გენ ტო შექ მნა, თუმ ცა დაც ვის 

პრო ცე დუ რუ ლი სა კით ხე ბი კი დევ სა ჭი როებს დახ ვე წას.82

6. მამ ხი ლებ ლის დაც ვის პრო ცე დუ რუ ლი სა კით ხე ბი

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა აწე სებს მთელ რიგ პრო ცე დუ რულ სა კით ხებს, რო მელ თა დაც ვაც მნიშ ვნე ლო ვა-

ნია მხი ლე ბის გან ცხა დე ბის გან ხილ ვი სას. გან ხილ ვა ში არ უნ და მო ნა წი ლეობ დეს ის პი რი, რო მელ საც  ეხე ბა მხი ლე ბის 

გან ცხა დე ბა; ან რო მე ლიც პირ და პირ ან არა პირ და პირ დაინ ტე რე სე ბუ ლია გა დაწ ყვე ტი ლე ბის შე დე გით; ან არ სე ბობს 

სხვა გა რე მოე ბა, რო მე ლიც საეჭ ვოს ხდის მის მიუ კერ ძოებ ლო ბას. 

კა ნო ნი აძ ლევს სა შუა ლე ბას მხი ლე ბულს, იმარ თლოს თა ვი მხი ლე ბის ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით; გაეც ნოს მის წი-

ნააღ მდეგ არ სე ბულ მტკი ცე ბუ ლე ბებს და პა სუ ხი გას ცეს მხი ლე ბის გან ცხა დე ბას. ეს პო ზი ცია უნ და აი სა ხოს გან მხილ-

ვე ლი ორ გა ნოს სა ბო ლოო გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ში.

თუ აღ მოჩ ნდე ბა, რომ მხი ლე ბის გან ცხა დე ბა შეი ცავს სქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის ან  ეთი კის ნორ მე ბის დარ-

ღვე ვას ან დარ ღვე ვის საფ რთხეს, გან ცხა დე ბის გან მხილ ვე ლი ორ გა ნო ვალ დე ბუ ლია, მი მარ თოს შე სა ბა მის უფ ლე ბა-

71. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.83

72. Global Guide to Whistleblowing Programs-2012. P.94

73. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.83

74. მამხილებელთა დაცვის პრაქტიკის მიმოხილვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაერთიანებულ სამეფოში, ავსტრალიასა და აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნებში (მოლდოვა, სლოვენია, ხორვატია)-საჯარო სამსახურის ბიურო. გვ.15

75. Whistleblower Protection Assessment Report.Transparency International Romania.P.10

76. Whistleblower Protection Assessment Report.Transparency International Romania.P.10

77. Whistleblower Protection Assessment Report.Transparency International Romania.P.11

78. Integrity and Prevention of Corruption Act

79. INTEGRITY AND PREVENTION OF CORRUPTION ACT (ZIntPK).Article 23

80. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.77

81. მამხილებელთა დაცვის პრაქტიკის მიმოხილვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაერთიანებულ სამეფოში, ავსტრალიასა და აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნებში (მოლდოვა, სლოვენია, ხორვატია)-საჯარო სამსახურის ბიურო. გვ.23

82. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.38
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მო სილ ორ გა ნოებს. დაუშ ვე ბე ლია, გა დაწ ყვე ტი ლე ბა დაე ფუძ ნოს იმ გა რე მოე ბებს, რაც  საქ მის წარ მოე ბის პრო ცეს ში 

გან ხი ლუ ლი არ ყო ფი ლა.

გაე როს კო რუფ ციის წი ნააღ მდეგ კონ ვენ ციის (UNCAC) 33-ე მუხ ლში არის დათ ქმა, რომ მამ ხი ლებ ლის მიერ ინ ფორ-

მა ციის გამ ჟღავ ნე ბი სას მოქ მე დებს მამ ხი ლებ ლის კე თილ სინ დი სიე რად მოქ მე დე ბის პრე ზუმ ფცია, სა ნამ სა პი რის პი რო 

არ დამ ტკიც დე ბა. სა ხელ მწი ფოებ მა უნ და გან საზ ღვრონ, რა საფ რთხეე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნდე ბა მამ ხი ლე ბე ლი, თუ ინ-

ფორ მა ციის მი წო დე ბის შემ დეგ მის გან მოწ მის სა ხით ჩვე ნე ბის მი ცე მას მოით ხო ვენ; რო გორ შეიც ვლე ბა მამ ხი ლებ ლის 

ფი ნან სუ რი და კა რიე რუ ლი მდგო მა რეო ბა.83

ევ რო საბ ჭოს რე ზო ლუ ციის (1729 (2010)) თა ნახ მად, კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და იცავ დეს მამ ხი ლე ბელს სამ სა ხუ რებ რი ვი 

დევ ნის გან, უნ და არ სე ბობ დეს მე ქა ნიზ მი, რომ ლი თაც გა ნი ხი ლე ბა მამ ხი ლებ ლის სა ჩივ რე ბი სამ სა ხუ რებ რივ შე ვიწ როე-

ბას თან და კავ ში რე ბით და უზ რუნ ველ ყოფს მამ ხი ლებ ლის თვის მი ყე ნე ბუ ლი ზია ნის ანაზ ღაუ რე ბას.84

ევ რო საბ ჭოს მი ნის ტრთა კო მი ტე ტის რე კო მენ და ციის (CM/Rec(2014)7) თა ნახ მად, ნე ბის მიერ პირს, რო მელ საც პირ-

და პირ ან არა პირ და პირ მიად გა ზია ნი არა ზუს ტი ან მცდა რი ინ ფორ მა ციის გამ ჟღავ ნე ბის შე დე გად, უნ და შეუ ნარ ჩუნ დეს 

სა სა მარ თლო ში დაც ვის ან ზია ნის ანაზ ღაუ რე ბის უფ ლე ბა. დამ საქ მე ბელს უნ და აეკ რძა ლოს, გა მოი ყე ნოს კა ნო ნით ან 

ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და საქ მე ბუ ლის მიერ მოხ სე ნე ბის გა კე თე ბის ან ინ ფორ მა ციის 

გამ ჟღავ ნე ბის ხელ შე საშ ლე ლად ან მის და სას ჯე ლად.85 

მამ ხი ლებ ლის მიერ გა კე თე ბულ მოხ სე ნე ბებ სა და გამ ჟღავ ნე ბას უნ და მოჰ ყვეს გა მო ძიე ბა, და, სა ჭი როე ბის შემ-

თხვე ვა ში, დამ საქ მე ბელ მა, სა ხელ მწი ფო მა რე გუ ლი რე ბელ მა, სა მარ თალ დამ ცავ მა ან სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოებ მა 

უნ და მიი ღონ ეფექ ტია ნი ზო მე ბი. მამ ხი ლე ბელს გა მო ძიე ბის მიმ დი ნა რეო ბი სა და შე დე გე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია უნ და 

მია წო დოს იმ უფ ლე ბა მო სილ მა პირ მა /ორ გა ნომ, ვის თა ნაც გაა კე თა მოხ სე ნე ბა.86 მამ ხი ლებ ლის დაც ვა არ უნ და შეწ ყდეს 

მხო ლოდ იმ მი ზე ზით, რომ ის შეც და ან მის მიერ გაც ხა დე ბულ მა სა ზო გა დოებ რივ მა საფ რთხემ არ წარ მოშ ვა რეა ლუ რი 

შე დე გი, თუ კი მას ჰქონ და გო ნივ რუ ლი სა ფუძ ვე ლი, დარ წმუ ნე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო ინ ფორ მა ციის სის წო რე ში. მამ ხი ლე ბელს 

უნ და ჰქონ დეს შე საძ ლებ ლო ბა, დაიწ ყოს სა მო ქა ლა ქო, სის ხლის ან ად მი ნის ტრა ციულ სა მარ თლებ რი ვი წარ მოე ბა.87

სა ხელ მწი ფო თა პრაქ ტი კა არ არის ერ თგვა რო ვა ნი პრო ცე დუ რებ თან და კავ ში რე ბი თაც. გაერ თია ნე ბუ ლი სა მე ფოს 

სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტი (PIDA) და საქ მე ბუ ლის გა თა ვი სუფ ლე ბის დროს მტკი ცე ბის ტვირთს აკის რებს დამ საქ მე ბელს, 

რო მე ლიც ვალ დე ბუ ლია ამ ტკი ცოს, რომ გა თა ვი სუფ ლე ბა მოხ და ობიექ ტუ რი სა ფუძ ვლით და არა მხი ლე ბის ფაქ ტთან 

და კავ ში რე ბით. თა ვის მხრივ, მამ ხი ლე ბელს უფ ლე ბა აქვს მოით ხო ვოს კომ პენ სან ცია მი ყე ნე ბუ ლი ზია ნის თვის, რო მე-

ლიც შეიძ ლე ბა იყოს მაქ სი მუმ 5 მი ლიო ნი ევ რო.88 

ლუქ სემ ბურ გის კა ნო ნი შეი ცავს ინო ვა ციურ დე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებს და ნა შაუ ლის 

ან სხვა სა ხის დარ ღვე ვის შე სა ხებ სა ჩივ რის შე ტა ნის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ანი ჭებს. „საერ თა შო რი სო გამ ჭირ ვა ლო ბა 

ლუქ სემ ბურ გი“ იყო პირ ვე ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია, რო მელ მაც მთავ რო ბის მიერ მი ნი ჭე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გა ნა ხორ ციე ლა. ორ გა ნი ზა ციამ აგ რეთ ვე მი მარ თა მთავ რო ბას, რა თა დაეც ვათ ის მამ ხი ლებ ლე ბიც, 

რომ ლე ბიც მი მარ თავ დნენ მე სა მე პი რებს, რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, იუ რი დიუ ლი დახ მა რე ბის ცენ ტრე ბი.89 

7. მამ ხი ლებ ლის წა ხა ლი სე ბა და ჯილ დოე ბი

სა ხელ მწი ფომ ფარ თოდ უნ და დაუ ჭი როს მხა რი მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუტს, რა თა  ინ ფორ მა ციის გა სა ჯა როე ბას-

თან და კავ ში რე ბით სა ზო გა დოე ბა სა და კონ კრე ტულ პრო ფე სიებ ში და დე ბი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა შეიქ მნას. მხი ლე ბის 

წა ხა ლი სე ბის თვის შე საძ ლე ბე ლია ჯილ დოე ბის შე მო ღე ბა. ჯილ დოს შე მო ღე ბით, ერ თი მხრივ, მამ ხი ლებ ლის თვის მი-

ყე ნე ბუ ლი ზია ნი კომ პენ სირ დე ბა, მეო რე მხრივ კი, მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტის მი მართ და დე ბი თი გან წყო ბა იქ მნე ბა. 

შე საძ ლე ბე ლია, ჯილ დო და წეს დეს იმ ფუ ლა დი ფონ დე ბი დან, რომ ლე ბიც მხი ლე ბის მეშ ვეო ბით აღ დგა სა მარ თალ-

დარ ღვე ვის აღ კვე თით.

ევ რო საბ ჭოს მი ნის ტრთა კო მი ტე ტის რე კო მენ და ციით, ეროვ ნუ ლი სის ტე მე ბი ხელს უნ და უწ ყობ დეს ისე თი გა რე მოს 

შექ მნას, რო მე ლიც წაა ხა ლი სებს ინ ფორ მა ციის გამ ჟღავ ნე ბას აშ კა რად, ვი ნაო ბის და მალ ვის გა რე შე. სა ზო გა დოე ბივ 

ინ ტე რე სებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბის წა მოჭ რი სას პი რე ბი თავს უსაფ რთხოდ უნ და გრძნობ დნენ. უნ და გა ნი საზ-

ღვროს ინ ფორ მა ციის გამ ჟღავ ნე ბის თვის სა ჭი რო სა შუა ლე ბე ბი და ხე ლი შეეწ ყოს მი მარ თვია ნო ბას.90

OECD-ის რე კო მენ და ციის თა ნახ მად, მხი ლე ბის წა ხა ლი სე ბის თვის მი ზან შე წო ნია ლია მამ ხი ლე ბელ თა და ჯილ დოე-

83. United Nations Office of Drugs and Crime. (2009). Technical Guide to the United Nationts Convention against Corruption. New York: United Nations. P. 108

84. Parliamentary Assembly of CoE. Resolution 1729 (2010) Final version - Protection of “whistle-blowers”. Para. 6.2.5

85. Appendix to Recommendation CM/Rec(2014)7, Para. 9-11

86. Appendix to Recommendation CM/Rec(2014)7, Para 19-20

87. Appendix to Recommendation CM/Rec(2014)7, Para 22-23

88. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.83

89. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.62

90. Appendix to Recommendation CM/Rec(2014)7, Para.12-13
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ბის სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა. და ჯილ დოე ბის სის ტე მა შეიძ ლე ბა მოი ცავ დეს ფუ ლად ან სიმ ბო ლურ ჯილ დოს.91 ამე რი კის 

შეერ თე ბულ შტა ტებ ში, Dodd-Frank-ის აქ ტის თა ნახ მად, ინ დი ვი დებს შეუძ ლიათ მოით ხო ვონ იმ თან ხის 10-30%, რომ ლის 

აღ დგე ნაც სა ხელ მწი ფოს თვის მოხ და, მათ მიერ მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის მეშ ვეო ბით.92  

სამ ხრეთ კო რეის კა ნონ მდებ ლო ბა93 ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს ფუ ლად ჯილ დოებს კო რუფ ციუ ლი ქმე დე ბე ბის მხი ლე-

ბას თან და კავ ში რე ბით. ან ტი კო რუფ ციულ მა და სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბის კო მი სიამ შე საძ ლოა მამ ხი ლე ბელს გა დას ცეს 

2 მი ლიო ნი აშშ დო ლა რი, თუ მის მიერ ინ ფორ მა ციის გამ ჟღავ ნე ბამ უშუა ლოდ შეი ტა ნა წვლი ლი სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე-

ბე ბის თვის სარ გებ ლის გაზ რდა სა და არა მიზ ნობ რი ვი და ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა ში.94

8. ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბა

მამ ხი ლე ბელ თა ინ სტი ტუტ თან და კავ ში რე ბით სა ზო გა დოე ბის ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბა გა მოწ ვე ვაა თით ქმის ყვე-

ლა ქვეყ ნის თვის. საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბი თა ვიანთ რე კო მენ და ციებ ში თან ხმდე ბიან, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 

სა ხელ მწი ფოებ მა ამ მხრივ გარ კვეუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი შეი მუ შაონ.

სა ქარ თვე ლო ში მამ ხი ლე ბელ თა მი მართ თან და თან იზ რდე ბა და დე ბი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა და ხშირ დე ბა სა მარ-

თალ დარ ღვე ვებ ზე მხი ლე ბის ფაქ ტე ბი. 2014 წლის  სექ ტემ ბრი დან 2015 წლის ბო ლომ დე მხი ლე ბის სტა ტის ტი კა ასე-

თია: იუს ტი ციის სა მი ნის ტრო ში და მის დაქ ვემ დე ბა რე ბულ სსიპ -ებ ში - 42 შემ თხვე ვა; პრო კუ რა ტუ რა ში - 49; თავ დაც ვის 

სა მი ნის ტრო ში - 20; ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო ში კი 19 შემ თხვე ვა. ჯამ ში დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა დაე კის რა 7 

მხი ლე ბულ პირს, მათ გან 2 და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლდა.95

OECD-ის სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი მამ ხი ლებ ლის დაც ვას თან და კავ ში რე ბით ხაზს უს ვამს შვიდ პრიო რი ტე ტულ 

სა კითხს, რო მელ თა გან ერ თ-ერ თია ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბა და ტრე ნინ გე ბი. რე კო მენ და ციის მი ხედ ვით, სა ზო გა დოე-

ბის ცნო ბიე რე ბის პე რიო დუ ლად ამაღ ლე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად უწ ყობს ხელს მამ ხი ლე ბელ თა წა ხა ლი სე ბა სა და დაც ვას. 

და საქ მე ბუ ლე ბის თვის მხი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა ხელს უწ ყობს მამ ხი ლებ ლის ინ სტი-

ტუ ტის მი მართ უარ ყო ფი თი სო ცია ლურ -კულ ტუ რუ ლი კონ ტექ სტის შეც ვლას. სა ჭი როა მხი ლე ბის გან მხილ ველ პირ თა 

გა დამ ზა დე ბაც, რა თა მათ ხა რის ხია ნად და დროუ ლად დაიც ვან მამ ხი ლე ბე ლი.96

ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის სა ჭი როე ბა ზე საუ ბა რია ასე ვე დი დი ოცეუ ლის სა მი ტის ფარ გლებ ში მამ ხი ლებ ლის და-

სა ცა ვად შე მუ შა ვე ბულ ძი რი თად პრინ ცი პებ ში,97 სა დაც ერ თ-ერთ პუნ ქტად მი თი თე ბუ ლია ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის 

სა ჭი როე ბა მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტი სა და მი სი წვლი ლის შე სა ხებ სა ზო გა დოე ბა ში.98

სხვა დას ხვა ქვეყ ნის კა ნონ მდებ ლო ბი სა თუ პრაქ ტი კის ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ ცნო ბიე რე ბის პრობ ლე მა მეტ -ნაკ-

ლე ბად ყველ გა ნაა და ამ მხრივ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზო მე ბის მი ღე ბაა სა ჭი რო. 

გაერ თია ნე ბუ ლი სა მე ფო წარ მოად გენს ერ თ-ერთ იმ სა ხელ მწი ფოს, სა დაც სა ზო გა დოე ბის ცნო ბიე რე ბა მამ ხი ლე-

ბელ თა ინ სტი ტუ ტის შე სა ხაბ საკ მაოდ მა ღა ლია. თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ სა ჯა რო ინ ტე რეს თა გამ ჟღავ ნე ბის 

აქ ტი (PIDA) ერ თბა შად არ მიუ ღიათ. კა ნო ნის მი მართ სა ზო გა დოე ბა ში, პრო ფე სიულ კავ ში რებ ში, მთავ რო ბა სა და ბიზ-

ნეს ში გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რი არ სე ბობ და. მხი ლე ბის მი მართ და დე ბი თი და მო კი დე ბუ ლე ბა ყო ველ წლიუ რად იზ რდე ბა 

- ბო ლო გა მო კით ხვის მი ხედ ვით, მო სახ ლეო ბის 86 % მზად არის გახ დეს მამ ხი ლე ბე ლი, გან სხვა ვე ბით კონ ტი ნენ ტუ რი 

ევ რო პის გან, სა დაც ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი დაახ ლოე ბით 54 %-ია.99

ლუქ სემ ბურ გში მამ ხი ლე ბე ლი და დე ბი თად არ აღიქ მე ბა არც სა ხელ მწი ფო და კერ ძო  სტრუქ ტუ რებ ში, და არც 

ზო გა დად სა ზო გა დოე ბა ში.100 თა ვად სიტ ყვა „მამ ხი ლე ბე ლი“ ზედ მი წევ ნით ზუს ტად არც ითარ გმნე ბა ლუქ სემ ბურ გში 

არ სე ბულ სამ ად მი ნის ტრა ციულ ენა ზე, რაც მი სი აღ ქმის პრობ ლე მას ქმნის. შე დე გად, მხი ლე ბის შემ თხვე ვე ბიც იშ ვია-

თია. 2013 წელს ლუქ სემ ბურ გის იუს ტი ციის მი ნის ტრმა სა ჯა როდ გა ნაც ხა და, რომ მთავ რო ბა იმუ შა ვებს მო სახ ლეო ბა ში 

ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტის სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის გზე ბის დახ ვე წის მიზ ნით.101

საფ რან გეთ ში ბევრ პო ლი ტი კოსს, ბიზ ნეს მენს და სხვა დას ხვა გაერ თია ნე ბის ლი დერს მიაჩ ნია, რომ მამ ხი ლე ბელ-

თა უფ ლე ბე ბის გა ფარ თოე ბა არ არის სა ჭი რო. საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის ზე გავ ლე ნა რომ არა, საფ რან გეთ ში 

მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვის სა კით ხი არ წა მოიჭ რე ბო და.102 და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ზო გა დოე ბა ში შეიც ვა ლა მას შემ დეგ, რაც 

ფი ნან სუ რი, ჯან მრთე ლო ბი სა და გა რე მოს დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სკან და ლე ბი გა მოაშ კა რავ და. საფ რან გე თის 
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სა ზო გა დოე ბა ში მამ ხი ლე ბელ თა მნიშ ვნე ლო ბის ზრდა გა მოიწ ვია მე დია ში გავ რცე ლე ბულ მა სხვა დას ხვა ინ ფორ მა ციამ 

- 2009 წელს გა ყიდ ვი დან ამოი ღეს დია ბე ტის წა მა ლი, რო მელ საც ხალ ხი წო ნა ში დაკ ლე ბის მიზ ნით იყე ნებ და. აღ ნიშ-

ნულ მა მე დი კა მენ ტმა 2000 ადა მია ნის სიკ ვდი ლი გა მოიწ ვია. წამ ლის მწარ მოე ბელს ბრა ლი წაუ ყე ნეს ჯამ რთე ლო ბის-

თვის სა რის კო გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბის და მალ ვის გა მო. მომ ხდარ მა სკან დალ მა სა ზო გა დოე ბის აზ რის მამ ხი ლე ბელ თა 

სა სი კე თოდ ფორ მი რე ბა გა ნა პი რო ბა.103

დას კვნა

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში „სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ინ ტე რეს თა შეუ თავ სებ ლო ბი სა და კო რუფ ციის შე სა ხებ“, 2009 წლი დან 

მო ყო ლე ბუ ლი, რამ დენ ჯერ მე  გან ხორ ციელ და ცვლი ლე ბა. თა ვი მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვის შე სა ხებ ევ რო პულ სტან დარტს 

მიუახ ლოვ და. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის 

რე კო მენ და ციებს, ჯერ კი დევ არ სე ბობს მი სი დახ ვე წის სა ჭი როე ბა. გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრაქ ტი კა ში კა-

ნონ მდებ ლო ბის ეფექ ტია ნად გა მო ყე ნე ბის ხელ შეწ ყო ბა.

საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის რე კო მენ და ციე ბი სა და იმ ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კის გაა ნა ლი ზე ბით, სა დაც მამ ხი-

ლე ბე ლის ინ სტი ტუ ტი მა ღალ დო ნე ზეა გან ვი თა რე ბუ ლი, ნაშ რომ ში გა მო ყო ფი ლია რამ დე ნი მე პრობ ლე მუ რი სა კით ხი, 

რო მელ თა მოგ ვა რე ბაც ამ ინ სტი ტუ ტის გაძ ლიე რე ბა სა და ეფექ ტიან ფუნ ქციო ნი რე ბას შეუწ ყობს ხელს.

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვას კერ ძო სექ ტორ ში არ აწეს რი გებს, მიუ ხე და ვად იმი სა, 

რომ კერ ძო სექ ტორ ში კო რუფ ციის აღ მოფ ხვრა სა ქარ თვე ლოს ან ტი კო რუფ ციუ ლი სა მოქ მე დო სტრა ტე გიის ერ თ-ერ თი 

პრიო რი ტე ტია. კერ ძო სექ ტო რი მოი ცავს ისეთ სფე როებს, რო გო რე ბი ცაა ჯან დაც ვა, კვე ბის მრეწ ვე ლო ბა, დაზ ღვე ვა, 

ტრან სპორ ტი რე ბა და სხვ. კერ ძო სექ ტორ ში არ სე ბულ მა სა მარ თალ დარ ღვე ვებ მა შე საძ ლოა საფ რთხე შეუქ მნას სა-

ზო გა დოე ბის ჯან მრთე ლო ბას, სა ჯა რო წეს რიგს და უსაფ რთხოე ბას, ეკო სის ტე მებს; შეარ ყიოს სა ზო გა დოე ბის ნდო ბა 

სა ხელ მწი ფო სად მი და ა. შ.

მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბე ბი მო ცე მუ ლია სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში „სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ინ ტე რეს თა 

შეუ თავ სებ ლო ბი სა და კო რუფ ციის შე სა ხებ“. არაერთ ქვე ყა ნა ში მამ ხი ლე ბელ თა შე სა ხებ რე გუ ლა ციე ბი გან ცალ კე ვე-

ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტი თაა მო წეს რი გე ბუ ლი. ერ თია ნი სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბა ხელს უწ ყობს მამ ხი ლებ-

ლის დაც ვას რო გორც კერ ძო, ისე სა ჯა რო სექ ტორ ში. ამას თან, თა ვი დან ირი დებს კა ნონ მდებ ლო ბის ბუნ დო ვა ნე ბა სა 

და ორაზ როვ ნე ბას.

მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით, მხი ლე ბის გან ცხა დე ბებს გა ნი ხი ლავს იმ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის ში დაინ სპექ ტი რე-

ბის ქვე და ნა ყო ფი, რო მელ შიც სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რემ (მხი ლე ბულ მა) სა ვა რაუ დოდ დაარ ღვია კა ნონ მდებ ლო ბა ან /და 

ეთი კის ნორ მე ბი; ასე ვე, გა მომ ძიე ბე ლი; პრო კუ რო რი; სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლი. არაერ თი საერ თა შო რი სო 

რე კო მენ და ციის თა ნახ მად, და მოუ კი დე ბე ლი ორ გა ნოს შექ მნა ხელს შეუწ ყობს მხი ლე ბის გან ცხა დე ბის ობიექ ტურ და 

მიუ კერ ძოე ბელ გა მოკ ვლე ვას, რად გან არ წარ მოად გენს საქ მის შე დე გით დაინ ტე რე სე ბულ სუ ბიექტს. ამას თან, და მოუ-

კი დე ბე ლი ორ გა ნო გან სა კუთ რე ბით ეფექ ტია ნად გა მოი ყე ნე ბა იმ ქვეყ ნებ ში, რომ ლე ბიც მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუტს იც-

ნო ბენ რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო სფე რო ში. და მოუ კი დე ბე ლი ორ გა ნო აწე სებს ერ თიან სტან დარტს მამ ხი ლე ბელ თა 

და სა ცა ვად და უზ რუნ ველ ყოფს პო ტენ ციურ მამ ხი ლებ ლებს კონ სულ ტა ციე ბით.

უც ხოუ რი პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, რომ წა ხა ლი სე ბი სა და ჯილ დოე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის სა-

ზო გა დოე ბის და დე ბით და მო კი დე ბუ ლე ბას მხი ლე ბის მი მართ. ადა მია ნე ბის დი დი ნა წი ლი მხი ლე ბის გან თავს იკა ვებს, 

რად გან ფიქ რობს, რომ ეს გა სა კიც ხი საქ ციე ლია და სა ზო გა დოე ბა მხარს არ დაუ ჭერს. თუ სა ხელ მწი ფოს მიერ ოფი ცია-

ლუ რად დად გინ დე ბა ფუ ლა დი ან სიმ ბო ლუ რი ჯილ დოს გა და ცე მის ვალ დე ბუ ლე ბა, ამით ხა ზი გაეს მე ბა იმ სარ გე ბელს, 

რაც მხი ლე ბას მოაქვს სა ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დოე ბის თვის. ამას თან, ყუ რად ღე ბა გა მახ ვილ დე ბა მა მა ხი ლე ბელ თა 

როლ ზე კო რუფ ციას თან ბრძო ლა ში.

მამ ხი ლე ბელ თა შე სა ხებ სა ზო გა დოე ბა ში არ სე ბობს სტე რეო ტი პუ ლი მიდ გო მე ბი. ხში რად ისი ნი გაი გი ვე ბუ ლი არიან  

„ინ ფორ მა ტორ თან“, „დამ სმენ თან“ და ა. შ. სა ზო გა დოე ბის ნა წი ლის თვის მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტის და შე სა ბა მი სი დაც-

ვის გა რან ტიე ბის შე სა ხებ ნაკ ლე ბად არის ცნო ბი ლი. ეს ინ ფორ მა ციუ ლი ვა კუუ მი იწ ვევს ნე გა ტიურ და მო კი დე ბუ ლე ბა სა 

და მხი ლე ბის ფაქ ტე ბის სიმ ცი რეს. აღ ნიშ ნუ ლი წარ მო შობს სხვა დას ხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო აქ ტი ვო ბის გან ხორ ციე-

ლე ბის სა ჭი როე ბას, სა ზო გა დოე ბის ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და მხი ლე ბის ფაქ ტებ ზე მო მუ შა ვე პრო ფე სიო ნა ლე ბის 

კვა ლი ფი კა ციის გაზ რდის მიზ ნით.

103. Transparency International.Whistleblowing in Europe Legal Protection for Whistlewlowers in the Eu. P.45
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აღ ნიშ ნულ სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბით შე მო თა ვა ზე ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბია:

• დაი ნერ გოს მამ ხი ლებ ლის ინ სტი ტუ ტი კერ ძო სექ ტორ ში. სა ჭი როა კერ ძო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბის წა ხა-

ლი სე ბა ან მათ თვის კა ნო ნით ვალ დე ბუ ლე ბის გან საზ ღვრა მხი ლე ბის ში დაორ გა ნი ზა ციუ ლი მე ქა ნიზ მის და ნერ-

გვას თან და კავ ში რე ბით; 

• შეიქ მნას და მოუ კი დე ბე ლი კა ნო ნი, რო მე ლიც დე ტა ლუ რად გა ნი ხი ლავს მამ ხი ლე ბელ თა დაც ვი სა და მხი ლე ბის 

პრო ცე დუ რებს, დაი ცავს მამ ხი ლე ბელს კერ ძო და სა ჯა რო სექ ტორ ში, ზუს ტად გან საზ ღვრავს იმ გა მო ნაკ ლის 

შემ თხვე ვებს, რომ ლებ შიც მამ ხი ლე ბე ლი დაც ვის უფ ლე ბით ვერ ისარ გებ ლებს; 

• შეიქ მნას სპე ცია ლუ რი და მოუ კი დე ბე ლი ორ გა ნო, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მხი ლე ბის გან ცხა დე ბის მიუ კერ-

ძოე ბელ გან ხილ ვას, მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო პო ვე ბა სა და შე სა ბა მი სი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბას, ასე ვე გა დაწ-

ყვე ტი ლე ბის აღ სრუ ლე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბას. აღ ნიშ ნულ ორ გა ნოს უნ და დაე კის როს მამ ხი ლებ ლის ვი ნაო ბის 

კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის დაც ვა და მი სი/ მი სი ოჯა ხის წევ რის შე სა ბა მი სი დაც ვის გა რან ტიე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა 

(ა სე ვე, გარ კვეუ ლი პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში მა თი შრო მი თი პი რო ბე ბის მო ნი ტო რინ გი); პო ტენ ციუ რი მამ ხი-

ლებ ლის თვის კონ ფი დენ ცია ლუ რი და უფა სო კონ სულ ტა ციე ბის გა წე ვა;

• და წეს დეს ფუ ლა დი ან სიმ ბო ლუ რი ჯილ დოე ბი იმ მამ ხი ლებ ლე ბის თვის, რომ ლებ მაც სა ზო გა დე ბის ან სა ხელ-

მწი ფოს თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზია ნის თა ვი დან არი დე ბა შეძ ლეს; 

• გაი მარ თოს საინ ფორ მა ციო ხა სია თის შეხ ვედ რე ბი სხვა დას ხვა ასა კობ რივ /პრო ფე სიულ ჯგუფ თან, სა ზო გა-

დოე ბას მიე წო დოს ინ ფორ მა ცია მამ ხი ლებ ლის რო ლი სა და მხი ლე ბის, რო გორც კო რუფ ცია სა და სა მარ თალ-

დარ ღვე ვებ თან ბრძო ლის ერ თ-ერ თი საუ კე თე სო ინ სტრუ მენ ტის შე სა ხებ; უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს მა სობ რი ვი 

ინ ფორ მა ციის სა შუა ლე ბე ბის ჩარ თუ ლო ბა, ჩა ტარ დეს ტრე ნინ გე ბი ში დაორ გა ნი ზა ციულ დო ნე ზე რო გორც სა ჯა-

რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში, ისე კერ ძო სექ ტორ ში, სა დაც და საქ მე ბუ ლებს მხი ლე ბის წეს სა და მამ ხი ლებ ლის დაც ვის 

გა რან ტიებ ზე დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია მიე წო დე ბათ.
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საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვა

ნინო დემურაძე

გვანცა ბაქარაშვილი

ლევან ხოსიტაშვილი

თამარ მჭედლიშვილი

ირაკლი ახალკაციშვილი 

მენტორი: ვასილ გონაშვილი

სამართლის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი.

ავტორები:
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შინაარსი

შესავალი

კონსტიტუციის გადასინჯვა

დასკვნა
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შე სა ვა ლი

კონ სტი ტუ ცია არის ქვეყ ნის ძი რი თა დი კა ნო ნი, სა ხელ მწი ფოს და წე რი ლი და დაუ წე რე ლი სა მარ თლებ რი ვი ნორ-

მე ბის ერ თობ ლიო ბა, რაც გან საზ ღვრავს მის მარ თლწეს რიგს, გან სა კუთ რე ბით კი - სა ხელ მწი ფოს წყო ბი ლე ბას, მის 

სტრუქ ტუ რას, უმაღ ლეს ორ გა ნოებ სა და მათ ფუნ ქციებს, ასე ვე ეკო ნო მი კუ რი და სა ზო გა დოებ რი ვი ცხოვ რე ბის ძი რი-

თად პრინ ცი პებს და მო ქა ლა ქეე ბის სა მარ თლებ რივ სტა ტუსს, გა ნამ ტკი ცებს ადა მია ნის სა ყო ველ თაოდ აღია რე ბულ 

უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ ლე ბებს.1

მას უნ და შეე სა ბა მე ბო დეს სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი ყვე ლა სხვა კა ნო ნი. ნე ბის მიერ მო ქა ლა ქეს, გან სა კუთ რე ბით 

სა ჯა რო მო ხე ლეს, აუ ცი ლე ბე ლია ჰქონ დეს ინ ფორ მა ცია მი სი მნიშ ვნე ლო ბი სა და ძი რი თა დი დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ. 

- ისი ნი, რო გორც სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის გან მა ხორ ციე ლე ბე ლი სუ ბიექ ტე ბი, უშუა ლოდ არიან შე ბო ჭი ლი კონ-

სტი ტუ ციუ რი ნორ მე ბით. 

კონ სტი ტუ ცია ში შე სულ ერთ ცვლი ლე ბა საც კი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნის მოხ დე ნა შეუძ ლია ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ 

სა მარ თლებ რივ, სო ცია ლურ, პო ლი ტი კურ თუ კულ ტუ რულ ვი თა რე ბა ზე. აქე დან გა მომ დი ნა რე, გა საკ ვი რი არაა, რომ 

ქვეყ ნის მთა ვარ კა ნონ ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბი და მა თი რაო დე ნო ბა ხში რად სა ჯა რო გან ხილ ვე ბის სა გა ნი ხდე ბა. სა-

ზო გა დოე ბის ერ თი ნა წი ლის თვის კონ სტი ტუ ციის ხში რი ცვლი ლე ბა მიუ ღე ბე ლია, რად გან თვლის, რომ უზე ნაეს კა ნონს 

ავ ტო რი ტე ტი ეკარ გე ბა და შე საძ ლოა და კავ ში რე ბუ ლი იყოს რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი ძა ლის გავ ლე ნას თან.2

მეო რე ნა წი ლის თვის ცვლი ლე ბე ბი აღ ქმუ ლია რო გორც გარ დაუ ვა ლი სა ჭი როე ბა და თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვებ-

თან გამ კლა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, რად გან შეუძ ლე ბე ლია კონ სტი ტუ ციის შემ ქმნე ლებ მა და წე რონ მა რა დიუ ლი ტექ სტი, 

რო მე ლიც ყო ველ თვის შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბა სა ზო გა დოე ბის სა ჭი როე ბებ თან.3

ნაშ რო მის მი ზა ნია, სა ჯა რო მო ხე ლეე ბი გაეც ნონ კონ სტი ტუ ციის გა და სინ ჯვის არსს, მნიშ ვნე ლო ბას და ამ სა კით-

ხის მომ წეს რი გე ბელ კონ სტი ტუ ციურ დე ბუ ლე ბებს. შე და რე ბი თი ანა ლი ზის დახ მა რე ბით გან ვი ხი ლავთ ევ რო პის ქვეყ-

ნებ ში არ სე ბულ პრაქ ტი კას და უკ ვე აპ რო ბი რე ბულ გა და სინ ჯვის მო დე ლებს. გან ვი თა რე ბუ ლი და სავ ლუ რი ქვეყ ნე ბის 

მა გა ლი თებ ზე დაყ რდნო ბით მკით ხველს შევ თა ვა ზებთ დღეს სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია ში მო ცე მუ ლი გა და სინ ჯვის 

ალ ტერ ნა ტიულ წესს, რო მე ლიც უფ რო მე ტად უზ რუნ ველ ყოფს კონ სტი ტუ ციის სიმ ყა რეს.

1. ლ. თოთლაძე, გ. გაბრიჩიძე, გ. თუმანიშვილი, პ. ტურავა, ე. ჩაჩანიძე. (2014). განმარტებითი იურიდიული ლექსიკონი. შპს „ბატაშ დიზაინი“. გვ. 258.

2. დ. ზედელაშვილი, (2013). „კონსტიტუციის გადასინჯვა საქართველოში: უმრავლესობის ვნებები და კონსტიტუციური წესრიგი“. ს. კრებულში: 

სუპერსაპრეზიდენტოდან საპარლამენტომდე (გვ. 136-178). თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ. 169.

3. ვ. მენაბდე. (2013). „საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვა - რა უზრუნველყოფს უზენაესი კანონის ლეგიტიმურობას“. ს. კრებულში: 

სუპერსაპრეზიდენტოდან საპარლამენტომდე (გვ. 116-135). თბილისი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ.121.
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კონ სტი ტუ ციის გა და სინ ჯვა

  კონ სტი ტუ ციის დე მოკ რა ტიუ ლი გაძ ლიე რე ბის ნიშ ნით ყო ველ თაო ბას უნ და მიე ცეს სა შუა ლე ბა, 

ცვლი ლე ბა შეი ტა ნოს მას ში, რად გან მემ კვიდ რეო ბით მი ღე ბუ ლი ეს ტექ სტი მა თი მო ნა წი ლეო ბით არ 

შექ მნი ლა, ხო ლო წი ნა მორ ბედ თაო ბებს არ ჰქონ დათ უფ ლე ბა გა ნე საზ ღვრათ, 

რო გორ უნ და იც ხოვ რონ მო მა ვალ მა თაო ბებ მა“

თო მას ჯე ფერ სო ნი

სტა ბი ლუ რო ბა კონ სტი ტუ ციის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მა ხა სია თე ბე ლია, თუმ ცა სა ხელ მწი ფო და მი სი მო სახ ლეო ბა 

დროის მსვლე ლო ბას თან ერ თად ვი თარ დე ბა, შე სა ბა მი სად, კონ სტი ტუ ცია უნ და პა სუ ხობ დეს თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვებს 

და ქვეყ ნის მო სახ ლეო ბის მოთ ხოვ ნებ სა და სა ჭი როე ბებს. იმი სათ ვის, რომ კონ სტი ტუ ცია გახ დეს უფ რო სრულ ყო ფი ლი 

და შეე სა ბა მე ბო დეს თა ნა მედ რო ვე სო ცია ლურ და პო ლი ტი კურ რეა ლო ბას, სა ჭი რო ხდე ბა კონ სტი ტუ ციის გა და სინ ჯვა 

და მას ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა. 

კონ სტი ტუ ციის გა და სინ ჯვის სა კით ხი სა ქარ თვე ლო ში მწვა ვედ დგას მი სი ხში რი ცვლი ლე ბის გა მო. აღ სა ნიშ ნა ვია, 

რომ 1995 წლი დან, ანუ მი სი მი ღე ბი დან დღემ დე, კონ სტი ტუ ცია ში 30-ზე მე ტი ცვლი ლე ბა თუ და მა ტე ბაა შე ტა ნი ლი). თუ 

გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ აშ შ-ის კონ სტი ტუ ცია ში, რო მე ლიც უკ ვე 300-ზე მე ტი წე ლია მოქ მე დებს, მხო ლოდ 27 და მა ტე-

ბაა შე ტა ნი ლი, სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ყუ რად ღე ბას იქ ცევს.4

კონ სტი ტუ ცია ში შე სულ ერთ ცვლი ლე ბა საც კი შეუძ ლია, პირ და პირ თუ არა პირ და პირ გავ ლე ნა იქო ნიოს ქვეყ ნის 

მთელ სა მარ თლებ რივ სის ტე მა ზე და არ სობ რი ვად შეც ვა ლოს მა ნამ დე არ სე ბუ ლი რეა ლო ბა. ამი ტომ აუ ცი ლე ბე ლია, 

კონ სტი ტუ ცია ით ვა ლის წი ნებ დეს გა და სინ ჯვის ოპ ტი მა ლურ, რა ციო ნა ლურ მე ქა ნიზმს. ამ მხრივ საინ ტე რე სო უნ და იყოს 

სხვა ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის გაა ნა ლი ზე ბა, რაც შე საძ ლე ბელს გახ დის შე ფას დეს სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია ში 

მო ცე მუ ლი გა და სინ ჯვის პრო ცე დუ რა და გა ნი საზ ღვროს ალ ტერ ნა ტიუ ლი გაუმ ჯო ბე სე ბუ ლი მო დე ლი.

კონ სტი ტუ ციის სიმ ყა რე გა ნა პი რო ბებს სტა ბი ლუ რო ბა სა და მო ქა ლა ქე თა უსაფ რთხოე ბის გან ცდას. კონ სტი ტუ ცია ში 

შე სულ ცვლი ლე ბებს აუ ცი ლებ ლად მოჰ ყვე ბა შე სა ბა მი სი სფე როს მა რე გუ ლი რე ბელ კა ნო ნებ სა და კა ნონ ქვემ დე ბა რე 

აქ ტებ ში ცვლი ლე ბე ბი, რაც არა პირ და პირ გავ ლე ნას ახ დენს მთელ სა მარ თლებ რივ სის ტე მა ზე.

დე მოკ რა ტიუ ლი და სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოე ბის კონ სტი ტუ ციებ ში გა მო ხა ტუ ლია ქვეყ ნის მო სახ ლეო ბის 

კონ სენ სუ სი/ შე თან ხმე ბა სა ხელ მწი ფოს ფა სეუ ლო ბებ ზე, ინ ტე რე სებ სა და მის წრა ფე ბებ ზე. ამ დე ნად, კონ სტი ტუ ციის ლე-

გი ტი მა ციის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა ფუძ ვე ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის მო ნა წი ლეო ბაა. ეს შეიძ ლე ბა გან ხორ ციელ დეს 

რო გორც პირ და პირ, ისე წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს მეშ ვეო ბით. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ პირ და პი რი (უ შუა ლო) 

დე მოკ რა ტიის მო დე ლი რეა ლო ბა ში შეზ ღუ დუ ლია, მა შინ რო დე საც სა პარ ლა მენ ტო დე მოკ რა ტია აპ რო ბი რე ბუ ლი და გავ-

რცე ლე ბუ ლი სა ხეო ბაა დე მოკ რა ტიი სა.5 6 ნე ბის მიერ შემ თხვე ვა ში, კონ სტი ტუ ცია ში ცვლი ლე ბის გან ხორ ციე ლე ბის დროს 

აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა სა ზო გა დოე ბის აქ ტიუ რი მო ნა წი ლეო ბა (ლე გი ტი მა ციის მა ღა ლი ხა რის ხის უზ რუნ ველ სა ყო ფად).

დღე ვან დე ლი მდგო მა რეო ბით, სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციის ზო გა დი ან ნა წი ლობ რი ვი გა და სინ ჯვის კა ნონ პროექ-

ტის შე ტა ნის უფ ლე ბა აქვს პარ ლა მენ ტის წევ რთა სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის ნა ხე ვარ ზე მეტს (ა რა ნაკ ლებ 76 დე პუ ტა ტი-

სა) და არა ნაკ ლებ 200 ათას ამომ რჩე ველს. კონ სტი ტუ ციის გა და სინ ჯვის კა ნონ პროექ ტი მი ღე ბუ ლად ჩაით ვლე ბა, თუ 

მას სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ორ თა ნა მიმ დევ რულ სე სია ზე, სულ ცო ტა სა მი თვის ინ ტერ ვა ლით, მხარს დაუ ჭერს 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის არა ნაკ ლებ 3/4 (ა რა ნაკ ლებ 113 დე პუ ტა ტი სა).7 აღ სა ნიშ ნა ვია, 

რომ მო ცე მუ ლი სამ თვია ნი ინ ტერ ვა ლი და კვო რუ მის სა ხით 3/4-ის უმ რავ ლე სო ბა კონ სტი ტუ ციის სიმ ყა რეს ემ სა ხუ რე ბა. 

გა და სინ ჯვის კა ნო ნი ამ სა ხით 2011 წელს არის მი ღე ბუ ლი, თუმ ცა მომ დევ ნო 5 წლის გან მავ ლო ბა ში კონ სტი ტუ ცია ში 

კი დევ რამ დენ ჯერ მე შე ვი და ცვლი ლე ბა, რაც ბა დებს აზრს მი სი არამ დგრა დო ბის შე სა ხებ.

საინ ტე რე სოა კონ სტი ტუ ციის გა და სინ ჯვის სა კით ხში ევ რო პის ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა. კონ სტი ტუ ციის გა და სინ-

ჯვის წე სებს, სირ თუ ლეე ბის მი ხედ ვით, ერ თმა ნე თის გან გა ნას ხვა ვე ბენ: მარ ტივ, რთულ, გან სა კუთ რე ბით რთულ და 

შე რეულ მო დე ლებს.

მარ ტი ვი წე სით ხდე ბა კონ სტი ტუ ციუ რი მნიშ ვნე ლო ბის აქ ტე ბის შეც ვლა დაუ წე რე ლი ან ნა წი ლობ რივ და წე რი ლი 

ტი პის კონ სტი ტუ ციე ბის მქო ნე ქვეყ ნებ ში. ამის მა გა ლი თია დი დი ბრი ტა ნე თი და ის რაე ლი.8

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნე ბის მყა რი კონ სტი ტუ ციის ერ თ-ერ თი გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ ტო რია 

4. THE WHITE HOUSE. (2016, March 25). Retrieved from https://www.whitehouse.gov/1600/constitution.

5.  ლ. თოთლაძე, გ. გაბრიჩიძე, გ. თუმანიშვილი, პ. ტურავა, ე. ჩაჩანიძე. (2014). განმარტებითი იურიდიული ლექსიკონი. შპს „ბატაშ დიზაინი“. გვ.149

6. ერთმანეთისგან განასხვავებენ პირდაპირ დემოკრატიას, როცა ხალხი უშუალოდ თავისი ხმით იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, და 

არაპირდაპირ (ანუ საპარლამენტო) დემოკრატიას, როცა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას ხალხის ნებას 

წარმოადგენენ პარლამენტარები. (ლ.თოთლაძე, გ. გაბრიჩიძე, გ. თუმანიშვილი, პ.ტურავა, ე.ჩაჩანიძე, 2014)

7. საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 102.

8. ვ. გონაშვილი, (2014). კონსტიტუციის მიღებისა და გადასინჯვის თანამედროვე მოდელები (მ. ივანიძე, მ. ლეკვეიშვილი-85 (საიუბილეო კრებული), 

(გვ. 463-487). თბილისი: იურისტების სამყარო. გვ. 475.  
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კონ სტი ტუ ციის გა და სინ ჯვის რთუ ლი წე სი, რო მე ლიც პარ ლა მენ ტის ან მი სი რო მე ლი მე პა ლა ტის წევ რთა უმ რავ ლე სო-

ბის მო ნა წი ლეო ბას მოით ხოვს. აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დი გვხვდე ბა ევ რო პის მრა ვალ ქვე ყა ნა ში: ლატ ვია (2/3), ჩე ხე თი (3/5), 

ავ სტრია (2/3), გერ მა ნია (2/3), ეს ტო ნე თი (2/3), უნ გრე თი (საერ თო რაო დე ნო ბის 2/3), ბულ გა რე თი (სრუ ლი შე მად გენ ლო-

ბის 3/4), პორ ტუ გა ლია (4/5). რთულ წესს მიე კუთ ვნე ბა ასე ვე შეს წო რე ბა რე ფე რენ დუ მის გზით (ირ ლან დია).9

კონ სტი ტუ ციის გა და სინ ჯვის გან სა კუთ რე ბით რთუ ლი წე სის რამ დე ნი მე ფორ მა არ სე ბობს: ა) პარ ლა მენ ტი სა და ფე-

დე რა ციის სუ ბიექ ტე ბის მო ნა წი ლეო ბით (აშშ, შვეი ცა რია); ბ) პარ ლა მენ ტი სა და ხალ ხის მო ნა წი ლეო ბით (პო ლო ნე თი, 

ეს პა ნე თი) და ორი მოწ ვე ვის გ) სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნოს მო ნა წი ლეო ბით (სკან დი ნა ვიის ქვეყ ნე ბი).10

გა და სინ ჯვის შე რეუ ლი წე სი ორი სა ხით გვხვდე ბა: ა) კონ სტი ტუ ციის სხვა დას ხვა ნორ მის შეც ვლის თვის გან სხვა ვე ბუ-

ლი წე სე ბის დად გე ნით (ეს პა ნე თი, ლუქ სემ ბურ გი); ბ) კონ სტი ტუ ციის შეს წო რე ბე ბის თვის გარ კვეულ პი რო ბებ ში (მა გა ლი-

თად, დე პუ ტატ თა ან ამომ რჩე ველ თა მოთ ხოვ ნით), ჩვეუ ლებ რი ვის გან გან სხვა ვე ბუ ლი წე სის გა მო ყე ნე ბით (ეს ტო ნე თი).11

რო გორც აღი ნიშ ნა, კონ სტი ტუ ციის გა და სინ ჯვის გან სა კუთ რე ბით რთულ წესს მიე კუთ ვნე ბა კონ სტი ტუ ცია ში შეს წო-

რე ბის შე ტა ნა ორი მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტის გზით, რო მე ლიც გვხვდე ბა და ნია ში, ის ლან დია ში, ფი ნეთ ში, ნორ ვე გია სა 

და შვე დეთ ში.

პირ ველ რიგ ში, აღ სა ნიშ ნა ვია ფი ნე თი, სა დაც სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბას ორი მოს მე ნით იღებს პარ ლა მენ ტი 

და ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით სა ბო ლოოდ მი სა ღე ბად გა და დებს შემ დგო მი მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტის პირ ველ სე სიამ დე. 

და ნია ში, თუ პარ ლა მენ ტი მიი ღებს კონ სტი ტუ ციუ რი შეს წო რე ბე ბის პროექტს, იგი დაით ხო ვე ბა და ინიშ ნე ბა რიგ გა რე შე 

არ ჩევ ნე ბი, ხო ლო იმ შემ თხვე ვა ში, თუ პარ ლა მენ ტი მი სი მი ღე ბი დან 6 თვის გან მავ ლო ბა ში მეო რე დაც მიი ღებს შეს წო-

რე ბე ბის შე სა ხებ კა ნონ პროექტს იმა ვე რე დაქ ციით, იგი და სამ ტკი ცებ ლად გაი ტა ნე ბა რე ფე რენ დუმ ზე.12

შვე დეთ ში, ფი ნე თის მსგავ სად, სა ბო ლოო გა დაწ ყვე ტი ლე ბა კა ნონ პრექ ტის შე სა ხებ მხო ლოდ მას შემ დეგ მიი ღე ბა, 

რაც მთე ლი სა მე ფოს ტე რი ტო რია ზე ჩა ტარ დე ბა არ ჩევ ნე ბი და ახ ლად არ ჩეუ ლი პარ ლა მენ ტი შეიკ რი ბე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია, 

რომ წი ნა და დე ბის წარ დგე ნი დან არ ჩევ ნე ბამ დე სულ მცი რე 9 თვე უნ და გა ვი დეს. გარ და ამი სა, შვე დე თის წარ მო მად-

გენ ლო ბი თი ორ გა ნოს (რიქ სდა გი) გა დაწ ყვე ტი ლე ბით (ა რა ნაკ ლებ წევ რთა 1/3) შე საძ ლოა ჩა ტარ დეს რე ფე რენ დუ მი 

და ამომ რჩევ ლებ მა გა მო ხა ტონ თა ვიანთ პო ზი ცია იმ კა ნონ პროექ ტის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც შე ჩე-

რე ბუ ლია სა ბო ლოო გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე. რე ფე რენ დუ მი ტარ დე ბა რიქ სდა გის არ ჩევ ნებ თან ერ თად. თუ კი 

ამომ რჩე ველ თა ნა ხე ვარ ზე მე ტი კა ნონ პროექ ტის სა წი ნააღ მდე გოდ მის ცემს ხმას, კა ნონ პროექ ტი უარ ყო ფი ლი იქ ნე ბა. 

ყვე ლა სხვა შემ თხვე ვა ში იგი გა დაე ცე მა ახ ლად არ ჩეულ რიქ სდაგს სა ბო ლოო გან ხილ ვის თვის.

სა ქარ თვე ლო ში ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი სკან დი ნა ვიუ რი მო დე ლე ბი დან ყვე ლა ზე ეფექ ტია ნი იქ ნე ბა ფი ნუ რი მო დე ლის 

დამ კვიდ რე ბა. იგუ ლის ხმე ბა კონ სტი ტუ ციუ რი გა და სინ ჯვის მი ღე ბა ორი მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტის მიერ. სა ქარ თვე ლოს 

შემ თხვე ვა ში მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბა, თუ კი პირ ვე ლი მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტის მიერ კა ნონ პროექ ტის მი ღე ბა მის დათ ხოვ-

ნას არ გა მოიწ ვევს და მომ დევ ნო პარ ლა მენ ტი ჩვეუ ლებ რი ვი გზით არ ჩე ვის შემ დეგ მიი ღებს იმა ვე რე დაქ ციის კა ნონ-

პროექტს. აღ ნიშ ნუ ლი წე სი სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა შემ დე გი გა რე მოე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე:

1. კონ სტი ტუ ციის სიმ ყა რე და მდგრა დო ბა - გა და სინ ჯვის პრო ცე დუ რა უფ რო გარ თუ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა, რად გან ცვლი-

ლე ბას მიი ღებს მეო რე მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტი.

2. პო ლი ტი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბა - ცვლი ლე ბებს შეი ტა ნენ მხო ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი სა ჭი როე ბი დან გა მომ დი ნა რე და 

არა რო მე ლი მე პარ ტიის ინ ტე რე სებ ზე დაყ რდნო ბით.

3. უპი რა ტე სო ბა რე ფე რენ დუმ თან შე და რე ბით - აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დი ბევ რად სჯობს კონ სტი ტუ ციის რე ფე რენ დუ მის 

გზით გა და სინ ჯვას, რად გან ეს უკა ნას კნე ლი ფორ მა ლუ რი ხა სია თი საა და მოით ხოვს მო ქა ლა ქე თა მა ღალ ცნო-

ბიე რე ბა სა და აქ ტიურ ჩარ თუ ლო ბას კა ნონ შე მოქ მე დე ბა ში.

4. სა ზო გა დოე ბის ჩარ თუ ლო ბა - კონ სტი ტუ ციის ცვლი ლე ბე ბის დამ ტკი ცე ბამ დე საკ მა რი სი დრო იქ ნე ბა იმი სათ ვის, 

რომ სა ზო გა დოე ბა იყოს ჩარ თუ ლი გა და სინ ჯვის, ცვლი ლე ბი სა თუ და მა ტე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში.

5. თა ნა მედ რო ვე მო დე ლი - ორი მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტით კა ნონ პროექ ტის მი ღე ბა თა ნა მედ რო ვე და დე მოკ რა ტიულ 

მო დე ლად არის მიჩ ნეუ ლი მსოფ ლიო ში.

რაც შეე ხე ბა სირ თუ ლეებს, რომ ლე ბიც შეიძ ლე ბა წარ მოიშ ვას აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლის მი ღე ბი სას. პირ ველ რიგ ში, უნ და 

აღი ნიშ ნოს, რომ პო ლი ტი კურ პარ ტია თა სიმ რავ ლე პო ლი ტი კო სებ სა და სა ზო გა დოე ბა ში წარ მო შობს აზ რთა სხვა დას-

ხვაო ბას, რის გა მოც, შე საძ ლოა, კონ სტი ტუ ციურ ცვლი ლე ბა ზე შე ხე დუ ლე ბა თა კონ სენ სუ სი გარ თულ დეს. უა რეს შემ თხვე-

ვა ში, ახა ლი მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტში შე სუ ლი პარ ტიე ბი შეიძ ლე ბა არ დაე თან ხმონ წი ნა მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტის მიერ 

მი ღე ბულ ცვლი ლე ბა თა კა ნონ პროექტს. მიუ ხე და ვად ამი სა, აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ და სა ხე ლე ბუ ლი საფ რთხეე ბი 

უფ რო თეო რიუ ლი ხა სია თი საა და, იმავ დროუ ლად, პო ლი ტი კურ ხა სიათს ატა რებს, რის სიმ წვა ვე საც სა ზო გა დოებ რი-

9. იქვე, გვ.476-478.

10. იქვე, გვ. 480.

11. იქვე, გვ.478

12. ვ. გონაშვილი,  (2014). კონსტიტუციის მიღებისა და გადასინჯვის თანამედროვე მოდელები. (მ. ივანიძე, მ. ლეკვეიშვილი - 85 (საიუბილეო 

კრებული) (გვ. 463-487). თბილისი: იურისტების სამყარო. გვ. 481.
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ვი ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბა უფ რო და უფ რო შეა სუს ტებს. ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლოს 

კონ სტი ტუ ციის გა და სინ ჯვის სა კით ხში სკან დი ნა ვიუ რი მო დე ლის დამ კვიდ რე ბა და კონ სტი ტუ ციუ რი ცვლი ლე ბის ორი 

მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტის მიერ მი ღე ბის დად გე ნა პროგ რე სუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა უზე ნაე სი კა ნო ნის გამ ყა რე ბი სა და სტა-

ბი ლუ რო ბის კენ. ეს, თა ვის მხრივ, ხელს შეუწ ყობს დე მოკ რა ტიუ ლი პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბას.

დას კვნა

იმი სათ ვის, რომ სა ხელ მწი ფომ ფე ხი აუწ ყოს თა ნა მედ რო ვე სამ ყა როს გა მოწ ვე ვებს, სა ჭი როა ჰქონ დეს მოქ ნი ლი და 

ამა ვე დროს გა მარ თუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ბა ზა. კონ სტი ტუ ცია, რო გორც ცოც ხა ლი ორ გა ნიზ მი, დრო თა გან მავ ლო ბა ში 

სა ჭი როებს ცვლი ლე ბებს, რა თა მუდ მი ვად შეე სა ბა მე ბო დეს დრო სა და რეა ლო ბას. საა მი სოდ კი სა ჭი როა მი სი გა და ხედ-

ვა და მას ში გარ კვეუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა, თუმ ცა კონ სტი ტუ ციის გა და სინ ჯვას რე გუ ლა რუ ლი სა ხე არ უნ და მიე ცეს. 

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციის მოქ მე დი რე გუ ლა ციე ბი სა და საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ციე ბის ანა ლი-

ზის სა ფუძ ველ ზე ნაშ რომ ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლია კონ სტი ტუ ციის გა და სინ ჯვის ახ ლე ბუ რი მე თო დი, რომ ლის დამ კვიდ რე ბა 

უზ რუნ ველ ყოფს ქვეყ ნის უზე ნაე სი კა ნო ნის სიმ ყა რე სა და მდგრა დო ბას, პო ლი ტი კურ სტა ბი ლუ რო ბა სა და მო სახ ლეო-

ბის ჩარ თუ ლო ბას. ამას თან, კონ სტი ტუ ცია და ცუ ლი იქ ნე ბა რო მე ლი მე პო ლი ტი კუ რი ძა ლის კერ ძო ინ ტე რე სე ბის ზე გავ-

ლე ნი სა და ცვლი ლე ბის გან. აღ ნიშ ნულ მო დელს გარ კვეუ ლი გა მოწ ვე ვე ბიც ახ ლავს თან, რაც შე საძ ლოა გა მოი ხა ტოს 

პო ლი ტი კურ პარ ტია თა შეუ თან ხმებ ლო ბა ში. თუმ ცა პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბი შეძ ლე ბენ შე თან ხმე ბას ისეთ ცვლი ლე ბებ ზე, 

რაც ქვეყ ნის თვის ცალ სა ხად სა სი კე თო იქ ნე ბა და მხო ლოდ აუ ცი ლე ბე ლი ცვლი ლე ბე ბი შე ვა ქვეყ ნის ძი რი თად კა ნონ ში.

მსოფ ლიოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნის კონ სტი ტუ ციე ბის შე და რე ბით მა ანა ლიზ მა ცხად ყო, რომ, სა ქარ თვე ლოს კონ სტი-

ტუ ციის გა და სინ ჯვის მო დე ლის გარ და, სა მო მავ ლოდ სა სურ ვე ლია, სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციის სხვა ინ სტი ტუ ტე ბის 

კვლე ვა, ანა ლი ზი და დახ ვე წა, რაც სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციის სრულ ყო ფას შეუწ ყობს ხელს.
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დავით ლომაძე
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4.1. რეკომენდაციები 

შე სა ვა ლი

გა დარ ჩე ბიან არა ყვე ლა ზე ძლიე რე ბი, ან ყვე ლა ზე ჭკვია ნე ბი, 

არა მედ ისი ნი, ვინც მზად არიან ცვლი ლე ბე ბის თვის“ 

 

ჩარლზ დარ ვი ნი

სა ხელ მწი ფოს ღია და დე მოკ რა ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბა წარ მოუდ გე ნე ლია არ ჩევ ნე ბის გა რე შე. ეს არის ყვე ლა ზე 

მძლავ რი მე ქა ნიზ მი, რომ ლის დრო საც მო ქა ლა ქე ჩარ თუ ლია გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში და ფა რუ ლი კენ-

ჭის ყრის სა ფუძ ველ ზე ირ ჩევს ხე ლი სუფ ლე ბას. სწო რედ მი სი სა შუა ლე ბით გა დას ცემს ხალ ხი არ ჩეულ პი რებს წარ მო-

მად გენ ლო ბით მან დატს. ამი ტომ ყვე ლა გან ვი თა რე ბუ ლი თუ გან ვი თა რე ბა დი ქვე ყა ნა, მიუ ხე და ვად ღია მმარ თვე ლო ბის 

თვალ საზ რი სით მიღ წეუ ლი შე დე გე ბი სა, იყე ნებს არ ჩევ ნებს, რო გორც ის ტო რიუ ლად დამ კვიდ რე ბულ მე ქა ნიზ მსა და 

დე მოკ რა ტიის ყვე ლა ზე აშ კა რა გა მო ხა ტუ ლე ბას.

XX საუ კუ ნე ში, ანუ ტექ ნი კი სა და კი ბერ ნე ტი კის გან ვი თა რე ბის ეპო ქა ში, ადა მია ნის ყო ველ დღიუ რი ცხოვ რე ბა მნიშ-

ვნე ლოვ ნად გახ და და მო კი დე ბუ ლი ტექ ნო ლო გიებ ზე. ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რომ, გა ნურ ჩევ ლად ში ნაარ სი სა, შეი ძი ნა 

ელექ ტრო ნუ ლი სა ხე და, ამ მხრივ, არც ღია მმარ თვე ლო ბა აღ მოჩ ნდა გა მო ნაკ ლი სი. ამას მოწ მობს ისე თი პრო ცე სე-

ბის და ნერ გვა, რო გო რე ბი ცაა: სა ჯა რო ინ ფორ მა ციის გა მოთ ხო ვა ელექ ტრო ნუ ლად, დო კუ მენ ტა ციის ელექ ტრო ნუ ლი 

წარ მოე ბა და სხვ. თუმ ცა, ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, უკ ვე გაჩ ნდა კით ხვა: „რა ტომ არ 

შეიძ ლე ბა არ ჩევ ნე ბი იყოს ელექ ტრო ნუ ლი?“ მით უმე ტეს, რომ ის პირ ვე ლი და უმ თავ რე სი ეტა პია ღია და დე მოკ რა-

ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი გუ ლის ხმობს ხმის მი ცე მი სა და მი სი დათ ვლის პრო ცე დუ რას ტექ ნო ლო გიე ბის გა მო ყე ნე-

ბით, რო გორც ინ ტერ ნე ტით, ისე მის გა რე შე. ასე ვე, ზო გიერ თი სა ხელ მწი ფო მი მარ თავს ჰიბ რი დულ ფორ მას, რომ ლის 

დრო საც შე საძ ლე ბე ლია ხმის მი ცე მის ჩვეუ ლებ რი ვი სის ტე მის, ანუ და ბეჭ დი ლი ბიუ ლე ტე ნე ბი სა და ელექ ტრო ნუ ლი 

ფორ მის ერ თდროუ ლად გა მო ყე ნე ბა. სა ხელ მწი ფოებ მა შეის წავ ლეს და გა ნი ხი ლეს არ ჩევ ნე ბის ელექ ტრო ნი ზა ციის 

ყვე ლა და დე ბი თი თუ უარ ყო ფი თი მხა რე და 2015 წლის მო ნა ცე მე ბით, მას დაახ ლოე ბით 32 ქვე ყა ნა იყე ნებს.1 

არ ჩევ ნე ბის ელექ ტრო ნი ზა ციამ ქვეყ ნებს მის ცა შე საძ ლებ ლო ბა, დაეძ ლიათ აბ სენ ტეიზ მი და გაე ზარ დათ ამომ რჩე-

ველ თა ჩარ თუ ლო ბა და აქ ტი ვო ბა, მათ შო რის 55 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი ადა მია ნე ბის;2 უფ რო სან დო, გამ ჭვირ ვა ლე და 

სწრა ფი გაე ხა დათ არ ჩევ ნე ბის პრო ცე სი, გან სა კუთ რე ბით ხმე ბის დათ ვლა და შე დე გე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა; გაეუმ ჯო ბე-

სე ბი ნათ და გაე მარ ტი ვე ბი ნათ არ ჩევ ნე ბის პრო ცე დუ რა საზ ღვარ გა რეთ მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქეე ბის თვის და, რაც ყვე-

ლა ზე მთა ვა რია, შეეს რუ ლე ბი ნათ თა ვიან თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი საერ თა შო რი სო თვალ საზ რი სით, ღია მმარ თვე ლო ბის 

ეფექ ტია ნად გან ხორ ციე ლე ბის თვის.

სა ქარ თვე ლოს, რო გორც ინი ცია ტი ვა “Open Government Partnership”-ის სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს წევრ სა ხელ-

მწი ფოს,3 აქვს შე სა ბა მი სი ყო ველ წლიუ რი სტრა ტე გია,4 რო მე ლიც ემ სა ხუ რე ბა გამ ჭვირ ვა ლე და ღია მმარ თვე ლო ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფას ახა ლი ტექ ნო ლო გიე ბის და ნერ გვი სა და გა მო ყე ნე ბის გზით. მი სი სა მოქ მე დო გეგ მა, სა მუ შაო მი მარ-

თუ ლე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მოი ცავს 27 ვალ დე ბუ ლე ბის გან ხორ ციე ლე ბას, ისე თე ბის, რო გო რე ბი ცაა, მა გა ლი თად: 

ვებ -გვერ დის (www.i-change.ge) შექ მნა, რო მე ლიც გან კუთ ვნი ლი იქ ნე ბა მო ქა ლა ქე თა პე ტი ციე ბის თვის და გა ნა პი რო ბებს 

მათს ჩარ თუ ლო ბას ელექ ტრო ნულ მმარ თვე ლო ბა ში. ამა ვე სტრა ტე გიულ დო კუ მენ ტზე დაყ რდნო ბით, ამ ეტა პის თვის 

არ არ სე ბობს ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა. თუმ ცა, ინი ცია ტი ვის სხვა წევ რი ქვეყ ნე ბის გა-

მოც დი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ად რე თუ გვიან, ეს საერ თა შო რი სო სა ზო გა დოე ბის გარ დაუ ვა ლი მოთ ხოვ ნა გახ დე ბა. 

ამას მოწ მობს ტექ ნო ლო გიუ რი გან ვი თა რე ბის შეუქ ცე ვა დი პრო ცე სი და ყვე ლა ის სარ გე ბე ლი, რაც ელექ ტრო ნულ არ-

ჩევ ნებს ახ ლავს თან.

სწო რედ ამი ტომ, წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის მი ზა ნია, დაეხ მა როს სა ქარ თვე ლოს, მომ ზა დე ბუ ლი შეხ ვდეს იმ რეა ლო-

ბას, რაც აუ ცი ლებ ლად დად გე ბა. დო კუ მენ ტში გან ხი ლუ ლია საერ თა შო რი სო პრაქ ტი კა და სტან დარ ტე ბი, რაც სრულ და 

ამომ წუ რავ ინ ფორ მა ციას მოი ცავს ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის და დე ბი თი თუ უარ ყო ფი თი მხა რეე ბის შე სა ხებ. შე და რე-

ბი თი კვლე ვი სა და ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე კი შე ფა სე ბუ ლია სხვა დას ხვა მო დე ლი, მრა ვალ მხრივ ჭრილ ში, რაც, რა თქმა 

უნ და, მნიშ ვნე ლოვ ნად დაეხ მა რე ბა სა ხელ მწი ფოს, დღეი დან ვე დაიწ ყოს მუ შაო ბა და შექ მნას სა ფუძ ვე ლი მო მავ ლის-

თვის. ამას თან, მო ცე მუ ლია სა ქარ თვე ლოს საარ ჩევ ნო კა ნონ მდებ ლო ბის მზაო ბის სა კით ხი არ ჩევ ნე ბის ელექ ტრო ნი ზა-

ციას თან და კავ ში რე ბით და კონ კრე ტუ ლი ინი ცია ტი ვე ბის სა ფუძ ველ ზე წარ მოდ გე ნი ლია შე საძ ლო ცვლი ლე ბა თა ნუს ხა. 

დას კვნის სა ხით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია ქვეყ ნის სტრა ტე გიულ და სა მარ თლებ რივ სა კით ხებ თან და კავ-

ში რე ბით დე ტა ლუ რა დაა გან ხი ლუ ლი რე კო მენ და ციებ ში. თე მის აქ ტუა ლუ რო ბა და ინო ვა ციუ რო ბა კი ხაზს უს ვამს ამ 

1. იხ. http://www.e-voting.cc/wp-content/uploads/2012/03/e-voting_worldmap_2015.pdf.

2. იხ. http://www.vvk.ee/public/EHstat/age_2005-2015.jpg.

3. იხ. http://www.opengovpartnership.org/country/georgia.

4. იხ. http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP%20Georgia%20AP%202014-2015_eng.pdf.
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დო კუ მენ ტის მნიშ ვნე ლო ბა სა და სა ჭი როე ბას, რად გან ეს იქ ნე ბა პირ ვე ლი ნა ბი ჯი და უნი კა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა 

ქვეყ ნის თვის, გაეც ნოს, შეის წავ ლოს, გააა ნა ლი ზოს და და ნერ გოს ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი 

სტან დარ ტი - ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი.

1. საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ ელექ ტრო ნუ ლი 
არ ჩევ ნე ბის თვის დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბი

საერ თა შო რი სო დო ნე ზე არ სე ბობს სა მარ თლია ნი, ფა რუ ლი და სა ყო ველ თაო არ ჩევ ნე ბის ჩა სა ტა რებ ლად დად გე-

ნი ლი სტან დარ ტე ბი. ისი ნი შე მუ შა ვე ბუ ლია ისე თი საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ, რო გო რე ბი ცაა: გაერ თია ნე-

ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცია (UN); აფ რი კის კავ ში რი (AU); და მოუ კი დე ბელ სა ხელ მწი ფო თა კავ ში რი; ევ რო საბ ჭო (CoE); 

ვე ნე ციის კო მი სია (Venice Comisison); ევ რო პის კავ ში რი (EU); ამე რი კის სა ხელ მწი ფო თა ორ გა ნი ზა ცია (OAS); ევ რო პის 

უსაფ რთხოე ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცია (OSCE) და სხვ.5

საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბი გა მოი ყე ნე ბა ასე ვე ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე-

ბის თვი საც. თუმ ცა ელექ ტრო ნი ზა ციის პრო ცე სი და ახა ლი ტექ ნო ლო გიე ბი ფუნ და მენ ტუ რად ცვლის საარ ჩევ ნო პრო-

ცე სის ელე მენ ტებს. შე სა ბა მი სად, სტან დარ ტში მო ცე მუ ლი უნ და იყოს ახა ლი ტექ ნი კის შე სა ბა მი სი მოთ ხოვ ნე ბიც, რა თა 

და ცუ ლი იყოს საარ ჩევ ნო პრო ცე სის ფა რუ ლო ბა. ამით სა ხელ მწი ფოე ბი შეძ ლე ბენ შეი ნარ ჩუ ნონ ხალ ხის ნდო ბა და 

იმავ დროუ ლად გაუმ კლავ დნენ ახალ გა მოწ ვე ვებს ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის სა ხით.6

ამ მხრივ, ევ რო საბ ჭოს 2004 წლის რე კო მენ და ციამ ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის სა მარ თლებ რი ვი, სა მოქ მე დო და 

ტექ ნი კუ რი სტან დარ ტე ბის შე სა ხებ (Recommendation on Legal, Operational and Technical Standards for E-voting) გაა მარ ტი ვა 

უკ ვე არ სე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის ადაპ ტა ცია ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის თვის. ამ რე კო მენ და ციას მოჰ ყვა ისე თი საერ თა-

შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის სხვა რე კო მენ და ციე ბიც, რო გო რე ბი ცაა: ამე რი კის სა ხელ მწი ფო თა ორ გა ნი ზა ცია; ევ რო პის უშიშ-

როე ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცია (OSCE); ეროვ ნულ -დე მოკ რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტი (NDI); საარ ჩევ ნო სის ტე მის 

საერ თა შო რი სო ფონ დი (IFES) და საერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტი დე მოკ რა ტიი სა და საარ ჩევ ნო მხარ და ჭე რის თვის (IDEA).7

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის პუბ ლი კა ციე ბის8 ანა ლი ზის შე დე გად კი გა მოიკ ვე თა მსგავ სი ტენ დენ ციე ბი. ისი ნი 

ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნებ თან და კავ ში რე ბულ რე კო მენ და ციებ ში ით ვა ლის წი ნე ბენ შემ დეგ საერ თო მა ხა სია თებ ლებს:9

გამ ჭირ ვა ლო ბა – საარ ჩევ ნო პრო ცე სი უნ და იყოს გამ ჭირ ვა ლე და ით ვა ლის წი ნებ დეს ამომ რჩევ ლის იდენ ტი ფი კა ცია/ ვე რი-

ფი კა ციის გა მარ თულ სის ტე მას. ამას თან, მას უნ და აკ ვირ დე ბოდ ნენ ად გი ლობ რი ვი და საერ თა შო რი სო დამ კვირ ვებ ლე ბი.10

სა ზო გა დოებ რი ვი ნდო ბა – გამ ჭირ ვა ლო ბის თვის სა ჭი როა ამომ რჩევ ლებს კარ გად ეს მო დეთ, რო გორ ხორ ციელ დე ბა 

არ ჩევ ნე ბი ელექ ტრო ნუ ლად. ეს გუ ლის ხმობს რო გორც ხმის მი ცე მას, ისე შე დე გე ბის დათ ვლა სა და გა მოქ ვეყ ნე ბას. 

ასე ვე, მათ უნ და მიე ცეთ შე საძ ლებ ლო ბა, შეა მოწ მონ და ისარ გებ ლონ ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის საც დე ლი სის ტე მით. 

ამის სა ფუძ ველ ზე ჩა მო ყა ლიბ დე ბა სა ზო გა დოე ბის ნდო ბა ასე თი არ ჩევ ნე ბი სად მი.11

გა მო ყე ნე ბა დო ბა – ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის სის ტე მა უნ და იყოს ად ვი ლად გა სა გე ბი და გა მო ყე ნე ბა დი. დაინ ტე რე-

სე ბუ ლი მხა რეე ბი აქ ტიუ რად უნ და იყ ვნენ ჩარ თუ ლი მი სი შექ მნის, პრო ცე დუ რის შე მუ შა ვე ბი სა და სა ჯა რო ტეს ტი რე ბის 

პრო ცეს ში. ასე ვე, ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი მაქ სი მა ლუ რად უნ და იყოს მორ გე ბუ ლი შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

მქო ნე პი რებ ზე და ხელ მი საწ ვდო მი იყოს მათ თვის; და რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რია, ამომ რჩე ველს სა შუა ლე ბა უნ და ჰქონ-

დეს, შეც ვა ლოს მი სი არ ჩე ვა ნი კენ ჭის ყრის პრო ცეს ში არ ჩევ ნე ბის დას რუ ლე ბამ დე.12

სის ტე მის სერ ტი ფი ცი რე ბა – ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის ტექ ნო ლო გიე ბი უნ და შეა მოწ მოს კვა ლი ფი ციურ მა, და მოუ კი-

დე ბელ მა ორ გა ნომ მის გა მო ყე ნე ბამ დე და გა მო ყე ნე ბის შემ დე გაც. ამით და დას ტურ დე ბა მა თი პრაქ ტი კუ ლი შე სა ბა მი-

სო ბა, რო გორც საარ ჩევ ნო კა ნონ მდებ ლო ბას თან, ისე სის ტე მურ თუ ტექ ნი კურ მოთ ხოვ ნებ თან. ამას თან, შე მოწ მე ბის 

პრო ცე დუ რა უნ და იყოს სა ჯა რო, რა თა შე ნარ ჩუნ დეს და გამ ტკიც დეს სა ზო გა დოე ბის ნდო ბა.13

5. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

6. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

7. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

8. Council of Europe, ‘Certification of E-Voting Systems’, 2011

Council of Europe, ‘Guidelines on Transparency of E-enabled Elections’, 2011

Council of Europe, ‘Legal, Operational and Technical Standards for E-Voting’, 2004

International IDEA, ‘Introducing Electronic Voting: Essential Considerations’, 2011

Barrat I Esteve, J, Goldsmith, B. and Turner, J., ‘International Experience with E-voting’, IFES, 2012

OSCE/ODIHR, ‘In Preparation of Guidelines for the Observation of Electronic Voting’, October 2008 

OSCE/ODIHR: Handbook for the Observation of New Voting Technologies. Warsaw, 2013.

9. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

10. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

11. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

12. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

13. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013
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სის ტე მის ტეს ტი რე ბა – ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის სის ტე მამ უნ და გაია როს ტეს ტი რე ბა, ვიდ რე მას საარ ჩევ ნო კო მი სია 

დაამ ტკი ცებს. ტეს ტი რე ბის პრო ცე სი უნ და იყოს გამ ჭირ ვა ლე და მას ში აქ ტიუ რად უნ და იყ ვნენ ჩარ თუ ლი საარ ჩევ ნო 

კან დი და ტე ბი და დამ კვირ ვებ ლე ბი.14

სის ტე მის უსაფ რთხოე ბა – სის ტე მის უსაფ რთხოე ბა არის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კით ხი, რად გან შე საძ ლე ბე ლია სის ტე მუ-

რი მა ნი პუ ლა ცია. შე სა ბა მი სად, უსაფ რთხოე ბამ აუ ცი ლებ ლად უნ და უზ რუნ ველ ყოს მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის უც ვლე ლად 

შე ნარ ჩუ ნე ბა ავა რიუ ლი მდგო მა რეო ბის დროს. იმავ დროუ ლად, პარ ტიის წარ მო მად გენ ლებ სა და დამ კვირ ვებ ლებს 

უნ და ჰქონ დეთ სა შუა ლე ბა, აწარ მოონ საარ ჩევ ნო პრო ცე სის მო ნი ტო რინ გი. ამას თან, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ელექ-

ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის სის ტე მა და ცუ ლი იყოს კი ბერ შე ტე ვე ბის გან და ნე ბის მიე რი მცდე ლო ბა იქ ნას აღ მოფ ხვრი ლი და 

ან გა რი შის სა ხით წარ დგე ნი ლი.15

აუ დი ტი რე ბა და გა დათ ვლა – შე საძ ლე ბე ლი უნ და იყოს ელექ ტრო ნუ ლი ხმის მი ცე მი სა და დათ ვლის ტექ ნო ლო გიე ბის 

შე მოწ მე ბა, რა თა გა ნი საზ ღვროს მა თი ოპე რი რე ბის სის წო რე. ამას თან, აუ ცი ლე ბე ლია არ სე ბობ დეს ხმე ბის გა დათ ვლის 

შე საძ ლებ ლო ბა. ასე თი გა დათ ვლა უნ და მოი ცავ დეს ელექ ტრო ნუ ლად მი ცე მუ ლი ხმე ბის უტ ყუა რი და კონ ტრო ლი რე-

ბა დი, არაავ ტო მა ტუ რი (მა ნუა ლუ რი) გა და მოწ მე ბის სა შუა ლე ბას.16

ვე რი ფი ცი რე ბა – გუ ლის ხმობს ამომ რჩევ ლის ვი ნაო ბის შე მოწ მე ბას იმ გვა რად, რომ ხმის მი ცე მის ფა რუ ლო ბა არ დაირ ღვეს. 

ამი სათ ვის სა ჭი როა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი ხმის მი ცე მის სის ტე მა ამომ რჩე ველს ნი შან ს/სიმ ბო ლოს ან კოდს ანი ჭებ დეს, 

რომ ლი თაც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ვე რი ფი კა ცია. ამა ვე დროს, მი ნი ჭე ბულ მა ნი შან მა/ სიმ ბო ლომ ან კოდ მა შე საძ ლებ ლო-

ბა არ უნ და მის ცეს ამომ რჩე ველს, დაუმ ტკი ცოს სხვებს, თუ რო გორ გა ნა ხორ ციე ლა თა ვად ხმის მი ცე მა. პერ სო ნა ლუ რი 

ელექ ტრო ნუ ლი ხმის მი ცე მის აპა რა ტის შემ თხვე ვა ში, ამ პრობ ლე მის ყვე ლა ზე მარ ტი ვი გა დაწ ყვე ტაა VVPAT (Voter-verified 

paper audit trail)17 და ეს დამ კვიდ რდა რო გორც სტან დარ ტი. თუმ ცა აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ VVPAT-ის გა მო ყე ნე ბა არ 

არის მი ზან შე წო ნი ლი უკონ ტრო ლო და დის ტან ციუ რი ელექ ტრო ნუ ლი ხმის მი ცე მის შემ თხვე ვა ში (მა გა ლი თად, ინ ტერ-

ნე ტით ხმის მი ცე მა, ტექ სტუ რი შეტ ყო ბი ნე ბით ხმის მი ცე მა და ა. შ.), რად გან ამ დროს შე საძ ლე ბე ლია, ამომ რჩე ველ მა 

წა შა ლოს მი ცე მუ ლი ხმის ოქ მი. ეს კი ხმის გა ყიდ ვი სა და ამომ რჩე ველ ზე ზე მოქ მე დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას ქმნის.18

შე დე გე ბის სა ვალ დე ბუ ლო აუ დი ტი – ელექ ტრო ნუ ლი ხმის მი ცე მი სა და ხმე ბის დათ ვლის სის ტე მე ბის აუ დი ტის შე საძ-

ლებ ლო ბა მცი რე დის მომ ცე მია, თუ არ და დას ტურ დე ბა ელექ ტრო ნუ ლი გზით და აუ დი ტის გზით მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის 

იდენ ტუ რო ბა. ელექ ტრო ნუ ლი ხმის მი ცე მი სა და ხმე ბის დათ ვლის ტექ ნო ლო გიე ბით მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის აუ დი ტი კა-

ნონ მდებ ლო ბით უნ და იყოს სა ვალ დე ბუ ლო, იმის მიუ ხე და ვად, არის თუ არა შე დე გე ბი სა და ვო. იგი უნ და იკ ვლევ დეს 

სტა ტის ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე რაო დე ნო ბის და შემ თხვე ვი თი შერ ჩე ვის პრინ ცი პით შერ ჩეულ ბიუ ლე ტე ნებს.19

ამომ რჩევ ლის ანო ნი მუ რო ბა – ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის შემ თხვე ვა ში ამომ რჩევ ლის ანო ნი მუ რო ბის დაც ვა რთულ-

დე ბა. ეს გან სა კუთ რე ბით აქ ტუა ლუ რია დის ტან ციუ რად ელექ ტრო ნუ ლი ხმის მი ცე მის სის ტე მის გა მო ყე ნე ბი სას, რო ცა 

ამომ რჩე ვე ლი ხმის მი სა ცე მად სა კუ თა რი თა ვის იდენ ტი ფი ცი რე ბა სახ დენს.20

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა ვენ დო რულ21 ურ თიერ თო ბა ში – საარ ჩევ ნო კო მი სია ვენ დორ თან ურ თიერ თო ბა ში უნ და დარ-

ჩეს მმარ თველ ძა ლად; საარ ჩევ ნო კო მი სიამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს, რა თა ამით არ დაირ ღვეს მი სი პა სუ ხის მგებ ლო ბა, 

უხელ მძღვა ნე ლოს საარ ჩევ ნო პრო ცე სის გან ხორ ციე ლე ბას. ვენ დო რის ნე ბის მიე რი რო ლი ზუს ტად უნ და გა ნი საზ ღვროს 

იმ გვა რად, რომ საარ ჩევ ნო კო მი სია მუ დამ რჩე ბო დეს პრო ცე სე ბის მმარ თველ ძა ლად და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლად პრობ-

ლე მის წა მოჭ რის შემ თხვე ვა ში.22

მზარ დი გან ხორ ციე ლე ბის ტემ პი – ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის და ნერ გვა უნ და დაიწ ყოს მცი რე მას შტა ბია ნი არ ჩევ ნე ბით. 

ასე თი მიდ გო მა ეტა პობ რი ვად გაზ რდის სა ზო გა დოე ბა ში ცნო ბა დო ბა სა და ნდო ბას ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის მი მართ. 

ასე ვე, მოგ ვცემს დროს, შე ვის წავ ლოთ აღ მო ჩე ნი ლი პრობ ლე მე ბი და წი ნააღ მდე გო ბე ბი და გა ვუმ კლავ დეთ მათ.23

ჯერ ჯე რო ბით ნაად რე ვია იმის მტკი ცე ბა, რომ ელექ ტრო ნუ ლი ხმის მი ცე მი სა და ხმის დათ ვლის ტექ ნო ლო გიე ბის 

საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სრუ ლა დაა დახ ვე წი ლი და სა მარ თლებ რივ ჩარ ჩო ში მოქ ცეუ ლი. თუმ ცა, მიუ ხე და ვად 

ამი სა, გრძელ დე ბა მუ შაო ბა ახა ლი საარ ჩევ ნო სტან დარ ტე ბის მი ღე ბა სა და და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბით. ამ პრო-

ცეს ში აუ ცი ლე ბე ლია, რომ გულ დას მით იქ ნეს გან ხი ლუ ლი ნე ბის მიე რი ახა ლი ტექ ნო ლო გიის გა მო ყე ნე ბა, რო გორც 

არ ჩევ ნე ბის სა მარ თლია ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის სა შუა ლე ბა.24

14. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

15. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

16. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

17. VVPAT - ელექტრონული არჩევნების ხმის მიცემის აპარატის მიერ დაბეჭდილი დოკუმენტი, რომელიც გვიჩვენებს ამომრჩევლის არჩევანს.

18. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

19. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

20. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

21. კომპანია, რომელიც აწარმოებს რაიმე კომპლექტს ან პროდუქტს და, როგორც წესი, აწოდებს მას სხვა კომპანიებს, ხშირად გამოიყენება IT დარგში.

22. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

23. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013

24. NDI & IFES ‘Implementing and Overseeing Electronic Voting and Counting Technologies’ 2013



98

2. ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი და საერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა

ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი არის არ ჩევ ნე ბის ნაირ სა ხეო ბა, რომ ლის დრო საც ხმის მი ცე მის ან დათ ვლის პრო ცე სის 

გა სა მარ ტი ვებ ლად გა მოი ყე ნე ბა ელექ ტრო ნუ ლი მან ქა ნე ბი. ეს შეიძ ლე ბა იყოს რო გორც სენ სო რუ ლი ინ ტერ ფეი სის 

მქო ნე საარ ჩევ ნო ჯი ხუ რი, ასე ვე სკა ნე რი ბიუ ლე ტე ნე ბის და სათ ვლე ლად. ძი რი თა დად გა მოი ყო ფა ორი სა ხის ელექ-

ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი:

• არა დის ტან ციუ რი ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი, რო მე ლიც ტარ დე ბა უშუა ლოდ საარ ჩევ ნო უბან ზე ელექ ტრო ნულ 

საარ ჩევ ნო ჯი ხუ რებ ში, საარ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ციის კონ ტრო ლით; 

• დის ტან ციუ რი ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი, რო მე ლიც ტარ დე ბა ინ ტერ ნე ტით ან ტე ლე ფო ნით. ასეთ შემ თხვე ვა ში 

შე საძ ლე ბე ლია ხმის მი ცე მა სახ ლი დან გაუს ვლე ლად, ნე ბის მიე რი ად გი ლი დან. 

2.1. არა დის ტან ციუ რი ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი

არა დის ტან ციურ ელექ ტრო ნულ არ ჩევ ნებს ჰყავს მომ ხრეე ბიც და მო წი ნააღ მდე გეე ბიც. მომ ხრეე ბის შე ფა სე ბით, 

ხმის მი ცე მა ტექ ნო ლო გიე ბის გა მო ყე ნე ბით სარ გებ ლის მომ ტა ნია. მი სი სა შუა ლე ბით მცირ დე ბა ადა მია ნუ რი შეც დო მის 

რის კი, ჩქარ დე ბა საარ ჩევ ნო პრო ცე სის მიმ დი ნა რეო ბა, იზო გე ბა დრო და ადა მია ნუ რი რე სურ სი, აგ რეთ ვე მარ ტივ დე ბა 

და უფ რო გამ ჭვირ ვა ლე ხდე ბა ხმის მი ცე მის პრო ცე სი. ამ ყვე ლაფ რის გათ ვა ლის წი ნე ბით სა ხელ მწი ფოებ მა და ნერ გეს 

ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი.

თუმ ცა სა ჭი როა აღი ნიშ ნოს სირ თუ ლეე ბიც, რაც თან ახ ლავს ელექ ტრო ნულ არ ჩევ ნებს. ტრა დი ციუ ლი სის ტე მე ბის, 

ანუ და ბეჭ დი ლი ბიუ ლე ტე ნე ბის გა და მოწ მე ბა მარ ტი ვია, რამ დე ნა დაც ის არის ხელ შე სა ხე ბი, გან სხვა ვე ბით ელექ ტრო ნუ-

ლის გან, სა დაც შე დე გე ბი კო დი რე ბუ ლია კომ პიუ ტე რულ ენა ზე. ასეთ დროს ამომ რჩევ ლის თვის ელექ ტრო ნუ ლი მან ქა ნა 

წარ მოად გენს „შავ ყუთს“, ანუ სივ რცეს მი სი კონ ტრო ლის მიღ მა, ამი ტო მაც სრუ ლიად გაურ კვე ვე ლია, რა შეიძ ლე ბა 

დაე მარ თოს მის არ ჩე ვანს. თუმ ცა, ამის აღ მო საფ ხვრე ლად, არ სე ბობს საარ ჩევ ნო აპა რა ტე ბი, რომ ლე ბიც ხელ შე სა ხებს 

ხდის მი ცე მულ ხმას, რამ დე ნა დაც ის იბეჭ დე ბა და სკა ნირ დე ბა (იხ.: ბელ გიის, ავ სტრა ლიის, საფ რან გე თის მო დე ლი). 

რაც შეე ხე ბა ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის სხვა უარ ყო ფით მა ხა სია თებ ლებს, ისი ნი ძი რი თა დად ტექ ნი კუ რი ხა სია თი საა 

და ამ ყვე ლაფ რით, რო გორც წე სი, პო ლი ტი კუ რი პარ ტიე ბი აპე ლი რე ბენ.25

არა დის ტან ციურ ელექ ტრო ნულ არ ჩევ ნებს ფარ თოდ იყე ნე ბენ მსოფ ლიოს არაერთ ქვე ყა ნა ში, მათ შო რის ისეთ 

გან ვი თა რე ბულ და ხან გრძლი ვი დე მოკ რა ტიის მქო ნე ქვეყ ნებ ში, რო გო რე ბი ცაა: აშშ, ბელ გია, საფ რან გე თი, ავ სტრა-

ლია. წი ნამ დე ბა რე ნაშ რომ ში ასე ვე მი მო ხი ლუ ლია შე და რე ბით ახა ლი დე მოკ რა ტიის მქო ნე სა ხელ მწი ფოე ბის გა მოც-

დი ლე ბა არა დის ტან ციუ რი ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის მხრივ.

2.1.1. აშშ

 2012 წლის 9 იან ვარს ჟურ ნალ ში „Scientific America“ გა მოქ ვეყ ნდა სტა ტია ელექ ტრო ნულ არ ჩევ ნებ ზე. მი სი ავ ტო-

რი სვამ და კით ხვას: „ე ლექ ტრო ნუ ლი ბან კის და ინ ტერ ნეტ სწავ ლე ბის ეპო ქა ში, სა დაც ხა რის ხსაც კი ელექ ტრო ნუ ლად 

ანი ჭე ბენ, მთელ მა ერ მა რა ტომ არ უნ და მის ცეს ხმა ელექ ტრო ნუ ლი სა შუ ლე ბე ბით?“26

აშ შ-ში საარ ჩევ ნო ტექ ნო ლო გიე ბის გა მო ყე ნე ბას ხან გრძლი ვი ის ტო რია აქვს. ჯერ კი დევ 1892 წელს, ნიუ -იორ კში, 

ერ თ-ერთ საარ ჩევ ნო უბან ზე, გა მოი ყე ნეს პირ ვე ლი „მე ქა ნი კუ რი ბერ კეტ ზე მო მუ შა ვე“ საარ ჩევ ნო მან ქა ნა. მთა ვა რი 

მო ტი ვა ცია მე ქა ნი კუ რი სა შუა ლე ბე ბის და ნერ გვი სა იყო ქა ღალ დზე მო მუ შა ვე სის ტე მის არამ დგრა დო ბა, ბიუ ლე ტე ნის 

ხე ლით შევ სე ბის სირ თუ ლე და ხში რი შეც დო მე ბი ამ პრო ცეს ში.27

საარ ჩევ ნო ტექ ნო ლო გიე ბის გან ვი თა რე ბის შემ დე გი სა ფე ხუ რი უკავ შირ დე ბა კომ პიუ ტე რუ ლი ტექ ნო ლო გიე ბის გი-

განტ კორ პო რა ციას, IBM-ს და მის მიერ 1960 წელს „ნახ ვრე ტე ბია ნი საარ ჩევ ნო ბა რა თის“ ტექ ნო ლო გიის შე მუ შა ვე ბას,28 

რომ ლის მუ შაო ბის პრინ ცი პი მარ ტი ვი იყო. კერ ძოდ, ამომ რჩე ვე ლი ბიუ ლე ტენ ზე, იმ რიც ხვის გას წვრივ, რომ ლის თვი საც 

ხმის მი ცე მა უნ დო და, აკე თებ და ნახ ვრეტს, შემ დეგ კი მი დიო და დამ თვლელ მან ქა ნას თან და ათავ სებ და ბიუ ლე ტენს. 

მან ქა ნა კით ხუ ლობ და მის არ ჩე ვანს სპე ცია ლუ რი სკა ნე რის გა მო ყე ნე ბით და ით ვლი და შე დე გებს. 

ამის შემ დგომ კი, საარ ჩევ ნო მან ქა ნე ბის გან ვი თა რე ბა და კავ ში რე ბუ ლია პირ ვე ლი ელექ ტრო ნუ ლი მან ქა ნის შექ მნას-

თან. McKay-ს, Ziebold-ს, Kirby-ის 1974 წელს მიე ნი ჭათ პა ტენ ტი ამ გა მო გო ნე ბის თვის. მა თი შექ მნი ლი სის ტე მა მიჩ ნეუ ლია 

პირ ველ სის ტე მად, რო მე ლიც იყე ნებ და „პირ და პირ და მახ სოვ რე ბას“ (DRE) - კან დი და ტე ბის არ ჩე ვი სა და ბიუ ლე ტე ნის 

დამ თვლელ ყუთ ში მო თავ სე ბა არ იყო ერ თმა ნე თის გან გა მო ყო ფი ლი და ორი ვეს ერ თი მოწ ყო ბი ლო ბა აკე თებ და. 

25. იხ. http://www.huffingtonpost.com/judy-frankel/the-black-box-voting-mach_b_8082384.html

26. Ballot Secrecy Keeps Voting Technology at Bay. (n.d.). March 17, 2016

27. Ballot Secrecy Keeps Voting Technology at Bay. (n.d.). March 17, 2016

28. cs.uiwa.edu. (2003, January 1).
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 რაც შეე ხე ბა დღე ვან დელ მდგო მა რეო ბას და არ სე ბულ ტექ ნო ლო გიებს საარ ჩევ ნო პრო ცეს ში, აშ შ-ში გა მოი ყე ნე-

ბა რო გორც ტრა დი ციუ ლი, ანუ ხე ლით დათ ვლის სის ტე მა, ისე ელექ ტრო ნუ ლი საარ ჩევ ნო სის ტე მე ბი. დღეს დღეო ბით, 

აშ შ-ში, შტა ტე ბის სხვა დას ხვა მიდ გო მის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე, ფარ თოდ გა მოი ყე ნე ბა სა მი ძი რი თა დი ელექ ტრო ნუ-

ლი სის ტე მა: ქა ღალ დის ბიუ ლე ტე ნის ოპ ტი კუ რი სკა ნი რე ბის, პირ და პი რი და მახ სოვ რე ბი სა და ბიუ ლე ტე ნის მო ნიშ ვნის 

სპე ცია ლუ რი მოწ ყო ბი ლო ბე ბის სის ტე მა.

1) ქა ღალ დის ბიუ ლე ტე ნის ოპ ტი კუ რი სკა ნი რე ბის სის ტე მის (OMR) გა მო ყე ნე ბი სას ბიუ ლე ტე ნე ბი ივ სე ბა ტრა დი ციუ ლი 

მე თო დე ბით, თუმ ცა დათ ვლის პრო ცეს ში ერ თვე ბა კომ პიუ ტე რი. ბიუ ლე ტე ნი გან თავ სდე ბა სკა ნერ ზე, რის შე დე გა დაც 

კომ პიუ ტე რი იღებს ინ ფორ მა ციას ამომ რჩევ ლის მიერ გა კე თე ბულ არ ჩე ვან ზე. სკა ნი რე ბა, შე საძ ლოა, გან ხორ ციელ დეს 

რო გორც უშუა ლოდ საარ ჩევ ნო უბან ზე, ისე არ ჩევ ნე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, საარ ჩევ ნო კო მი სია ში. იმ შემ თხვე ვა ში, 

თუ სკა ნი რე ბა გან ხორ ციელ დე ბა უშუა ლოდ საარ ჩევ ნო უბან ზე, არ ჩევ ნე ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ კომ პიუ ტე რი გზავ ნის 

შე დე გებს საარ ჩევ ნო კო მი სია ში. სა ბო ლოო შე დე გე ბი კი ქვეყ ნდე ბა გაგ ზავ ნი დან რამ დე ნი მე წუთ ში. ასე ვე, სის ტე მა 

იძ ლე ვა სა შუა ლე ბას, გა სა ჩივ რე ბის შემ თხვე ვა ში, შე დე გე ბი გა დაი სინ ჯოს ხე ლით დათ ვლის მეშ ვეო ბით, რამ დე ნა დაც 

დას კა ნი რე ბუ ლი ბიუ ლე ტე ნე ბი სპე ცია ლურ ყუ თებ ში ინა ხე ბა.29

2) პირ და პი რი და მახ სოვ რე ბის ელექ ტრო ნულ სის ტე მა ში (DRE) გა მოი ყე ნე ბა სა მი ალ ტერ ნა ტიუ ლი სა ხის ინ ტერ ფეი სი: 

კლა ვია ტუ რა, ღი ლა კე ბი ან სენ სო რი. ამომ რჩე ვე ლი თა ვის არ ჩე ვანს წერს პირ და პირ კომ პიუ ტე რის მეხ სიე რე ბა ში. 

თუმ ცა ზო გიერთ DRE-ს აქვს „ხმის მი ცე მის მი დევ ნე ბის შე მოწ მე ბის სის ტე მა“ (VVPAT), ანუ ჩა მონ ტა ჟე ბუ ლი სკა ნე რი, რო-

მე ლიც ბეჭ დავს ფურ ცელს, რო მელ ზეც ასა ხუ ლია არ ჩე ვა ნი. შემ დგომ ში ეს ფურ ცე ლი შეიძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს 

ხე ლა ხა ლი დათ ვლის ან შე მოწ მე ბის პრო ცეს შიც.

3) ბიუ ლე ტე ნის მო ნიშ ვნის მოწ ყო ბი ლო ბე ბის სის ტე მა გან კუთ ვნი ლია სპე ცია ლუ რი სა ჭი როე ბე ბის მქო ნე ამომ რჩევ ლე-

ბის საარ ჩევ ნო პრო ცეს ში ჩარ თვის თვის. მსგავ სად DRE-სა, აღ ნიშ ნულ სის ტე მას აქვს სენ სო რუ ლი ინ ტერ ფეი სი, რო მე-

ლიც არის გახ მო ვა ნე ბუ ლი და შეიძ ლე ბა რეა გი რებ დეს ხმო ვან ბრძა ნე ბებ ზეც.30

* შერეული სისტემა გულისხმობს უბანზე ერთზე მეტი საარჩევნო სისტემის გამოყენებას. რამდენადაც ხმის მიცემა 

ფარულია, შეუძლებელია დადგინდეს ხმის მიმცემთა პროცენტული რაოდენობა ყველა სისტემისთვის ცალ-ცალკე.  

** 2008 წლის მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი. *** სხვაში იგულისხმება ყველა ის მექანიკური საშულება, რაც 2.1.1 

პარაგრაფშია აღწერილი.

29. Barry, C., Dacey, P., & Pickering, T. (2001, March 1). ELECTRONIC VOTING AND ELECTRONIC COUNTING OF VOTES [Pdf]. Canberra: Electoral Commission.

30. Voting Systems & Use: 1980-2012 - Voting Machines - ProCon.org. (n.d.).  March 03, 2016. იხ http://votingmachines.procon.org/view.resource.php?resourceID=000274
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2.1.2. ინ დოე თი

ინ დოეთ ში ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის ის ტო რია 1989 წლი დან იწ ყე ბა. ამ დროს შეიქ მნა პირ ვე ლი ელექ ტრო ნუ ლი 

საარ ჩევ ნო მან ქა ნა, ხო ლო უფ რო მოგ ვია ნე ბით, 1998 წელს, ის უშუა ლოდ არ ჩევ ნე ბის პრო ცეს ში გა მოი ყე ნეს.31 

ინ დოეთ ში ფარ თოდ არის გავ რცე ლე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი საარ ჩევ ნო მან ქა ნე ბი. მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით, 2009 

წლის მო ნა ცე მე ბით, 1 378 352 მან ქა ნა გა მოი ყე ნეს. ყვე ლა მათ გა ნი ხმებს ში და მეხ სიე რე ბა ში იწერ და.

საარ ჩევ ნო მან ქა ნა იყო ფა ორ ძი რი თად ნა წი ლად: სა კონ ტრო ლო ნა წი ლად, რო მე ლიც გა მოი ყე ნე ბა საარ ჩევ ნო 

კო მი სიის თა ნამ შრომ ლის მიერ, და ელექ ტრო ნუ ლი ბიუ ლე ტე ნის ნა წი ლად, რო მე ლიც მო თავ სე ბუ ლია ცალ კე ჯი ხურ ში 

და გან კუთ ვნი ლია ამომ რჩევ ლე ბის თვის. არ ჩევ ნე ბამ დე კო მი სიის თა ნამ შრომ ლე ბი ყო ველ მე ქა ნი კურ ბიუ ლე ტენს ამაგ-

რე ბენ ფურ ცელს, რო მელ ზეც და ტა ნი ლია ინ ფორ მა ცია კან დი და ტე ბის შე სა ხებ, მის თვის შე სა ფე რი სი ნომ რის გას წვრივ. 

ინ ფორ მა ცია არის რო გორც წე რი ლო ბი თი, ისე სიმ ბო ლოე ბით მო ცე მუ ლი, კით ხვის უცო დი ნა რი ამომ რჩევ ლე ბის თვის. 

საარ ჩევ ნო პრო ცე სის დას რუ ლე ბამ დე ბიუ ლე ტე ნე ბი და ლუ ქუ ლი რჩე ბა, რა თა არ გა ნულ დეს ფუნ ქციე ბი ან ხმე ბი არ 

წაი შა ლოს. ამომ რჩე ვე ლი რე გის ტრა ციის გავ ლას ადას ტუ რებს ხელ მო წე რით და მარ კი რე ბით, რო მე ლიც გა მიზ ნუ ლია 

არ ჩევ ნებ ში ხელ მეო რედ მო ნა წი ლეო ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. მას შემ დეგ, რაც ამომ რჩე ვე ლი გაივ ლის რე გის-

ტრა ციის ყვე ლა პრო ცე დუ რას, კო მი სიის თა ნამ შრო მე ლი სა კონ ტრო ლო ნა წილ ზე აჭერს ბიუ ლე ტე ნის ღი ლაკს, რა თა 

ამომ რჩე ველს ბიუ ლე ტე ნის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა მის ცეს. არ ჩე ვა ნის და ფიქ სი რე ბის შემ დეგ კი სა კონ ტრო ლო ნა წი ლი 

გა მოს ცემს სპე ცია ლურ ხმო ვან სიგ ნალს, რი სი სა შუა ლე ბი თაც ამომ რჩე ველს ხმის და ფიქ სი რე ბას ატ ყო ბი ნებს. საარ-

ჩევ ნო დღის დას რუ ლე ბის თა ნა ვე, კო მი სიის თა ნამ შრო მე ლი ხსნის მეო რე ლუქს და აჭერს დას რუ ლე ბის ღი ლაკს, რის 

შემ დე გაც მან ქა ნა ხმას აღარ იწერს. 

დათვლის დღეს საკონტროლო ნაწილი მიაქვთ დამთვლელ ცენტრებში, სადაც საჯაროდ აჭერენ ხელს ღილაკს, 

რომელიც ასევე დალუქულია და მხოლოდ მისი გახსნის შემთხვევაშია შედეგების ნახვა შესაძლებელი.32 ყოველივე ამის 

გათვალისწინებით, ინდოეთი იმ იშვიათ ქვეყნებს განეკუთვნება, სადაც არჩევნები მთლიანად ელექტრონულად ტარდება.33

2.1.3. ბელ გია

ბელ  გიას, შეიძ  ლე  ბა ით  ქვას, არ  ჩევ  ნე  ბის მი  მართ აქვს საკ  მაოდ საინ  ტე  რე  სო მიდ  გო  მა,  რაც ხმის მი  ცე  მის სა  ვალ -

დე  ბუ  ლო ხა  სიათ  ში გა  მოი  ხა  ტე  ბა. იმ შემ  თხვე  ვა  ში, თუ მო  ქა  ლა  ქე არ გა  მოც  ხად  დე  ბა საარ  ჩევ  ნო უბან  ზე,  მას ად  მი  ნის -

ტრა  ციუ  ლი სახ  დე  ლი დაე  კის  რე  ბა. პირ  ვე  ლი შემ  თხვე  ვი  სას ჯა  რი  მის რაო  დე  ნო  ბა 50 ევ  როა, ხო  ლო, იმ შემ  თხვე  ვა  ში, თუ 

დარ  ღვე  ვა მრა  ვალ  ჯე  რად სა  ხეს იღებს, მო  ქა  ლა  ქეს ხმის მი  ცე  მის უფ  ლე  ბა 10 წლის ვა  დით ჩა  მოერ  თმე  ვა და  სა  ჯა  რო 

უწ  ყე  ბებ  ში სამ  სა  ხუ  რიც აეკ  რძა  ლე  ბა.34 

ბელ  გია ერ  თ-ერ  თი პირ  ვე  ლია ევ  რო  პის იმ ქვეყ  ნებს შო  რის, რო  მელ  თაც ელექ  ტრო  ნუ  ლი არ  ჩევ  ნე  ბი და  გეგ  მეს და 

გა  ნა  ხორ  ციე  ლეს. აღ  ნიშ  ნულ სა  კით  ხზე მუ  შაო  ბა ში  ნა  გან საქ  მე  თა მი  ნის  ტრის ინი  ცია  ტი  ვით 1989 წელს დაიწ  ყო,  ხო  ლო 

1991 წელს გა  მოი  ცა კა  ნო  ნი, რო  მე  ლიც ნე  ბას რთავ  და მთავ  რო  ბას, საც  დე  ლად გა  მოე  ყე  ნე  ბი  ნა ორი ტი  პის ელექ  ტრო -

ნუ  ლი საარ  ჩევ  ნო მან  ქა  ნა. პირ  ვე  ლი  ელექ  ტრო  ნუ  ლი მან  ქა  ნა ხმის მხო  ლოდ ელექ  ტრო  ნულ დათ  ვლას გუ  ლის  ხმობ  და, 

მეო  რეს კი მხო  ლოდ სკა  ნი  რე  ბა შეეძ  ლო. პირ  ვე  ლი ტი  პის მან  ქა  ნის ექ  სპე  რი  მენ  ტი იმა  ვე წელს ჩა  ტარ  და ბელ  გიის ორ 

პრო  ვინ  ცია  ში, სა  პარ  ლა  მენ  ტო და რე  გიო  ნა  ლურ  არ  ჩევ  ნებ  ში. მეო  რე ელექ  ტრო  ნუ  ლი მან  ქა  ნის სა  პი  ლო  ტე პროგ  რა -

მა კი 1994 წელს დაი  ნერ  გა. ყო  ვე  ლი  ვე ამის გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბით, ავ  ტო  ნო  მიუ  რი ხმის მი  ცე  მის კომ  პიუ  ტე  რე  ბი ბელ  გიამ 

დრო  თა გან  მავ  ლო  ბა  ში დახ  ვე  წა.35 

2008 წელს ბელ  გია  ში დაი  ნერ  გა ახა  ლი ელექ  ტრო  ნუ  ლი მან  ქა  ნის სის  ტე  მა, რო  მე  ლიც წი  ნა ორი სის  ტე  მის კომ  ბი -

ნი  რე  ბულ ვა  რიანტს წარ  მოად  გენ  და. ეს იყო გაუმ  ჯო  ბე  სე  ბუ  ლი, ქა  ღალ  დით ხმის მი  ცე  მა და ოპ  ტი  კუ  რი სკა  ნი  რე  ბა. ის 

პირ  ვე  ლად რე  გიო  ნა  ლურ არ  ჩევ  ნებ  ში გა  მოი  ყე  ნეს, რი  თაც სა  ხელ  მწი  ფომ დააკ  მა  ყო  ფი  ლა ევ  რო  კავ  ში  რის ყვე  ლა სტან -

დარ  ტი იმის  თვის, რომ აღ  ნიშ  ნუ  ლი პროექ  ტი გა  ნე  ხორ  ციე  ლე  ბი  ნა. 

ზე  მოაღ  ნიშ  ნუ  ლი ტექ  ნო  ლო  გიე  ბი და  ნერ  გა კომ  პა  ნია Smartmatic-led-მა და ის სრუ  ლიად უნი  კა  ლუ  რია. არ  ჩევ  ნე  ბის 

პრო  ცე  სი რამ  დე  ნი  მე ეტა  პის  გან შედ  გე  ბა. თავ  და  პირ  ვე  ლად ამომ  რჩე  ველ  მა საარ  ჩევ  ნო უბან  ში კო  მი  სიის წარ  მო  მად  გენ -

ლებ  თან უნ  და გაია  როს იდენ  ტი  ფი  კა  ცია, რის შემ  დე  გაც მას ე. წ. „ჭკვიან ბა  რათს“ (une carte à puce) გა  დას  ცე  მენ.  მი  სი 

სა  შუა  ლე  ბით შე  საძ  ლე  ბე  ლია, პი  რი შე  ვი  დეს სის  ტე  მა  ში და აირ  ჩიოს სა  სურ  ვე  ლი კან  დი  და  ტი.36 

ხმის მი  ცე  მა ხდე  ბა სენ  სო  რულ ეკ  რან  ზე, რომ  ლი  თაც ამომ  რჩე  ვე  ლი ჩა  მოთ  ვლილ კან  დი  და  ტებს შო  რის ირ  ჩევს 

სა  სურ  ველს. მას შემ  დეგ, რაც ამომ  რჩე  ვე  ლი გაა  კე  თებს არ  ჩე  ვანს, კომ  პიუ  ტე  რი ავ  ტო  მა  ტუ  რად ამო  ბეჭ  დავს და  ფიქ -

სი  რე  ბულ შე  დეგს. ამო  ბეჭ  დილ ბიუ  ლე  ტენს  აქვს ორი მხა  რე: პირ  ვე  ლი, რომ  ლის წა  კით  ხვაც ადა  მია  ნის შეუძ  ლია, და 

31. Election Commission of India. (2014, September 29).  

32. Wolchok, S., Wustrow, E., Halderman, A., J., & Prasad, H. K. (2010, February 1). Security Analysis of India’s Electronic Voting Machines. Computers and Society, 3-5. 

33. Reddy, A. K. (n.d.). A CASE STUDY ON INDIAN E.V.M.S USING BIOMETRICS.   

34. Cock, D., De. (2012, October 25). Electronic Voting in Belgium Past, Today and Future.  

35. González, C. V. (2012, July). The New Belgian E-voting System.    

36. Smartmatic, (2015, February) Belgian elections 2012 – 2014
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მეო  რე, რო  მელ  საც მხო  ლოდ კომ  პიუ  ტე  რი კით  ხუ  ლობს, ანუ შეი  ცავს შტრიხ  კოდს. კონ  ფი  დენ  ცია  ლუ  რო  ბის და  სა  ცა  ვად 

ამომ  რჩე  ველ  მა უნ  და გა  და  კე  ცოს ბიუ  ლე  ტე  ნი, რის შემ  დე  გაც ის გაე  მარ  თე  ბა სპე  ცია  ლუ  რი ჯი  ხუ  რის  კენ, იქ დაას  კა  ნე  რებს 

თა  ვი  სი ბიუ  ლე  ტე  ნის იმ მხა  რეს, რო  მელ  ზეც შტრიხ  კო  დია და  ტა  ნი  ლი. ამ პრო  ცე  სის დაც  ვა სა  ჭი  როა ხმის ვა  ლი  დუ  რო  ბის 

შე სა მოწ მებ ლად.37 

სა ბო ლოოდ, ამო ბეჭ დი ლი ბიუ ლე ტე ნი ვარ დე ბა გაუმ ჭვირ ვა ლე ყუთ ში.  მას შემ დეგ, რაც ბიუ ლე ტე ნი გაივ ლის 

სკა ნი რე ბის პრო ცესს, საარ ჩევ ნო უბ ნის თავ მჯდო მა რის  კომ პიუ ტერ ში აი სა ხე ბა ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, რომ ხმის 

მი ცე მა წარ მა ტე ბით გან ხორ ციელ და. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ შტრიხ კო დი არ გა ტარ და, საარ ჩევ ნო უბ ნის პრე ზი დენტს კომ-

პიუ ტე რი სპე ცია ლუ რი ფან ჯრის მეშ ვეო ბით, წე რი ლო ბით შეატ ყო ბი ნებს, რომ ხმა არ გა და მოწ მდა ამომ რჩევ ლის მიერ. 

ამის შემ დეგ შე საძ ლე ბე ლია, შტრიხ კო დი თა ვი დან გა ტარ დეს. სკა ნი რე ბის მი ზა ნია, ამომ რჩე ველ მა შეძ ლოს თა ვი სი 

ხმის გა და მოწ მე ბა.38 

მიუ ხე და ვად დახ ვე წი ლი ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი სა, ბელ გია ში არ სე ბობს ასე ვე ხმის მი ცე მის ალ ტერ ნა ტიუ ლი 

შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ქვე ყა ნამ ტრა დი ციულ „ქა ღალ დის არ ჩევ ნებს“ მოარ გო ახა ლი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა. თუ პირს 

არ სურს ხმის მი ცე მა ელექ ტრო ნუ ლი მოწ ყო ბი ლო ბის დახ მა რე ბით, შეუძ ლია ხმა ტრა დი ციუ ლი მე თო დით მის ცეს. აღ-

სა ნიშ ნა ვია, რომ ელექ ტრო ნუ ლად ხმის მი ცე მის მსურ ველ თა რაო დე ნო ბა თან და თან იზ რდე ბა. მა შინ, რო დე საც 1995 

წელს მხო ლოდ 1,25 მი ლიონ მა ადა მიან მა, ანუ ამომ რჩე ველ თა 20%-მა მის ცა ხმა ელექ ტრო ნუ ლად, 1999 წელს ეს 

რიც ხვი 3,250 მი ლიონ ადა მია ნამ დე გაი ზარ და, რაც ამომ რჩე ველ თა 44%-ს შეად გენს. იგი ვე შე დე გი და ფიქ სირ და 2004 

წელ საც. 2012-2014 წლებ ში რამ დე ნი მე პრო ცენ ტით გაი ზარ და ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 

და 47%-ს მიღ წია.39 

2.1.4. საფ რან გე თი 

საფ რან გეთ მა ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის და ნერ გვა 2003 წლი დან დაიწ ყო. თა ვი დან აქ ცენ ტი გა კეთ და საზ ღვარ-

გა რეთ მცხოვ რებ საფ რან გე თის მო ქა ლა ქეებ ზე, რო მელ თაც ინ ტერ ნე ტის სა შუა ლე ბით შეეძ ლოთ, და დღემ დე შეუძ-

ლიათ, ხმის მი ცე მა. 

2009 წლის არ ჩევ ნე ბის ჩათ ვლით, საზ ღვარ გა რეთ მცხოვ რე ბი ფრან გე ბი ირ ჩევ დნენ 12 სე ნა ტორს, რომ ლე ბიც მათ 

წა რად გე ნენ უმაღ ლეს ორ გა ნოებ ში. 2012 წელს კი მათ თვის შე საძ ლე ბე ლი გახ და, აერ ჩიათ 11 კან დი და ტი, რომ ლე ბიც 

მათ პარ ლა მენ ტში წა რად გენ დნენ. 2007 წელს საფ რან გე თის ში ნა გან საქ მე თა მი ნის ტრმა მიი ღო გა დაწ ყვე ტი ლე ბა, 

რომ ლის მი ხედ ვი თაც 82 რე გიონ ში 1600 ელექ ტრო ნუ ლი აპა რა ტი დაიდ გა. არ ჩევ ნებ ში ელექ ტრო ნუ ლი სად გუ რე ბით, 

საერ თო ჯამ ში, 1,5 მი ლიონ მა ამომ რჩე ველ მა ისარ გებ ლა.40 

ფრან გუ ლი  საარ ჩევ ნო ხელ მძღვა ნე ლო ბის გან მარ ტე ბით, ორ გა ნი ზა ციულ მა სა კით ხებ მა წინ წა მოს წია ელექ ტრო-

ნუ ლი აპა რა ტე ბის და ნერ გვის სა ჭი როე ბა - ვერ ხერ ხდე ბო და საარ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ციის შევ სე ბა მა შინ, რო დე საც 

ელექ ტრო ნუ ლი მან ქა ნე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებ და ადა მია ნუ რი  რე სურ სის ჩარ თუ ლო ბის სა ჭი როე ბას.  

საარ ჩევ ნო წეს დე ბის თა ნახ მად,41 თი თოეუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა ავ ტო რი ზე ბუ ლი უნ და იყოს საფ რან გე თის 

საარ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ციის მიერ, მაგ რამ სა ბო ლოო გა დაწ ყვე ტი ლე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა უნ და მიი ღონ. ისი ნი წყვე-

ტენ, თუ რა არის მათ თვის უპი რა ტე სი - ტრა დი ციუ ლი, ქა ღალ დის ბიუ ლე ტე ნე ბით ჩა ტა რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბი, თუ ელექ-

ტრო ნუ ლი ტექ ნი კა.  2007 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ მთავ რო ბამ შექ მნა სა მუ შაო ჯგუ ფი, რო მელ მაც 

შეა ფა სა გა მოც დი ლე ბა და შეი ტა ნა შეს წო რე ბე ბი რო გორც კა ნონ ში, ისე ტექ ნი კურ მა ხა სია თებ ლებ ში.42 

საფ რან გე თი, ამე რი კის მსგავ სად, დღეს DRE სის ტე მას იყე ნებს. კა ნო ნის მი ხედ ვით მი სი და მონ ტა ჟე ბა შე საძ ლე ბე-

ლია მხო ლოდ იმ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, რომ ლებ შიც მი ნი მუმ 3500 მცხოვ რე ბია. 

ფრან გუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი, გან სხვა ვე ბით ბელ გიუ რი მო დე ლის გან, სხვა სის ტე მე ბის გან შედ გე ბა - 

საფ რან გეთ ში არ ხდე ბა ბიუ ლე ტე ნის სკა ნი რე ბა. ხმის მი ცე მა ხორ ციელ დე ბა პირ და პირ, კომ პიუ ტე რის მეშ ვეო ბით და 

ელექ ტრო ნუ ლად ფიქ სირ დე ბა ხმა, რო მელ საც კომ პიუ ტე რი თა ვად ით ვლის. სწო რედ ამი ტომ ფრან გულ მო დელს ბევ-

რად ძლიე რი დაც ვი თი სის ტე მა აქვს. 

ფრან გუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი ბელ გიუ რის მსგავ სია იმ თვალ საზ რი სით, რომ არ არ სე ბობს კავ ში რი გა რე 

ქსე ლებ თან და ისიც ჩა კე ტილ სის ტე მას იყე ნებს. ხმის მი ცე მის მან ქა ნე ბის ტექ ნი კურ რეგ ლა მენ ტში წე რია, რომ „ა პა-

რატ მა უნ და შეძ ლოს  ელექ ტრო ნუ ლი ხმის მა ტე რია ლი ზე ბა, ანუ უნ და შექ მნას აგ რეთ ვე ბიუ ლე ტე ნი, რო მე ლიც იქ ნე ბა 

ხელ შე სა ხე ბი“.43  თუმ ცა ხმის მიმ ცე მი მხო ლოდ ელექ ტრო ნუ ლად აფიქ სი რებს არ ჩე ვანს, აპა რა ტი კი ამო ბეჭ დილ ბიუ-

ლე ტენს იმახ სოვ რებს სპე ცია ლურ ყუთ ში, რო მე ლიც და მაგ რე ბუ ლია აპა რატ ზე და მიუწ ვდო მე ლია ამომ რჩევ ლის თვის. 

37. MUL. S.  SNYERS. H.  VAN KERCKHOVEN. E. (2008, December) Electronic Voting System : the case of Belgium

38. González, C. V. (2012, July). The New Belgian E-voting System.  

39. Official Electoral Website / Belgian Government

40. Z. (2007, April 11). La liste des 82 communes équipées de machines à voter.   

41. საარჩევნო წესდება საფრანგეთში, ელექტრონული არჩევნებისთვის, რომელიც ცნობილია „ხმის მიცემის მანქანების ტექნიკური რეგლამენტის“ 

სახელით, ძალაში შევიდა 2003 წელს, იგი აწესებს, ნორმებს და სტანდარტებს,  რომელიც უნდა დაიცვას ყველა საარჩევნო სუბიექტმა.    

42. Esteve, J. B., I, Goldsmith, B., & Turner, J. (2012, June). International Experience with E-Voting.   

43. MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR. (2003, November 27). RÈGLEMENT TECHNIQUE FIXANT LES CONDITIONS D’AGRÉMENT DES MACHINES À VOTER.   February 19, 2016, .   
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აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მით შე საძ ლე ბე ლია „ორ მა გი არ ჩე ვა ნის“ გა კე თე ბა, რაც გუ ლის ხმობს იმას, რომ ხმის გა და მოწ მე ბა 

შე საძ ლე ბე ლია ბეჭ დუ რი ბიუ ლე ტე ნის მეშ ვეო ბი თაც. პროგ რა მას უნ და შეეძ ლოს ხმის სწო რად და ფიქ სი რე ბა, დათ ვლა 

და შე დე გე ბის ცენ ტრა ლი ზე ბა.44 

მას შემ დეგ, რაც ამომ რჩე ვე ლი გაივ ლის ვე რი ფი კა ციის ეტაპს, რომ ლი თაც და დას ტურ დე ბა, რომ გა მოც ხად და საარ-

ჩევ ნო უბან ზე, მას გა დაე ცე მა სპე ცია ლუ რი ბა რა თი - იგი ნე ბას რთავს მას, შე ვი დეს სის ტე მა ში და ერ თჯე რა დად მის ცეს 

ხმა რო მე ლი მე კან დი დატს.  ხმის მი ცე მის აპა რა ტი ფუნ ქციო ნა ლუ რად მარ ტი ვი გა მო სა ყე ნე ბე ლია, რად გან მას აქვს 

მხო ლოდ სა მი ღი ლა კი, რო მელ თა გან ორი  მი მარ თუ ლე ბის თვის არის გან კუთ ვნი ლი, ხო ლო ერ თი - ხმის მი სა ცე მად.45

2007 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში მხო ლოდ 82 უბან ში დაიდ გა ელექ ტრო ნუ ლი მან ქა ნე ბი.  ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი 

ტი პის ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბით 1,5 მი ლიონ მა ამომ რჩე ველ მა ისარ გებ ლა, რი თაც და დას ტურ და, რომ  სწო რედ ამ 

არ ჩევ ნებ ზე გა მოც ხად და ამომ რჩე ველ თა რე კორ დუ ლი რაო დე ნო ბა - კერ ძოდ, 84 % (37 მი ლიონ ზე მე ტი ადა მია ნი), 

რაც წი ნა საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის ამომ რჩე ველ თა რაო დე ნო ბას 4,2 %-ით აღე მა ტე ბო და. ექ სპერ ტთა დი დი ნა წი ლის 

შე ფა სე ბით, ასე თი ზრდა სწო რედ საარ ჩევ ნო აპა რა ტე ბის დამ სა ხუ რე ბა იყო.46  

რაც შეე ხე ბა უსაფ რთხოე ბას, აპა რა ტი და ცუ ლია რო გორც პროგ რა მუ ლად, ისე ტექ ნი კუ რად. პრაქ ტი კუ ლად შეუძ-

ლე ბე ლია მას ზე კი ბერ შე ტე ვის გან ხორ ციე ლე ბა ან ხმე ბის გა ყალ ბე ბა. ყვე ლა აპა რა ტი და ცუ ლია სპე ცია ლუ რი პა რო-

ლით, რო მე ლიც მხო ლოდ საარ ჩევ ნო უბ ნის თავ მჯდო მა რემ იცის. პროგ რა მა კი მკაც რად რეა გი რებს გა რე ჩა რე ვებ ზე 

და ასე თი მცდე ლო ბის შემ თხვე ვა ში ავ ტო მა ტუ რად იბ ლო კე ბა.47 

2.2. დის ტან ციუ რი ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი

2.2.1. ინ ტერ ნეტ არ ჩევ ნე ბის გან მარ ტე ბა და მი სი გა მო ყე ნე ბის მიზ ნე ბი

ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბი არის ელექ ტრო ნუ ლი, დის ტან ციუ რი არ ჩევ ნე ბის ტი პი, რომ ლის დრო საც გა მოი ყე ნე ბა ელექ-

ტრო ნუ ლი ბიუ ლე ტე ნე ბი და ხმის მი ცე მა ხორ ციელ დე ბა ინ ტერ ნე ტის დახ მა რე ბით. ასე თი ტი პის არ ჩევ ნე ბი გვხვდე ბა 

ისეთ ქვეყ ნებ ში, რო გო რე ბი ცაა: ეს ტო ნე თი, შვეი ცა რია, ნორ ვე გია და სხვ.48    

ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის სის ტე მე ბის უმე ტე სო ბა თით ქმის ერ თი და იმა ვე პრინ ცი პით მუ შაობს, გან სხვა ვე ბუ ლია 

იდენ ტი ფი კა ციის მე თო დე ბი. მა გა ლი თად, ეს ტო ნეთ ში იყე ნე ბენ ID ბა რათს. ხმის მი სა ცე მად ID ბა რათს აერ თე ბენ მის 

წამ კით ხველ მოწ ყო ბი ლო ბას თან, კერ ძოდ ე. წ. რი დერ თან, რო მე ლიც შეი ცავს ელექ ტრო ნულ ხელ მო წე რას. თვი თონ 

ელექ ტრო ნუ ლი ხელ მო წე რა შედ გე ბა და ხუ რუ ლი და ღია ციფ რუ ლი გა სა ღე ბე ბის გან. და ხუ რუ ლი, ანუ პი რა დი გა სა ღე ბი 

საი დუმ ლოა და შე ნა ხუ ლია ე. წ. ჭკვიან ბა რათ ზე (smart card), ხო ლო ღია გა სა ღე ბი მიბ მუ ლია პი რა დო ბის და მა დას ტუ-

რე ბელ ბა რათ ზე. წამ კით ხველ მოწ ყო ბი ლო ბა ში ID ბა რა თის შეერ თე ბის შემ დეგ ამომ რჩე ვე ლი შე დის ნა ციო ნა ლუ რი 

საარ ჩევ ნო კო მი ტე ტის ვებ -გვერ დზე, რა თა გად მო წე როს და დააინ სტა ლი როს სპე ცია ლუ რი ხმის მი სა ცე მი აპ ლი კა ცია. 

პინ -კო დის შეყ ვა ნის შემ დეგ აქ ტიურ დე ბა და ხუ რუ ლი გა სა ღე ბი. კან დი და ტის არ ჩე ვი სა და ხმის მი ცე მის შემ დეგ კი მეო-

რე პინ -კო დის შეყ ვა ნა და ელექ ტრო ნუ ლი ბიუ ლე ტე ნის და შიფ ვრა ხდე ბა. ხმე ბი ინ ტერ ნე ტის დახ მა რე ბით ცენ ტრა ლურ 

სერ ვერ ზე იგ ზავ ნე ბა და არ ჩევ ნე ბის მიმ დი ნა რეო ბის პრო ცესს 24 საა თი აკ ვირ დე ბიან. და შიფ რუ ლი ბიუ ლე ტე ნე ბის 

გახ სნა შეუძ ლიათ ნა ციო ნა ლუ რი საარ ჩევ ნო კო მი ტე ტის წევ რებს ერ თობ ლი ვად, სპე ცია ლუ რი გა სა ღე ბის დახ მა რე ბით. 

ხმე ბის გა შიფ ვრამ დე და დათ ვლამ დე ბიუ ლე ტენს შორ დე ბა ყვე ლა პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა ცია.49

აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მოე ბაც, რომ სის ტე მის ყვე ლა კომ პო ნენ ტი გამ ჭვირ ვა ლეა აუ დი ტი რე ბის თვის.50  

სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის გა მო ყე ნე ბა აიხ სნე ბა საერ თო სურ ვი ლით, გა ზარ დონ ამომ რჩე ველ თა 

ჩარ თუ ლო ბა და გრძელ ვა დიან პე რიოდ ში შეამ ცი რონ ხარ ჯე ბი. 

ამას თან, ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბა არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე თა რაო დე ნო ბას ზრდის შემ დე გი სა კით ხე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით: 

• შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე (შშმ) და სხვა პი რე ბის თვის, ვი საც არ შეუძ ლია გა დაად გი ლე ბა, არ ჩევ ნებ ში 
მო ნა წი ლეო ბა მო სა ხერ ხე ბე ლია;

• საზ ღვარ გა რეთ მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქეე ბის თვის ხმის მი ცე მას ამარ ტი ვებს;

• მო სა ლოდ ნე ლია ახალ გაზ რდე ბის ჩარ თუ ლო ბას ზრდა, რად გან ინ ტერ ნე ტი გა ნუ ყო ფე ლია მა თი ყო ველ დღიუ რი 

ცხოვ რე ბის გან.  

44. DROTHIER, Y. (2007, April 10). Comment fonctionne un ordinateur de vote.

45. Dufetrelle, C. (2009)  Le vote électronique est-il vraiment possible ?  

46. http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/2006-07/electronic-voting/index_files/page0005.html

47. Laurent, A. (2007, April 05). Peut-on faire confiance aux machines à voter ?  

48. E-voting.cc. (n.d.). ნანახია თებერვალი 15, 2016,  http://www.e-voting.cc/en/it-elections/definitions/ 

49. E-voting.cc. (n.d.). ნანახია თებერვალი 15, 2016,  http://www.e-voting.cc/en/it-elections/definitions/ 

50. Tarvi Martens (2016). Internet voting in Estonia.
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ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის გა მო ყე ნე ბის მხრივ  აღ სა ნიშ ნა ვია ორი ქვე ყა ნა: ეს ტო ნე თი და გაერ თია ნე ბუ ლი სა მე ფო. 

ეს ტო ნე თი არის აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში ტექ ნო ლო გიუ რად ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი პოს ტსაბ ჭო თა ქვე ყა ნა, მო სახ-

ლეო ბით მხო ლოდ 1,3 მი ლიო ნი, სა დაც ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნებ მა გაა მარ თლა; ხო ლო, მეო რე მხრივ, გაერ თია ნე ბუ ლი სა-

მე ფო, მა ღა ლი დე მოკ რა ტიუ ლი ფა სეუ ლო ბე ბი სა და მდი და რი ტრა დი ციე ბის მქო ნე, მულ ტი კულ ტუ რუ ლი სა ხელ მწი ფო, 

სა დაც ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნებ მა მო ლო დი ნი ვერ გაა მარ თლა. 

2.2.1.1. ეს ტო ნე თი

ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბის ყვე ლა ზე დი დი გა მოც დი ლე ბა აქვს ეს ტო ნეთს. იგი პირ ვე ლი და ერ თა დერ თი 

ქვე ყა ნაა, სა დაც ყვე ლა სა ხის არ ჩევ ნე ბი ინ ტერ ნე ტის დახ მა რე ბით ტარ დე ბა. თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ პა რა ლე-

ლუ რად გა მოი ყე ნე ბა ტრა დი ციუ ლი სა ხის არ ჩევ ნე ბიც, კერ ძოდ, და ბეჭ დი ლი ბიუ ლე ტე ნე ბი. 

ეს ტო ნეთ ში ინ ტერ ნე ტით ხმის მი ცე მის პრო ცე დუ რა იწ ყე ბა ტრა დი ციულ არ ჩევ ნე ბამ დე ორი კვი რით ად რე და 

გრძელ დე ბა ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში. ეს იძ ლე ვა სა შუა ლე ბას, რომ სერ ვე რე ბი არ გა დაიტ ვირ თოს. ამომ რჩე-

ველს შეუძ ლია რამ დენ ჯერ მე შეც ვა ლოს ხმა ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის მიმ დი ნა რეო ბი სას, რო მე ლიც ერ თი ტრა დი ციუ ლი 

არ ჩევ ნე ბის დაწ ყე ბამ დე 6-4 დღით ად რე მთავ რდე ბა. სა ბო ლოოდ და ფიქ სი რე ბუ ლად ით ვლე ბა ბო ლოს მი ცე მუ ლი 

ხმა. თუმ ცა, ამ ვა დე ბის ამო წურ ვის შემ დე გაც, ამომ რჩე ველს შეუძ ლია მიი ღოს მო ნა წი ლეო ბა ტრა დი ციულ არ ჩევ ნებ-

შიც. ამ დროს ინ ტერ ნე ტით და ფიქ სი რე ბუ ლი ხმა უქ მდე ბა.51 ევ რო პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის არ ჩევ ნე ბი ეს ტო ნეთ ში ინ-

ტერ ნე ტის დახ მა რე ბით პირ ვე ლად 2009 წელს ჩაა ტა რეს. არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლეობ და ამომ რჩე ველ თა 43,9%, 2004-ში 

კი მხო ლოდ 27%52   და ფიქ სირ და. რო გორც ევ რო პარ ლა მენ ტის ტექ ნო ლო გიუ რი და მეც ნიე რუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვე ბის 

შე ფა სე ბა ში ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის შე სა ხებ კვლე ვა შია ნახ სე ნე ბი, დას წრე ბის ასე თი მკვეთ რი ზრდა შე საძ ლოა, 

გან პი რო ბე ბუ ლი იყო სიახ ლის შე მო ტა ნით.53   2014 წელს ეს რაო დე ნო ბა 36,52%-მდე შემ ცირ და, თუმ ცა არ შეიძ ლე ბა 

ით ქვას, რომ ეს ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბი სად მი შემ ცი რე ბუ ლი ინ ტე რე სით არის გა მოწ ვეუ ლი. 2009 წელს ამომ რჩევ ლე ბის 

საერ თო რაო დე ნო ბი დან 6,5%-მა ინ ტერ ნე ტის სა შუა ლე ბით მის ცა ხმა, მა შინ, რო ცა 2014 წელს - 11,4%-მა.54  2005 წლი-

დან მო ყო ლე ბუ ლი, არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე თა პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლი 64,2%-მდე გაი ზარ და, ხო ლო ინ ტერ ნე ტით 

მო სარ გებ ლე თა პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლი 0,9%-დან 19,6%-მდე. 

სხვა დას ხვა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის არ ჩევ ნებ ში აქ ტი ვო ბის მხრივ გა მოიკ ვე თა საინ ტე რე სო ტენ დენ ცია (იხ. გრა ფი კი 

1). რო გორც შე დე გე ბი გვიჩ ვე ნებს, არაე ფექ ტია ნი გა მოდ გა ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბი ახალ გაზ რდე ბის ჩარ თუ ლო ბის გა საზ-

რდე ლად, თუმ ცა 55 წელს ზე მოთ პი რებ ში სა პი რის პი რო შემ თხვე ვა გვაქვს - მა თი ჩარ თუ ლო ბა არ ჩევ ნებ ში გაი ზარ და. 

ეს შეიძ ლე ბა აიხ სნას იმით, რომ ეს ტო ნელ ახალ გაზ რდებ ში და ბა ლია არ ჩევ ნებ ში ჩარ თუ ლო ბის ინ ტე რე სი, ხო ლო 

ასა კო ვა ნი ჯგუ ფის თვის ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბი უფ რო მო სა ხერ ხე ბე ლია. მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი დან შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ 

ინ ტერ ნეტ არ ჩევ ნებს შეუძ ლია ამომ რჩე ველ თა ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდა. 

51. Robert Krimmer (2006). Electronic voting 2006 (გვ: 19). 

52. http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?CountryCode=EE

53. Beckert, B., Lindner, R., Goos, K., Hennen, L., Aichoholzer, G., & Strauβ, S. (2011). E-public, e-participation and e-voting in Europe - prospects and challenges (p. 

116, Rep.). Brussels: European Parliament. 

54. http://www.vvk.ee/voting-methods-in-estonia/engindex/statistics
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2.2.1.2. გაერ თია ნე ბუ ლი სა მე ფო

გაერ თია ნე ბულ მა სა მე ფომ 2002 წელს ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბი ინო ვა ციუ რი ტექ ნო ლო გიე ბის გა მო ყე ნე ბით 30 

სა პი ლო ტე ტე რი ტო რია ზე ჩაა ტა რა. ამ სა პი ლო ტე პროექ ტის მი ზა ნი იყო არ ჩევ ნებ ში ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდა, ხმის მი ცე-

მის მე თო დე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა, ხმე ბის დათ ვლის ეფექ ტია ნო ბის გაზ რდა და ამომ რჩევ ლე ბის თვის ინ ფორ მა ციის 

ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბა.55 

30 სა პი ლო ტე რაიონ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო რო გორც დის ტან ციუ რი, ისე არა დის ტან ციუ რი არ ჩევ ნე ბი. ამ რაიო ნებ ში 

ამომ რჩევ ლე ბის რაო დე ნო ბამ 2,7 მლნ. შეად გი ნა, რაც საერ თო ამომ რჩევ ლე ბის დაახ ლოე ბით 7.4%-ია. 

ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნებს იყე ნებ დნენ ლი ვერ პუ ლი, ალ ბან სი, სვინ დო ნი, შე ფილ დი და ქრუ ვი. თი თოეუ ლი ახორ ციე ლებ-

და ერ თმა ნე თის გან ოდ ნავ გან სხვა ვე ბულ საი დენ ტი ფი კა ციო პრო ცე დუ რას, თუმ ცა საერ თო პინ -კო დი სა და პა რო ლის 

კომ ბი ნა ცია ჰქონ დათ.

სა პი ლო ტე რაიო ნებ ში არ ჩევ ნებ ზე დაკ ვირ ვე ბით დად გინ და, რომ ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბი ვერ ახ დენს გავ ლე ნას არ-

ჩევ ნებ ში ამომ რჩე ველ თა ჩარ თუ ლო ბა ზე. სა შუა ლოდ, ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბი გა მოი ყე ნა ამომ რჩე ველ თა 14,6%-მა, თუმ ცა, 

ექ სპერ ტე ბი ვა რაუ დო ბენ, ეს ამომ რჩევ ლე ბი ჩვეუ ლებ რი ვი ტი პის არ ჩევ ნებ შიც მიი ღებ დნენ მო ნა წი ლეო ბას, უბ რა ლოდ 

იმ მო მენ ტში ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნებს მია ნი ჭეს უპი რა ტე სო ბა.56

სა პი ლო ტე სქე მით ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბი ბო ლოს 2007 წელს ჩა ტარ და. საარ ჩევ ნო კო მი ტეტ მა დაკ ვირ ვე ბი დან გა-

მომ დი ნა რე გააკ რი ტი კა მო დერ ნი ზა ციის სტრა ტე გიის ნაკ ლე ბო ბა და აღ ნიშ ნა, რომ  უსაფ რთხოე ბის რის კე ბის გან საზ-

ღვრა ასე თი ტი პის ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის პრო ცეს ში არ იყო შე საძ ლე ბე ლი. ასე ვე გააკ რი ტი კეს გამ ჭვირ ვა ლო ბის 

ნაკ ლე ბო ბა და წარ მოად გი ნეს რე კო მენ და ცია, რომ კერ ძო მიმ წო დებ ლე ბის გან მი ღე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის 

სის ტე მა და მა ტე ბით მათ გა მო ყე ნე ბამ დე შე მოწ მე ბუ ლი ყო.  

ეს ტო ნე თი სა და გაერ თია ნე ბუ ლი სა მე ფოს მა გა ლი თე ბის შე და რე ბით შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ გან სხვა ვე ბუ ლი 

შე დე გე ბი სა და შე ფა სე ბე ბის მი ზე ზი იყო სა ზო გა დოე ბის ცნო ბიე რე ბა და ნდო ბა ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის მი მართ. 

ეს ტო ნე თის შემ თხვე ვა ში სტრა ტე გია იყო კონ კრე ტუ ლად ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის გან ვი თა რე ბა, რის სა ფუძ ველ ზეც 

შექ მნეს სა კუ თა რი სის ტე მა, და ცუ ლო ბის მე ტი გა რან ტიის უზ რუნ ველ ყო ფით. გაერ თია ნე ბუ ლი სა მე ფოს შემ თხვე ვა ში 

რე სურ სე ბი გა ნა წილ და სხვა დას ხვა მე თოდ ზე, რა მაც ქვე ყა ნას არ მის ცა სა შუა ლე ბა, შეექ მნათ სრულ ყო ფი ლი და და-

მუ შა ვე ბუ ლი სის ტე მა, რაც სა ზო გა დოე ბას ნდო ბას ჩა მოუ ყა ლი ბებ და. 

2.2.2. ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის რის კე ბი

ინ ტერ ნეტ არ ჩევ ნებს, გარ და და დე ბი თი მხა რეე ბი სა, გააჩ ნია თა ვი სი რის კე ბიც, კერ ძოდ:

• თავს იჩენს რო გორც ტექ ნო ლო გიუ რი, ისე მე სა მე პი რის მიერ არ ჩევ ნე ბის პრო ცეს ში ფი ზი კუ რად ჩა რე ვის რის-
კი. პირს, რო მელ საც სურ ვი ლი აქვს, ზე მოქ მე დე ბა მოახ დი ნოს ამომ რჩე ველ ზე, შეუძ ლია ხმის დას რუ ლე ბამ დე, 
ბო ლო მო მენ ტში, აი ძუ ლოს და შეაც ვლე ვი ნოს ხმა; 

• მომ ხმა რე ბე ლი თა ვი სი კომ პიუ ტე რი დან ერ თვე ბა არ ჩევ ნებ ში, ამი ტო მაც ჩნდე ბა კი ბერ თავ დას ხმე ბის საფ რთხე 
- ყვე ლა ინ ტერ ნეტ მომ ხმა რე ბელ მა არ იცის, თუ რო გორ დაიც ვას თა ვი (Springal და სხვე ბი,  2014). ეს რის კი 
საკ მაოდ რეა ლუ რია, მა გა ლი თად, 2007 წელს, საარ ჩევ ნო პე რიოდ ში, რუ სე თი დან ეს ტო ნეთ ზე გან ხორ ციელ და 

კი ბერ შე ტე ვა;57 

• თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლეო ბის საკ მაოდ დი დი ნა წი ლი იყე ნებს არა ლი ცენ ზი რე ბულ 
პროგ რა მებს, მათ შო რის ოპე რა ციულ სის ტე მას (Shadow Market, 2012), ამომ რჩევ ლის კი ბე რუ საფ რთხოე ბის სა-
კით ხი დი დი კით ხვის ქვეშ დგე ბა;

ამ რის კე ბის გან თავ დაც ვის საუ კე თე სო სა შუა ლე ბე ბია: 

	 მო სახ ლეო ბა ში კომ პიუ ტე რუ ლი უნარ -ჩვე ვე ბის ამაღ ლე ბა;

	 მი ცე მუ ლი ხმის შეც ვლის სა შუა ლე ბა, მაგ.: ეს ტო ნე თის შემ თხვე ვა, რო ცა ამომ რჩე ვე ლი ცვლის ხმას არა მხო ლოდ ინ-

ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის მიმ დი ნა რეო ბი სას, არა მედ შემ დგომ, ტრა დი ციუ ლი არ ჩევ ნე ბის დრო საც.

ამას თა ნა ვე, ხში რად აკ რი ტი კე ბენ ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნებს იმის გა მო, რომ შე საძ ლე ბე ლია ფარ თო მას შტა ბე ბით 

შეუმ ჩნევ ლად გა ყალ ბე ბა. მა გა ლი თად, ამომ რჩევ ლის მო ნა ცე მე ბის ხელ ში ჩაგ დე ბის შემ თხვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია 

ხმის შეც ვლა ბო ლო მო მენ ტში მოხ დეს. თუმ ცა, ამ მხრივ აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამომ რჩე ველს არ ჩევ ნე ბის დას რუ ლე ბის 

55. Beckert, B., Lindner, R., Goos, K., Hennen, L., Aichoholzer, G., & Strauβ, S. (2011). E-public, e-participation and e-voting in Europe- prospects and challenges (გვ: 

122-123, Rep.). Brussels: European Parliament.

56. Beckert, B., Lindner, R., Goos, K., Hennen, L., Aichoholzer, G., & Strauβ, S. (2011). E-public, e-participation and e-voting in Europe- prospects and challenges (გვ: 

122-123, Rep.). Brussels: European Parliament.

57. იხ. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6665145.stm
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შემ დე გაც აქვს თა ვი სი და ფიქ სი რე ბუ ლი ხმის შე მოწ მე ბის სა შუა ლე ბა; ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია, რომ სა ჭი როე ბის შემ-

თხვე ვა ში გაა სა ჩივ როს, და ხე ლახ ლა დაა ფიქ სი როს თა ვი სი ხმა ტრა დი ციუ ლი არ ჩევ ნე ბის გზით, რომ ლის დრო საც 

ელექ ტრო ნუ ლად და ფიქ სი რე ბუ ლი ხმა უქ მდე ბა. უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ პრაქ ტი კუ ლად თით ქმის შეუძ ლე ბე ლი იქ-

ნე ბა ასეუ ლა თა სო ბით ხმის გა ყალ ბე ბა ბო ლო წუთ ზე, რად გან კი ბერ თავ დამ სხმე ლი ტექ ნი კუ რად შეზ ღუ დუ ლია. თუმ ცა, 

ფარ თო მას შტა ბის შე ტე ვის დრო საც კი, თუ ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბი დას რულ დე ბა ტრა დი ციულ არ ჩევ ნებ თან შე და რე ბით 

ერ თი დღით ად რე მაინც, ამ რის კიც გა კონ ტრო ლე ბაც შეიძ ლე ბა.

მეო რე სა წი ნააღ მდე გო არ გუ მენ ტი ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნებ თან და კავ ში რე ბით არის სერ ვე რებ ზე კი ბერ შე ტე ვა. თუმ ცა, 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ შემ თხვე ვა ში კი ბერ თავ დამ სხმელს მოუ წევს ან ელექ ტრო ნუ ლი ბიუ ლე ტე ნე ბის შიფ რის გა ტეხ ვა 

ან დამ თვლელ  სერ ვერ თან ფი ზი კუ რი წვდო მის უზ რუნ ველ ყო ფა (პირ ვან დე ლი შიფ რის გახ სნა მხო ლოდ დამ თვლელ 

სერ ვერს შეუძ ლია). პირ ვე ლი შემ თხვე ვა თით ქმის შეუძ ლე ბე ლია, რად გან ხმის მი ცე მის დროს სერ ვერ ზე გაგ ზავ ნი ლი 

ინ ფორ მა ციის და შიფ ვრა ხდე ბა ერ თი კო დით, გა შიფ ვრის დროს იგი ვე კო დი არ მუ შაობს; ხო ლო მეო რე შემ თხვე ვა ში, 

ეს ტო ნე თის მა გა ლი თი დან გა მომ დი ნა რე, სერ ვე რებ თან ხელ მი საწ ვდო მად სა ჭი როა რამ დე ნი მე გა სა ღე ბის ერ თდროუ-

ლად გა მო ყე ნე ბა, რომ ლებ საც ეს ტო ნე თის საარ ჩევ ნო კო მი სია ფლობს.

დას კვნის სა ხით, შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ ისე ვე რო გორც ყვე ლა სხვა სა ხის არ ჩევ ნე ბის შემ თხვე ვა ში, ინ ტერ ნე ტარ ჩევ-

ნებ საც გააჩ ნია სუს ტი მხა რეე ბი, თუმ ცა რის კე ბის გან დაზ ღვე ვა შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რე ბის და ნერ გვით შე საძ ლე ბე ლია.

3. სა ქარ თვე ლოს საარ ჩევ ნო კა ნონ მდებ ლო ბა

სა ქარ თვე ლოს საარ ჩევ ნო კა ნონ მდებ ლო ბა ფა რუ ლი და პირ და პი რი კენ ჭის ყრის პრინ ციპს ეფუძ ნე ბა. ამომ რჩე-

ველ თა ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი და უშუა ლო გა მოვ ლე ნა -  ეს არის საარ ჩევ ნო კო დექ სით გან საზ ღვრუ ლი აუ ცი ლე ბე ლი 

ქვა კუთ ხე დი, რომ ლის მნიშ ვნე ლო ბაც ასე ვე ხაზ გას მუ ლია „საერ თა შო რი სო პაქ ტში სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი 

უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ“. 

ამის უზ რუნ ველ სა ყო ფად კი შექ მნი ლია საარ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცია, რომ ლის უმაღ ლე სი ორ გა ნოა ცეს კო. მი სი 

გან კარ გუ ლე ბით იქ მნე ბა საარ ჩევ ნო ოლ ქე ბი, რომ ლე ბიც წარ მოად გე ნენ საარ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ციის მუდ მივ მოქ მედ 

ტე რი ტო რიულ ორ გა ნოებს. კენ ჭის ყრის ჩა სა ტა რებ ლად და ხმე ბის და სათ ვლე ლად კი ოლ ქე ბი, თა ვის მხრივ, და ყო-

ფი ლია საარ ჩევ ნო უბ ნე ბად, რომ ლებ შიც მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს საუბ ნო- საარ ჩევ ნო კო მი სია არე გუ ლი რებს.58 მათ კი, 

თა ვის მხრივ, ად გი ლობ რი ვი და საერ თა შო რი სო დამ კვირ ვებ ლე ბი აკონ ტრო ლე ბენ.59 

ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე და სა ქარ თვე ლოს საარ ჩევ ნო კო დექ სით გა ნაზ ღვრუ ლი საარ ჩევ ნო პრო ცე-

დუ რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, საარ ჩევ ნო პრო ცე სი სრუ ლად მოით ხოვს ადა მია ნუ რი რე სურ სის ჩარ თუ ლო ბას. ეს კი, ცხა-

დია, დი დი ფი ნან სუ რი ხარ ჯია სა ხელ მწი ფოს თვის, რომ არა ფე რი ვთქვათ იმ რის კებ ზე, რაც თა ვად კო მი სიის წევ რე ბის 

ობიექ ტუ რო ბას, გამ ჭვირ ვა ლო ბა სა და კა ნო ნიე რე ბას უკავ შირ დე ბა. ბიუ ჯე ტის მხრივ, ხარჯს ზრდის ასე ვე და ბეჭ დი ლი 

ბიუ ლე ტე ნე ბი, კონ ვერ ტე ბი, სა წე რი კალ მე ბი.

აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია გან სხვა ვე ბუ ლი და ნა წე სი იმ პი რე ბის თვის, ვი საც და მოუ კი დებ ლად არ შეუძ ლია საარ ჩევ ნო 

ბიუ ლე ტე ნის შევ სე ბა, რად გან საარ ჩევ ნო კო დექ სი მათ უფ ლე ბას აძ ლევს, დაარ ღვიონ ფა რუ ლო ბის პრინ ცი პი და კა-

ბი ნა ში მიიწ ვიონ სხვა პი რი.

სა ბო ლოოდ კი ხორ ციელ დე ბა ხმე ბის დათ ვლა, რაც ისევ და ისევ გუ ლის ხმობს ადა მიან თა ჩარ თუ ლო ბას და უკავ-

შირ დე ბა ისეთ რის კებს, რო გო რე ბი ცაა: ხმე ბის გა ყალ ბე ბა, არას წო რად დათ ვლა და დრო ში გა წე ლი ლი პრო ცე სი.

58.  საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, 2011, მე-7; მე-8; მე-19, 23-ე მუხლები.

59. საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, 2011, 39-ე და მე-40 მუხლები.
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4. დას კვნა

საერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლი იყო ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის ორი 

ფორ მა: დის ტან ციუ რი და არა დის ტან ციუ რი. ეს უკა ნას კნე ლი ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი და მი ღე ბუ ლი სის ტე მაა, რად გან 

ამ შემ თხვე ვა ში საარ ჩევ ნო კულ ტუ რის ცვლი ლე ბა ხდე ბა მი ნი მა ლუ რად. მო ქა ლა ქეს უწევს იმა ვე პრო ცე დუ რე ბის დაც ვა, 

რა საც ტრა დი ციუ ლი არ ჩევ ნე ბის, ანუ და ბეჭ დი ლი ბიუ ლე ტე ნე ბის გა მო ყე ნე ბის დროს გა დის. ოღონდ ამ შემ თხვე ვა ში 

ყვე ლა პრო ცე სის გამ ჭვირ ვა ლო ბა და სი ზუს ტე უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ელექ ტრო ნუ ლი მან ქა ნე ბით. იმ მრა ვალ სარ გე ბელს 

შო რის, რაც თან ახ ლავს მათ გა მო ყე ნე ბას, აღ სა ნიშ ნა ვია პრო ცე დუ რე ბის სიჩ ქა რე და სა ბო ლოო შე დე გე ბის დად გე ნის 

მყი სიე რე ბა. რო გორც ავ სტრა ლიის მა გა ლით ზე ვნა ხეთ, შე დე გე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას დაახ ლოე ბით 12-16 საა თი სჭირ დე ბა. 

ყვე ლა სის ტე მას, რომ ლებ შიც ელექ ტრო ნუ ლი მან ქა ნე ბი გა მოი ყე ნე ბა, გააჩ ნია და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რეე-

ბი. „პირ და პი რი და მახ სოვ რე ბის სის ტე მა“ (DRE) გა მოირ ჩე ვა ინ ტერ ფეი სის სი მარ ტი ვით, მოქ ნი ლო ბი თა და სის წრა-

ფით. მი სი დახ მა რე ბით სა ბო ლოო პა სუ ხის გა გე ბა შე საძ ლე ბე ლია დაუ ყოვ ნებ ლივ, არ ჩევ ნე ბის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე. 

ამას თან, მი სი სა შუა ლე ბით ხმის მი ცე მის პრო ცე სი გან სა კუთ რე ბუ ლად გა მარ ტი ვე ბუ ლი და კომ ფორ ტუ ლია, რად გან 

ხდე ბა კან დი და ტე ბის ვი ზუა ლი ზა ცია; ეს კი ამომ რჩე ველს სა შუა ლე ბას აძ ლევს, გა დაა მოწ მოს ის პარ ტია თუ პო ლი ტი-

კუ რი ფი გუ რა, რო მელ საც ხმა მის ცა. თუმ ცა, მიუ ხე და ვად ამი სა, DRE სის ტე მას ხში რად აკ რი ტი კე ბენ სპე ცია ლის ტე ბი თუ 

პო ლი ტი კო სე ბი, რად გან  ხმის მი ცე მი სა და და მახ სოვ რე ბის პრო ცე სი ციფ რუ ლად მიმ დი ნა რეობს და უხი ლა ვია. ეს კი 

ამომ რჩე ველს ხში რად  უქ მნის გან ცდას, რომ მი სი ხმა შე საძ ლოა არ და ფიქ სირ დეს ან დაი კარ გოს. 

ამომ რჩევ ლის ნდო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, შეიქ მნა ორ მა გი ხმის მი ცე მის სის ტე მა, რაც „ხმის მი ცე მის მი დევ-

ნე ბის“ (VVPAT) სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი. მი სი სა შუა ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლად მი ცე მუ ლი ხმის მა ტე რია ლი-

ზე ბა (ა ნუ ამოი ბეჭ დე ბა ბიუ ლე ტე ნი და ის არ ჩე ვა ნი, რო მე ლიც მო ქა ლა ქემ დაა ფიქ სი რა) და შემ დეგ  მი სი სკა ნი რე ბა 

სხვა აპა რატ ში. ეს პრო ცე დუ რა კი ამომ რჩევ ლის ნდო ბის ხა რისხს ზრდის და არ წმუ ნებს მას, რომ მი სი ხმა და ცუ ლია. 

გარ და ამი სა, ბიუ ლე ტე ნი, რო მე ლიც  გან თავ სდე ბა სპე ცია ლურ ყუთ ში, შე საძ ლე ბელს ხდის ხმე ბის ხე ლით გა დათ ვლა-

საც. აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მა საკ მაოდ დახ ვე წი ლია და ევ რო პულ სტან დარ ტებს სრუ ლად შეე სა ბა მე ბა. პა სუ ხე ბის დათ ვლა 

კი ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ ში ხდე ბა. შე სა ბა მი სად, მი სი გა მოქ ვეყ ნე ბაც მცი რე დროს მოით ხოვს. 

რაც შეე ხე ბა დის ტან ციურ არ ჩევ ნებს. მი სი გან ხილ ვი სას ნაშ რომ ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბი. ამომ-

რჩევ ლის ჩარ თუ ლო ბის გა საზ რდე ლად ის ერ თ-ერ თი კარ გი სა შუა ლე ბაა, რად გან ხმის მი ცე მი სა და მი სი დათ ვლის 

პრო ცე დუ რის გა მარ ტი ვე ბას გუ ლის ხმობს. ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის მხრივ კი, დას კვნე ბის გა მო ტა ნა რთუ ლია, რად გან 

ეს ტო ნეთ შიც კი არ ხდე ბა გან ცალ კე ვე ბით მხო ლოდ ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის გა მო ყე ნე ბა. ამი ტომ, ფი ნან სურ ჭრილ ში, 

არ არ სე ბობს ზუს ტი ემ პი რიუ ლი მო ნა ცე მე ბი, რაც დას კვნის სა შუა ლე ბას მოგ ვცემს. ამას თან, ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლი 

იყო ის რის კე ბიც, რომ ლე ბიც მო სა ლოდ ნე ლია ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის და ნერ გვის შემ თხვე ვა ში. თუმ ცა გა მოთ ქმუ ლია 

მო საზ რე ბე ბი მა თი გა დაჭ რის ყვე ლა შე საძ ლო გზის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც სხვა დას ხვა ქვე ყა ნამ წარ მა ტე ბით გა მოი ყე ნა.

ელექ ტრო ნულ არ ჩევ ნებს, და მათ შო რის ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნებს, შეუძ ლია აღ მოფ ხვრას ბიუ ლე ტე ნე ბის რაო დე ნო ბის 

გა მო წარ მოქ მნი ლი პრობ ლე მე ბი - ეს ფორ მა გა მო რიც ხავს და ბეჭ დი ლი და გა მოუ ყე ნე ბე ლი, ცა რიე ლი ბიუ ლე ტე ნე ბის 

არ სე ბო ბას და ამით ხაზს უს ვამს, რომ მათ ხმე ბის გა სა ყალ ბებ ლად ვე ღარ გა მოი ყე ნე ბენ. 

ამას თან ერ თად, საარ ჩევ ნო კა ნონ მდებ ლო ბის მზაო ბა ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ეტა პია ელექ ტრო ნუ ლი 

არ ჩევ ნე ბის და სა ნერ გად. სა ქარ თვე ლოს საარ ჩევ ნო კო დექ სის ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პე ბია ფა რუ ლი და პირ და პი რი 

კენ ჭის ყრის უზ რუნ ველ ყო ფა. ამომ რჩე ველ თა ნე ბის თა ვი სუფ ლად და უშუა ლოდ გა მოვ ლე ნა კი ის ფა სეუ ლო ბე ბია, 

რომ ლებ საც არ ჩევ ნე ბი ემ ყა რე ბა.

ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბიც, მსგავ სად ტრა დი ციუ ლი სა (და ბეჭ დი ლი ბიუ ლე ტე ნე ბი), იზია რებს იმა ვე პრინ ცი პებ სა 

და ფა სეუ ლო ბებს.  ტექ ნო ლო გიუ რად და საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით კი, ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლი 

ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა ცხად ყოფს, რომ ფა რუ ლო ბა ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის დრო საც და ცუ ლია. შე სა ბა მი სად, სა-

ქარ თვე ლო ში მი სი და ნერ გვით არ იქ ნე ბა სა ჭი რო ძი რეუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბა, რად გან 

საარ ჩევ ნო კო დექ სის სა ფუძ ვე ლი იგი ვე დარ ჩე ბა. ცვლი ლე ბე ბი საარ ჩევ ნო კო დექ სში და კავ ში რე ბუ ლი იქ ნე ბა მხო ლოდ 

პრო ცე დუ რულ სა კით ხებ თან - ბიუ ლე ტე ნებს ჩაა ნაც ვლებს ელექ ტრო ნუ ლი მან ქა ნა და ინ ტერ ნე ტი. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია ისიც, რომ ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ში ჩარ თუ ლი საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე-

ბი სა და ქვეყ ნე ბის რაო დე ნო ბა დღი თი დღე იზ რდე ბა. შე სა ბა მი სად, იხ ვე წე ბა სტან დარ ტე ბიც. ამი ტო მაც, ელექ ტრო ნუ ლი 

არ ჩევ ნე ბის და ნერ გვი სას, აუ ცი ლე ბე ლია ყვე ლა სტან დარ ტის სა ფუძ ვლია ნად შეს წავ ლა, რო გორც სა კა ნონ დებ ლო, ისე 

ტექ ნი კუ რი მოთ ხოვ ნე ბის და სა ცა ვად. 

თუმ ცა, ამ ყვე ლაფ რის გათ ვა ლის წი ნე ბის მიუ ხე და ვად, ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის და ნერ გვა არის კომ პლექ სუ რი 

პრო ცე სი - ის უკავ შირ დე ბა არა მხო ლოდ არ ჩევ ნე ბის უსაფ რთხოე ბის გეგ მის შე მუ შა ვე ბას, არა მედ სა ზო გა დოებ რი ვი 

ცნო ბიე რე ბის ასა მაღ ლე ბელ სა მუ შაოებს. თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გიე ბი მო სახ ლეო ბის დი დი ნა წი ლის თვის ად ვი ლად 

გა სა გე ბი არ არის. შე სა ბა მი სად, მათ უნ და მიე ცეთ ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის საც დელ რე ჟიმ ში მო ნა წი ლეო ბის სა-

შუა ლე ბა, რა თა გაუჩ ნდეთ და აუ მაღ ლდეთ ნდო ბა მის მი მართ. ისი ნი დე ტა ლუ რად უნ და იყ ვნენ ინ ფორ მი რე ბუ ლი, თუ 

რო გორ მუ შაობს ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი. მოკ ლედ თუ ვიტ ყვით, სა ჭი როა, რომ საინ ფორ მა ციო კამ პა ნია სა ზო გა-

დოე ბის თვის გა სა გე ბი, მარ ტი ვი კო მუ ნი კა ციის ფორ მით გან ხორ ციელ დეს. 

კონ სტი ტუ ციის დაც ვა, სის ტე მის უსაფ რთხოე ბა და სა ზო გა დოე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის სა გულ და გუ ლოდ შე მუ შა-

ვე ბუ ლი გეგ მა არის ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის წარ მა ტე ბით და ნერ გვის სა წინ და რი.
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4.1. რე კო მენ და ციე ბი

ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის და ნერ გვის შემ თხვე ვა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია, სა ქარ თვე ლომ გაით ვა ლის წი ნოს შემ დე გი რე-

კო მენ და ციე ბი:

შე მო ღე ბულ იქ ნას ჰიბ რი დუ ლი საარ ჩევ ნო სის ტე მა. თავ და პირ ვე ლად სა სურ ვე ლია ე. წ. ჰიბ რი დუ ლი საარ ჩევ ნო სის ტე-

მის შე მო ღე ბა, რაც ამომ რჩე ველს მის ცემს შე საძ ლებ ლო ბას, არ ჩე ვა ნი ხმის მი ცე მის სის ტე მებს შო რის თა ვად გაა კე თოს. 

თუ მო ქა ლა ქეს სურს ტრა დი ციუ ლად, ქა ღალ დის ბიუ ლე ტენ ზე შე მო ხაზ ვით დაა ფიქ სი როს თა ვი სი ხმა, მას აუ ცი ლებ ლად 

უნ და ჰქონ დეს ამის სა შუა ლე ბა; 

ამომ რჩევ ლის იდენ ტი ფი კა ციი სა და ვე რი ფი კა ციის პრო ცე სე ბი ელექ ტრო ნუ ლად წა რი მარ თოს. ამომ რჩევ ლის იდენ ტი-

ფი კა ციი სა და ვე რი ფი კა ციის პრო ცე სე ბის ელექ ტრო ნი ზა ცია პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი ID ბა რა თის გა მო ყე ნე ბით 

სა შუა ლე ბას მის ცემს მას, რე გის ტრა ციის ად გი ლის მიუ ხე და ვად, ნე ბის მიერ უბან ზე მის ცეს ხმა. სწო რედ ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი 

ამომ რჩე ველ თა ერ თია ნი ელექ ტრო ნუ ლი ბა ზის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში იქ ნე ბა ეს შე საძ ლე ბე ლი;

ამომ რჩე ველ თა იდენ ტი ფი კა ცია/ ვე რი ფი კა ციი სა და ხმის მი ცე მის თვის გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას სხვა დას ხვა ელექ ტრო ნუ-

ლი მან ქა ნა. აუ ცი ლე ბე ლია ხმის მი ცე მა და ამომ რჩევ ლის იდენ ტი ფი კა ცია/ ვე რი ფი კა ცია გან ხორ ციელ დეს სხვა დას ხვა 

მან ქა ნა ზე, რა თა არ მოხ დეს ფა რუ ლო ბის დარ ღვე ვა. საუ კე თე სო გა მო სა ვა ლი გამ ჭვირ ვა ლე სის ტე მის შე საქ მნე ლად 

არის ხმის მი ცე მი სა და მი სი დათ ვლის პრო ცე დუ რე ბის ერ თმა ნე თის გან გა მო ყო ფა, რაც კომ ბი ნი რე ბუ ლი იქ ნე ბა „ხმის 

მი ცე მის და მი დევ ნე ბის“ სის ტე მას თან;

აუ ცი ლე ბე ლია სა ზო გა დოე ბის ინ ფორ მი რე ბა და ნდო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ნე ბის მიე რი ახა ლი საარ ჩევ ნო სის ტე მის და-

ნერ გვი სას, რამ დე ნად იდეა ლუ რი და მო წეს რი გე ბუ ლიც არ უნ და იყოს ის, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ზო გა დოე ბის ინ ფორ-

მი რე ბა და სის ტე მის ფუნ ქციო ნი რე ბის დე ტა ლუ რად ახ სნა, რა თა თა ვი დან იქ ნას აცი ლე ბუ ლი ეჭ ვი და სკეპ ტი ციზ მი. 

ეს კი, რო გორც წე სი, თან ახ ლავს ნე ბის მიე რი სიახ ლის დამ კვიდ რე ბის პრო ცესს, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა საქ მე 

ტექ ნო ლო გიებს ეხე ბა;  

ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის გა მო ყე ნე ბა საწ ყის ეტაპ ზე მხო ლოდ ამომ რჩე ველ თა გარ კვეუ ლი სეგ მენ ტის თვის მოხ დეს. მოკ-

ლე ვა დიან პე რიოდ ში არ იქ ნე ბა მი ზან შე წო ნი ლი ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის სრუ ლი მას შტა ბით გა მო ყე ნე ბა, ვიდ რე არ 

მოხ დე ბა საავ ტო რო უფ ლე ბე ბის სა თა ნა დოდ დაც ვა და არ ამაღ ლდე ბა კომ პიუ ტე რუ ლი ცნო ბიე რე ბა სა ქარ თვე ლო ში. 

თუმ ცა, მიუ ხე და ვად ამი სა, საწ ყის ეტაპ ზე, ინ ტერ ნე ტარ ჩევ ნე ბის გა მო ყე ნე ბა გან სა კუთ რე ბით მო სა ხერ ხე ბე ლი და სა-

სარ გებ ლო იქ ნე ბა საზ ღვარ გა რეთ მცხოვ რე ბი სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეე ბის თვის, და ასე ვე იმ პი რე ბის თვის, ვი საც 

გა დაად გი ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი აქვს;

ინ ტერ ნეტ არ ჩევ ნე ბის და ნერ გვის შემ თხვე ვა ში გა სა ზია რე ბე ლია სხვა ქვეყ ნე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი ეს ტო ნე თის გა მოც-

დი ლე ბა. ეს ტო ნე თის გან ვი თა რე ბი სა და მას შტა ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლოს თან მი სი შე და რე ბა ბევ რად 

უფ რო მი ზან შე წო ნი ლია, ვიდ რე სხვა ქვეყ ნე ბი სა. ამას თან, ის არის ერ თა დერ თი ქვე ყა ნა, რო მე ლიც ყვე ლა სა ხის არ-

ჩევ ნებ ზე იყე ნებს ინ ტერ ნეტს. მი სი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლო შეძ ლებს ანა ლო გიუ რი სის ტე მის 

შექ მნას, რო მე ლიც იქ ნე ბა გამ ჭვირ ვა ლე და რო მელ საც თავ და პირ ვე ლად საერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბი შეა მოწ მე ბენ.

შეიქ მნას ამომ რჩე ველ თა ერ თია ნი ელექ ტრო ნუ ლი სია. საარ ჩევ ნო კო დექ სში ამომ რჩე ველ თა ერ თია ნი ელექ ტრო-

ნუ ლი ბა ზის შე საქ მნე ლად სა ჭი როა შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბა. ბა ზა ში იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა 

მო ქა ლა ქე, რომ ლე ბიც პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი ID-ბა რა თით სარ გებ ლო ბენ. ამ ბა ზის არ სე ბო ბა სია ში მყოფ 

ყვე ლა მსურ ველს მის თვის სა სურ ველ საარ ჩევ ნო უბან ზე ხმის მი ცე მის სა შუა ლე ბით უზ რუნ ველ ყოფს. ეს გან სა კუთ რე-

ბით გაზ რდის არ ჩევ ნებ ში იმ ახალ გაზ რდე ბის ჩარ თუ ლო ბას, რომ ლე ბიც სას წავ ლო მიზ ნე ბის თვის იმ ყო ფე ბიან სხვა გან 

და ხმის მი სა ცე მად რე გის ტრა ციის მი სა მარ თზე ვერ ცხად დე ბიან. აღ ნიშ ნუ ლი სია კი, ფაქ ტობ რი ვად, მარ კი რე ბის მე ქა-

ნიზმს იმ შემ თხვე ვა ში ჩაა ნაც ვლებს, თუ ამომ რჩე ველს ექ ნე ბა პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი ID-ბა რა თი და სურ ვი ლი, 

ელექ ტრო ნუ ლად მის ცეს ხმა; 

საერ თა შო რი სო აუ დი ტო რის მოწ ვე ვა. საერ თა შო რი სო აუ დი ტო რი იქ ნე ბა სის ტე მის უსაფ რთხოე ბის გა რან ტი, შეა ფა სებს 

ელექ ტრო ნუ ლი საარ ჩევ ნო სის ტე მის თი თოეულ კომ პო ნენტს. აუ დი ტო რი და მოუ კი დე ბე ლი ექ სპერ ტია, ამი ტო მაც, ის 

სა ზო გა დოე ბის თვის ნდო ბით აღ ჭურ ვი ლი პი რიც იქ ნე ბა.

ყვე ლა ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ციის გათ ვა ლის წი ნე ბა დაეხ მა რე ბა სა ქარ თვე ლოს, გა ნა ვი თა როს დე მოკ რა-

ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბა, არ ჩა მორ ჩეს მსოფ ლიო ში მიმ დი ნა რე ტექ ნო ლო გიურ ცვლი ლე ბებს და წარ მა ტე ბით და ნერ გოს 

ელექ ტრო ნუ ლი მმარ თვე ლო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი სტან დარ ტი - ელექ ტრო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბი.
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სტრატეგიული მართვა საჯარო სექტორში

ალექსანდრე ძნელაძე

არჩილ ხაჩიძე

თეკლე ბოჭორიშვილი

მარიამ ჯამაგიძე

ქეთევან მოლაშვილი

მენტორი: ირინა ბრეგვაძე

ფსიქოლოგი, სადაზღვევო კომპანია „ჯიპიაი 

ჰოლდინგის“ თანამშრომელთა სწავლებისა 

და განვითარების მენეჯერი.

ავტორები:
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შინაარსი

წინასიტყვაობა

1. სტრატეგიული მართვა 

1.1. გერმანია - წარმატების ფორმულა 

1.2. „ახალი საჯარო მენეჯმენტი“ 

1.3. ჩართულობა - გუნდის საუკეთესო მოტივატორი 

1.4. კანადა - „7-S“ და „წარმატების ხუთი ბარიერი“ 

2. სტრატეგიულ მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი კონცეფციები 

2.1. რაციონალური დაგეგმვის მოდელი 

2.2. „შეზღუდული რაციონალურობა“ (Bounded Rationality) 

2.3. „ლოგიკური ინკრემენტალიზმი“, „მოქმედება ცდით და შეცდომით“ 

2.4. „მხარეთა კმაყოფილების უზრუნველყოფის მოდელი“ 

3. სტრატეგიული დაგეგმვის მნიშვნელობა და პროცესი 

3.1. მისიისა და ხედვის განსაზღვრა. 

3.2. შიდა და გარე ანალიზი 

3.3. სტრატეგიული ალტერნატივების ჩამოყალიბება, სტრატეგიის განხორციელება და  

შეფასება 

დასკვნა 
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წინასიტყვაობა

ინამ დე ბა რე ნაშ რო მი ხაზს უს ვამს სტრა ტე გიუ ლი მარ თვის მნიშ ვნე ლო ბას სა ჯა რო სექ ტო რის წარ მა ტე ბუ ლი მუ შაო ბი-

სათ ვის. 

ნაშ რომ ში აღ წე რი ლია „ა ხა ლი სა ჯა რო მე ნეჯ მენ ტის“ მო დე ლი, წარ მო ჩე ნი ლია ძი რი თა დი გან სხვა ვე ბე ბი სა ჯა რო 

სექ ტო რის მარ თვის ტრა დი ციულ და თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მებს შო რის, მი მო ხი ლუ ლია სტრა ტე გიუ ლი მარ თვის არ სი, 

აღ წე რი ლია სტრა ტე გიუ ლი და გეგ მვის პრო ცე სის ძი რი თა დი სა ფე ხუ რე ბი, გან ხი ლუ ლია მე ნე ჯე რე ბი სა და ლი დე რე ბის 

რო ლი სტრა ტე გიუ ლი მარ თვის პრო ცეს ში, მოყ ვა ნი ლია უც ხოუ რი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა, გერ მა ნიი სა და კა ნა დის 

მა გა ლი თე ბი. 

ნაშ რო მის მი ზა ნია, სა ჯა რო მო ხე ლეებ სა და ზო გა დად, სა ზო გა დოე ბას გააც ნოს  სტრა ტე გიუ ლი და გეგ მვის მნიშ-

ვნე ლო ბა, დაეხ მა როს მათ მარ თონ სტრა ტე გიუ ლი და გეგ მვის პრო ცე სი და უზ რუნ ველ ყონ ამ პრო ცეს ში გუნ დის მაქ სი-

მა ლუ რი ჩარ თუ ლო ბა.

გერმანია 

წარმატების ფორმულა 

სა ჯა რო სექ ტო რის მა სობ რი ვი ფორ მი რე ბა გერ მა ნია ში მი სი და სავ ლეთ და აღ მო სავ ლეთ ნა წი ლის გაერ თია-

ნე ბით დაიწ ყო, რა საც თან სდევ და სა ხა ზი ნო ფი ნან სუ რი კრი ზი სი. თუმ ცა მთა ვარ პრობ ლე მას მაინც ად გი ლობ რივ 

და სა ხელ მწი ფო სექ ტო რებს შო რის სუს ტი ურ თიერ თკავ ში რი წარ მოად გენ და.  აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ჭი რო 

გახ და გან ვი თა რე ბის ახა ლი გზე ბის მო ძიე ბა.

გერ მა ნიის სა ჯა რო სექ ტორ ში გა ტა რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის მთა ვა რი ნი შა ნი მმარ თველ რგო ლებს შო რის ინ-

ფორ მა ციის გაც ვლის ეფექ ტია ნო ბის ხა რის ხის გაზ რდა და გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში თა ნამ შრო მელ თა 

მო საზ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა იყო.

აღ მო სავ ლეთ და და სავ ლეთ გერ მა ნიის გაერ თია ნე ბის შემ დეგ, მნიშ ვნე ლოვ ნად გაუმ ჯო ბეს და კავ ში რე ბი ად-

გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის დო ნე ზე. მთავ რო ბის მიერ გა ტა რე ბუ ლი სუბ სი დი რე ბის პრინ ცი პი მხარს უჭერ და ად გი-

ლობ რივ მმარ თვე ლო ბებს, რის შე დე გა დაც დამ კვიდ რდა ძლიე რი კავ ში რე ბი ცენ ტრა ლურ და ად გი ლობ რივ ხე ლი-

სუფ ლე ბას შო რის. მიუ ხე და ვად ამ გვა რი მხარ და ჭე რი სა, კა ნონ მდებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე სა ხელ მწი ფო მაინც მკაც რად 

აკონ ტრო ლებ და ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას. ეს, თა ვის მხრივ, კო რუფ ციას თან ბრძო ლის კარ გი ბერ კე ტი იყო.

სა ჯა რო სექ ტო რის წარ მა ტე ბუ ლი რე ფორ მე ბი სა და თვალ სა ჩი ნო წინ სვლის პი რო ბებ შიც არ სე ბობ და გაუმ-

ჯო ბე სე ბის კი დევ უფ რო მე ტი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ამ მიზ ნით, 2000 წელს, გერ მა ნიის ფე დე რა ლურ მა მთავ რო ბამ 

სერ ვი სე ბის კომ პიუ ტე რი ზა ციის ინი ცია ტი ვა წა მოა ყე ნა. კომ პიუ ტე რი ზა ციის პროექ ტი მოი ცავ და არა მხო ლოდ 

მო ქა ლა ქეე ბის თვის, არა მედ ბიზ ნე სი სა და მთავ რო ბის სხვა დას ხვა წარ მო მად გენ ლე ბის თვის გა სა წე ვი მომ სა ხუ-

რე ბე ბის დახ ვე წას. ამ ინი ცია ტი ვის წარ მა ტე ბით გან ხორ ციე ლე ბის შე დე გად სის ტე მა კი დევ უფ რო მოქ ნი ლი და 

კომ ფორ ტუ ლი გახ და მომ ხმა რებ ლე ბის თვის.

ქვეყანამ ახალ მიდგომებზე მოახდინა ფოკუსირება. გერმანიამ შეძლო, საჯარო სექტორის მნიშვნელოვან 

ნაწილში წარმატებული პრაქტიკის დანერგვა, რაც მოიაზრებდა შემდეგ საფეხურებს:  

• მომსახურების (პროდუქტის) განსაზღვრა;

• ადმინისტრაციული პროდუქტის ღირებულების კალკულაცია;

• რესურსების მოქნილად განაწილება;

• განხორციელებული ქმედებების მონიტორინგი / კონტროლი;

• მომხმარებელთა აზრის შესწავლა;

• გარე რესურსების მოძიება / გარე კონტაქტების გაძლიერება.

წყარო: Direction in Development, International Public Administration Reform; The World Bank; 

(Manning & Parison, 2004)

ბუნებრივია, ჩნდება კითხვა, რამ განაპირობა გერმანიის წარმატება?  ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად მოკლედ 

მიმოვიხილავთ იმ მეთოდებსა და მიდგომებს, რომლებიც სტრატეგიულ მართვაში გამოიყენება და არაერთ ქვეყანას 

დაეხმარა საჯარო სექტორის ეფექტიანობის გაუმჯობესებაში.  
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1. „ახალი საჯარო მენეჯმენტი“

21-ე საუკუნე ინოვაციებისა და ექსპერიმენტების ეპოქაა. უკანასკნელი ოცი წლის განმავლობაში საჯარო სექტორში 

მიღებული მართვის მეთოდები და პრაქტიკა უფრო და უფრო დაუახლოვდა კერძოს. ეს გულისხმობს იმას, რომ კერძო 

სექტორიდან შეირჩა და ადაპტირდა ისეთი მოდელები, რომლებიც უფრო ეფექტიანსა და ნაყოფიერს ხდის საჯარო 

სამსახურის მუშაობას. სწორედ სტრატეგიული დაგეგმვაა ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმი. ის სიახლეები, რომლებიც 

დაგროვდა საჯარო დაწესებულებებში 80-იანი წლებიდან და რომლებმაც მნიშვნელოვნად შეცვალა საჯარო სამსახურის 

მართვის პრაქტიკა, ცნობილია „ახალი საჯარო მენეჯმენტის“ სახელით. სწორედ ახალი საჯარო მენეჯმენტის მიდგომები 

გამოიყენა გერმანიამ ზემოთ განხილულ მაგალითშიც.

თუკი მაქს ვებერის კლასიკური განმარტების მიხედვით ადმინისტრაცია იყო მხოლოდ პოლიტიკის განხორციელების 

იარაღი  (McBain Luke, 2010, pp. 1-3), ახალმა საჯარო მენეჯმენტმა ჩაანაცვლა მოძველებული და ტლანქი ბიუროკრატიული 

მოდელი. აღნიშნულმა პროცესებმა განაპირობა  საჯარო სექტორში სტრატეგიული მართვის დანერგვა (ბიუროკრატიასა 

და ახალ საჯარო მენეჯმენტს შორის ძირითადი განსხვავებები მოცემულია ცხრილში №1, №2).

ცხრილი № 1 

ბიუროკრატიის დამახასიათებელი ნიშნები ახალი საჯარო მენეჯმენტის მახასიათებლები

1. სრული ოპერაციული სიზუსტე

2. ძალაუფლების მკაცრად იერარქიული განაწილება

3. დამსახურებაზე დაფუძნებული დაწინაურება

1. ერთიანი სტრატეგიული კურსის ჩამოყალიბება 

საჯარო სექტორში

2. თავისუფალი საბაზრო სისტემის დანერგვა საჯარო სექტორში

3. თანამედროვე ელექტრონული სისტემების დანერგვა

წყარო: ახალი საჯარო მენეჯმენტის რეფორმის თავისებურებები განვითარებად ქვეყნებში. ნ. დოლიძე

ცხრილი № 2 

ბიუროკრატიის მმართველობის შედეგი ახალი საჯარო მენეჯმენტის შედეგები

1. ეკონომიკური დეფიციტი;

2. სუსტი სამოქალაქო სექტორი;

3. მოსახლეობაში საჯარო სამსახურებისადმი უნდობლობა;

4. მომსახურების რთული, მრავალსაფეხურიანი სისტემა.

1. ეკონომიკური დეფიციტის შემცირება;

2. კერძო კომპანიებისათვის დელეგირებული 
უფლებამოსილებების გადაცემა;

3. ეფექტიანი და კომფორტული მომსახურების სისტემა;

4. მიზნებით მართვის მოდელის დანერგვა

წყარო: ახალი საჯარო მენეჯმენტის რეფორმის თავისებურებები განვითარებად ქვეყნებში. ნ. დოლიძე

რო გორც ვხე დავთ, გერ მა ნიამ თა ვის პრაქ ტი კა ში სწო რედ ის ეტა პე ბი გაია რა, რომ ლებ საც ახა ლი სა ჯა რო მე ნეჯ-

მენ ტი მოი ცავს. შე დე გად კი უფ რო კოორ დი ნი რე ბუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რი მიი ღო, რო მელ შიც ცენ ტრა ლურ და ად გი-

ლობ რივ ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის ძა ლიან მჭიდ რო კავ ში რია. ამას თან, გაი ზარ და მო სახ ლეო ბის კმა ყო ფი ლე ბის დო ნე 

და ამაღ ლდა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ავ ტო რი ტე ტი. გერ მა ნიის მა გა ლი თი ცხად ყოფს, რომ ახა ლი სა ჯა რო მე ნეჯ მენ ტი 

წარ მა ტე ბის მიღ წე ვის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მია და თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვე ბის თვის მხა რის აბ მის ერ თ-ერ თი საუ კე თე სო 

სა შუა ლე ბაა სა ჯა რო სექ ტორ ში.

1.2. ჩართულობა - გუნდის საუკეთესო მოტივატორი

ორ გა ნი ზა ციის წარ მა ტე ბა მხო ლოდ სტრა ტე გიის არ ჩე ვის სის წო რე სა და შე სატ ყვი სი რე სურ სე ბის მო ძიე ბა ზე არ 

არის და მო კი დე ბუ ლი. სტრა ტე გიის რო გორც და გეგ მვის, ისე გან ხორ ციე ლე ბის ეტაპ ზე გან სა კუთ რე ბუ ლად მნიშ ვნე ლო-

ვა ნია თა ნამ შრომ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, რა შიც მე ნე ჯე რე ბის რო ლი გა დამ წყვე ტია. ადა მია ნებ მა უნ და 

დაი ნა ხონ ორიენ ტი რე ბი და თა ვიან თი ძა ლის ხმე ვა ორ გა ნი ზა ციის მი სიი სა და მიზ ნე ბის მიღ წე ვას მოახ მა რონ. ასეთ 

შემ თხვე ვა ში სტრა ტე გია ძლიე რი მო ტი ვა ტო რის ფუნ ქცია საც იძენს. 
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ხში რად თა ნამ შრომ ლებს არ აქვთ გააზ რე ბუ ლი თა ვიან თი მიზ ნე ბი და მი სია. მათ თვის გაუ გე ბა რია, თუ რო გორ 

შეიძ ლე ბა უკავ შირ დე ბო დეს ყო ველ დღიუ რი რუ ტი ნუ ლი სა მუ შაო სა ხელ მწი ფოებ რივ ინ ტე რე სებს. არაერ თი კვლე ვა 

ადას ტუ რებს, რომ დღეს დღეო ბით სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცია ში და საქ მე ბუ ლე ბის თვის გან სა კუთ რე ბუ ლად მნიშ ვნე-

ლო ვა ნია, დაი ნა ხონ და გააც ნო ბიე რონ მათ მიერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს აზ რი და მნიშ ვნე ლო ბა. ისი ნი ხომ მთე ლი 

ცხოვ რე ბის გან მავ ლო ბა ში გა ცი ლე ბით მეტ დროს ატა რე ბენ სამ სა ხურ ში, ვიდ რე  ნე ბის მიერ სხვა ად გი ლას. ამი ტომ 

იმ სა ხუ რე ბენ იცოდ ნენ, რა არის მა თი სა მუ შაოს მი ზა ნი და და ნიშ ნუ ლე ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის შეგ რძნე ბაც, რომ ისი ნი 

ჩარ თუ ლი არიან რა ღაც ფა სეუ ლის შექ მნა ში (George, 2003).

თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კუ რი ბუ მის პი რო ბებ ში ხში რად გვა ვიწ ყდე ბა, რამ ხე ლა მნიშ ვნე ლო ბა აქვს თა ნამ შრო მელ-

თა მო ტი ვა ციას ფა სეუ ლის შექ მნა ში. შეუძ ლე ბე ლია, მდგრად გან ვი თა რე ბას მხო ლოდ მოკ ლე ვა დია ნი ქმე დე ბე ბით 

მიაღ წიო. გე ნია ლუ რი მიღ წე ვე ბი მხო ლოდ თა ვაუ ღე ბე ლი შრო მი თა და მო ტი ვი რე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლე ბის სა შუა ლე-

ბით იქ მნე ბა. სწო რედ ასე თე ბი ქმნიან სიახ ლეებ სა და სერ ვი სებს, ამ ყა რე ბენ ურ თიერ თო ბებს მო სახ ლეო ბას თან და 

ავი თა რე ბენ ორ გა ნი ზა ციებს. თა ნამ შრომ ლე ბის მო ტი ვა ციას კი ფულ ზე მე ტად მკა ფიოდ გან საზ ღვრუ ლი მიზ ნე ბი ქმნის. 

ამ თვალ საზ რი სით, სტრა ტე გიუ ლი და გეგ მვა სწო რედ ის მე ქა ნიზ მია, რომ ლის სა შუა ლე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლია ორ გა-

ნი ზა ცია ში ჩა მო ყა ლიბ დეს ხედ ვა, მი სია, მიზ ნე ბი, ანუ ყვე ლა ფე რი ის, რაც თა ნამ შრო მელ თა მო ტი ვა ციის ეფექ ტიან 

მე ქა ნიზმს წარ მოად გენს. 

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს კი დევ ერ თი რამ: გერ მა ნიის მა გა ლი თი მკა ფიოდ აჩ ვე ნებს, რომ მი სი წარ მა ტე ბის ერ თ-ერ თი 

გან მა პი რო ბე ბე ლი სწო რედ თა ნამ შრო მელ თა ჩარ თუ ლო ბა და მაქ სი მა ლუ რი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა იყო. მა შა სა და მე, 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ყვე ლა რგო ლის თა ნამ შრო მელს ჰქონ დეს წვდო მა სტრა ტე გიულ დო კუ მენ ტთან, რო მელ შიც  დეკ ლა-

რი რე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ციის მი სია, მიზ ნე ბი და ზო გა დად მი სი ხედ ვა.

1.3. კა ნა და - „7-S“ და „წარ მა ტე ბის ხუ თი ბა რიე რი“ 

სტრა ტე გიუ ლი და გეგ მვის წარ მა ტე ბულ პრაქ ტი კას მრა ვალ გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში ვხვდე ბით. გერ მა ნია ხა სიათ-

დე ბა ძლიე რი იუ რი დიუ ლი სის ტე მით, რო მე ლიც ხელს უწ ყობს სა ჯა რო სექ ტორ ში მიმ დი ნა რე ეტა პობ რივ რე ფორ მებს. 

ამ მო დე ლის წარ მა ტე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი შეას რუ ლა თა ნამ შრომ ლე ბი სა და დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბის 

მა ღალ მა ჩარ თუ ლო ბამ და მო ნა წი ლოე ბის ხა რის ხმა. გერ მა ნიის მა გა ლით თან ერ თად საინ ტე რე სოა გან ვი ხი ლოთ 

კა ნა დის გა მოც დი ლე ბაც. 

მე-20 საუ კუ ნის დამ ლევს, კა ნა და ში, სა ჯა რო ორ გა ნი ზა ციე ბი შემ ცი რე ბუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის პი რო ბებ ში 

სერ ვი სის მი წო დე ბის გა მოწ ვე ვის წი ნა შე აღ მოჩ ნდნენ (K. Kernaghan & Siegel, 1999). კერ ძო სექ ტორს მსგავს სი ტუა ცია ზე 

რეა გი რე ბის არაერ თი მე ქა ნიზ მი გააჩ ნია, თუმ ცა სა ჯა რო სექ ტო რი ამ მხრივ ნაკ ლე ბად მოქ ნი ლია. 

სტრა ტე გიუ ლი მე ნეჯ მენ ტის მთა ვა რი პრინ ცი პი სა ჭი რო ცვლი ლე ბე ბის გან საზ ღვრა სა და ამ  ცვლი ლე ბე ბის მარ-

თვის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვა ში მდგო მა რეობს. სტრა ტე გიუ ლი მე ნეჯ მენ ტის მთა ვა რი სირ თუ ლე სწო რედ ისაა, 

რომ მო მა ვა ლი წარ მა ტე ბის სა ფუძ ვე ლი   დღე ვან დე ლი გა მოწ ვე ვე ბის მი ხედ ვით შეამ ზა დო (Liam Fahey & Robert Randall, 

1994). მსგავ სი წარ მა ტე ბუ ლი და გეგ მვის მა გა ლი თად შეიძ ლე ბა მო ვიყ ვა ნოთ „ონ ტა რიოს სას მე ლის კონ ტრო ლის საბ ჭო“ 

(Liquor Control Board of Ontario). სამ თავ რო ბო სერ ვი სის მომ წო დე ბელ მა ორ გა ნი ზა ციამ წარ მა ტე ბით მოა ხერ ხა მიზ ნე ბი სა 

და მი სიის მი საღ წე ვად სა ჭი რო მე ნე ჯე რუ ლი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა. მათ შეძ ლეს ტლან ქი, ბიუ როკ რა ტიუ ლი და წე სე-

ბუ ლე ბის გარ დაქ მნა დი ნა მი კურ და სწრა ფად რეა გი რე ბად ორ გა ნი ზა ციად. წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ში მათ პი ტერ სი სა და 

უო ტერ მა ნის ცნო ბი ლი ბიზ ნეს მო დე ლი გა მოი ყე ნეს (McKinsey 7S Framework ), რომ ლის მი ხედ ვით ცვლი ლე ბე ბი შემ დეგ 

ელე მენ ტებს შეე ხო:

• სტრა ტე გია (Strategy) – მომ ხმა რე ბელ სა და მომ სა ხუ რე ბა ზე ორიენ ტა ცია;

• სტრუქ ტუ რა (Structure);

• სის ტე მა (System) – ხა რის ხის კონ ტრო ლი, მომ სა ხუ რე ბის სტან დარ ტე ბი, სა ბიუ ჯე ტო სის ტე მე ბი;

• შტა ტი (Staff) – და წი ნაუ რე ბა და და ჯილ დოე ბის სის ტე მა, ნაკ ლე ბი დის ტან ცია თა ნამ შრომ ლებ სა და უფ რო სებს შო რის;

• სტი ლი (Style) – ინ ტე რეს თა ბა ლან სის დაც ვა, ნდო ბის მო პო ვე ბა და სტრეს თან გამ კლა ვე ბა;

• უნა რე ბი (Skills) – ცოდ ნა, ინო ვა ციის წა ხა ლი სე ბა, თა ნამ შრო მელ თა გა დამ ზა დე ბა;

• საერ თო ფა სეუ ლო ბე ბი (Shared Values) – კონ სენ სუ სის მიღ წე ვა მომ ხმა რე ბელ თა მნიშ ვნე ლო ბის აღია რე ბა სა და 

სო ცია ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის რო ლის ზრდას თან და კავ ში რე ბით.

(Waterman, Peters, & Phillips, June 1980).

ამას თან ერ თად, საბ ჭოს ხელ მძღვა ნე ლო ბამ „წარ მა ტე ბის ხუ თი ბა რიე რის მო დე ლის“ მი ხედ ვით (Kilman, 1986) 

წი ნას წარ გან საზ ღვრა ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბა რიე რე ბი, რომ ლე ბიც ორ გა ნი ზა ციის გან ვი თა რე ბის თვის საფ რთხეს წარ-

მოად გენ და და შე სა ბა მი სი პრე ვენ ციუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბიც და გეგ მა. „წარ მა ტე ბის ხუ თი ბა რიე რის მო დე ლი“ ონ ტა რიოს 
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სას მე ლის კონ ტრო ლის საბ ჭოს მა გა ლით ზე შემ დეგ ას პექ ტებს მოი ცავს:

• გა რე მო – კონ კუ რენ ტე ბი ახა ლი სტრა ტე გიე ბით ცდი ლო ბენ სა ბაზ რო წი ლის გაზ რდას. თა ნამ შრომ ლე ბის გა ფიც-

ვა, მომ ხმა რე ბელ თა ლოია ლო ბის ვარ დნა, ეკო ნო მი კუ რი ვარ დნა;

• ორ გა ნი ზა ცია – სა ჭი როა თა ნამ შრომ ლე ბის მო ტი ვა ცია კრეა ტიუ ლი მე თო დე ბით, რაც საკ მაოდ რთუ ლია. სო ცია-
ლურ მა პა სუ ხის მგებ ლო ბამ შეიძ ლე ბა შეზ ღუ დოს მო გე ბე ბი;

• მე ნე ჯე რი – სა ჭი როა გან ვი თარ დეს მე ნე ჯე რუ ლი უნა რე ბი ახა ლი ტექ ნო ლო გიე ბი სა და სის ტე მე ბის და სა ნერ გად;

• ჯგუ ფი – სტრა ტე გიულ და გეგ მვა სა და და ნერ გვის პრო ცეს ში გუნ დუ რი მიდ გო მის გაძ ლიე რე ბა. სა ჭი როა მე ტი 

კროს -ფუნ ქციუ რი გუნ დე ბი. ამ გზით გაუმ ჯო ბეს დე ბა  ინ ფორ მა ციუ ლი მი მოც ვლაც;

სხვა არა კონ ტრო ლი რე ბა დი გა რე მოე ბე ბი - მუდ მი ვი პირ ვე ლო ბის გა მო შეიძ ლე ბა დაქ ვეით დეს კონ კუ რენ ციის 

მნიშ ვნე ლო ბა. თა ნამ შრომ ლე ბის უნ დობ ლო ბა მე ნეჯ მენ ტის მი მართ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ კი მა თი ინ ტე რე სე ბი არ  დაკ-

მა ყო ფილ დე ბა.

2. სტრა ტე გიულ მარ თვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი კონ ცეფ ციე ბი

აღ ნიშ ნულ ქვე თავ ში გან ხი ლუ ლია რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი კონ ცეფ ცია, რო მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბა გვეხ მა რე ბა 

სტრა ტე გიუ ლი მარ თვის პრო ცე სის შეზ ღუდ ვე ბის გაა ნა ლი ზე ბა ში. ეს კონ ცეფ ციე ბი შეიძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ რო გორც 

და გეგ მვის, ისე გეგ მის გან ხორ ციე ლე ბის პრო ცეს ში. გან ხი ლუ ლი კონ ცეფ ციე ბი სა ჯა რო სამ სა ხურ ში სტრა ტე გიის ფორ-

მი რე ბი სა და აღ სრუ ლე ბის პრო ცე სე ბის უკეთ გაც ნო ბიე რე ბას ემ სა ხუ რე ბა (Moore, 1995; Van Horn, et al., 2001). 

2.1. რაციონალური დაგეგმვის მოდელი 

ტეილორი რაციონალური დაგეგმვის რამდენიმე ნაბიჯს აღწერს (Taylor, 1998):

• პრობლემის განსაზღვრა და მიზნების ჩამოყალიბება; 

• მიზნებისთვის საჭირო საშუალებების ანალიზი და ალტერნატივების მოძიება;

• ალტერნატივების გაანალიზება და შეფასება;

• საუკეთესო ალტერნატივის არჩევა; 

• გეგმის / პოლიტიკის აღსრულება;

• გეგმის / პოლიტიკის მონიტორინგი. 

მიუხედავად იმისა, რომ მოდელს გარკვეული შეზღუდვები ახასიათებს, ისეთები, როგორებიცაა ყურადღების 

ნაკლებად გამახვილება მნიშვნელოვანი დაინტერესებული პირების ჩართულობასა და ზოგადად თანამონაწილეობითი, 

კოლაბორაციული დაგეგმვის პრინციპებზე, რაციონალური დაგეგმვის მოდელი საკმაოდ ფართოდ გამოიყენება საჯარო 

სექტორში (Bogumil & Jann 2009). ეს არის რაციონალური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი, რომელსაც პრობლემის 

იდენტიფიკაციიდან მისი გადაჭრის რაციონალურ გადაწყვეტამდე მივყავართ. 

2.2. „შეზღუდული რაციონალურობა“ (Bounded Rationality)

შეზღუდული რაციონალურობის მოდელი მომდინარეობს დაშვებიდან, რომ გარემოში არსებული ინფორმაციის 

მოცულობა იმდენად დიდი და მრავალფეროვანია, ხოლო გადაწყვეტილების მიმღებთა მხრიდან  ამ ინფორმაციაზე 

წვდომა, ადამიანის მიერ ინფორმაციის გადამუშავების კოგნიტური შესაძლებლობები და გადაწყვეტილების მისაღებად 

არსებული დრო კი იმდენად ლიმიტირებული, რომ გადაწყვეტილების რაციონალიზმი ყოველთვის შეზღუდულია. 

ჰერბერტ საიმონი (Simon, 1957) შეზღუდული რაციონალურობის მოდელს გადაწყვეტილების მიღების მათემატიკური 

მოდელირების ალტერნატივად წარმოაჩენს და რაციონალურობას განიხილავს როგორც ოპტიმიზაციას. ამ შემთხვევაში 

რაციონალურობა არსებული ინფორმაციის პირობებში მაქსიმალურად ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებაში 

გამოიხატება.  
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2.3. „ლოგიკური ინკრემენტალიზმი“, „მოქმედება ცდით და შეცდომით“ 

დიდი ნახტომების ერთბაშად განსაზღვრის ნაცვლად, ინკრემენტალიზმი გრძელვადიანი მიზნის მისაღწევად მცირე 

ცვლილებების დაგეგმვასა და განხორციელებას გულისხმობს. ეს არის მოქმედებების ლოგიკური თანამიმდევრობა, 

როდესაც ყოველი შემდგომი პროცესი იგეგმება წინა ეტაპის დასრულების შემდგომ (Quinn J. , 1978) (Quinn & Voyer, 

1994). დაგეგმვის მსგავსი მოდელით  გადაწყვეტილება მიიღება პოზიტიური წარსული გამოცდილების საფუძველზე 

(Lindblom, 1959). 

2.4. „მხარეთა კმაყოფილების უზრუნველყოფის მოდელი“  

მოდელი სტრატეგიის ეფექტიანობას განსაზღვრავს ინდივიდუალური ან ჯგუფური შეფასების გათვალისწინებით. 

პრობლემის გადაჭრის მეთოდი ფასდება იმის მიხედვით, თუ რამდენად აკმაყოფილებს ის დაინტერესებულ მხარეთა 

ინტერესებს  (Mayhew, 1974) (Bogumil & Jann, 2009). ორგანიზაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლია ეფექტიანად 

ფუნქციონირება, თუკი „მონაწილე მხარეები“ კმაყოფილი არიან. 

ზემოთ მოყვანილი მოდელები სტრატეგიული მართვის პროცესს სხვადასხვა პერსპექტივიდან წარმოაჩენს. 

ნათელია, რომ ნებისმიერ მოდელსა და მიდგომას გარკვეული შეზღუდვები აქვს. თუმცა  უდავოა, რომ როგორც კერძო, 

ისე საჯარო სექტორშიც სტრატეგიის ფორმირება ეფექტიანი მართვისა  და ადაპტაციის აუცილებელი წინაპირობაა. 

სტრატეგია უნდა ჩამოყალიბდეს მხოლოდ და მხოლოდ გარემოს შესაძლებლობებისა და რისკების ანალიზზე 

დაყრდნობით. გარემოში მიმდინარე ცვლილების ტემპისა და მასშტაბების გათვალისწინებით, წარმოუდგენელია 

ეფექტიანი სტრატეგიული მართვა შედეგების მუდმივი კონტროლისა და აუცილებელი კორექტირების გარეშე. 

3. სტრატეგიული დაგეგმვის მნიშვნელობა და პროცესი

თანამედროვე სამყაროში კერძო სექტორი ქმნის ძირითად პროდუქტს, რომელიც აკმაყოფილებს ხალხის სხვადასხვა 

საჭიროებას. ამ თვალსაზრისით, საჯარო დაწესებულებებიც კერძოს მსგავსია. ორივეს აქვს ფასეული მიზნები, კარგად 

ორგანიზებული, რაციონალური პროცესები, აკისრიათ მკაცრი ანგარიშვალდებულება და ჰყავთ ეფექტიანი ლიდერები. 

თუმცა დიდი სხვაობაა მათს კულტურასა და კონტექსტში. შესაბამისად, კერძო სექტორის მოდელები აუცილებლად უნდა 

მოერგოს საჯარო სამსახურის სპეციფიკას. უკანასკნელი 40 წლის განმავლობაში არაერთი საჯარო პირი (მათ შორის, 

ჯორჯ ბუში და ბილ კლინტონი) აღნიშნავდა, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამოცანა სახელმწიფო მმართველობის 

ეფექტიანობის გაუმჯობესებაა (Ostroff, 2006). ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც ზრდის საჯარო სექტორის ეფექტიანობას 

და რომლის გადატანა კერძო სექტორიდან მომგებიანი და მართებულია ამ თვალსაზრისით, სტრატეგიული დაგეგმვაა. 

აღნიშნულ ქვეთავში მოკლედ მიმოვიხილავთ სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესს და მის ძირითად საფეხურებს. 

სტრატეგიული დაგეგმვა არის პროცესი, რომლის დროსაც  მენეჯერული რგოლი განსაზღვრავს ორგანიზაციის 

მისიას, მიზნებს, ამოცანებსა და მათი განხორციელების გზებს (Robbins, 2011).

სტრატეგიული დაგეგმვა რამდენიმე ეტაპს მოიცავს (იხ.: სქემა №1). ესენია:

• მისიისა და ხედვის განსაზღვრა;

• შიდა და გარე ანალიზი;

• სტრატეგიული ალტერნატივების ჩამოყალიბება;

• სტრატეგიის განხორციელება და შეფასება. 

3.1 მისიისა და ხედვის განსაზღვრა. 

ყველა ორგანიზაცია საკუთარი პერსპექტივიდან ხედავს სამყაროს / ქვეყნის მომავალს და საკუთარ ქმედებებს ამ 

ხედვას არგებს. თითოეულის ნაბიჯი მათ მიერ დანახული სამყაროს რეალობად გარდაქმნას ემსახურება. ხედვა ხშირად 

იდეალისტურია და ქმედების მოტივს ასახავს. ქვემოთ, მაგალითისთვის, მოყვანილია ორი საჯარო ორგანიზაციის - 

იუსტიციის სამინისტროსა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ხედვა.
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ცხრილი № 3

1. იუსტიციის სამინისტრო:

„სახელმწიფო, რომელშიც დაცულია ადამიანის 
უფლებები, უზრუნველყოფილია მოქალაქეთათვის 
თანაბარი შესაძლებლობები, საზოგადოების 
კეთილდღეობა და უსაფრთხოება“.

2. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო:

„2015 წლის ხედვა და ძირითადი მიზანია, შევქმნათ ცოდნაზე 
დაფუძნებული ორგანიზაცია მმართველობის კარგი პრაქტიკითა 
და მომსახურების მაღალი სტანდარტებით“.

• პირველი – ეს არის ხედვის კლასიკური მაგალითი. ისახავს იდეალურ მიზანს, ხოლო თვითონ იდეა არის 
საკმაოდ მოცულობითი და ასახავს იმ ზოგად სურათს, რომლის რეალიზებასაც ისურვებდა სამომავლოდ 
იუსტიციის სამინისტრო. 

• მეორე შემთხვევაში წარმოდგენილია ხედვისა და მიზნების ერთგვარი სინთეზი. აქ ავტორებმა ასახეს 
კონკრეტულად  2015 წლის ხედვა.

 მისია გულისხმობს იმ ფართო მისწრაფებებს, რომლებსაც ისახავს ორგანიზაცია და სჯერა, რომ შეძლებს 

სხვებთან ერთად მის განხორციელებაში საკუთარი წვლილის შეტანას. როგორც წესი, მისია ძნელად მისაღწევი 

და იდეალისტურია. მისი ფორმულირება მოკლე, ლაკონიური, მაგრამ მამოტივირებელი უნდა იყოს (Robbins, 2011, 

227). ამგვარად, ორგანიზაცია განსაკუთრებით აღნიშნავს თავის ინდივიდუალურ მახასიათებლებს და გამოკვეთს იმ 

ასპექტებს, რომელთა გაუმჯობესებაზეც პასუხისმგებლობას კისრულობს.  ქვემოთ მოყვანილია მისიის ორი მაგალითი:

ცხრილი № 4

1. „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მისიაა 
უსაფრთხოების სფეროში მოსახლეობას მიაწოდოს ისეთი 
ხარისხის მომსახურება, რომ თითოეულ ადამიანს ჰქონდეს 
უსაფრთხოების მაღალი განცდა, საკუთარი ღირსებისა 
და ძირითადი უფლებების მაქსიმალური დაცულობის 
პირობები“.

2. „აშშ-ის შრომითი უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 
ადმინისტრაციის მისიაა მუშაკების უსაფრთხოებასა და 
ჯანმრთელობაზე ზრუნვა სტანდარტების დაწესებისა და 
განმტკიცების გზით; ტრენინგების ხელმისაწვდომობისა 
და განათლების უზრუნველყოფით; პარტნიორობის 
ჩამოყალიბებით...“

ამ მისიებით ორგანიზაციებმა ნათლად გამოკვეთეს თავიანთი საქმიანობის სფერო. თუმცა მათ შორის არის 

განსხვავებებიც. კერძოდ, I მაგალითში აღნიშნულია მხოლოდ მისია, ხოლო II მაგალითში ნათლადაა გამოკვეთილი 

როგორც მისია, ისე მისი მიღწევის გზები.

ხედვასა და მისიასთან ერთად, ორგანიზაციას კონკრეტული მიზნებიც უნდა ჰქპნდეს. მიზანი არის მისიასა და 

ხედვასთან შედარებით უფრო სწრაფად მისაღწევი ცვლილება. კარგი მიზანი აკმაყოფიელბს SMART-პრინციპს: ნათელი 

(Specific), გაზომვადი (Measurable), მიღწევადი (Achievable), რელევანტური (Relevant) და დროში გაწერილი (Time based). 

3.2 შიდა და გარე ანალიზი

სტრა ტე გიის გან ხორ ციე ლე ბა ზე უამ რა ვი ფაქ ტო რი ახ დენს ზე გავ ლე ნას. გა რე მოს ანა ლი ზი და გეგ მვის სა ფუძ ვე-

ლია და სწო რედ ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რე ბის გან საზ ღვრა სა და გაა ნა ლი ზე ბას გუ ლის ხმობს. ფაქ ტო რე ბის სის-

ტე მა ტი ზა ციის თვის ხში რად გა მოი ყე ნე ბა „PEST/PESTLE“ ანა ლი ზი, რო მე ლიც იძ ლე ვა ფაქ ტო რე ბის სტრუქ ტუ რი რე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბას. მსგავ სი ანა ლი ზი გვეხ მა რე ბა გა მო ვავ ლი ნოთ რის კე ბი და, შე სა ბა მი სად, მო ვი ძიოთ მა თი თა ვი დან 

აცი ლე ბის გზე ბი. გა რე მოს და ში და ორ გა ნი ზა ციუ ლი შე ფა სე ბის თვის ძი რი თა დად „SWOT“ ანა ლი ზი გა მოი ყე ნე ბა, რო-

მე ლიც რო გორც ორ გა ნი ზა ციის შე საძ ლებ ლო ბე ბის, ასე ვე გა რე მო ფაქ ტო რე ბის შეს წავ ლა სა და ანა ლიზს გუ ლის ხმობს 

(იხ.: ცხრი ლი 5).
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ცხრილი № 5

PESTLE-ანალიზი SWOT-ანალიზი

• პოლიტიკური (Political)

• ეკონომიკური (Economic)

• სოციალური (Social)

• ტექნიკური (Technical)

• სამართლებრივი (Legal)

• ეკოლოგიური (Ecological)

• სიძლიერე (Strengths)

• სისუსტე (Weakness)

• შესაძლებლობები (Opportunities)

• რისკები (Threats)

აღნიშნული ინსტრუმენტების გამოყენების ეფექტიანობა დამოკიდებულია ორგანიზაციის სურვილსა და უნარზე, 

რეალურად შეაფასოს საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეები, გათვალოს რისკები და არსებული შესაძლებლობები. 

თავის მხრივ, სწორად შესრულებული ანალიზი  გადაჭრის საუკეთესო გზების მოძიებასა და რისკის თავიდან არიდებაში 

გვეხმარება. საჯარო სექტორში განხორციელებული თუ მიმდინარე პროექტები პირდაპირ ზემოქმედებს მოსახლეობის 

კეთილდღეობაზე, ეს კი საჯარო სექტორს მეტ პასუხისმგებლობას სძენს. სწორედ ამიტომ ანალიზის პროცესში ხშირად 

გარეშე პირებისა და ექსპერტების ჩართვაც ხდება, რადგან უცხო თვალით უფრო მარტივია რეალური სურათის დანახვა, 

მიკერძოებულობისა და ტენდენციურობის გარეშე.

3.3 სტრატეგიული ალტერნატივების ჩამოყალიბება, სტრატეგიის განხორციელება და შეფასება

სტრა ტე გიუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვე ბის გან საზ ღვრა და სა ხულ მი ზან თან მი სას ვლე ლი ყვე ლა ზე ეფექ ტია ნი გზე ბის ჩა მო-

ყა ლი ბე ბას გუ ლის ხმობს. რა თქმა უნ და, სტრა ტე გიის არ ჩე ვა ში ბევ რი ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი-

ნე ბაა სა ჭი როა, რო გო რე ბი ცაა, მა გა ლი თად, დრო,  წარ სუ ლი გა მოც დი ლე ბა, რის კე ბი და სხვ (Robbins, 2011).

თა ვის თა ვად, სტრა ტე გიუ ლი და გეგ მვის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და რთუ ლი ეტა პია სტრა ტე გიის გან ხორ ციე ლე-

ბა. მხო ლოდ იდეის დო ნე ზე სტრა ტე გიის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რეა ლი ზა ციის გა რე შე, და სა ხულ მიზ ნებ თან  ვერ დაგ ვაახ ლოებს 

(Robbins, 2011). სტრა ტე გიის გან ხორ ციე ლე ბა ში გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა მე ნე ჯერ სა და მის პრო ფე სიულ უნა რებს. 

სტრა ტე გიის გან ხორ ციე ლე ბის სა ბო ლოო ეტა პია შე ფა სე ბა, რომ ლის თვი საც  შე სა ბა მი სი ინ დი კა ტო რე ბი და გეგ მვის 

პრო ცეს ში ვე უნ და გა ნი საზ ღვროს. ინ დი კა ტო რე ბი გვეხ მა რე ბა გან ვსაზ ღვროთ, რამ დე ნად ეფექ ტია ნია მიზ ნის მიღ წე ვის 

გზე ბი, სა ჭი როა თუ არა რაი მეს შეც ვლა. (Robbins, 2011). 

სტრა ტე გიუ ლი და გეგ მვა შრო მა ტე ვა დი პრო ცე სია და საკ მაო დროის და ნა ხარ ჯსაც მოით ხოვს, თუმ ცა ამ პრო ცე სის 

გა რე შე მიზ ნე ბის მიღ წე ვა წარ მოუდ გე ნე ლია. სა ჯა რო სექ ტორ ში სტრა ტე გიუ ლი და გეგ მვის პრაქ ტი კის და ნერ გვა მნიშ-

ვნე ლო ვა ნი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა იყო მრა ვა ლი მო წი ნა ვე ქვეყ ნის თვის (მაგ.: გერ მა ნია და კა ნა და) და მა თი წარ მა ტე ბის 

სა წინ და რი აღ მოჩ ნდა.
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დასკვნა

გერ მა ნიი სა და კა ნა დის წარ მა ტე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გაც ნო ბის შემ დეგ აშ კა რად და ვი ნა ხეთ, თუ რამ დე ნად მნიშ-

ვნე ლო ვა ნია ეფექ ტია ნი სტრა ტე გიუ ლი მარ თვა ქვეყ ნის წარ მა ტე ბის თვის, გან ვსაზ ღვრეთ, რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია 

სტრა ტე გიუ ლი მარ თვა თა ნამ შრო მელ თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში, გან ვი ხი ლეთ, რას გუ ლის ხმობს სტრა ტე-

გიუ ლი და გეგ მვა, რა ეტა პებს მოი ცავს და რა ინ სტრუ მენ ტე ბი არ სე ბობს იმის თვის, რომ შევ ქმნათ კარ გი სტრა ტე გიუ ლი 

დო კუ მენ ტი. ყო ვე ლი ვე ეს თა ვის თა ვად აჩენს სურ ვილს, მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია სა კუ თა რი ქვეყ ნის წარ მა ტე ბი სა და 

გან ვი თა რე ბის თვის გა მო ვი ყე ნოთ.  

სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სივ რცე ში ეფექ ტია ნი მე ნეჯ მენ ტის პრაქ ტი კას არ ცთუ დი დი ხნის ის ტო რია აქვს, 

რად გან საბ ჭო თა ეპო ქა ში რა ციო ნა ლურ და გეგ მვა სა და ეფექ ტიან სტრა ტე გია ზე ლა პა რა კი წარ მოუდ გე ნე ლი იყო. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, სა ქარ თვე ლო, მსგავ სად გან ვი თა რე ბუ ლი და სავ ლუ რი ქვეყ ნე ბი სა, ნა ბიჯ -ნა ბიჯ იწ ყებს მო მა ვალ-

ზე ფიქრს და გან ვი თა რე ბის ერ თია ნი ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. გაუმ ჯო ბე სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი და სო ცია ლუ რი ფო ნი 

ნათ ლად გვაჩ ვე ნებს, რომ ბიზ ნე სი, ხე ლი სუფ ლე ბა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი სწავ ლობს გან ვი თა რე ბის სწო რი 

სტრა ტე გიის შე მუ შა ვე ბას.

2014 წელს ქვე ყა ნამ ერ თია ნი სტრა ტე გიუ ლი ჩარ ჩო შეი მუ შა ვა. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ჯა რო სექ ტორ ში სტრა ტე-

გიუ ლი მე ნეჯ მენ ტის გან ხორ ციე ლე ბა და სტრა ტე გიუ ლი დო კუ მენ ტე ბის შექ მნა სა ვალ დე ბუ ლო არ არის, სა მი ნის ტროე-

ბი სა და სსიპ -ე ბის დო ნე ზე უკ ვე შექ მნი ლია მა ღა ლი ხა რის ხის სტრა ტე გიუ ლი დო კუ მენ ტე ბი. საინ ტე რე სოა ისიც, რომ 

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი სა მი ნის ტროე ბი სა და სსიპ -ე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში არ სე ბობს პო ლი ტი კი სა და სტრა ტე გიუ ლი 

და გეგ მვის დე პარ ტა მენ ტი (მაგ.:  სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის სამ სა ხუ რი, სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტო, გა-

რე მოს ეროვ ნუ ლი საა გენ ტო, თავ დაც ვის სა მი ნის ტრო და ა. შ.). ამ დე პარ ტა მენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბაა ორ გა ნი ზა ციე-

ბის თვის მოკ ლე და გრძელ ვა დია ნი სტრა ტე გიუ ლი დო კუ მენ ტე ბის შექ მნა. 

არ სე ბუ ლი და დე ბი თი ტენ დენ ცია მიუ თი თებს სა ჯა რო ორ გა ნი ზა ციე ბის მე ნეჯ მენ ტის პა სუ ხის მგებ ლო ბის მა ღალ 

გრძნო ბა ზე და თვალ სა ჩი ნოს ხდის იმ ფაქტს, რომ დღეს, სა ქარ თვე ლო ში სა ჯა რო სექ ტო რი თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვებს 

მხარს უბამს. ვფიქ რობთ, სა ჯა რო სექ ტორ ში სტრა ტე გიუ ლი მარ თვის პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბის ამ ეტაპ ზე, რო დე საც უკ ვე 

დაგ როვ და და გეგ მვის სო ლი დუ რი გა მოც დი ლე ბა, მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა გეგ მე ბის ეფექ ტია ნი აღ სრუ ლე ბაა. იმ პლე მენ-

ტა ციის ეფექ ტია ნო ბას მკაც რი კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მე ბი სჭირ დე ბა. სწო რედ ამი ტომ, სტრა ტე გიუ ლი და გეგ მვის ეტა პის 

წარ მა ტე ბით გა და ლახ ვის შემ დეგ, გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გან სა კუ რე ბუ ლი ყუ რად-

ღე ბა გეგ მის გან ხორ ცი ლე ბა სა და შე დე გე ბის კონ ტრო ლის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე უნ და გა მახ ვილ დეს. 
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უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ 

თანამშრომელი, ასისტენტ-მკვლევარი.

კონსულტანტი: ხათუნა მარწყვიშვილი

ფსიქოლოგიის დოქტორი, თსუ ფსიქოლოგიისა 

და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასისტენტ-პროფესორი. 

ავტორები:
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შინაარსი

წინასიტყვაობა

თავი 1. ემოციური შრომის კონცეფცია 

რაციონალური და ემოციური შრომა 

ემოციური შრომა და მომსახურება 

თავი 2. ჰუმანური საჯარო სამსახური 

ემოციები და საჯარო სამსახური 

ზრუნვა საჯარო სამსახურში 

მზრუნველი ბიუროკრატი 

თავი 3.  ხარისხიანი საჯარო მომსახურება 

გამოწვევები მომსახურების სფეროში 

მომხმარებელთა მომსახურების ქცევა  

თავი 4. „იუსტიციის სახლი“ - სახელმწიფო სტრუქტურის ახლი მოდელი 

შეჯამება და რეკომენდაციები 
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წინასიტყვაობა

ინამდებარე ნაშრომი ეხება ზრუნვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას თანამედროვე საჯარო სამსახურში. ნაშრომში 

წარმოდგენილია ემოციური შრომისა და ემოციური ინტელექტის კონცეფციები. 

რეკომენდაციის სახით ნაშრომში მოცემულია საჯარო სამსახურების ემოციური შრომის კონცეფციაზე დაფუძნებული 

ახალი მოდელი, რომელიც მოიაზრებს მექანისტური, დეჰუმანიზებული და უემოციო საჯარო სამსახურის მოდელის 

შეცვლასა და ახალი ხედვის ჩამოყალიბებას, რომელიც ხაზს უსვამს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას იზრუნოს ხალხზე. 

ნაშრომი მკითხველს დაეხმარება ხარისხიანი საჯარო მომსახურების (Quality Public Service) მნიშვნელობის გააზრებასა 

და თანამედროვე მიდგომების გაცნობაში.

XXI საუკუნე

სოციალური და ემოციური კაპიტალი საჯარო სამსახურში

ფიზიკური, ფინანსური, ადამიანური თუ სოციალური კაპიტალი? 

თუ ადა მია ნუ რი კა პი ტა ლი გუ ლის ხმობს ინ ვეს ტი ციის ჩა დე ბას ადა მია ნებ ში, სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლი  მოიაზ რებს 
ადა მია ნებს შო რის „ურ თიერ თო ბებ ში“ ინ ვეს ტი რე ბას. დღეს, სა ჯა რო სამ სა ხუ რის თვის  მნიშ ვნე ლო ვა ნია სო ცია-
ლუ რი კა პი ტა ლი, რო მელ შიც ურ თიერ თპა ტი ვის ცე მა და მზრუნ ვე ლო ბა მოიაზ რე ბა. თუ სო ცია ლურ კა პი ტალს 
ეკო ნო მი კუ რი ტერ მი ნე ბით გან ვი ხი ლავთ, სო ცია ლურ კა პი ტალ ში ინ ვეს ტი რე ბით მთავ რო ბა სა ნაც ვლოდ ნდო ბას 
იღებს. სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლის ვა ლუ ტა ნდო ბაა. აუ ცი ლე ბე ლია სა ჯა რო სამ სა ხურ მა იზ რუ ნოს სა ზო გა დოე ბა ში 
საერ თო პრო დუქ ტის „თა ნა ზია რი ნდო ბის“ შექ მნა ზე.

ეკო ნო მის ტებ მა 30 წე ლი და ხარ ჯეს სტა ტის ტი კურ ანა ლიზ ზე, რა თა ბო ლოს დაემ ტკი ცე ბი ნათ, რომ სო ცია ლურ კა-
პი ტალ ში ინ ვეს ტი რე ბის მო გე ბა ნდო ბაა, ხო ლო ფსი ქო ლო გებ მა ასე ვე 30 წე ლი და ხარ ჯეს იმის და სამ ტკი ცებ ლად, 
რომ სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლის დო ნეს ემო ციუ რი ინ ტე ლექ ტი გა ნა პი რო ბებს.

ემო ციუ რი ინ ტე ლექ ტი ხალ ხსა და მმარ თვე ლებს შო რის ნდო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა. მხო ლოდ 
რა ციო ნა ლუ რი მიდ გო მა, მხო ლოდ ინ ტე ლექ ტი (IQ) სო ცია ლურ კა პი ტალს ვერ შექ მნის, რად გან ინ ტე ლექტს არ აქვს 
„გუ ლის ცე მა“, მა შინ რო დე საც ემო ციუ რი ინ ტე ლექ ტი ერ თგვა რი „ლა ზე რის სხი ვია“, რო მე ლიც მიუ თი თებს ადა მია-
ნე ბის, სა ზო გა დოე ბის სა ჭი როე ბებ ზე. ემო ციე ბის გა რე შე სიტ ყვა „ინ ტე რე სი“ ვერ ითარ გმნე ბა „სა ჯა რო ინ ტე რე სად“. 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის თა ნამ შრომ ლე ბი ყვე ლა ზე ახ ლოს არიან რი გით მო ქა ლა ქეებ თან და შე სა ბა მი სად, ქვე და დო-
ნი დან იწ ყე ბენ სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლის მშე ნებ ლო ბას. უნ და ით ქვას, რომ XXI საუ კუ ნე ში გან ვი თა რე ბის ბა რიე რი 
ბიუ როკ რა ტიის ვე ბე რი სეუ ლი მო დე ლია - „ა და მია ნი, რო გორც მან ქა ნა“, რო მე ლიც ხელს უშ ლის სო ცია ლუ რი კა პი-
ტა ლის შექ მნას. თა ნა მედ რო ვე ნეი რო ლინ გვის ტუ რი კვლე ვე ბი ადას ტუ რებს, რომ სწო რედ ემო ცია არის ინ ტე ლექ-
ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი, ემო ციე ბი გვა ყა ლი ბებს ადა მია ნე ბად, „ა შე ნებს“ ადა მია ნებს შო რის ნდო ბა სა და ურ თიერ თო ბებს  
(Kramer, 2003). ამ დე ნად, თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვებ თან გა სამ კლა ვებ ლად სა ჯა რო სამ სა ხუ რებ მა აუ ცი ლე ბე ლია 
იზ რუ ნონ  „ე მო ციუ რად გო ნიე რი“, „ე მო ციუ რად ინ ტე ლექ ტუა ლი“ ადა მია ნუ რი კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბა ზე.

თავი 1. ემოციური შრომის კონცეფცია

რაციონალური და ემოციური შრომა

მეცნიერებას აქვს უნარი გვიჩვენოს ის უხილავი პრობლემები, წარსულშიც რომ არსებობდა და ახლაც არსებობს 

სოციალურ სამყაროში, თუმცა ნაკლები ყურადღება ეთმობა. ამ მხრივ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ემოციური 

შრომისა და ემოციური ინტელექტის კონცეფციების გაცნობა თანამედროვე გამოწვევებთან გამკლავების კონტექსტში, 

რაც ადამიანის შესაძლებლობებს კიდევ ერთ ახალ „ფანჯარას“ უხსნის.

ლიტერატურაში ხშირად განიხილებოდა დიქოტომია რაციონალურ (შემეცნებით/ანლიტიკურ) და ემოციურ 

სამუშაოს შორის.1 არგუმენტებიც კი არსებობს: რაციონალურობა არის ნორმა, ხოლო ემოცია არის ნეგატიური 

ზეგავლენის მომხდენი. Putnam-მა და  Mumby-მ (1993) შემოიტანეს ცნება „შეზღუდული ემოციურობა“, რითაც ხაზი 

გაუსვეს ბიუროკრატიას, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს რაციონალურობას და ახდენს ემოციური გამოცდილების 

იზოლირებას, დისკრედიტაციასა და შემცირებას რუტინულ ორგანიზაციულ ცხოვრებაში (Guy et al., 2008; Harinic, 2013).  

1. „ემოციური შრომა“ გულისხმობს კონცეფციას, ხოლო „ემოციური სამუშაო“ - შესრულებას (Guy et al., 2008).
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შრომა ადამიანის ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია და, ფართოდ გავრცელებული აზრის თანახმად, 

ფიზიკურ და/ან გონებრივ საქმიანობას მოიაზრებს. თუმცა, ვიდრე სამუშაო საჭიროებს ადამიანებს, ემოციები არასოდეს 

იქნება უსარგებლო. საჯარო ორგანიზაციები არ არის ცივი, მიუკერძოებელი ადგილები, რადგან სამუშაო პროცესში 

ადამიანები განიცდიან ემოციების სრულ სპექტრს: სიხარულს, შიშს, ზიზღს, სიბრაზეს, სიძულვილს, გაოცებას, სევდას. 

მიუხედავად ამისა, ემოციურ შრომას არ ითვალისწინებენ ორგანიზაციები მაშინაც კი, როდესაც ის უშუალოდ უკავშირდება 

ორგანიზაციულ მიზნებს. ეს განპირობებულია რამდენიმე მიზეზით:

1. საკითხი არის მიუწვდომელი - ემოციური შრომის დანახვა, გაზომვა და შეფასება რთულია ფიზიკური თუ გონებრივი 

შრომისგან განსხვავებით, რადგან ეს არის „უხილავი“ შრომა. სწორედ ამიტომ დღემდე მას ნაკლები ყურადღება 

ექცევა;

2.  ემოციური შრომა აღიქმება, როგორც თავისთავადი პროცესი, რომელიც არ განიხილება პროფესიული უნარების 

კონტექსტში, არ არის გათვალისწინებული სამუშაო აღწერილობაში, შესაბამისად, არ არის ანაზღაურებადი;

3.  ემოციური შრომა აღიქმება, როგორც „ქალის“ საქმე, რაც არის საჯარო ადმინისტრირებაში აღნიშნული კონცეფციის 

მიმართ წინააღმდეგობის ძირითადი მიზეზი (Guy et al., 2008).

თუ კი  წარ სულ ში ორ გა ნი ზა ციუ ლი ფსი ქო ლო გიის თეო რე ტი კო სე ბი უგუ ლე ბელ ყოფ დნენ სა მუ შაო ად გილ ზე ემო ციე-

ბის მნიშ ვნე ლო ბას ან ნე გა ტიურ კონ ტექ სტში წარ მოად გენ დნენ მას,  დღეს სცე ნა რი შეიც ვა ლა. სა მეც ნიე რო კვლე ვე ბი 

ემო ციებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კონ ცეფ ციე ბის შე სა ხებ ბო ლო ათ წლეუ ლის დამ სა ხუ რე ბაა და ხაზს უს ვამს მათ „ფა რულ“ 

პო ზი ტიურ როლს ორ გა ნი ზა ციუ ლი ცხოვ რე ბის ეფექ ტია ნო ბის გან საზ ღვრა ში (Harinic, 2013). ემო ციე ბი თი თოეუ ლი ჩვენ-

გა ნის ყო ველ დღიუ რო ბის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია, თუმ ცა სა მუ შაო პრო ცე სებ ში ემო ციე ბის შეს წავ ლა და მა თი მნიშ ვნე-

ლო ბის აღ ნიშ ვნა ახა ლი მი მარ თუ ლე ბაა.

ემოციური შრომა და მომსახურება

ემოციური შრომა სამუშაოს შემადგენელი ნაწილია და ძირითადად მომსახურების სექტორში გვხვდება. ეს არის ე. 

წ. პიროვნებასთან დაკავშირებული სამუშაოები. გონებრივი და ფიზიკური შრომის გარდა, პერსონალს2 უწევს საკუთარი 

ემოციების მართვა, რაც მათი სამუშაოს ნაწილია. მათთვის აუცილებელია „სათანადო“ ემოციების გამოხატვა და ეს 

სამუშაოს პროდუქტიულობას განაპირობებს. მაგალითად, კეთილგანწყობა: თანამშრომელი ვალდებულია გაიღიმოს 

მაშინაც კი, როდესაც მომხმარებლის3 ქცევა მისთვის მიუღებელია, როდესაც თავს შეუძლოდ გრძნობს ან როდესაც 

ცუდ გუნებაზეა (Zapf, 2002).

ტერმინი „ემოციური შრომა“ სოციოლოგმა Hochschild-მა (1983) გამოიყენა. მან პირველმა აღნიშნა ის ფაქტი, რომ 

ზოგიერთი სამუშაო მოითხოვს  ემოციურ ძალისხმევას. ემოციური შრომა განისაზღვრება როგორც სოციალურად 

სასურველი ემოციების გამოხატვის აქტი სამუშაო ადგილზე. ეს არის: ა) ემოციების რეგულაციის ფორმა, ბ)  ემოციებით 

მანიპულაციის ხარისხი, გ) პროცესი, როდესაც ადამიანი გაცნობიერებულად მართავს ემოციებს ორგანიზაციული 

წესებისა და მოთხოვნების საპასუხოდ (Zapf, 2002; Harinic, 2013; Näring at al., 2007; Goleman, 2015).

Hochschild-მა გა მოი ყე ნა დრა მა ტურ გიუ ლი პერ სპექ ტი ვა, რომ ლის თა ნახ მად, სა მუ შაო ად გი ლი არის სცე ნა, თა ნამ-

შრო მე ლი - მსა ხიო ბი, მომ ხმა რე ბე ლი კი - აუ დი ტო რი. თა ნამ შრომ ლე ბი ახ დე ნენ მა თი ემო ციე ბის რე გუ ლი რე ბას, 

რა თა უპა სუ ხონ ორ გა ნი ზა ციულ მო ლო დი ნებს (Zapf, 2002).

ამდენად, ემოციები სერვისის შემადგენელი ნაწილია, ხოლო ემოციური შრომა - პროფესიული კომპეტენცია, 

რომლის ეფექტიანად განხორციელებისთვის აუცილებელია შესაბამისი უნარების გაუმჯობესება. ემოციების აღქმის, 

გაგების, გამოხატვის, მართვისა და რეგულირების უნარების ერთობლიობა დღეს ემოციური ინტელექტის (Emotional 

Intelligance) კონცეფციით არის ცნობილი. მაღალი ემოციური ინტელექტის (EQ) მქონე ადამიანი არის ემოციურად გონიერი, 

სხვებს უსმენს, თანაუგრძნობს, შეუძლია სხვისი ემოციის გაგება, არ ექცევა ემოციების ტყვეობაში, აკონტროლებს 

ემოციებს, იღებს ახალ იდეებს, იქცევა ეთიკურად და „აშენებს“ ნდობას სხვა ადამიანებთან ურთიერთობაში. ადამიანური 

კაპიტალის განვითარება მნიშვნელოვანია ზემოაღნიშნული მიმართულებით (Goleman, 2015; Zapf, 2002; Druskat & Wolff, 

2015; Kramer, 2003; Ovans, 2015). 

2. მოიაზრებიან ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ შედიან კონტაქტში მომხმარებელთან (Face to Face) ან ახორციელებენ სატელეფონო მომსახურებას 

(Voice to Voice).

3. მომხმარებელი - პირადი საჭიროებისთვის საქონლის ან/და მომსახურების გამომყენებელი, შემძენი, შემკვეთი ან ასეთი განზრახვის 

მქონე მოქალაქე ადამიანი.
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თავი 2. ჰუმანური საჯარო სამსახური

ემოციები და საჯარო სამსახური

საჯარო სამსახურების უმეტესობა მოითხოვს ინტერპერსონალურ კავშირებს მოქალაქეებთან. კომუნიკაციის მაღალი 

ხარისხი კი წარმოადგენს ხარისხიანი საჯარო მომსახურების (Quality Public Service) აუცილებელ პირობას. საჯარო 

სამსახურში, მომსახურების სფეროში დასაქმებულთა ვალდებულებაა, მე-100 მომხმარებელს ისევე გულწრფელად და 

პატივისცემით მიესალმონ, როგორც - პირველს, მეტიც, იზრუნონ უცნობ ადამიანებზე და იყვნენ „თავაზიანზე თავაზიანნი“ 

და სამართლიანნი მათ მიმართ. როდესაც საქმე ეხება მუშაობას საჯარო სამსახურში და არა მოგებაზე ორიენტირებულ 

ბიზნესკომპანიაში, შესასრულებელი სამუშაოს ბუნება მკვეთრად განსხვავებულია სხვა პროფესიებისგან (Guy at al., 2008). 

საჯარო სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სამუშაოს ემოციური მოთხოვნები, 

რომელთა გათვალისწინებაც უწევთ საჯარო სამსახურში დასაქმებულებს. 

რაში მდგომარეობს სოციალური მუშაკის, მასწავლებლის, პოლიციელის, სასწრაფო დახმარების ოპერატორის, 

იუსტიციის სახლის  „წინა ხაზის“ (Front office) თანამშრომლის მუშაობის სპეციფიკა?

ამერიკის შეერთებული შტატები

 ტალაჰასის პოლიციის განყოფილების (Tallahassee Police Department) დისპეტჩერი, რომელიც პასუხობს 911-ის ზარებს:

 ‒ ,,ჩვენ არ გვხვდებიან ადამიანები, რომლებიც რეკავენ და ამბობენ, „ოჰ, მე ბედნიერი ვარ. თქვენ შესანიშნავ 
სამუშაოს ასრულებთ“. რეალურად, ვესაუბრებით მათთვის ყველაზე საშინელ საკითხზე, სავარაუდოდ, მათთვის 
ყველაზე საშინელ დღეს. ისინი შესაძლოა ილანძღებოდნენ, ჩვენ კი არ გვაქვს საპასუხოდ ლანძღვის უფლება. 
ხანდახან გსურს ამის გაკეთება, მაგრამ არ შეგიძლია. ჩვენი სამუშაო მდგომარეობს ინფორმაციის მიღებაში 
და შესაბამის რეაგირებაში. ეს რთულია“.

 ‒ ,,ერთი მხრივ, უნდა უთანაგრძნოთ ადამიანებს და დაეხმაროთ მათ, მაგრამ როგორც კი დადგება დრო, 
როდესაც მათ ყველაზე მეტად სჭირდებით, უნდა გამორთოთ საკუთარი ემოციები და გაუმკლავდეთ სიტუაციას. 
ამგვარად, თქვენ გიწევთ ზრუნვა და უზრუნველობა ერთდროულად. თქვენ გამორთავთ გრძნობებს, თქვენ 
გამორთავთ მათ მაშინ, როდესაც იმყოფებით კრიზისის რეჟიმში. არ ვიცი, როგორ აგიხსნათ, თუ როგორ ხდება 
ეს, როგორ ამუხრუჭებთ ემოციებს“. 

საზოგადოებრივი დამცველის ოფისის (The Cook County Office of the Public Guardian) სოციალური მუშაკი (ჩიკაგო, 

ილინოისი):

 ‒ „მილიონი კრიზისი ყოველდღე“.

 ‒ „დამცინიან და მეუბნებიან, ღონეგამოცლილს ჰგავხარო, მაგრამ მაინც ვიღიმი. იმიტომ, რომ ნამდვილად 
მჯერა - უზარმაზარ ცვლილებას ვახდენ ამ ბავშვების ცხოვრებაში. თითქმის ხელახლა ვღებულობ ენერგიას, 
რომელიც ამ პოზიტიური უკუკავშირიდან მოდის“.

საჯარო სამსახურში, მომხმარებელთა მომსახურების სპეციფიკისა და სირთულის გათვალისწინებით, შემეცნებითი 

უნარები საჭიროა, მაგრამ ვერ განხორციელედება ეფექტიანად, თუ არ დაწყვილდება ემოციურ უნარებთან. პიროვნებაზე 

ზრუნვა და თანაგრძნობა ძირითადია ემოციურ უნარებს შორის. სოციალური პასუხისმგებლობა არის ის, რაც განასხვავებს 

საჯარო სექტორში მომსახურეს ბიზნესკომპანიაში დასაქმებულისა თუ ტექნოლოგიური პროგრესის ფონზე არსებული 

ე. წ. თვითმომსახურების აპარატებისგან. საჯარო სამსახურში ადმინისტრაციული საქმიანობის შესრულება ზრუნვის 

გამოხატვის გარეშე ძირს უთხრის საზოგადოების  ნდობას (Guy at al., 2008).

ზრუნვა საჯარო სამსახურში

გაბატონებული მიდგომის თანახმად, ბიუროკრატებს მოეთხოვებათ დატოვონ საკუთარი ემოციები შინ. მზუნველობა 

მოუხერხებლად ერგება ბიუროკრატიას. კონფლიქტი ბიუროკრატიის უნივერსალურობასა და ზრუნვის პარტიკულარიზმს 

შორის რთულად დასაძლევია. საჯარო ადმინისტრირების თეორიის ლექსიკონში კვლავაც დომინირებს ინდუსტრიული 

ეპოქის, ბიუროკრატიისა და ბაზრის ტერმინები. მთავრობამ უნდა დაიწყოს საუბარი იმ ენაზე, რომელიც გასაგებია 

მოქალაქეებისთვის. ურთიერთობები, ზრუნვა, ურთიერთქმედება, თანაგრძნობა, მომსახურება და ემოციური სამუშაო 

მოიცავს ამ რელატიური საჯარო სამსახურის თეორიულ მოდელს, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს ზრუნვასა და 

ურთიერთობებზე (Guy at al., 2008).
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1996 წლის OECD-ის მინისტერიალის სიმპოზიუმზე, რომელიც ეხებოდა საჯარო სერვისების მომავალს, ჩამოყალიბდა 

ერთიანი მოსაზრება - მმართველობა არის ურთიერთობა, ხალხის გულისა და გონების ანარეკლი (Kramer, 2003).

ემო ციუ რი შრო მის კონ ცეფ ცია ხელს უწ ყობს მე ქა ნის ტუ რი, დე ჰუ მა ნი ზე ბუ ლი და უე მო ციო სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მო დე-

ლის შეც ვლა სა და ახა ლი ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მე ლიც ხაზს უს ვამს სა ხელ მწი ფოს პა სუ ხის მგებ ლო ბას იზ რუ-

ნოს ხალხზე. ზრუნვა დაკავშირებულია ხელშეწყობასთან, დახმარებასთან ან მასტიმულირებელ მოქმედებასთან, რაც 

ფოკუსირდება სხვების საჭიროებებზე, რომელთა მიზანიც ადამიანის მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. ეფექ ტია ნი ზრუნ-

ვა მოითხოვს შეთანხმებულობას - სიტუაციას, მომხმარებლის საჭიროებებსა და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას 

შორის (Guy at al., 2008).  

Max Weber-ის მოდელი „ადამიანი, როგორც მანქანა“ და „ფორმალური უპიროვნო სულის დომინანტობა, რისხვისა 

და მიკერძოების გარეშე, სიძულვილის ან ვნების გარეშე...“ მოითხოვს, რომ საჯარო ადმინისტრირება გახდეს „სული 

ყინულზე“ და წარმართოს ურთიერთობები „სიმპათიისა და ენთუზიაზმის გარეშე“.

Robert Kramer-ის თანახმად, „მთავრობა არის საჯარო ადმინისტრაციის აპარატზე მეტი, და უფრო მეტი, ვიდრე 

მიუკერძოებელი ხარჯ-სარგებლის ანალიზი... ადამიანური ურთიერთობები მმართველობის შუაგულშია მოთავსებული... 

საჯარო სამსახური არის ადამიანების სამსახური... მნიშვნელოვანია ურთიერთობა ემოციურ დონეზე... „ადამიანური 

ურთიერთობები არის მმართველობის დნმ“.

აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა ყუ რად ღე ბას ამახ ვი ლებს სწო რედ კარიტასის (caritas)4 ფუნქციაზე, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, 

არის სა ჯა რო სამსახურის გული (Guy at al., 2008). აქ ცენ ტი კეთ დე ბა მომ ხმა რე ბელ ზე ორიენ ტი რე ბულ სერ ვი სო რიენ ტა-

ცია სა და ზრუნ ვის გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბა ზე. ზრუნ ვა, რო გორც ფა სეუ ლო ბა, და კავ ში რე ბუ ლია საქ მია ნო ბას თან, 

რო მელ საც სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლე ბი ახორ ციე ლე ბენ მომ ხმა რებ ლებ თან კო მუ ნი კა ციის დროს. მომ ხმა რებ-

ლის მომ სა ხუ რე ბა ზე ორიენ ტი რე ბა მიბ მუ ლია ზრუნ ვა სა და ემო ციურ სა მუ შაო ზე. 

ამ დე ნად, ფო კუ სი რე ბა ემო ციურ შრო მა ზე პრაქ ტი კა ში,  მათ შო რის ზრუნ ვის სა მუ შაო და ზრუნ ვის ეთი კა, ხაზს უს ვამს 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის (ა და მია ნურ) ბუ ნე ბას. სა ჯა რო ად მი ნის ტრა ტო რე ბის თვის ყვე ლა ზე დი დი სირ თუ ლეა არა სა მუ შაოს 

უფ რო ეფექ ტია ნად წარ მარ თვა, არა მედ გა ხა დონ ის მე ტად ჰუ მა ნუ რი და მზრუნ ვე ლი (Guy at al., 2008).

მზრუნველი ბიუროკრატი

სა ხელ მწი ფოს მი ზა ნია იზ რუ ნოს და დაიც ვას სა კუ თა რი მო ქა ლა ქეე ბი, რა საც სა ხელ მწი ფო სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბა 

ახორ ციე ლებს სხვა დას ხვა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბის სა შუა ლე ბით. სა ჯა რო სამ სა ხუ რებ ში ხში რად ვხე დავთ თა ნამ შრომ-

ლებს, რომ ლე ბიც ე. წ.  „ავ ტო პი ლო ტის“ რე ჟიმ ში ას რუ ლე ბენ სა მუ შაოს. ემო ციუ რი ჩარ თუ ლო ბის გა რე შე ადა მია ნე ბი და  

სა ხელ მწი ფო მე ქა ნი კურ მან ქა ნე ბად იქ ცე ვა, რო მელ თაც სა მუ შო დღის და საწ ყის ში ერ თვე ბათ ღი ლა კი “ON“. ასეთ მა მდგო-

მა რეო ბამ მო ქა ლა ქეებს შე საძ ლოა სა ჯა რო სექ ტო რის მხრი დან გაუ ჩი ნოს სი ცი ვი სა და ე. წ. უსუ ლო ბიუ როკ რა ტიის გან ცდა.

,,ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ ეფექტიანობის, პროდუქტიულობის, რესტრუქტურიზაციისა და ანგარიშვალდებულების 

შესახებ, თუმცა რიგითი მოქალაქისთვის ეს ტერმინები თითქმის არაფერს ნიშნავს. ის, რისი მოსმენაც მათ სურთ, 

არის პატიოსნება, მომსახურება... თქვენი ამოცანაა, მოქალაქეებთან კომუნიკაცია დაამყაროთ ემოციურ დონეზე“, 

– OECD5 სიმპოზიუმის დელეგატი.

საჯარო სამსახურში დასაქმებულებს საზოგადოება არ უნდა აღიქვამდეს როგორც „მთავრობის მანქანის ჭანჭიკებს“ 

ან „მშვიდად მომუშავე მანქანას ადამიანის სურვილების შესასრულებლად“, არამედ როგორც „მოსამსახურეებს, 

რომლებიც ჩართული არიან ზრუნვის სამსახურში“. ზრუნვის პერსპექტივა საჯარო სამსახურში ხაზს უსვამს ისეთ საკითხებს, 

4. ლათინური სიტყვაა, რომელიც სიყვარულს ნიშნავს და ქრისტიანული სულისკვეთების ყველა სახის საქველმოქმედო საქმიანობის აღსანიშნავად 

გამოიყენება. გამოიყენება ზრუნვის ფუნქციის ხაზგასასმელა მომსახურების სფეროში.

5.  ადამიანური კაპიტალი აერთიანებს ადამიანის შეძენილ და ბუნებრივ პოტენციალს, ცოდნას, გამოცდილებას, ქცევით მახასიათებლებს, მოტივაციას. 

ადამიანური კაპიტალი მოიცავს ადამიანის ბუნების სოციალურ კომპონენტს და მის უნარს დინამიკაში, კომუნიკაციისა და ემოციის საშუალებით 

მუდმივად განვითარდეს და განავითაროს ორგანიზაცია, რომელშიც საქმიანობს. სიტყვათა შეთანხმება გამოიყენება „ადამიანური რესურსის“ 

ალტერნატივად.
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როგორებიცაა საჯარო სამსახურში დასაქმებულის მხრიდან გამოვლენილი ყურადღება, დახმარება, რეაგირება, 

ურთიერთობა, ემოციური კავშირი და სხვათა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. ეს „არამეცნიერული“ სიტყვები 

ახალია  საჯარო ადმინისტრირების თეორიისთვის. ამდენად, ახალი მიდგომა მიუთითებს საჯარო ადმინისტრირებას 

იმ მიმართულებაზე, რომელშიც ზრუნვა იქცევა სახელმძღვანელო ფასეულობად (Guy at al., 2008).

თეორეტიკოსებმა შეიძლება შეაქონ  მზრუნველი ბიუროკრატი, რომელიც ემსახურება საჯარო ინტერესებს, მაგრამ 

არგუმენტი აღმოჩნდება არაეფექტიანი, სანამ არ ვაღიარებთ, რომ  ზრუნვა და მომსახურება არის კულტურულად 

ქალური თვისებები და რომ საჯარო ადმინისტრირებაში აღნიშნულის მიმართ წინააღმდეგობის ძირითადი მიზეზი 

სწორედ ეს არის (Guy at al., 2008).

ამდენად, მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას ადამიანური კაპიტალის განსაკუთრებულ როლს საჯარო მართვის 

პროცესში. კონცეფცია „მზრუნველი ბიუროკრატი“ კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას საჯარო სამსახურში 

დასაქმებულთა განსაკუთრებულ როლზე, მათ მხარდაჭერასა და გაძლიერებაზე. საზოგადოების წარმოდგენას საჯარო 

მომსახურების ხარისხზე საფუძვლად უდევს ფასეულობათა დინამიკური გაცვლა მოქალაქესა და სახელმწიფოს შორის, 

რაც ხორციელდება სწორედ საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა შუამავლობით.

თავი 3. ხარისხიანი საჯარო მომსახურება 
გამოწვევები მომსახურების სფეროში

რო გორც წე სი, წარ მა ტე ბუ ლი სა ხელ მწი ფოე ბის უკან დგას სა ჯა რო სექ ტო რი, რო მე ლიც მუდ მი ვი ემო ციუ რი წნე ხის 

ქვე შაა. ყო ველ დღიუ რად სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლებს მი მარ თავს პრობ ლე მე ბით შე წუ ხე ბუ ლი და არაერ თი სურ-

ვი ლის მქო ნე მო ქა ლა ქე, რომ ლე ბიც ხშირ შემ თხვე ვა ში გა ღი ზია ნე ბუ ლე ბი, დათ რგუნ ვი ლე ბი არიან  და სა ხელ მწი ფოს გან 

სრულ ყო ფილ დახ მა რე ბას ით ხო ვენ (Bush & Seager, 2015). 

XXI საუ კუ ნეს მომ ხმა რე ბელ თა სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და აჯან ყე ბის ერად მოიხ სე ნიე ბენ, რად გან თა ნა მედ რო ვე მომ ხმა-

რე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის მი მართ სულ უფ რო და უფ რო მომ თხოვ ნი ხდე ბა (Weiner at al., 2013). თა ნა მედ რო ვე 

რეა ლო ბა ში, სა ზო გა დოე ბის მოთ ხოვ ნე ბი გაი ზარ და და მთა ვა რი აქ ცენ ტი  არა მხო ლოდ პრო დუქ ტი სა თუ სერ ვი სის 

წარ მოე ბა სა და გაუმ ჯო ბე სე ბა ზე, არა მედ მი სი მი წო დე ბის ფორ მებ ზე, სტან დარ ტებ სა და თა ვი სე ბუ რე ბებ ზეც კეთ დე ბა. 

სწო რედ ამი ტომ, სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბის სერ ვი სის სფე რო ში სა სი ცოც ხლო მნიშ ვნე ლო ბას იძენს  მომ ხმა რე ბელ ზე ორიენ-

ტი რე ბუ ლი მოქ ნი ლი სის ტე მის შექ მნა.

ევ რო პუ ლი სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის არა ფორ მა ლუ რი ქსე ლი (EUPAN) და მის ფარ გლებ ში არ სე ბუ ლი ინო ვა ციუ რი 

სა ჯა რო სერ ვი სე ბის ჯგუ ფი (IPSG) გან სა კუთ რე ბულ ყუ რად ღე ბას ამახ ვი ლებს მო ქა ლა ქე თა კმა ყო ფი ლე ბის შეს წავ-

ლა ზე, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის მას შტა ბით.  ევ რო პულ ქეი სებ ზე და ფუძ ნე ბულ პუბ ლი კა ცია ში გან ხი ლუ ლი და გა-

ზია რე ბუ ლია პრო ფე სორ Johnston-ის კვლე ვა. იგი 

გა მო ყოფს კმა ყო ფი ლე ბის გან მსაზ ღვრელ ფაქ ტო რებს. აღ მოჩ ნდა, რომ მომ ხმა რებ ლებს პრო ცე დუ რუ ლად მოგ ვა-

რე ბულ სირ თუ ლეს თან ერ თად სჭირ დე ბათ, რომ დაინ ტე რეს დნენ მა თი საქ მეე ბით და გა მო ხა ტონ სრუ ლი მზად ყოფ ნა 

და სახ მა რებ ლად, გა მოი ჩი ნონ თა ვა ზია ნო ბა, პა ტი ვის ცე მა და ზრუნ ვა მათ თვის ემო ციუ რი კომ ფორ ტის შე საქ მნე ლად 

(Thijs N. , 2011). 

ადა მია ნებს აქვთ მომ სა ხუ რე ბის „პრო ცე სის სა მარ თლია ნო ბის“ ში ნა გა ნი მოთ ხოვ ნი ლე ბა, რაც მოიაზ რებს პა ტი ვის-

ცე მა სა და ჰუ მა ნურ მოპ ყრო ბას, ყუ რად ღე ბა სა და მზრუნ ვე ლო ბას. მარ თა ლია, ისი ნი მი მარ თა ვენ სა ჯა რო სამ სა ხურს 

კონ კრე ტუ ლი მოთ ხოვ ნის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, მათ თვის ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია მომ სა ხუ რე ბის გან ხორ ციე ლე ბის 

ფორ მა. ხში რად, ეს პრო ცე სი უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნიც კი არის, ვიდ რე შე დე გი და მოთ ხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. ადა მია-

ნე ბის თვის მა ტე რია ლუ რი სი კე თე კარ გავს მნიშ ვნე ლო ბას, თუ ისი ნი ვერ გრძნო ბენ ემო ციურ კმა ყო ფი ლე ბას, პა ტი ვის-

ცე მა სა და ან გა რი შის გა წე ვას (Brockner, 2015).
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აკადემიურ წრეებში სულ უფრო მეტად თანხმდებიან, რომ მომავლის საჯარო სამსახური დამყარებული იქნება 

ურთიერიერთობებზე. შესაძლებელია, სწორედ ადამიანური ურთიერთობების მნიშვნელობის აღიარებამ მოახდინოს 

რევოლუცია სახელმწიფოს არსის აღქმაში. ეს განპირობებულია მომხმარებლის მოთხოვნათა ცვლილებით; 

მომხმარებლები გახდნენ უფრო მეტად მომთხოვნები, კატეგორიულები ალტერნატივებისა და მომსახურების მიმართ. 

ამ ცვლილებებთან გასამკლავებლად  საყურადღებოა „21 საუკუნის  უნარების“ საჭიროება, რაც დაკავშირებულია 

ემოციურ ინტელექტთან (Needham at al., 2011).

ამდენად, საზოგადოების მაღალი მოთხოვნები ზრდის საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა ემოციური შრომის 

საჭიროებასა და მნიშვნელობას. მომხმარებელთა მომსახურება არის ემოციური შრომის პროცესი, რა დროსაც 

ხორციელდება მომხმარებელთა სხვადასხვა სახის მოთხოვნილებების (ფსიქოლოგიური, მატერიალური, პროცედურული) 

დაკმაყოფილებაზე ორიენტირებული ქცევები.

მომხმარებელთა მომსახურების ქცევა

მომხმარებელთა მომსახურების ქცევა (Customer Service behavior) - ფართო გაგებით განისაზღვრება, როგორც 

თანამშრომლების ნებისმიერი მოქმედება, რომელმაც გავლენა უნდა მოახდინოს მომსახურების ხარისხზე (მისალმება 

აკომპენსირებს მომსახურების უარყოფითი შედეგით  გამოწვეულ ნეგატიურ ემოციას). ეს არის პროსოციალური ქცევის 

ფორმა, რომელიც მიმართულია მომხმარებელთა დახმარებისა და ზრუნვისკენ (Weiner at al., 2013).

ახალმა მიდგომებმა და სერვის-ინიციატივებმა განაპირობა „ღიმილით მომსახურების“ აქცენტირება სახელმწიფო-

მოქალაქის ურთიერთობაში (Guy at al., 2008). 

როდესაც მომხმარებელი მეგობრულად  ხვდება  დაბალი დონის ბიუროკრატებს, მათ, სავარაუდოდ, აქვთ დადებითი 

შეფასება გაწეულ მომსახურებასა და სახელმწიფო სერვისებზე ზოგადად. პერსონალის მხრიდან გაწეული ემოციური 

სამუშაო უშუალოდ განსაზღვრავს აღქმას, რომელიც მოქალაქეებს აქვთ მთავრობასთან დაკავშირებით, სახელმწიფოს 

წარმომადგენლებთან არაერთჯერადი ურთიერთქმედების შედეგად. 

საჯარო მომსახურებაში გამოცდილი თანამშრომლები სახელმწიფოს მთავრობის ჰუმანიზაციას ეხმარებიან. მაღალი 

დონის შესრულება წარმოადგენს ქვეყნის დაწესებულებების მიზანს, ამიტომაც ემოციური შრომა უნდა იქნეს აღიარებული, 

გათვალისწინებული სამუშაოს აღწერილობაში და დაფასების (ჯილდოს) სისტემებში. ეს არის ჰუმანური კაპიტალის 

საკითხი, რომელიც უშუალო ზეგავლენას ახდენს მთავრობის შესახებ მოქალაქეთა წარმოდგენაზე (Guy at al., 2008).

თავი 4. „იუსტიციის სახლი“ - სახელმწიფო 
სტრუქტურის ახალი მოდელი

იუსტიციის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს მომხმარებელთა ხარისხიანი საჯარო მომსახურების (Quality Public 

Service) უზრუნველყოფაზე საქართველოს მასშტაბით (საზოგადოებრივი ცენტრები, იუსტიციის სახლები).

იუსტიციის სახლი პირველი სახელმწიფო სტრუქტურაა, რომელიც მოქალაქეთა ეფექტიანი მომსახურების პრინციპს 

პრაქტიკაში აქტიურად ატარებს. ზრუნვა და მოქალაქეთა საჭიროებებზე ორიენტაციაა იუსტიციის სახლის საქმიანობის 

ძირითადი ღერძი.

იუტიციის სახლი ახერხებს იყოს ლიდერი მომხმარებელთა კმაყოფილების თვალსაზრისით, რასაც ადასტურებს 

NDI-ის დაკვეთით „CRRC - საქართველოს“ მიერ 2015 წლის აპრილში ჩატარებული კვლევა „საზოგადოების განწყობა 

საქართველოში“. მოქალაქეები, რომლებმაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ისარგებლეს იუსტიციის სახლის 

სერვისებით, კვლევის შედეგად ასე განაწილდნენ: 96% კმაყოფილი ან სრულიად კმაყოფილი იყო მომსახურებით, 

4% - უკმაყოფილო და არც ერთი პროცენტი - სრულიად უკმაყოფილო.

ღია, გამჭვირვალე, მოქალაქეებთან მუდმივ/უწყვეტ, ორმხრივ კომუნიკაციაში მყოფი და მოქალაქეების ინტერესებზე 

ორიენტირებული სტრუქტურის რეპუტაციის ჩამოყალიბება მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული იუსტიციის სახლის 

ადამიანურ კაპიტალთან და მართვის ფილოსოფიასთან.  
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იუსტიციის სახლის მომხმარებელი:

 ‒ „ოპერატორების პროფესიონალიზმზე ბევრია დამოკიდებული. რომ შეატყობ, პროფესიონალია, ასევე 
გულისხმიერიც არის, გაძლევს რჩევებს, რა როგორ ჯობს. ის მოვალეობას კი არ ასრულებს მხოლოდ, არამედ 
ცდილობს მოგეხმაროს, როგორც ახლობელს. ასე დამეხმარა მეც“.

 ‒ „თუ რაიმეზე დაიბნევა ადამიანი და არ იცის რა უნდა გააკეთოს, მოდის სპეციალური წარმომადგენელი 
და ყველაფერში გარკვევს, სად უნდა მიხვიდე და როგორ უნდა მოიქცე. ძალიან გამარტივებულია და 
დამაკმაყოფილებელია ჩემთვისაც, და არ მსმენია, რომ ვინმეს პრობლემა შექმნოდეს. მომსახურე პერსონალი 
ძალიან აქტიური იყო, თითქმის არ გაძლევენ დაბნევის საშუალებას, სულ თან დაგყვებიან, თუ რამეს ვერ იგებ, 
ძალიან მარტივად გიხსნიან, არ გამოდიხარ იქიდან შეწუხებული და უკმაყოფილო“.

ნდობის მოპოვებისა და რეპუტაციის მართვის აუცილებელი პირობაა ორგანიზაციის  სერვისის მწარმოებლების მხრიდან 

ფასეულობების ინტერიორიზაცია/გათავისება. მწარმოებელში იგულისხმებიან უშუალოდ ის ადამიანებიც, რომლებიც 

„იუსტიციის სახლში“ არიან დაკავებული მოქალაქეთათვის კონკრეტული სერვისის მიწოდებით. აუცილებელია, რომ 

თანამშრომლებმა სწორად მიიტანონ იუსტიციის სახლის ძირითადი ფასეულობები საზოგადოებამდე - თითოეული 

თანამშრომელი იუსტიციის სახლის სახეა და საკუთარი ქცევებითა და კომუნიკაციის ხარისხით მნიშვნელოვანი წვლილი 

შეაქვს ორგანიზაციის რეპუტაციის ჩამოყალიბებაში. ამდენად, იუსტიციის სახლში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 

ადამიანური კაპიტალის სწორად დაკომპლექტებასა და განვითარებას.

იუსტიციის სახლი არის ემოციური შრომის კონცეფციის საჯარო სამსახურის პრაქტიკაში დანერგვის მაგალითი.

ინტერვიუ იუსტიცის სახლის მენეჯმენტის წარმომადგენლებთან:

 ‒ „მომსახურების ხარისხის სტანდარტი არ არის უბრალოდ ქაღალდზე დაწერილი დოკუმენტი, ეს არის ჩვენი 
ძალიან მძლავრი სამუშო ინსტრუმენტი“.

 ‒ ,,მაქსიმალურად ვცდილობთ, და ეს სხვა უწყებებისგან გამოგვარჩევს, რომ დავეხმაროთ მომხმარებელს“.

 ‒ „ჩემი აზრით, იუსტიციის სახლს სხვა სახელმწიფო ორგანიზაციებისაგან გამოარჩევს ადამიანური 
დამოკიდებულებები“.

 ‒ „ჩემი აზრით, მთლიანად შეცვალა იუსტიციის სამინისტროს და მასში შემავალი ორგანიზაციების იმიჯი, 
რადგან ყველა გახადა  უფრო ადამიანური, უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი. დღეს მოქალაქე მარტივად 
აფიქსირებს თავის მოსაზრებას იუსტიციის სახლში და დარწმუნებულია, რომ მისი ხმა, მისი აზრი მიაღწევს იქ, 
სადაც საჭიროა. საერთოდ, ბარიერი მოეხსნათ კომუნიკაციაში და ვფიქრობ, ეს ძალიან განგვასხვავებს სხვა 
საჯარო დაწესებულებებისგან, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში“.

 ‒ „წარმოვიდგინოთ, დღეში თითოეული ოპერატორი საშუალოდ 35 ადამიანს ესაუბრება. ყოველდღიური 
კომუნიკაციისთვის საკმაოდ დიდი რიცხვია საიმისოდ, რომ შემდეგ ეს არ აისახოს მათს ფსიქიკურ 
მდგომარეობაზე, თვითონ არ დაითრგუნონ ან  არ გაღიზიანდნენ. ამდენად, აუცილებელია იცოდნენ ემოციების 
მართვა“.

 ‒ „ემოციური ინტელექტის განვითარება უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენს რეალობაში. ამიტომ დავიწყეთ 
ეფექტიანი კომუნიკაციისა და მომსახურების, სხვადასხვა სახის სოციალური უნარების შესახებ ტრენინგების 

ჩატარება.  ჩვენ დიდ ინვესტიციას ვდებთ ამაში“.
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შეჯამება და რეკომენდაციები

არსებული რეალობა

	 დღეს უკვე აღარ არის საკამათო, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მომხმარებელთა ეფექტიანი მომსახურება, 

მაგრამ საამისოდ ცოტა რამ კეთდება. ეს შეიძლება აიხსნას რამდენიმე გარემოებით: ხშირად რთულია განსაზღვრო 

მომხმარებელთა მომსახურების არამატერიალური სარგებელი. შეიძლება რთული გახდეს ფინანსური ინვესტიციის 

დასაბუთება - გრძელვადიანი არამატერიალური შედეგი (ნდობა);

	 მომხმარებლებს აქვთ მაღალი და პერიოდულად ცვალებადი მოლოდინები, რაც ართულებს მომსახურების მართვის 

პროცესს (Harris, 2010). იგი საჭიროებს შესაბამის ხედვასა და პროგრესულ ადამიანურ კაპიტალს.

ემოციური შრომის კონცეფციის პრაქტიკაში დანერგვა შესაძლებელია და საჭიროებს რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბას:

1. მომ ხმა რე ბელ თა მომ სა ხუ რე ბის სტრა ტე გიის შე მუ შა ვე ბა

სტრა ტე გია მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში არის სა სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი წარ მა ტე ბის თვის. სერ ვის ზე ორიენ ტი-

რე ბა, სტრა ტე გიე ბის შე მუ შა ვე ბა ხში რად ხარ ჯად აღიქ მე ბა, არა და, ეს უფ რო ინ ვეს ტი ციაა. თუ ბიზ ნე სის სფე რო ში ამ 

ინ ვეს ტი ციე ბით ინარ ჩუ ნებ მომ ხმა რე ბელს და ზრდი შე მო სა ვალს, სა ჯა რო სექ ტორ ში ამის შე დე გია ხა რის ხია ნი სა ჯა რო 

მომ სა ხუ რე ბის (Quality Public Service) უზ რუნ ველ ყო ფა, ნდო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და შე ნარ ჩუ ნე ბა სა ხელ მწი ფოს მი მართ 

(Harris, 2010; Goodman, 2009);

2. მომ ხმა რებ ლე ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ციუ ლი კულ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა

მომ სა ხუ რე ბა ორ გა ნი ზა ციუ ლი კულ ტუ რის ნა წი ლია. მომ სა ხუ რე ბის სფე როს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტი მომ ხმა რე-

ბელ თა კმა ყო ფი ლე ბაა. ამის თვის კი აუ ცი ლე ბე ლია, რომ მომ ხმა რე ბელ თა სერ ვისს „მომ ხმა რე ბელ ზე“ ორიენ ტი რე ბუ-

ლი კულ ტუ რა ჰქონ დეს. თუ კულ ტუ რა მოით ხოვს, რომ „მომ ხმა რებ ლებს“ პა ტი ვის ცე მით მოემ სა ხუ რონ, მა შინ სერ ვი სის 

მიმ წო დებ ლე ბი მათ აუ ცი ლებ ლად პა ტი ვის ცე მით მოემ სა ხუ რე ბიან, რად გან კულ ტუ რა გა ზია რე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ციის 

შიგ ნით (Harris, 2010). ყვე ლა და საქ მე ბულ მა უნ და იგ რძნოს, რომ უშუა ლო შე ხე ბა აქვს მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხთან, არ 

აქვს მნიშ ვნე ლო ბა, რამ დე ნად ახ ლოს არიან „წი ნა ხაზ თან“ და ამ ყა რე ბენ თუ არა უშუა ლო კო მუ ნი კა ციას მომ ხმა რებ-

ლებ თან. პერ სო ნალ მა უნ და იცო დეს კომ პა ნიის სერ ვი სის სტრა ტე გია, მათ უნ და უტარ დე ბო დეთ შე სა ბა მი სი ტრე ნინ გე ბი 

ფა სეუ ლო ბე ბის გა ზია რე ბის ხელ შეწ ყო ბის თვის (Tschohl, 2011) - მომ ხმა რე ბელ თა სრულ ყო ფი ლი მომ სა ხუ რე ბის თვის 

კრი ტი კუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ორ გა ნი ზა ციი სა და თა ნამ შრო მელ თა ფა სეუ ლო ბე ბის შერ წყმა.

3. ადა მია ნუ რი კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბა

ადა მია ნუ რი კა პი ტა ლი პირ ველ ხა რის ხო ვა ნია/ გა დამ წყვე ტია, რო დე საც საქ მე ეხე ბა მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი ხა-

რის ხით უზ რუნ ველ ყო ფას:

ა) და მო კი დე ბუ ლე ბის შეც ვლა - ემო ციუ რი სა მუ შაოს მეშ ვეო ბით სა ჯა რო სამ სა ხუ რი არის ეფექ ტია ნი, მი სი დახ მა რე ბით 

ადა მია ნე ბი აღ წე ვენ წარ მა ტე ბას ან, პი რი ქით, ემო ციუ რი რე სურ სის ამო წურ ვამ დე მი დიან. მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რის 

წარ მო მად გენ ლე ბი არიან შუა მავ ლე ბი - ე. წ. მე დია ტო რე ბი მო ქა ლა ქე სა და სა ხელ მწი ფოს შო რის. ეს კი მოით ხოვს 

უნა რიან, გა მოც დილ, შეს რუ ლე ბა ზე მო ტი ვი რე ბულ თა ნამ შრო მელს, რო მე ლიც ამა ყობს თა ვი სი სა მუ შაო თი. ამ გან ტო-

ლე ბა ში კმა ყო ფი ლე ბის თე მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლა დია.  არ სე ბობს ემო ციუ რი შრო მის ორი მხა რე: 1. კონ სტრუქ ციუ-

ლი - ის სძენს მნიშ ვნე ლო ბას ურ თიერ თგაც ვლებს, რომ ლე ბიც ჩნდე ბა თა ნამ შრო მელ სა და მო ქა ლა ქეებს შო რის, და 

რო მელ საც მოაქვს სა მუ შაო თი კმა ყო ფი ლე ბა; 2. დი დი ემო ციუ რი შრო მა მცი რე დი და ფა სე ბით ადა მიანს ფი ტავს და 

იწ ვევს სტრე სის მა ღალ დო ნეს. მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლე ბი გრძნო ბენ, რომ მა თი სა მუ შაო 

უნა რე ბი და გა მოც დი ლე ბა არ ფას დე ბა (Guy at al., 2008). 

ამერიკის შეერთებული შტატები

„არავინ მდიდრდება აქ და მისგან არავინ ღებულობს ჯილდოს (დაფასებას). ადამიანები აქ მუშაობენ, იმიტომ, რომ 

ფიქრობენ, რომ ეს მნიშვნელოვანია, და, რომ იმას, რასაც ისინი აკეთებენ, აზრი აქვს“.

„პროდუქტიულობა გამოსწორდებოდა, თუკი მენეჯმენტი გამონახავდა დროს და რეგულარულად დალაპარაკებოდა 

თანამშრომლებს უბრალოდ იმისთვის, რომ ეთქვა: „გამარჯობა, და მადლობა სამუშაოსთვის, რომელსაც ასრულებთ“. 

(Guy at al., 2008).
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ემოციური სამუშაოს შესრულება, როგორც ყველა სხვა სახის სამუშაო, საჭიროებს ენერგიას, ანუ ის არსებობს 

გარკვეული საფასურის ხარჯზე. ხშირად მას იმდენად დიდი ენერგია ესაჭიროება, რომ თავად ხდება ფიზიკური და 

გონებრივი გადაღლის საფუძველი. შესაბამისად, აუცილებელი მისი მოვლა, განახლება, „კვება“.  წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

ვაწყდებით სხვადასხვა სირთულეს, რომელთა გამწვავება ბევრ პრობლემას ქმნის და ხელს უშლის ადამიანის ნორმალურ 

ფუნქციონირებას სოციუმში. უკომპენსაციო ემოციური სამუშაოს შედეგად ვიღებთ გამოფიტვას (Ünal, 2014; Brotheridge at 

al., 2002). გამოფიტვა საყურადღებოა  იმ პროფესიების წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ეწევიან საზოგადოებრივ 

საქმიანობას და აქვთ უშუალო შეხება ხალხთან - ასრულებენ „ადამიანების სამუშაოს“, ანუ „ასრულებენ მძიმე ემოციური 

შრომის მოთხოვნებს“ (კანონის აღსრულება, საჯარო ჯანდაცვა, განათლება და ა. შ.). ცალსახად, იგი განაპირობებს 

საჯარო სამსახურის ხარისხს, რომელიც მისი რეპუტაციის  პირდაპირპროპორციულია (Guy at al., 2008; Kramer, 2003; 

Harinic, 2013; David & Congleton, 2015). ემოციურ შრომაში ჩართული ადამიანები მუდმივად ემოციური წნეხის ქვეშ არიან 

და განტვირთვის საშუალება არ აქვთ. საჯარო სექტორში საქმიანობას იწყებენ ადამიანები, რომელთაც სურთ იზრუნონ 

საზოგადოებაზე, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც მათი რესურსი იწურება და არავინაა ისეთი, ვინც მათზე ფიქრობს და 

ზრუნავს? ასეთ დროს ბუნებრივია გამოფიტვა, დეპრესია, ჩნდება სამსახურის მიტოვების სურვილი. არავინ სვამს კითხვას, 

რა დრო, ენერგია ან თანხები სჭირდებათ საჯარო სამსახურში ემოციურად მშრომელ დასაქმებულებს იმისთვის, რომ 

აღიდგინონ ენერგია, დაამყარონ ემოციური ბალანსი და ისევ ხალხის სრულფასოვან სამსახურში ჩადგნენ?

სწორედ ამ გარემოებების გამო მნიშვნელოვანია ინიციატივა  „მზრუნველთა მზრუნველს“, რომელიც გულისხმობს 

დამოკიდებულების შეცვლასა და სერვისის სფეროში დასაქმებულთათვის მეტი მხარდაჭერის აღმოჩენას (Bush & 

Seager, 2015).

ბ) მოტივაცია – მოიცავს კომპენსაციას, შეფასებას, კარიერულ განვითარებასა და სხვ. (Goodman, 2009). თუმცა, არაფერია 

იმაზე კარგი მოტივატორი, ვიდრე აცნობიერებდე, რომ საკუთარი ქვეყნის განვითარების ეტაპებში შენც მიგიძღვის წვლილი. 

საზოგადოებრივი დამცველის ოფისის პერსონალის  (The Cook County Office of the Public Guardian) გამოკითხვის 

შედეგები: 93% პროცენტზე მეტი მიუთითებს, რომ „ისინი აკეთებენ რაღაც ფასეულს სამსახურში“ ან ხშირად, როგორც 

წესი, ან ყოველთვის. მხოლოდ 10% აღნიშნავს, „რომ მათი სამსახური არის ზოგადად (ან ნაწილობრივ, ყოველთვის) 

დროისა და ენერგიის ფუჭად ხარჯვა“. (Guy at al.,  2008).  

გ) ტრენინგი და განვითარება

ემოციური ინტელექტი ვერ განვითარდება გულწრფელი მონდომებისა და ძალისხმევის გარეშე. ხანმოკლე 

სემინარი ან ამ საკითხზე წიგნის წაკითხვა - „თუ როგორ“, არ არის საკმარისი. ეს რთული და ხანგრძლივი პროცესია, 

მაგრამ შედეგის მიღწევა შესაძლებელია. (Goleman, 2015). როდესაც საქმე ემოციურ შრომას ეხება, კრიტიკულად 

მნიშვნელოვანია ტრენინგი სტრესის მართვაში, რათა განვითარდეს ემოციურად რთულ და დატვირთულ სიტუაციებთან 

გამკლავებისთვის საჭირო უნარები. (Coutu, 2015). 

წარმოიდგინეთ, თქვენ წამლის უნიკალური რეცეპტის შესაქმნელად გჭირდებათ იშვიათი მცენარის ნაყოფი, 

რომელიც აქ, ამ კლიმატის პირობებში ვერ ხარობს. თქვენ მოიძიეთ, მიაკვლიეთ მას ტროპიკებში და ჩამოიტანეთ. 

რა სჭირდება მას გარდა ამისა, რომ მიიღოთ სასურველი ნაყოფი? რა თქმა უნდა, კლიმატური პირობების შექმნა 

და მოვლა. 

ეს არის უტრირებული შედარება გარკვეულ პოზიციაზე სათანადო ცოდნისა და კვალიფიკაციის მქონე კადრის 

მიღებისა. ამ ადამიანს, მცენარის მსგავსად, ესაჭიროება სათანადო პირობები, რაც ხელს შეუწყობს მის პიროვნულ 

განვითარებასა და თავისი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენებას. ჩვენთვის სასურველი „ნაყოფი“ არის 

მაღალი ემოციური ინტელექტის მქონე პიროვნება, მის შექმნაში გვეხმარება ერთი უმნიშვნელოვანესი გარემოება 

- ემოციური ინტელექტი ვითარდება დროისა და გამოცდილების შედეგად, მაგრამ რატომ ველოდოთ ხანგრძლივი 

დროის გასვლას, როდესაც შეგვიძლია შევქმნათ ხელსაყრელი გარემო პროცესის დასაჩქარებლად?  

ჩვენ გთავაზობთ „ემოციური ინტელექტის განვითარების პროგრამას“ - იგი ეფუძნება Daniel Goleman-ის თეორიის 

მიხედვით ემოციური ინტელექტის განმაპირობებელ ხუთ ძირითად ემოციურ კომპეტენციას. ესენია: თვითცნობიერება, 

თვითრეგულაცია, ემპათია, სოციალური უნარები და მოტივაცია. 

უნდა გვახსოვდეს, რომ მცენარეს არ ვუსხამთ წყალს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ჭკნობა შეეპარება, იგი უნდა 

„გვყავდეს“ მუდმივად შესაბამის პირობებში.
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XXI საუკუნე საჯარო სამსახურს ახალი გამოწვევების წინაშე აყენებს. შესაბამისად, აუცილებელია ახალი მიდგომებისა 

და კონცეფციების დანერგვა. ემოციური შრომის კონცეფციაზე დაფუძნებული ახალი „ჰუმანური ბიუროკრატიის“ მოდელი 

კარგად პასუხოს თანამედროვე გამოწვევებს, განვითარებული საზოგადოების მოთხოვნებსა და საჭიროებებს, რომლებიც 

მომხმარებელთა მომსახურებასთანაა დაკავშირებული. ეს მოთხოვნები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და არსებითია 

საჯარო სექტორისათვის, რადგან ხაზს უსვამს სახელმწიფოს უპირატეს პასუხისმგებლობას - იზრუნოს ხალხზე.

ხარისხიანი საჯარო მომსახურება ხელს შეუწყობს ,,უსულო ბიუროკრატიის“ დამარცხებასა და ზრუნვაზე ორიენტირებული 

საჯარო სამსახურების ჩამოყალიბებას.
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1. აბსტრაქტი

წი ნამ დე ბა რე რე ფე რა ტის მი ზა ნია გააც ნოს ყვე ლა დაინ ტე რე სე ბულ პირს ქოუ ჩინ გის მნიშ ვნე ლო ბა და აჩ ვე ნოს 

მი სი და ნერ გვის უპი რა ტე სო ბა სა ჯა რო სექ ტორ ში. ქოუ ჩინ გის მე თო დი დაეხ მა რე ბა სა ჯა რო სექ ტორ ში მო მუ შა ვე მე ნე ჯე-

რებს და, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, აღ მას რუ ლე ბელ რგოლს, სწო რად და სა ხონ მიზ ნე ბი, შეუ სა ბა მონ ისი ნი ორ გა ნი ზა ციის 

სტრა ტე გიას, გა ზარ დონ სა კუ თა რი და პერ სო ნა ლის მო ტი ვა ცია და უკეთ გააც ნო ბიე რონ თა ვიან თი პა სუ ხის მგებ ლო ბა.

ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი თე ბი - სხვა დას ხვა ქვეყ ნის სა ჯა რო სექ ტორ ში ქოუ ჩინ გის და ნერ გვის 

გა მოც დი ლე ბა; აგ რეთ ვე სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რებ ში და საქ მე ბუ ლი ადა მია ნუ რი რე სურ სის მარ თვის 

სპე ცია ლის ტე ბის გა მო კით ხვი სა და ორი ინ ტერ ვიუს შე დე გე ბი.

2. ქოუ ჩინ გის მნიშ ვნე ლო ბა

რა არის ქოუ ჩინ გი? 

პირ ვე ლად ქოუ ჩინ გის კონ ცეფ ცია ჩა მოა ყა ლი ბა ტი მო თი გოლ ვიმ (Timothy Gallwey) თა ვის წიგ ნში - „ტე ნი სის ში ნა-

გა ნი თა მა ში“1 (Gallwey, 1974). ავ ტორ მა სიტ ყვა ში ნა გან ში (Inner) იგუ ლის ხმა მო თა მა შის /სპორ ტსმე ნის ში ნა გა ნი მდგო-

მა რეო ბა: „ჩვენს თავ ში არ სე ბუ ლი მო წი ნააღ მდე გე უფ რო სა ში შია, ვიდ რე ნამ დვი ლი, გა რე გა ნი მო წი ნააღ მდე გე“. 

გოლ ვის თა ნახ მად, თუ კი ქოუ ჩი დაეხ მა რე ბა სპორ ტსმენს დაძ ლიოს ში ნა გა ნი წი ნააღ მდე გო ბა, მა შინ ის შეი მუ შა ვებს 

სტრა ტე გიას, რო მე ლიც გა მარ ჯვე ბა ში დაეხ მა რე ბა. მოგ ვია ნე ბით, ჯონ ვიტ მორ მა (John Whitmore) გა ნა ვი თა რა ქოუ ჩინ-

გის იდეე ბი ბიზ ნეს სა და მე ნეჯ მენ ტის სფე რო ში გა მო სა ყე ნებ ლად (ე კო ნო მი კუ რი ფსი ქო ლო გია, 2010). 

ქოუ ჩი უნ გრუ ლი წარ მო შო ბის სიტ ყვაა და ნიშ ნავს ეტლს, ეკი პაჟს - Kocz szeker (ა ქე დან მი ვი ღეთ coach). გერ მა ნია ში 

ეს ტერ მი ნი სა მი მნიშ ვნე ლო ბით გა მოი ყე ნე ბა: 

• საუ კე თე სო სპორ ტსმე ნე ბის ინ დი ვი დუა ლუ რი ფსი ქო ლო გიუ რი კონ სულ ტა ცია მაქ სი მა ლუ რი შე დე გის მი საღ წე ვად;

• პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბა ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი მარ თვის სტი ლი; 

• სა შუა ლო და მა ღა ლი რგო ლის მე ნე ჯე რე ბის ინ დი ვი დუა ლუ რი და ჯგუ ფუ რი კონ სულ ტი რე ბა (Максимов, 2004).

• ამ დე ნად, ტერ მი ნი „ქოუ ჩი“ სხვა დას ხვა კონ ტექ სტში და სრუ ლიად სხვა დას ხვაგ ვა რი მნიშ ვნე ლო ბით გა მოი ყე ნე ბა. 

ქოუჩინგი ნიშნავს სწავლებისა და განვითარების პროცესს, რომელსაც ახალი პერსპექტივებისკენ მივყავართ. 

ქოუჩინგი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ადამიანების, ჯგუფების და ორგანიზაციების სწავლების ხელშემწყობი 

ინსტრუმენტი და ცვლილებების ერთ-ერთი ბერკეტი (Noumair, Burke, 2015). ამასთანავე, „ქოუჩინგი ფოკუსირებულია 

არა წარსულ შეცდომებზე, არამედ მომავალ შესაძლებლობებზე“ (Whitmore, 2002).

აშ შ-ში მეო ცე საუ კუ ნის 70-ია ნი წლე ბი დან ამ ცნე ბა ში გუ ლის ხმო ბენ პერ სო ნალ სა და გან ვი თა რე ბა ზე ორიენ ტი რე ბულ 

მარ თვის სტილს, რის მეშ ვეო ბი თაც თა ნამ შრომ ლე ბი პი როვ ნუ ლად ვი თარ დე ბიან და აუმ ჯო ბე სე ბენ თა ვიანთ შრო მის 

უნარს.2 ქოუ ჩის მთა ვა რი მი ზა ნია, პი როვ ნე ბა გახ დეს მი ზან და სა ხუ ლი და წარ მა ტე ბუ ლი სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

მაქ სი მა ლუ რად გაც ნო ბიე რე ბი სა და გა მო ყე ნე ბის გზით. ქოუ ჩინ გის მე თო დი ორიენ ტი რე ბუ ლია პი როვ ნე ბის გან ვი თა-

რე ბა ზე შემ დეგ სფე როებ ში: ბიზ ნე სი, კა რიე რა, გა ნათ ლე ბა, ჯან მრთე ლო ბა, პი როვ ნე ბა თა შო რი სი ურ თიერ თო ბე ბი.

3. ქოუ ჩინ გი - მო მავ ლი მე ნე ჯე რე ბის კომ პე ტენ ცია

ქოუ ჩინ გი დღი თი დღე მეტ პო პუ ლა რო ბას იძენს და სწრა ფად მკვიდ რდე ბა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის რო გორც 

კერ ძო, ისე სა ჯა რო სექ ტო რებ ში (აშშ, ავ სტრა ლია, გერ მა ნია, დი დი ბრი ტა ნე თი და სხვ.). ამ მე თოდს იყე ნე ბენ მიზ ნე-

ბის ეფექ ტია ნად და სახ ვი სა და მო ტი ვა ციის ამაღ ლე ბის (Latham, 2012), კო მუ ნი კა ციუ რი უნა რე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბი სა და 

სა მუ შაო გა რე მო ში წარ მოქ მნი ლი სტრე სის შემ ცი რე ბის მიზ ნით (Gyllensten, Palmer, 2005); ასე ვე ეფექ ტია ნია გუნ დუ რი 

მუ შაო ბის ხელ შე საწ ყო ბად.3

1. The Inner Game of Tennis

2. ბიზნესი: ადამიანები, მეთოდები, სტრატეგიები, № 3, - [რედაქტორი: ამირან ბაბუნაშვილი], - ISSN 1512-4487, - მაისი, 2007.

3. Human Capital Institute, 2014
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სა ქარ თვე ლო ში ქოუ ჩინ გი ახ ლა იდ გამს ფეხს და ამ ეტაპ ზე მხო ლოდ კერ ძო კომ პა ნიებ ში გა მოი ყე ნე ბა.

რო დე საც ადა მია ნი ხდე ბა ქოუ ჩი, ის აც ნო ბიე რებს პა სუ ხის მგებ ლო ბას სა კუ თარ ქმე დე ბებ ზე და გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ-

ზე. მე ნე ჯერ -ქოუ ჩე ბი თა ვის წა რუ მა ტებ ლო ბას არ აბ რა ლე ბენ გა რე მოე ბებს ან სხვა ადა მია ნებს. შე სა ბა მი სად, სწო რედ 

ქოუ ჩინ გის შე დე გია: სა კუ თა რი თა ვის რწმე ნა, თვით მო ტი ვა ცია; არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბა; მი ზან ზე ორიენ ტი რე ბუ ლო ბა; 

გაც ნო ბიე რე ბა; პა სუ ხის მგებ ლო ბა და ქმე დე ბა. (Whitmore, June 2002).

მე ნე ჯე რი- ქოუ ჩე ბი უკეთ აფა სე ბენ ორ გა ნი ზა ცია ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს იმ მე ნე ჯე რე ბის გან გან სხვა ვე ბით, რომ-

ლებ საც ქოუ ჩის კომ პე ტენ ციე ბი და უნა რე ბი არ გააჩ ნიათ. ეს უნა რე ბი მე ნე ჯე რებს ეხ მა რე ბა შექ მნი ლი სი ტუა ციის გაა-

ნა ლი ზე ბა ში, სწო რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა სა თუ ფაქ ტე ბი სა და ინ ფორ მა ციის ნათ ლად აღ ქმა ში. 

4. ორ გა ნი ზა ციუ ლი სტრუქ ტუ რა და ქოუ ჩინ გი

მსოფ ლიოს გან ვი თა რე ბულ და გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ქოუ ჩინ გი ძი რი თა დად კერ ძო ორ გა ნი ზა ციებ ში გა მოი-

ყე ნე ბა, თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვია სა ჯა რო სექ ტორ ში ამ მე თო დი სად მი მზარ დი ინ ტე რე სი. სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ქოუ ჩინ გის 

და ნერ გვის მა გა ლი თია უელ სი, სა დაც ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის დო ნე ზე შე მუ შა ვე ბუ ლია ქოუ ჩინ გის სტრა-

ტე გია. ამ სტრა ტე გიის მი ზა ნია ორ გა ნი ზა ციუ ლი კულ ტუ რის შექ მნა, რო მე ლიც ხელს შეუწ ყობს თა ნამ შრომ ლე ბის პო-

ტენ ცია ლის გა მოვ ლე ნას, რაც, თა ვის მხრივ, ორ გა ნი ზა ციის ეფექ ტია ნო ბის ზრდას გა ნა პი რო ბებს.4

ქოუ ჩინ გის პროგ რა მის და ნერ გვი სას აუ ცი ლე ბე ლია გა ვით ვა ლის წი ნოთ ყვე ლა ფაქ ტო რი, რომ ლე ბიც გავ ლე ნას 

ახ დენს ორ გა ნი ზა ციუ ლი სტრუქ ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე: სა მუ შაო პრო ცე სე ბი, რო ლე ბი სა და მო ვა ლეო ბე ბის გა ნა წი-

ლე ბა, კო მუ ნი კა ცია, მარ თვის სტი ლი, ეთი კის ნორ მე ბი და მათ შო რის ორ გა ნი ზა ცია ში დამ კვიდ რე ბუ ლი ფა სეუ ლო ბე ბი. 

ამ ყვე ლაფ რის გაა ნა ლი ზე ბა დაგ ვეხ მა რე ბა, მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბით მი ვი ღოთ მაქ სი მა ლუ რი შე დე გი.

ორ გა ნი ზა ციე ბი, მათ შო რის ქარ თუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბიც, მი მარ თა ვენ გა რე კონ სულ ტანტს დახ მა რე ბის თვის. 

კონ სულ ტან ტე ბის მოწ ვე ვის შე დე გად წარ მა ტე ბით ხორ ციელ დე ბა არაერ თი ორ გა ნი ზა ციუ ლი ცვლი ლე ბა. თუმ ცა შე საძ-

ლე ბე ლია, ქოუ ჩინ გის და ნერ გვით, იგი ვე ცვლი ლე ბა გა რე გა ნი ჩა რე ვის გა რე შეც საკ მაოდ ეფექ ტია ნად დაი გეგ მოს იმ 

ადა მია ნუ რი თუ მა ტე რია ლუ რი რე სურ სის მი ზან მი მარ თუ ლი გა მო ყე ნე ბით, რაც ორ გა ნი ზა ციას გააჩ ნია. 

5. ადა მია ნუ რი რე სურ სი

ადა მია ნუ რი რე სურ სი ორ გა ნი ზა ცია ში და საქ მე ბულ პირ თა ერ თობ ლიო ბაა; ის ადა მია ნე ბი არიან, რომ ლე ბიც ორ-

გა ნი ზა ციის წი ნა შე მდგა რი სტრა ტე გიუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ინ დი ვი დუა ლუ რად ან ჯგუ ფუ რად მუ შაო ბენ. რო დე საც 

ვსაუბ რობთ ადა მია ნურ რე სურ სებ ზე, ვგუ ლის ხმობთ არა ორ გა ნი ზა ცია ში და საქ მე ბულ ინ დი ვიდ თა მარ ტივ სიმ რავ ლეს, 

არა მედ იმ უძ ვირ ფა სეს კა პი ტალს, რო მე ლიც თი თოეულ თა ნამ შრო მელს მოაქვს სა მუ შაო ად გილ ზე.5

ეს კა პი ტა ლი ეფექ ტია ნად უნ და გა მო ვი ყე ნოთ; ამი ტომ მარ თვის პრო ცეს ში ქოუ ჩინ გის მე თო დის და ნერ გვა დაგ-

ვეხ მა რე ბა შევ ქმნათ ისე თი სა მუ შაო გა რე მო, სა დაც თი თოეულ ინ დი ვიდს შეეძ ლე ბა კვა ლი ფი კა ციის ამაღ ლე ბა, კა-

რიე რუ ლი ზრდა, სწო რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა და სა სურ ვე ლი შე დე გის მიღ წე ვა.

ადა მია ნის რე სურ სი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ელე მენ ტია ქოუ ჩინ გში, რა ზეც კარ გად მეტ ყვე ლებს ის 

5 ძი რი თა დი პრინ ცი პი, რომ ლე ბიც ქოუ ჩინ გის პრო ცე სის, მე თო დე ბი სა და ეთი კის სა ფუძ ვე ლია (გროიუ ნი, 2015):

1. ადა მია ნე ბი კარ გე ბი არიან ისე თე ბი, რო გო რე ბიც არიან. მათ ყვე ლა ფე რი რიგ ზე აქვთ;

2. თი თოეუ ლი ადა მია ნის შიგ ნით არ სე ბობს ყვე ლა სა ჭი რო რე სურ სი;

3. ადა მია ნი ყო ველ თვის აკე თებს საუ კე თე სო არ ჩე ვანს მო ცე მულ მო მენ ტში და ამის თვის არ იმ სა ხუ რებს და და ნა-

შაუ ლე ბას ან გა კიც ხვას;

4. ყვე ლა ქმე დე ბას სა ფუძ ვლად პო ზი ტიუ რი მი ზა ნი უდევს, მა ში ნაც კი, რო ცა გა რე დან სხვაგ ვა რად ჩანს;

5. ცვლი ლე ბე ბი გარ დაუ ვა ლია.

6. პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის მე თო დე ბი

პრაქ ტი კა ში დამ კვიდ რე ბუ ლია პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხვა მე თო დი, მა გა ლი თად: მენ ტო რინ გი, კონ-

სულ ტი რე ბა და ტრე ნინ გი. ამ მე თო დებ თან ერ თად ქოუ ჩინ გი პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის ერ თ-ერ თი ალ ტერ ნა ტი ვაა. 

თი თოეულ ამ მე თოდს სა ბო ლოო ჯამ ში გან სხვა ვე ბულ შე დე გე ბამ დე მივ ყა ვართ და იგი გა მოი ყე ნე ბა შექ მნი ლი სი ტუა-

ციი დან გა მომ დი ნა რე. 

4. Welsh Locav Government Association, 2011

5. ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო სამსახურში, 2015
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წარმოიდგინეთ, შუა ხნის ასაკის ადამიანს სურს ველოსიპედის ტარების სწავლა და აქვს არჩევანი, დაიქირაოს 

ფსიქოთერაპევტი, მენტორი, კონსულტანტი და ქოუჩი. ყველა მათგანს შეუძლია ამ ადამიანის დახმარება საკუთარი 

მეთოდებით:

	 კონსულტანტი აირჩევს სწავლებისთვის შესაფერის ველოსიპედს და დაწვრილებით აუხსნის კლიენტს, როგორ უნდა 

ატაროს.

	 მენტორი აჩვენებს, თუ როგორ უნდა ატაროს ველოსიპედი და გაუზიარებს თავის გამოცდილებას.

	 ფსიქოთერაპევტი დაეხმარება იმის გარკვევაში, რატომ არ იცის ამ დრომდე ველოსიპედის ტარება, მაგალითად, 

შიშის გამო.

	 ქოუჩი კი დაეხმარება კლიენტს, იპოვოს საკუთარ თავში ძალა - დაჯდეს ველოსიპედზე და დაიძრას. ქოუჩი გვერდით 

იქნება და ველოსიპედის საჭეს დაიჭერს, კლიენტი რომ არ გადმოვარდეს, სანამ თავისით არ გაართმევს ამ საქმეს 

თავს (Шекшня, 2010).

მა შა სა და მე, ქოუ ჩინ გი მოი ცავს სხვა დას ხვა მე თო დის მნიშ ვნე ლო ვან ას პექ ტებს და აერ თია ნებს პერ სო ნა ლის 

მარ თვის სხვა დას ხვა ტექ ნი კას. პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბა ქოუ ჩინ გის მე თო დის გა მო ყე ნე ბით ნიშ ნავს, რომ თა ნამ-

შრომ ლებს აქვთ უდი დე სი რე სურ სი, ხო ლო თი თოეუ ლი ადა მია ნი უნი კა ლუ რი შე მოქ მე დე ბი თი ინ დი ვი დია, რო მელ საც 

თა ვად შეუძ ლია გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, ინი ცია ტი ვის გა მო ჩე ნა, არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა და პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კუ-

თარ თავ ზე აღე ბა (Быкова, 2010).

რით გან სხვავ დე ბა ქოუ ჩინ გი მო მიჯ ნა ვე პრო ფე სიე ბის გან? („გროუი ნი“, 2015)

ფსიქოლოგი

კლიენტს აღიქვამს პრობლემების მხრივ

გამოსავალს ეძებს წარსულში ან ამჟამინდელ განცდებში

შედეგი არის ტრავმისგან განკურნება

ტრენერი

კლიენტთან მუშაობს წინასწარ შემუშავებული პროგრამით

არ აქვს ინდივიდუალური მიდგომა

აძლევს ახალ ცოდნას ან უნარს

კონსულტანტი

კლიენტს აწვდის რჩევებს საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე

კონსულტანტი არ ასწავლის კლიენტს

პასუხს სცემს კლიენტს დასმულ შეკითხვაზე

მენტორი

უზიარებს პირად გამოცდილებას

უწევს მორალურ თუ პროფესიულ მხარდაჭერას

იგი ერთგვარი ექსპერტი/ავტორიტეტია მისი მოსწავლისთვის
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7. ქოუ ჩინ გის სა ხეე ბი

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, არ სე ბობს ქოუ ჩინ გის სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბა. მა გა ლი თად, საქ მია ნი ცხოვ რე ბის სწო რი 

მარ თვის თვის საუ კე თე სოა ბიზ ნეს ქოუ ჩინ გის გა მო ყე ნე ბა, ხო ლო პი რა დი ურ თიერ თო ბე ბის მარ თვის თვის - ცხოვ რე ბი-

სეუ ლი ქოუ ჩინ გი. ეს მი მარ თუ ლე ბე ბი აერ თია ნებს წარ მა ტე ბის, მო ლა პა რა კე ბის, კა რიე რუ ლი ზრდის, სპორ ტულ და ა. 

შ. ქოუ ჩინგს. ეს მხო ლოდ მცი რე ჩა მო ნათ ვა ლია. ამ ნაშ რო მის მი ზა ნია ვაჩ ვე ნოთ სა ჯა რო სექ ტორ ში ქოუ ჩინ გის და ნერ-

გვის უპი რა ტე სო ბა, ამი ტომ ყუ რად ღე ბას გა ვა მახ ვი ლებთ მარ თვით ქოუ ჩინ გზე, თუმ ცა მო მა ვალ ში ეს არ გა მო რიც ხავს 

სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბის და ნერ გვა- გან ვი თა რე ბას.

მარ თვი თი ქოუ ჩინ გი არის ლი დე რე ბის ინ დი ვი დუა ლუ რი გან ვი თა რე ბა, რომ ლის მეშ ვეო ბი თაც ისი ნი აღ წე ვენ ორ-

გა ნი ზა ციის გრძელ ვა დიან თუ მოკ ლე ვა დიან მიზ ნებს. ამ ტი პის ქოუ ჩინ გის მეშ ვეო ბით პო ზი ტიუ რი ცვლი ლე ბე ბი იწ ყე ბა 

ზე და რგო ლი დან და ვრცელ დე ბა ქვე და რგოლ ზე, რაც მთელ ორ გა ნი ზა ცია ზე და დე ბი თად აი სა ხე ბა. (Peltier, 2010).

8. ქოუ ჩის ტი პე ბი

ორ გა ნი ზა ცია ში ქოუ ჩი შე საძ ლოა იყოს რო გორც გა რე (მოწ ვეუ ლი), ისე ორ გა ნი ზა ციის ქოუ ჩი. ქოუ ჩინ გი ეფექ ტია ნი 

რომ იყოს, უნ და და ფუძ ნდეს ნდო ბა ზე, გულ წრფე ლო ბა ზე, კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბა სა და ქოუ ჩის უნარ ზე - იყოს ნეიტ რა-

ლუ რი დამ კვირ ვე ბე ლი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ვით ვა ლის წი ნოთ 4 საკ ვან ძო სა კით ხი:

1. ვინ იქ ნე ბიან ისი ნი, რომ ლებ საც ჩაუ ტარ დე ბათ ქოუ ჩინ გი? გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია მა თი თა ნამ დე ბო ბა, რო ლი 

ორ გა ნი ზა ცია ში, სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბა. ასე ვე წი ნა გა მოც დი ლე ბა უშუა ლოდ ქოუ ჩინ გსე სიებ თან და კავ ში რე ბით; 

ამ ადა მია ნე ბის გახ სნი ლო ბა და მზაო ბა.

2. მო ლო დი ნე ბი/ მოთ ხოვ ნე ბი ქოუ ჩინ გის გან - რას ელის ორ გა ნიზ ცია ქოუ ჩის გან, რა მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა ქოუ ჩის მუ შაო ბა. 

3. ორ გა ნი ზა ციუ ლი კონ ტექ სტი - რო გო რია ორ გა ნი ზა ცია ში მარ თვის სტი ლი, მიდ გო მა, პო ლი ტი კა, კულ ტუ რა, რო-

გო რია ნდო ბი სა და კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის ხა რის ხი თა ნამ შრო მელ თა შო რის.

4. პრაქ ტი კუ ლო ბა - დროი თი და ნა ხარ ჯე ბი, ღი რე ბუ ლე ბა, შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

9. რო გო რი ტი პის ქოუ ჩი გვჭირ დე ბა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში?

და მაინც, ყვე ლა ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სა კით ხის გათ ვა ლის წი ნე ბის შემ დეგ, რა ტი პის ქოუ ჩი უნ და ავირ ჩიოთ? შევ ქმნათ 

ორ გა ნი ზა ცია ში ქოუ ჩინ გის ში და რე სურ სი თუ და მო კი დე ბუ ლი ვი ყოთ მოწ ვეულ ქოუ ჩებ ზე?6

რო გორც სა ჯა რო, ისე კერ ძო ორ გა ნი ზა ციებ მა სა ჭი როე ბი სა მებრ უნ და გან საზ ღვრონ, თუ რო მე ლი ტი პის ქოუ ჩი 

სჭირ დე ბათ. აუ ცი ლე ბე ლია გან ხორ ციელ დეს სტრუქ ტუ რე ბის სის ტე მუ რი ანა ლი ზი, რაც ორ გა ნი ზა ციუ ლი კულ ტუ რის, 

სტრა ტე გიი სა და პრო ცე სე ბის შეს წავ ლას გუ ლის ხმობს და მხო ლოდ ამის შემ დეგ შეირ ჩეს შე სა ბა მი სი ტი პის ქოუ ჩი. 

The International Coach Federation-ს (ICF) შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს ქოუჩ თა კო დექ სი, რო მე ლიც თან ხვედ რა შია სა ქარ თვე ლოს 

სა ჯა რო სის ტე მა ში არ სე ბულ ეთი კის ნორ მებ თან. ICF-ის ქოუ ჩე ბის კო დექ სის მი ხედ ვით, ქოუჩს მოეთ ხო ვე ბა მა ღა ლი 

პა სუ ხის მგებ ლო ბა, მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის ცოდ ნა, რა თა მან არ ჩაი დი ნოს კა ნონ სა წი ნააღ მდე გო ქმე დე ბა. საა მი-

სოდ მკა ფიოდ უნ და და წეს დეს კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის საზ ღვრე ბი, რაც კონ ტრაქ ტში უნ და ჩაი წე როს და ხელ მო წე რით 

და დას ტურ დეს.

ორ გა ნი ზა ცია ში ქოუ ჩინ გის და სა ნერ გად სა ჭი როა სპონ სო რი. ის შეიძ ლე ბა იყოს აღ მას რუ ლე ბე ლი რგო ლი დან, 

რო მელ მაც უნ და უზ რუნ ველ ყოს პროგ რა მის ბიუ ჯე ტი რე ბა, სტრა ტე გიას თან თავ სე ბა დო ბა და ა. შ. (Bollofer, 2012)

ორ გა ნი ზა ციის ქოუ ჩის რო ლი შეიძ ლე ბა შეი თავ სოს ადა მია ნუ რი რე სურ სე ბის (HR) მარ თვის მე ნე ჯერ მა (შემ დგომ-

ში - არმ). თუ არმ გახ დე ბა ქოუ ჩი, შე სა ბა მი სად, ორ გა ნი ზა ციის მიერ გა წეუ ლი ფი ნან სუ რი ხარ ჯი ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა.

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ არმ შეი თავ სებს ქოუ ჩის როლს, გაჩ ნდე ბა კონ ფი დენ ცია ლო ბის დარ ღვე ვის საფ რთხე და ქოუ-

ჩინ გის პრო ცეს ში სუ ბიექ ტუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის გა ჩე ნის რის კი. რო დე საც ერ თი თა ნამ შრო მე ლი ირ გებს სხვა დას ხვა 

როლს, არ არის გა მო რიც ხუ ლი, წარ მოიშ ვას კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუა ცია. ამ შემ თხვე ვა ში შე საძ ლოა აუ ცი ლე ბე ლი გახ დეს 

გა რე ქოუ ჩის მოწ ვე ვა და და მა ტე ბით ფუ ლა დი თუ დროი თი რე სურ სის გა ღე ბა. 

6. Alliance Coaching Limited, 2006
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10. საერ თა შო რი სო კვლე ვა ქოუ ჩინ გის და ნერ გვის პრო ცეს ში

2013 წელს საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცია ICF-მა ჩაა ტა რა ორ გა ნი ზა ციუ ლი ქოუ ჩინ გის თვი სებ რი ვი კვლე ვა.7 ამ 

კვლე ვის მი ზა ნი იყო გა მოევ ლი ნათ, თუ რა ეფექ ტი აქვს ორ გა ნი ზა ციებ ში ქოუ ჩინ გის და ნერ გვას და რო მელ დე პარ ტა-

მენ ტებ ში ინერ გე ბა ეს მე თო დი, აგ რეთ ვე, გარ კვეუ ლი ყო ორ გა ნი ზა ციის და მოწ ვეუ ლი ქოუ ჩე ბის პრო ფე სიო ნა ლიზ მი და 

კვა ლი ფი კა ციის სტან დარ ტე ბი; ასე ვე ქოუ ჩინ გის გა მო ყე ნე ბის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რეე ბი. კვლე ვის ფარ გლებ-

ში სიღ რმი სეუ ლი სა ტე ლე ფო ნო ინ ტერ ვიუე ბი ჩაუ ტარ დათ 24 სხვა დას ხვა კომ პა ნიის წარ მო მად გე ნელს (მათ შო რის HR 

პრო ფე სიო ნა ლებს). ამ კომ პა ნიე ბი დან 3 სა ჯა რო და არა კო მერ ციუ ლი ორ გა ნი ზა ცია იყო. კვლე ვის შე დე გად დად გინ და:

• ორ გა ნი ზა ცია ში მო მუ შა ვე ქოუ ჩე ბი, მოწ ვეუ ლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, უკეთ არიან გათ ვით ცნო ბიე რე ბუ ლი ორ გა ნი ზა-
ციის კულ ტუ რა ში და დროის ნაკ ლებ ინ ვეს ტი ციას სა ჭი როე ბენ. 

• ორ გა ნი ზა ციის ქოუჩ ზე შე საძ ლოა ზე გავ ლე ნა მოახ დი ნოს მის ხელთ არ სე ბულ მა ინ ფორ მა ციამ, და ამან გა ნა პი რო-
ბოს მი სი საქ მია ნო ბის მი კერ ძოე ბუ ლო ბა და კონ ფი დენ ცია ლო ბის დარ ღვე ვა. გან სა კუთ რე ბით მსგავ სი რამ შე საძ-
ლოა მოხ დეს, რო დე საც ქოუ ჩი სხვა როლ საც ითავ სებს ორ გა ნი ზა ცია ში. მის თვის რთუ ლი ხდე ბა პრიო რი ტე ტე ბის 
გან საზ ღვრა და იქ მნე ბა კონ ფლიქ ტუ რი სი ტუა ცია.

•  მოწ ვეუ ლი ქოუ ჩე ბის ერ თ-ერ თი უპი რა ტე სო ბაა მა თი ნეიტ რა ლუ რო ბა თა ნამ შრომ ლე ბი სა და სა მუ შაო პრო ცე სე ბის 

მი მართ. ისი ნი არ იც ნო ბენ ორ გა ნი ზა ციის კულ ტუ რას და თა ვი სუ ფა ლი არიან მცდა რი წარ მოდ გე ნე ბის გან.

ქოუ ჩის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია კომ პე ტენ ტუ რო ბა და პრო ფე სიო ნა ლიზ მი, რა საც გა ნა პი რო ბებს ამ მე თო დის დაუფ ლე ბის 

მსურ ველ თა საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად მომ ზა დე ბა და სერ ტი ფი ცი რე ბა ისე თი ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ, 

რო გო რე ბი ცაა ICF და Erickson. რო ცა ქოუჩს საერ თა შო რი სო სერ ტი ფი კა ტი აქვს, ეს ამ ცი რებს კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბი სა 

და ეთი კის ნორ მე ბის დარ ღვე ვის რისკს. 

სა ჯა რო სექ ტორ ში პერ სო ნა ლის პრო ფე სიუ ლი გან ვი თა რე ბის მიზ ნით ქოუ ჩინ გის გა მო ყე ნე ბა ზრდის თა ნამ შრომ-

ლე ბის პრო დუქ ტიუ ლო ბას, რა საც ადას ტუ რებს 1997 წელს აშ შ-ში, ჯან დაც ვის საა გენ ტოებ ში მმარ თვე ლო ბი თი ქოუ ჩინ-

გის ეფექ ტია ნო ბის და სად გე ნად ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა.8 კვლე ვის პრო ცეს ში მო ნა წი ლეებს ჩაუ ტარ დათ ტრე ნინ გე ბი და 

ინ დი ვი დუა ლუ რი ქოუ ჩინგ სე სიე ბი.

მხოლოდ ტრენინგის გავლის შემთხვევაში პერსონალის პროდუქტიულობა გაიზარდა 22,4%-ით.

ტრენინგისა და ქოუჩინგის ერთობლივად ჩატარებამ პროდუქტიულობა გაზარდა 88%-ით.

11. სა ქარ თვე ლო ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი

 სტა ტია ზე მუ შაო ბის პრო ცეს ში ჩა ტარ და გა მო კით ხვა კერ ძო და სა ჯა რო სამ სა ხუ რებ ში და საქ მე ბულ HR-სპე ცია-

ლის ტებს (N=55) შო რის, ასე ვე ჩაი წე რა ორი ინ ტერ ვიუ კომ პა ნია „გროუი ნის“ დი რექ ტორ თან და „სი ნერ ჯი“ ჯგუ ფის 

ხელ მძღვა ნელ თან და ერ თ-ერთ დამ ფუძ ნე ბელ თან. კვლე ვის მე თო დო ლო გია არის რო გორც რაო დე ნობ რი ვი, ისე 

თვი სებ რი ვი; გა მო ყე ნე ბუ ლია ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი კით ხვა რი (9 და ხუ რუ ლი და 4 ღია შე კით ხვა) და ორი ინ-

ტერ ვიუ ექ სპერ ტებ თან. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი და მუ შავ და SPSS 20-ით.

გა მო კით ხვის მი ზა ნი იყო კერ ძო და სა ჯა რო სექ ტო რე ბის HR თა ნამ შრო მელ თა გა მოც დი ლე ბი სა და დაინ ტე რე სე ბის 

კვლე ვა ქოუ ჩინ გთან და კავ ში რე ბით.

გა მო კით ხუ ლი 55 რეს პონ დენ ტი დან 64% და საქ მე ბუ ლია კერ ძო სექ ტორ ში, ხოლო 36% - საჯარო სექტორში.

კითხვაზე, ჰქონდათ თუ არა შეხება ქოუჩინგთან, გამოკითხულთა 56%-მა აღნიშნა, რომ ქოუჩინგის შესახებ 

წაუკითხავს ან გაუგონია რომ ასეთი რამ არსებობს, 4% თავად არის ქოუჩი, 15%-ს არ ჰქონია შეხება ქოუჩინგთან, 

ხოლო 75%-ს აქვს შეთავაზებული ან დაუგეგმავს თავის თანამშრომლებისთვის ქოუჩინგის სესიისა თუ ტრენინგის 

გავლა ან თავად აქვს გავლილი.

კითხვაზე, თუ რომელ მიდგომებს იყენებენ პერსონალის განვითარების მიზნით თავიანთ ორგანიზაციებში, 

გამოკითხულთა უმრავლესობამ (85,5%) აღნიშნა, რომ იყენებენ ტრენინგს, შემდგომ - მენტორინგს (49,1%), მიმართავენ 

ასევე ქოუჩსა (18,2%) და კონსალტინგსაც (14,5%) (იხ. გრაფიკი N1)

7. ICF Organizational Coaching Study, 2013

8. Gerald Olivero, K Denise Bane, Richard E Kopelman, 1997
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გრაფიკი N1

რესპონდენტებმა შეაფასეს პერსონალის განვითარების მიდგომები მნიშვნელოვნების სკალაზე. 

ცხრილი N2:

პერსონალის განვითარების მიდგომა მნიშვნელოვანია

ქოუჩინგი 82%

ტრენინგი 78%

მენტორინგი 64%

კონსალტინგი 52%

  

კითხვაზე, მიიღებდნენ თუ არა მონაწილეობას ქოუჩინგ-სესიაში (როგორც კლიენტი), გამოკითხულთა 91%-მა 

გამოხატა მზაობა.

რაც შეეხება ქოუჩინგის მნიშვნელობას ორგანიზაციებში სხვადასხვა რგოლზე დასაქმებულთათვის, პასუხები 

დაახლოებით თანაბრად განაწილდა: 75% მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია ზედა რგოლის მენეჯერებისთვის, შუა 

რგოლის მენეჯერებისთვის - 76%, დაბალი რგოლის მენეჯერებისთვის - 77%, ხოლო თანამშრომლებისთვის - 65%.

ამასთანავე, გამოკითხულთა 36%-მა იცის, თუ რა არის ქოუჩი, 15%-ს ეშლება სხვადასხვა მომიჯნავე სფეროში, 

11%-მა თავი შეიკავა პასუხის გაცემისგან, ხოლო 38%-ს არ ესმის ქოუჩინგის ცნების არსი. 

გარდა ამისა: 65,5% მიიჩნევს, რომ ქოუჩინგი უნდა დაინერგოს საჯარო სამსახურში. 32,7%-ს არ აქვს ჩამოყალიბებული 

ამ კითხვაზე პასუხი, ხოლო 1,8%-მა განაცხადა, რომ არ უნდა დაინერგოს.
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რეს პონ დენ ტებს შეეძ ლოთ გა მოეთ ქვათ მო საზ რე ბე ბი ქოუ ჩინ გის და ნერ გვის შე სა ხებ. ისი ნი აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ 

ქოუ ჩინ გის გა მო ყე ნე ბა ორ გა ნი ზა ცია ში გაზ რდის თა ნამ შრომ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბას, გუნ დუ რი მუ შაო ბის ეფექ ტია ნო ბა სა 

და თა ნამ შრომ ლე ბის მო ტი ვა ციას. ერ თ-ერ თი HR-სპე ცია ლის ტის აზ რით, ქოუ ჩინ გის გა მო ყე ნე ბა „გაა ჯან სა ღებს ორ გა-

ნი ზა ციულ კლი მატს“. ზო გიერ თი აღ ნიშ ნავ და, რომ უნ და ამაღ ლდეს ცნო ბიე რე ბა ქოუ ჩინ გთან და კავ ში რე ბით, ასე ვე 

ყვე ლა რგო ლის მე ნე ჯერ მა უნ და იცო დეს ქოუ ჩინ გის მე თო დე ბი, რა თა მათ შეძ ლონ თა ნამ შრომ ლე ბის გან ვი თა რე ბა, 

ხო ლო ზოგს მიაჩ ნია, რომ ქოუ ჩის პრო ფე სია უნ და შეი თავ სოს უშუა ლოდ მე ნე ჯერ მა ან წამ ყვან მა/ ლი დერ მა, რო მელ-

საც ყვე ლა ზე მე ტი ნდო ბა აქვს.

რაც შეე ხე ბა სა ჯა რო სექ ტორ ში ქოუ ჩინ გის და ნეგ ვას, ერ თ-ერ თი რეს პონ დენ ტი აღ ნიშ ნავს, რომ „სა ჭი როა და ნერ-

გვის შემ დეგ რეა ლუ რი შე დე გე ბის მი ღე ბა და არა მხო ლოდ იმის თქმა, რომ მხო ლოდ დაი ნერ გა“. ასე ვე აღ ნიშ ნეს და-

სავ ლე თის გა მოც დი ლე ბა და ორ გა ნი ზა ციებ ში ქოუ ჩინ გის და ნერ გვის მნიშ ვნე ლოვ ნე ბა. ქოუ ჩი სა ჭი როა არა მხო ლოდ 

ადა მია ნუ რი რე სურ სე ბის დე პარ ტა მენ ტში, არა მედ სხვა დე პარ ტა მენ ტებ ში (მაგ. მარ კე ტინ გი, პია რი). ქოუ ჩი უნ და იყოს 

თა ვი სი საქ მის ნამ დვი ლი პრო ფე სიო ნა ლი, ხო ლო მა ღა ლი დო ნის მე ნე ჯე რე ბის თვის უნ და იყოს მოწ ვეუ ლი ქოუ ჩი.

11.2. ინტერვიუ ექსპერტებთან

ინტერვიუ

პა პუ ნა ტო ლიაშ ვი ლი - მმარ თვე ლო ბი თი სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნია „სი ნერ ჯი ჯგუ ფის“ დამ ფუძ ნე ბე ლი. გან სა კუთ-

რე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბა აქვს დაგ რო ვი ლი ორ გა ნი ზა ციუ ლი სტრუქ ტუ რე ბის და მუ შა ვე ბა სა და გან ვი თა რე ბა ში.

„მე ნე ჯე რებ მა უნ და გააც ნო ბიე რონ ქოუ ჩინ გის არ სი და მნიშ ვნე ლო ბა, რად გან თა ვი დან იყოს აცი ლე ბუ ლი და ნერ-

გვის შემ დგომ ახა ლი პრობ ლე მე ბი. სა ჯა რო სექ ტორ ში ქოუ ჩინ გის და ნერ გვა უნ და დაიწ ყოს ზე და რგო ლი დან, ეგ-

რეთ წო დე ბუ ლი „C დო ნი დან“, რად გან „ლი დე რებ მა სა კუ თარ თავ ზე გა მოს ცა დონ ქოუ ჩინ გის ეფექ ტი“. ეს ყვე ლა-

ფე რი გა მოიწ ვევს ამ ინ სტრუ მენ ტი სად მი ქვე და რგო ლის ნდო ბას და არ შე ფერ ხდე ბა და ნერ გვის პრო ცე სი. ქოუ-

ჩინ გის პროგ რა მის და სა ნერ გად „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბიუ როს დო ნე ზე უნ და შეიქ მნას გა რე მა კოორ დი ნი რე ბე ლი 

მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც მოაგ ვა რებს C დო ნე ზე ქოუ ჩინ გის სა კითხს და მოგ ცემს სა შუა ლე ბას, ჩახ ვი დე ნე ბის მიერ ერ-

თეულ ში შიგ ნით და გა ცი ლე ბით ად ვი ლად დაიწ ყო ში და ქოუ ჩე ბის გა ჩე ნა“.

 

ინტერვიუ 

გიორ გი კა ლა ტო ზიშ ვი ლი - სა ქარ თვე ლო ში ქოუ ჩინ გის პირ ვე ლი კომ პა ნია „გროუი ნის“ მმარ თვე ლი პარ ტნიო რი, 

არიკ ერიქ სო ნის საერ თა შო რი სო უნი ვერ სი ტე ტის (Erickson.edu) სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ქოუ ჩი.

,,სა ქარ თვე ლო ში, ჯამ ში, ერიქ სო ნის მიერ სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 17 ქოუ ჩია, აქე დან 4 – „ოქ როს სერ ტი ფი კა ტის“ 

მფლო ბე ლია (მხო ლოდ „ოქ როს სერ ტი ფი კა ტის“ მფლო ბე ლებს აქვთ უფ ლე ბა, ტრე ნინ გი ერიქ სო ნის სა ხე ლით ჩაა-

ტა რონ). ეს 17 ქოუ ჩი საქ მია ნობს კერ ძო და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რებ ში. სა ქარ თვე ლო ში ასე ვე არიან სხვა დას ხვა 

სკო ლის წარ მო მად გე ნე ლი ქოუ ჩე ბი. 2016 წლის იან ვარ ში შეიქ მნა ქოუ ჩინ გის ასო ცია ცია, სა დაც ნე ბის მიე რი სკო-

ლის წარ მო მად გე ნელს შეუძ ლია გა წევ რიან დეს. 

შე საძ ლოა, სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბი უარს ამ ბო ბენ ქოუ ჩინ გზე, რად გან ის მოით ხოვს ინ დი ვი დუა ლურ მიდ გო მას, ეს 

კი მათ თვის დროის და ნა ხარ ჯია. ვფიქ რობ, სა ჯა რო სამ სა ხუ რებ ში სა ჭი როა ქოუ ჩინ გი, რად გან იქ ძი რი თა დად გავ-

რცე ლე ბუ ლია დი რექ ტიუ ლი მარ თვის სტი ლი, რაც სტრე სულ გა რე მოს ქმნის და ამ დროს თა ნამ შრო მელს არ აქვს 

გაც ნო ბიე რე ბუ ლი, რის თვის რას და რის თვის აკე თებს. ხო ლო სა ჯა რო მო ხე ლე აუ ცი ლე ბე ლია აზ როვ ნებ დეს ეკო-

ლო გიუ რად - ანუ წი ნას წარ უნ და დაი ნა ხოს თუ რა შე დე გებს მოი ტანს მის მიერ მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა“.

12.1 ქოუჩინგი ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ მთავრობაში

ქოუჩინგი აშშ-ის მთავრობაში დასაქმებულ უფროს მენეჯერებს შორის ერთ-ერთ ეფექტიან მეთოდად არის მიჩნეული 

როგორც პიროვნული და სოციალური უნარების, ისე ეფექტიანი ლიდერობის განვითარების თვალსაზრისით. (Salmon, 

2008). ქოუჩინგი, ფაქტობრივად, სახელმწიფო პროგრამების შემადგენელი ნაწილია:
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ქოუჩინგი გამოიყენება მენტორინგის პროგრამებში, მაგალითად, ეროვნული და საზოგადოებრივი სამსახურის 

კორპორაციაში (Corporation for National and Community Service) მენეჯერები ქოუჩინგის ბაზისური უნარების ასათვისებლად 

გადიან ორდღიან სემინარებს.

• ქოუჩინგი გამოიყენება პიროვნული და სოციალური უნარების გასაღრმავებლად, რათა გაიზარდოს ჩართულობის 
ხარისხი სახელმწიფო სააგენტოებში. ქოუჩინგი ეფექტიანი ინსტურმენტია კონფლიქტების მენეჯმენტის მხრივაც, 
რადგან ითვალისწინებს ისეთი უნარების განვითარებას, როგორებიცაა აქტიური მოსმენა და არსებული 
შესაძლებლობებისა თუ რეალობის შეფასება.

• ქოუჩინგის სახელმწიფო პროგრამების უმრავლესობა ეხმარება მენეჯერებს ლიდერობის უნარ-ჩვევების 
გაუმჯობესებაში, ასევე სტრატეგიული აზროვნების განვითარებაში. მაგალითისთვის შეგვიძლია განვიხილოთ 
ლიდერობის განვითარების პროგრამა განათლების დეპარტამენტსა და გარემოს დაცვის სააგენტოში.

• ქოუჩინგი გამოიყენება მთელ რიგ სააგენტოებში. ქოუჩები ეხმარებიან ორგანიზაციებს, გაამყარონ 
განხორციელებული ცვლილებები და ერთგვარად ამზადებენ მოხელეებს, რომ ახალი პოლიტიკური 
ხელმძღვანელობის პირობებში მათი ჩართულობა და ეფექტიანობა არ შემცირდეს. ქოუჩები ავითარებენ 
ტრანზიციის გეგმას, რომ გადამდგარი ლიდერების ცოდნისა და გამოცდილების ტრანსფერი უკეთ 
განხორციელდეს და მათი „მემკვიდრეობა“ არ დაიკარგოს.

• რამდენიმე სააგენტო აქტიურად ნერგავს შიდა ქოუჩინგის პროგრამას, რათა ხელი შეუწყოს უწყევტ, განგრძობით 
სამსახურსა და დანახარჯების შემცირებას. ამის მაგალითად გამოდგება კიბოს ეროვნული ინსტიტუტი (National 
Cancer Institute) - განახორციელა სიღრმისეული ტრენინგ-პროგრამა შიდა ქოუჩების ჯგუფის დასაკომპლექტებლად, 

რომელიც ერთნაირ მოდელებსა და მიდგომებს გამოიყენებდა.

12.2 ქოუჩინგი გერმანიის საჯარო სამსახურში

ქოუ ჩინ გი, რო გორც პერ სო ნა ლის გან ვი თა რე ბის შე სა ფე რი სი და ზუს ტი ინ სტრუ მენ ტი, გერ მა ნიის სა ჯა რო მმარ-

თვე ლო ბის სფე რო ში სულ უფ რო მეტ დაინ ტე რე სე ბას აჩენს (Kniep-Taha, 2013). ქოუ ჩინ გი, გან სა კუთ რე ბით მმარ თვე ლი 

რგო ლის თვის, მოიაზ რე ბა, რო გორც კონ სულ ტა ციის ინ დი ვი დუა ლუ რი ფორ მა.

გერ მა ნია ში, სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის ბუნ დე სა კა დე მია ში,9 რო მე ლიც ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს დაქ ვემ დე ბა-

რე ბა შია, 2008 წლი დან გაიხ სნა ქოუ ჩინ გის ცენ ტრი. ამ ცენ ტრში არის ქოუჩ თა გაერ თია ნე ბა (Coaching Pool), სა დაც 160 

პრო ფე სიო ნა ლია და საქ მე ბუ ლი და სხვა დას ხვა სა ხის სერ ვისს სთა ვა ზობს გერ მა ნიის სა ჯა რო მო ხე ლეებს. მა გა ლი თად, 

რო გორც პი რის პირ და ჯგუ ფურ ქოუ ჩინგს, ისე მე დია ციას. ქოუჩ თა მსგავ სი გაერ თია ნე ბე ბი, სა ჯა რო სექ ტო რის გან ვი-

თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, შექ მნი ლია კიოლ ნსა და მიუნ ხენ ში. 

12.3 ქოუჩინგი დიდი ბრიტანეთის საჯარო სამსახურში

Civil Service Learning (CSL), დიდი ბრიტანეთის მთავრობაში შემავალი ერთ-ერთი დეპარტამენტია, რომელიც 

სპეციალურად შემუშავებული კურიკულუმით ზრუნავს საჯარო სამსახურში დასაქმებული პერსონალის განვითარებაზე 

და ამისთვის აქტიურად იყენებს ქოუჩინგს. CSL-ის მიერ ქოუჩინგის დანერგვის პროცესი ნათლად არის აღწერილი 

კატრინჯონ-ბრუკსის წიგნში (John-Brooks, 2014), „შიდა ქოუჩინგი: შინაგანი ამბავი“10. ავტორი ერთ-ერთ შემთხვევად 

განიხილავს 2012 წელს ინოვაციური ონლაინ-ქოუჩინგის მენეჯმენტის სისტემის დანერგვას დიდი ბრიტანეთის საჯარო 

სტრუქტურებში ლიდერულ პოზიციებზე დასაქმებული საჯარო მოხელეებისთვის. ონლაინ სისტემის მეშვეობით საჯარო 

მოხელეებს შეუძლიათ შეარჩიონ მათთვის სასურველი ქოუჩი და ქოუჩინგის სხვადასხვა მიმართულება (კარიერის 

განვითარება, მოლაპარაკების ხელოვნება). სისტემაში დარეგისტრირებულია 120 პროფესიონალი ქოუჩი შესაბამისი 

გამოცდილებითა და კვალიფიკაციით. სისტემა გამოირჩევა შემდეგი მახასიათებლებით:

• დეტალურად არის აღწერილი თითოეული ქოუჩის ბიოგრაფია და გამოცდილება. დარეგისტრირებული არიან 
როგორც ორგანიზაციაში მომუშავე, ისე მოწვეული ქოუჩები. გარე ქოუჩინგის შემთხვევაში ქოუჩის მომსახურება 
ფასიანია, ხოლო შიდა ქოუჩის მომსახურება - უფასო.

• CSL არ ერევა კლიენტისა და პოტენციური ქოუჩის ურთიერთობაში. კლიენტი პირდაპირ უკავშირდება ქოუჩს.

• სისტემაში აისახება თითოეული ქოუჩის კლიენტის რაოდენობა და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომელი 
დეპარტამენტიდან რამდენი კლიენტი დაუკავშირდა. მოცემული ინფორმაცია ხელს უწყობს ონლაინ-ქოუჩინგის 
მენეჯმენტის სისტემის განვითარებას და კლიენტის ვინაობა რჩება კონფიდენციალური.

9. მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.bakoev.bund.de/DE/00_Startseite/startseite_node.html

10. Internal Coaching: The inside story
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• საჯარო სტრუქტურაში შემავალი დეპარტამენტები, რომლებსაც სურთ სისტემით სარგებლობა, CSL-ს წლიურად 
გარკვეული რაოდენობის მოსაკრებელს უხდიან.

• ქოუჩინგ-სესიების დასრულების შემდგომ, სისტემა ავტომატურად უგზავნის კლიენტებს უკუკავშირის ფორმას, 
რომლის მეშვეობით დგინდება, როგორც კლიენტის კმაყოფილება და სასურველი შედეგების მიღწევის ხარისხი, 
ისე ქოუჩის შეფასება. უკუკავშირის შედეგები და კომენტარები ცნობილი ხდება ქოუჩისთვისაც.

დასკვნა

წინამდებარე ნაშრომში განვიხილეთ, თუ რა არის ქოუჩინგი, განსხვავება პერსონალის განვითარების მეთოდებს 

შორის, ქოუჩისა და ქოუჩინგის ტიპები, აგრეთვე იმ მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება, რომლებმაც წარმატებულად 

დანერგეს ქოუჩინგი საჯარო სამსახურებში.

ჩატარებული გამოკითხვა ცხადყოფს, რომ HR-ების დიდი ნაწილი ემხრობა საქართველოს საჯარო სექტორში 

ქოუჩინგის პროგრამების დანერგვას. თუმცა, ცოტამ თუ იცის, რა არის ქოუჩინგი და პერსონალის განვითარების 

მომიჯნავე მეთოდებში ერევათ. სასურველია, მენეჯერებმა ქოუჩინგის მნიშვნელობა უფრო კარგად გააცნობიერონ, 

რათა თავიდან ავიცილოთ დანერგვის შემდგომ ახალი პრობლემები. 

ახალი ინსტრუმენტის დანერგვა თავისთავად გამოიწვევს გარკვეულ სირთულეებს. ამიტომაც საჭიროა, წინასწარ 

შევაფასოთ რისკები და მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ ისინი იმპლემენტაციის პროცესში.

პრობლემები, რომლებიც შეიძლება მოჰყვეს ქოუჩინგის დანერგვას:

• საჯარო მოხელეების ნდობისა და მიმღებლობის დაბალი მაჩვენებელი ქოუჩინგის მიმართ;
• სერტიფიცირებული და პროფესიონალი ქოუჩების სიმცირე;
• ზედა რგოლის მენეჯერების დაინტერესების დაბალი ხარისხი;
• ფინანსური და დროითი დანახარჯები;

• ქოუჩინგის შედეგის შეფასების სისტემის დანერგვის აუცილებლობა.

როგორ შეიძლება აღმოვფხვრათ ეს პრობლემები:

პირ ველ რიგ ში, სა სურ ვე ლია ამაღ ლდეს სა ჯა რო სექ ტორ ში მო მუ შა ვე ადა მიან თა ცნო ბიე რე ბა ქოუ ჩინ გთან და-

კავ ში რე ბით. ქოუ ჩინ გის და ნერ გვამ დე, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, უნ და გა ტარ დეს ცოდ ნი სა და ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის 

ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძიე ბე ბი. სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბიუ როს, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს პრო ფე სიუ ლი, კა-

რიე რულ პრინ ციპ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის გან ვი თა რე ბას, აქვს შესაძლებლობა, წარმატებულად გაატაროს 

საჯარო სამსახურში ინოვაციური მეთოდების დანერგვის პოლიტიკა. უნდა მოხდეს საჯარო სტრუქტურების დაინტერესება 

და გათვითცნობიერება, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ქოუჩინგის, როგორც პერსონალის განვითარების მეთოდის 

დანერგვა. ცოდნისა და ცნობიერების ამაღლების პროცესში შესაძლოა ჩაერთოს ტრენინგცენტრებიც, რომლებიც 

აქტიურად ატარებენ სოციალურ ტრენინგებს საჯარო მოხელეებისთვის. სოციალური ტრენინგის მოდულში შესაძლებელია 

შევიდეს ქოუჩინგის ელემენტები და მოხელეებმა ინფორმაცია მიიღონ ქოუჩინგის შესახებ.

საქართველოში წარმოდგენილი არიან სხვადასხვა სკოლის სერტიფიცირებული ქოუჩები, რომლებიც მუშაობენ 

კერძო სექტორში. პირველ ეტაპზე სასურველია მათი დაინტერესება საჯარო სტრუქტურებით და შესაბამისი პირობების 

შექმნა. მნიშვნელოვანია, ქოუჩინგის პროგრამის დანერგვა დაიწყოს ზედა რგოლიდან, რადგან ლიდერულ პოზიციებზე 

მყოფმა მენეჯერბმა თავდაპირველად საკუთარ თავზე გამოსცადონ ქოუჩინგის ეფექტი და გაზარდონ თანამშრომლების 

ნდობა ამ ინსტრუმენტისადმი.

მას შემდეგ, რაც ამაღლდება ცნობიერება, შესაძლოა შეიქმნას ელექტრონული ბაზა საქართველოში არსებული 

სერტიფიცირებული ქოუჩების მონაცემებით. მასში განთავსდება დეტალური ინფორმაცია ქოუჩის ბიოგრაფიისა და 

კვალიფიკაციის შესახებ. ბაზაზე წვდომა ექნებათ საჯარო სტრუქტურაში ტოპპოზიციებზე დასაქმებულ მენეჯერებს, 

რომლებიც თავად აირჩევენ მათთვის სასურველ ქოუჩს, მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე. 

რაც შეეხება ქოუჩინგის დანერგვის მაღალ ხარჯებს, შეგვიძლია მოვიყვანოთ Metrix Global-ის კვლევა, რომლის 

მიხედვითაც, განხორციელებული ინვესტიციის უკუგება (ROI) 529%-ს შეადგენს. (MetrixGlobal).
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ქოუჩინგის დანერგვა საჯარო სტრუქტურაში განაპირობებს მთელ რიგ მნიშვნელოვან შედეგს:

•  საჯარო სამსახურის ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს შორის სამსახურებრივი ურთიერთობების 
გაუმჯობესებას;

•  პერსონალის არამატერიალურ მოტივაციას;

•  თანამშრომლებს შორის უფლებამოსილებების ეფექტიან დელეგირებას;

• პერსონალის მრავალმხრივ განვითარებას (პიროვნული ურთიერთობების, კომუნიკაციის მართვის, 
ინდივიდუალური პოტენციალის სრულად გამოვლენასა და რეალიზებას) ;

• ახალი პოზიციებისთვის თანამშრომლების მომზადებასა და მათი კომპეტენციების შესაბამისად 
განვითარებას.

ქოუჩინგი ახალი სფეროა ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომ სასურველია შემუშავდეს შეფასების სისტემა, რომელიც 

მოერგება საჯარო სამსახურის სტრუქტურას. კერძოდ, ქოუჩსესიების შემდგომ, მისი ეფექტიანობის დასადგენად, 

ქოუჩსა და კლიენტს უნდა მიეწოდოს პროცესის შეფასების ფორმა. უკუკავშირის მეშვეობით კლიენტები დააფიქსირებენ 

თავიანთ მოსაზრებებს, შეაფასებენ ქოუჩს და ქოუჩინგის გავლის შემდეგ მიღებულ სარგებელს. მომხმარებლის ვინაობა 

იქნება კონფიდენციალური. ქოუჩიც, თავის მხრივ, შეაფასებს სესიების შედეგად მიღებულ შედეგებს - მიაღწია თუ არა 

მომხმარებელმა დასახულ მიზანს.
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საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR) 

საჯარო სამსახურში

მაგდა გიბიშვილი

ტატო მიროტაძე

ნათია ტაბატაძე

ლევან ვაჩიბერიძე

მენტორი: თორ ნი კე გუ რუ ლი

PSP-ს მარ კე ტინ გი სა და გა ყიდ ვე ბის 

დი რექ ტო რი

ავტორები:
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შინაარსი

წინასიტყვაობა

შესავალი 

2. საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მისი ისტორია და მნიშვნელობა 

3. ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის განვითარების ისტორია 

(საქართველო) 

4. საზოგადოებასთან ურთიერთობის 4 მოდელი 

4.1 ცნობადობის მოდელი 

4.2 საზოგადოებრივი ინფორმაციის მოდელი 

4.3 ორმხრივი ასიმეტრიული მოდელი 

4.4 ორმხრივი სიმეტრიული მოდელი 

4.5 „4 მოდელის“ თეორიის სქემა 

5. აღმასრულებელი ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის ქართული მოდელი 

5.1 დეპარტამენტების სტრუქტურა 

5.2 მსგავსებები და განსხვავებები 

6. ინტერნეტსივრცის კვლევა 

7. ფუნქციური დანაწილება 

8. საქართველოს შესაბამისობა გრუნიგისა და ჰანტის მოდელებთან 

9. უნივერსალური ქართული მოდელი და რეკომენდაციათა პაკეტი 

9.1 დეპარტამენტის სტრუქტურა 

9.2 ფუნქციური დანაწილება 

9.3 ბრენდინგი 

9.4 კომუნიკაციის კრიზისი და მისი მართვა

10. დასკვნა 
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წინასიტყვაობა

ინამდებარე ნაშრომი ეხება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტების 

როლს, მათს სტრუქტურას, ფუნქციურ განაწილებასა და მასმედიასთან ურთიერთობას.

ნაშრომში განხილულია საქართველოს სამინისტროების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურებში არსებული 

რეალობა და სტრუქტურული თავისებურებები. აგრეთვე გაანალიზებულია უცხოური ქვეყნების ანალოგიები ამავე 

დარგში - ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ესტონეთის მაგალითებით.

რეკომენდაციის სახით ნაშრომში მოცემულია საქართველოს სამინისტროებისთვის საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახურის ყველაზე ოპტიმალური სტრუქტურა, რომელიც უნივერსალურია ყველა სამინისტროსთვის და წარმოადგენს 

ქართული და უცხოური ანალოგიების ანალიზზე დაყრდნობით შემუშავებულ მონაცემს.

შესავალი

ქარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ბო ლო ათ წლეუ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში აქ ტიუ რად ცდი ლობს გა თა ვი სუფ ლდეს საბ ჭო თა მემ-

კვიდ რეო ბის გავ ლე ნის გან და ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ციით დააჩ ქა როს ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე დე მოკ რა ტიუ ლი პრო ცე სე ბი. 

ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი ზა ცია აი სა ხა სა ზო გა დოებ რი ვი ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ზე და შე სა ბა მი სად სა მო ქა ლა ქო სა ზო-

გა დოე ბა ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დაა ყე ნა. დღის წეს რიგ ში დად გა ისე თი სა კით ხე ბი, რო გო რე ბი ცაა: სა მო ქა ლა ქო 

სექ ტო რის აქ ტიუ რი მო ნა წი ლეო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა ხელ მწი ფოებ რი ვი ფუნ ქციე ბის გან ხორ ციე ლე ბა ში, სა ხელ მწი ფო-

ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა, სა ზო გა დოებ რი ვი აზ რის კვლე ვა და სხვ. მოკ ლედ თუ ვიტ ყვით, სა ქარ თვე-

ლო ში შეიქ მნა ახა ლი და ინო ვა ციუ რი მი მარ თუ ლე ბის - სა ზო გა დოე ბას თან ურ თიერ თო ბის ფორ მი რე ბის წი ნა პი რო ბა.

2. საზოგადოებასთან ურთიერთობა, მისი ისტორია და მნიშვნელობა

PR, ანუ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ეწოდება გაგებისა და კეთილგანწყობის დამკვიდრებას ორგანიზაციას, 

ხალხის ჯგუფებსა და საზოგადოებას შორის, საინფორმაციო მასალის გავრცელების, ორმხრივი ურთიერთობების 

დამყარებისა და საზოგადოების რეაქციის შესწავლის გზით.1 PR-ის სამშობლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები 

მიიჩნევა. იგი ჩაისახა ინდუსტრიული ბუმის დროს, როდესაც მწარმოებლებმა მართვის ახლებური მეთოდების საჭიროება 

გააცნობიერეს. სწორედ ამ დროს ჩნდება PR-ის პირველი კონტურები. 

სახელმწიფოს მხრიდან სამთავრობო დონეზე PR-ი პირველად ინგლისმა დანერგა და შეიმუშავა. 1912 წელს 

ბრიტანეთის მთავრობამ ლოიდ ჯორჯის მეთაურობით ჩამოაყალიბა ლექტორთა ჯგუფი, რათა საზოგადოებისთვის 

წარედგინა და განემარტა ახალი მიდგომა საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ. ლოიდ ჯორჯის აზრით, დასახული 

მიზნის წარმატებით განხორციელებისთვის აუცილებელი იყო საზოგადოების მხარდაჭერა. იგი ასე აყალიბებდა თავის 

ამოცანას: 

„საზოგადოების მხარდაჭერითა და გაგებით გაცილებით ადვილია მიაღწიო დასახული მიზნის წარმატებით 

განხორციელებას, ვიდრე საზოგადოების გულგრილობითა და ოპოზიციაში ყოფნით“.

ამი ტომ სა ზო გა დოე ბას თან ურ თიერ თო ბა ეს არის მიმ ღებ ლო ბის, ნდო ბის, რე პუ ტა ციის, ჰარ მო ნიი სა და ურ თიერ-

თგა გე ბის დამ კვიდ რე ბა, რაც სი მარ თლე სა და მაქ სი მა ლურ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას ეფუძ ნე ბა.2

დრო თა გან მავ ლო ბა ში სა ხელ მწი ფოს მეს ვეუ რებ მა გააც ნო ბიე რეს, რომ შეუძ ლე ბე ლი იყო ქვეყ ნის მარ თვა სა ზო-

გა დოე ბის ნდო ბი სა და მხარ და ჭე რის გა რე შე. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა ხელ მწი ფო უწ ყე ბებ ში არ იქ ნე ბო და ფუნ ქციუ რად 

გა მარ თუ ლი ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბი სა და უკუ კავ ში რის სის ტე მა, სა ზო გა დოე ბა ში გაჩ ნდე ბო და სკეპ ტი ციზ მი, უნ დობ-

ლო ბა და გაუც ხოე ბა სა ხელ მწი ფო უწ ყე ბე ბის მი მართ. შე სა ბა მი სად, ევ რო პის წამ ყვან მა ქვეყ ნებ მა აქ ტიუ რად დაიწ ყეს 

PR-ის ინ გლი სუ რი გა მოც დი ლე ბის იმ პლე მენ ტა ცია სამ თავ რო ბო ინ სტი ტუ ტებ ში. 

დღეს დღეო ბით, სამ თავ რო ბო PR-ი დე მოკ რა ტიულ ქვეყ ნებ ში სა ხელ მწი ფოებ რი ვი დო ნის ფუნ ქციის ინ სტი ტუ ტია. 

იგი წარ მოად გენს სა შუა ლე ბას, აღას რუ ლოს დე მოკ რა ტიის გა მარ თუ ლი ფუნ ქციო ნი რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი სა ხელ-

მწი ფო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და, იმავ დროუ ლად, უზ რუნ ველ ყოს: მო სახ ლეო ბა ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ზე ინ ფორ-

მა ციით, მო სახ ლეო ბის მო ნა წი ლეო ბა ქვეყ ნის მართვაში და მიიღოს უკუკავშირი.

PR-ი სა ხელ მწი ფოს ერ თგვა რი უპი რა ტე სო ბა ცაა მე დია სივ რცე ში. PR-ის მეშ ვეო ბით სა ხელ მწი ფოს შეუძ ლია პირ-

ველ მა გაავ რცე ლოს გარ კვეუ ლი ინ ფორ მა ცია, გა მო რიც ხოს ნე ბის მიე რი სა ხის მე დიაინ ტერ პრე ტა ცია და უზ რუნ ველ-

ყოფს ინ ფორ მა ციის სის წო რე და სი ნამ დვი ლე.

ხში რად PR-ი ნე გა ტიუ რა დაც აღიქ მე ბა. არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ იგი წარ მოად გენს სა ხელ მწი ფო ია რაღს, აკონ-

1.  ვებსტერის ლექსიკონი 
2.  ვაღმასრულებელი ხელისუფლების ურთიერთობა საზოგადოებასთან. თბილისი. 2001.
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ტრო ლოს და გავ ლე ნა მოახ დი ნოს სა ზო გა დოებ რივ აზ რზე. ეს ინ ტერ პრე ტა ცია არც ისე შორ საა სი ნამ დვი ლის გან და 

მსგავ სი რამ ჩვენ მა ქვე ყა ნამ უკ ვე გა მოს ცა და. დე მოკ რა ტიუ ლი სა ხელ მწი ფოს თვის ასე თი მიდ გო მა არც სა სურ ვე ლია 

და არც ეფექ ტუ რი, რად გან აშ კა რად ეწი ნააღ მდე გე ბა დე მოკ რა ტიის პრინ ცი პებს.

ზოგ ჯერ სამ თავ რო ბო PR-სა და პო ლი ტი კურ PR-ს ერ თმა ნეთ თან აი გი ვე ბენ. ორი ვე, მიუ ხე და ვად საერ თო ხა ზი სა, 

ფუნ ქციუ რად გან სხვა ვე ბუ ლი ცნე ბე ბია. პო ლი ტი კუ რი PR-ი ემ სა ხუ რე ბა პი როვ ნე ბის ან ჯგუ ფის პო ლი ტი კურ გა დარ ჩე-

ნას, გა მო ხა ტავს დროე ბით არ ჩეუ ლი პი რის ინ ტე რე სებს. პო ლი ტი კუ რი PR-ი პო ლი ტი კის წარ მოე ბის სა შუ ლე ბა კი არა, 

თა ვად პო ლი ტი კაა. სამ თავ რო ბო PR-ი კი სა ზო გა დოე ბა სა და მთავ რო ბას შო რის გა დე ბუ ლი ერ თგვა რი ხი დია, რო მე-

ლიც მთავ რო ბის ეფექ ტია ნო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი ორ გა ნო ცაა - აღას რუ ლებს თა ვი სუ ფა ლი სა ზო გა დოე ბის ბუ ნებ რივ 

უფ ლე ბას, ჰქონ დეს ურ თიერ თო ბა სა ხელ მწი ფოს თან.3

რეფერატიც სწორედ სამთავრობო PR-ის ფუნქციურ და სტრუქტურულ კვლევას, კვლევის ანალიზის შედეგად 

შემუშავებული და გაცემული რეკომენდაციით მის გაუმჯობესებას ემსახურება. 

3. ხელისუფლების საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
განვითარების ისტორია (საქართველო)

ათწლეულების განმავლობაში საქართველოში სახელმწიფოს მხრიდან არ არსებობდა ანგარიშვალდებულების 

აუცილებლობა და საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების კულტურა. ამიტომაც საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

სწორედ ისეთი იყო, როგორიც იმდროინდელი სახელმწიფო მართვის სისტემა. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა 

ჟურნალები, გაზეთები და სხვა მედიასაშუალებები, ისინი მხოლოდ იმ ინფორმაციას ავრცელებდნენ, რომელსაც 

უშუალოდ სახელმწიფო სტრუქტურა აწვდიდა. შესაბამისად, ეს ინფორმაცია იყო ისეთი და იმ რაოდენობის, რამდენიც იმ 

ეტაპზე რომელიმე უწყებას სჭირდებოდა. ასეთ პირობებში PR-ის არცთუ დიდი გამოცდილება არსებობდა საქართველოში, 

მეტიც, ეს ტერმინი თავისი მნიშვნელობითა და არსით უცხოც კი იყო ჩვენთვის.

PR-ი, როგორც ტერმინი და ცნება, საქართველოში პირველად 1993 წელს გაჩნდა. სწორედ ამ დროს შეიქმნა 

„საზოგადოებასთან ურთიერთობის ცენტრი“, გაჩნდა სტატიები და გადაცემები. შემდგომ წლებში უმაღლეს სასწავლებლებში 

იწყება ამ საგნის სწავლება, ყალიბდება საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფაკულტეტი. სწორედ ამ პერიოდიდან იღებს 

სათავეს სახელმწიფო სტრუქტურებში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრუქტურული ერთეულების განვითარება. 

პროცესები განსაკუთრებით გააქტიურდა 2000 წლიდან, როდესაც საგარეო საქმეთა, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის, განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროებმა, ეტაპობრივად, სამთავრობო თუ 

არასამთავრობო ურთიერთობების სხვადასხვა ფორმას მიმართეს. მოკლე ისტორიის მიმოხილვის დროს აშკარად 

შესამჩნევია, თუ როგორ იზრდება ინტერესი და მოთხოვნა როგორც PR-ინსტიტუტების, ისე საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სპეციალისტების მომზადების მიმართ.4

მნიშვნელოვანია, რომ PR-ის ასეთი მოკლე ისტორიის მქონე ქვეყანამ, მით უმეტეს სახელმწიფო სტრუქტურებმა, 

სწორი სტრატეგია შეიმუშაონ მაქსიმალური წარმატების მისაღწევად. ამიტომ არსებული მდგომარეობის გაანალიზებისას 

სწორად უნდა შეფასდეს სიტუაცია, გამოვლინდეს სუსტი და ძლიერი მხარეები და გაჩნდეს ახალი გამოწვევები. 

საქართველოში საზოგადოებასთან ურთიერთობის, როგორც პროფესიული სისტემის, განვითარებისა და საჯარო 

მმართველობაში მისი როლის სათანადო შესწავლა და წარმოჩენა მეტად აქტუალურია, რადგან ამ საკითხისადმი 

მეცნიერული მიდგომა და არსებული პრობლემის სიღრმისეული ანალიზი, საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ 

თანამედროვე საქართველოში ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის არსებული კრიზისის გამომწვევი მიზეზები, 

შევიმუშაოთ ოპტიმალური სტრუქტურა და რეკომენდაციები, რომლებიც უზრუნველყოფს სახელმწიფო უწყებებში 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტების გამართულ ფუნქციონირებას.

4. საზოგადოებასთან ურთიერთობის 4 მოდელი

ჯეიმს გრუ ნიგ მა და ტოდ ჰან ტმა ჯერ კი დევ 1984 წელს შე მოგ ვთა ვა ზეს სა ზო გა დოე ბას თან ურ თიერ თო ბის ოთ ხი 

მო დე ლის თეო რია, რო მე ლიც ძი რი თა დად ამე რი კულ გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით შე მუ შავ და. თეო რია გა მოქ ვეყ ნე-

ბის თა ნა ვე მსოფ ლიოს ყუ რად ღე ბის ცენ ტრში მოექ ცა და უამ რა ვი ორ გა ნი ზა ციის სა მა გი დო სა ხელ მძღვა ნე ლოდ იქ ცა. 

თეო რია ში მო ცე მუ ლია სა ზო გა დოე ბას თან ურ თიერ თო ბის ოთ ხი მო დე ლი, რომ ლე ბიც სა ზო გა დოე ბას თან ურ თიერ თო-

ბა ში გან სხვა ვე ბულ ინ ტერ პრე ტა ციებ სა და მიდ გო მებს გვთა ვა ზობს.

4.1 ცნობადობის მოდელი – ამ მოდელის მიხედვით საზოგადოებასთან ურთიერთობაში PR-მენეჯერები მხოლოდ 

საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენასა და მანიპულირებას ცდილობენ, იყენებენ რა დარწმუნების განსხვავებულ 

ტექნიკას. ისინი გვევლინებიან მატყუარებად, დროის გარკვეულ მონაკვეთში მაინც, და მათი უმთავრესი ფუნქციაა თავისი 

3.  სალივანი, მ. მაღალპროფესიული პრესსამსახური. 

4. აღმასრულებელი ხელისუფლების ურთიერთობა საზოგადოებასთან. თბილისი. 2001.
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კლიენტების მოხვედრა გაზეთების პირველ გვერდებზე და მათი ცნობადობის გაზრდა. ამ მოდელში PR-მენეჯერები არ 

იკვლევენ საზოგადოებრივ აზრს, მათთვის უცხოა ეთიკური ნორმები, თუნდაც ის, რომ ილაპარაკონ მხოლოდ სიმართლე. 

დღეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ეს მოდელი აქტიურად გამოიყენება შოუბიზნესში, თუმცა მასზე არც რიგი 

პოლიტოკოსები ამბობენ უარს.

4.2 საზოგადოებრივი ინფორმაციის მოდელი – ეს მოდელი უზრუნველყოფს საზოგადოებისთვის ისეთი ინფორმაციის 

მიწოდებას, რომელშიც სიმართლე და სიზუსტე მეტ-ნაკლებად დაცულია. წინა მოდელის მსგავსად, ურთიერთობა ამ 

მოდელშიც ცალმხრივია, არ არსებობს უკუკავშირი და შესაბამისად, არც საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ხდება. PR-

მენეჯერები არ ცდილობენ ვინმეზე არც გავლენის მოხდენას და არც მანიპულაციას, მათი მიზანი მხოლოდ ინფორმაციის 

მიწოდებაა იმის იმედით, რომ ვინმე ყურადღებას მიაქცევს და გაეცნობა. მთავრობები ხშირად იყენებენ ამ მოდელს 

საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, მაგრამ ძნელი სათქმელია, აღწევს თუ არა მიზანს.

4.3 ორმხრივი ასიმეტრიული მოდელი – ასიმეტრიულობა გულისხმობს შემდეგს: ერთი მხარე ყოველთვის ფლობს მეორე 

მხარეზე მეტ ინფორმაციას, ურთიერთობაში კი ეს მხარე ყოველთვის არის მესიჯისა და ინფორმაციის გამცემი პირი 

თუ ორგანო. ეს მოდელი განავითარეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც აქტიურად დაიწყო საზოგადოებრივი 

აზრის კვლევა რიგი მეცნიერული მეთოდების გამოყენებით. ამგვარი PR-ის მთავარი ფუნქციაა, ნებისმიერი მეთოდით 

ადამიანთა თავებში შეღწევა და მათთვის სასურველი მესიჯების დალექვა. ავტორებმა ამ მოდელს „მეცნიერული 

დარწმუნების“ მოდელი უწოდეს - საზოგადოებასთან ურთიერთობის ეს მიდგომა საზოგადოებრივი აზრის კვლევას 

დამარწმუნებელი კომუნიკაციის გასამარტივებლად სჭირდება. ამ მოდელს აქტიურად იყენებენ თანამედროვე 

წარმატებული ბიზნესკომპანიები.

4.4 ორმხრივი სიმეტრიული მოდელი – ხშირად იდეალურ მოდელადაც კი არის მოხსენიებული. ურთიერთობაში 

თითოეული მხარე ცდილობს, თავისი ქცევა შეცვალოს იმგვარად, რომ შეესაბამებოდეს მეორე მხარის საჭიროებებს. 

აქამდე განხილული ყველა მოდელი თავისი არსით მონოლოგიურია, ეს მოდელი კი ემყარება ორმხრივ ურთიერთობასა 

და დიალოგის იდეას. ორმხრივი სიმეტრიული მოდელის მიხედვით, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერები 

ერთგვარი მედიატორები არიან ორგანიზაციასა და საზოგადოებას შორის არსებულ უთანხმოებებშიც. მათი მიზანია 

ამ უთანხმოების შემცირება ურთიერთგაგების მიღწევის გზით. უტოპიური მოდელია? შეიძლება ასეც მოვიხსენიოთ, 

რამდენადაც PR-მა უნდა გაითვალისწინოს ორივე მხარის პოზიცია, როდესაც პირდაპირი გადამხდელი მხოლოდ 

ერთი მხარეა. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია რეალურ ცხოვრებაში ამ მოდელის ზუსტად გადმოღება, მაგრამ არსებითი 

პრინციპების გაზიარება და გატარება საჭიროცაა და შესაძლებელიც.5

4.5 „4 მოდელის“ თეორიის სქემა

მახასიათებელი მოდელი

ცნობადობის 
მოდელი

საზოგადოებრივი 
ინფორმაციის მოდელი

ორმხირვი 
ასიმეტრიული 
მოდელი

ორმხრივი სიმეტრიული მოდელი

დანიშნულება პროპაგანდა
ინფორმაციის 
გავრცელება

მეცნიერული 
დარწმუნება

ორმხრივი უერთიერთგაგება

ურთიერთობის 
ბუნება

ცალმხრივი ცალმხრივი ორმხრივი ორმხრივი

სად გამოიყენება
შოუბიზნესი
პოლიტიკოსები

მთავრობა
კონკურენტული 
ბიზნესი

რეგულირებული ბიზნესი; 
სააგეტოები; სახელმწიფო 
სტრუქტურები

5. Theaker, A. (2004). The Public Realtions Handbook. 
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5. აღმასრულებელი ხელისუფლების საზოგადეობასთან 

ურთიერთობის ქართული მოდელი

საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი იყო თემის სიღრმისეულად შესწავლა და დღესდღეობით 

საქართველოში არსებული რეალობის გამოკვეთა. უნივერსალური ქართული მოდელისა და რეკომენდაციათა პაკეტის 

შესამუშავებლად ჩატარდა შემდეგი სახის კვლევები:

• Online საზოგადოების აზრის გამოკითხვა

• ქუჩის ვიდეოგამოკითხვა

• კაბინეტური კვლევა

• ჩაღრმავებული ინტერვიუები

• ინტერვიუები უცხოელ ექსპერტებთან

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა გარკვეული თავისებურებები საქართველოში არსებული სამინისტროების იმ 

სტრუქტურებს შორის, რომლებიც შინაარსობრივი და სტრუქტურული თვალსაზრისით მნიშვნელოვან განსხვავებებს 

გვთავაზობენ. 

5.1 დეპარტამენტების სტრუქტურა

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სტრუქტურის გასაანალიზებლად გამოვიკვლიეთ საქართველოში 

არსებული ყველა სამინისტროს ვებ-გვერდები. შედეგად გამოვლინდა, რომ უმეტეს შემთხვევაში საიტზე PR-დეპარტამენტის 

სტრუქტურა არ იყო მოცემული ან თუ იყო - არასრული სახით. მხოლოდ რამდენიმე სამინისტროს ჰქონდა სტრუქტურა 

სრულყოფილად განთავსებული. უცნაურია, რომ სტრუქტურა წარმოდგენილი იყო არასრულად, ხოლო საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის დეპარტამენტის მიზნები და ფუნქციები - სრულად.

რაც შეეხება უშუალოდ სტრუქტურებს. კვლევების თანახმად, გვხვდება ორი სახის დანაწილება. პირველ შემთხვევაში 

დეპარტამენტს გააჩნია ქვედანაყოფები სამმართველოების სახით, ხოლო მეორე შემთხვევაში გვხვდება დეპარტამენტი/

სამსახური, ქვედანაყოფების გარეშე, რომლის თანამშრომლები უშუალოდ მხოლოდ დეპარტამენტის უფროსს 

ექვემდებარებიან და მათ შორის არ არსებობს რაიმე იერარქია.

3
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5.2 მსგავსებები და განსხვავებები

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა PR-დეპარტამენტებისთვის დამახასიათებელი მსგავსი ნიუანსები: 

• არსებობს ტენდენცია, რომ PR-დეპარტამენტების ხელმძღვანელები უშუალოდ მინისტრს ექვემდებარებიან.

• არც ერთ სამინისტროში არ გვხვდება პრესმდივნის/პრესპიკერის ინსტიტუტი და მის მოვალეობას ითავსებენ: 

ან დეპარტამენტის უფროსი, ან მინისტრი და მისი მოადგილეები.

• რაც შეეხება speechwriting-ს, არც ერთი სამინისტროს პიარ-დეპარტამენტს არ ჰყავს კადრი, რომელიც ამ 

საკითხზე იქნება პასუხისმგებელი.

• თითოეულ დეპარტამენტს ჰყავს კონკრეტული პირი, რომელიც პასუხისმგებელია მედიასთან ურთიერთობაზე.

• უცხოურ პრესასთან და სამინისტროებთან აქტიურ ურთიერთობას, ყველა სამინისტროს შემთხვევაში, 

მხოლოდ დეპარტამენტის უფროსი წარმართავს.

• ინტერვიუების დროს ყველა რესპონდენტმა ცალსახად აღნიშნა, რომ შემუშავებული აქვთ სამოქმედო გეგმა 

დოკუმენტის სახით.

• ასევე თითოეული სამინისტროს პიარ-დეპარტამენტი ქმნის პიარ-პროდუქტებს (პიარკამპანიები, რეკლამები, 

სტენსილები, ბროშურები, ფლაერები და ა.შ).

• უნდა აღინიშნოს, რომ უწყებათაშორისი კომუნიკაციის მხრივ ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ სხვა 

სამინისტროების პიარ-დეპარტამენტებთან. აქვთ ჯგუფები სოციალურ ქსელში, ყოველკვირეულად ხვდებიან 

ერთმანეთს, აქვთ თითქმის ყოველდღიური სატელეფონო კომუნიკაცია მომიჯნავე სამინისტროების პიარ-

დეპარტამენტებთან და ღონისძიებების დაგეგმვისას ასევე აქტიურად იყენებენ სხვადასხვა ონლაინ-

კალენდრებს, რომლებზეც წვდომა ყველა სამინისტროს აქვს.

• რაც შეეხება საზოგადოებრივი აზრის კვლევას, ამ მხრივ მუშაობა არც ერთ სამინისტროში არ მიმდინარეობს.

• შემდგომში განსახილველი საკითხები სპეციფიკური იყო ყველა სამინისტროსთვის და გამოიკვეთა შემდეგი 

განსხვავებები:

• ზოგიერთ სამინისტროში აქტიურად მიმდინარეობს შიდა კომუნიკაცია, რომელიც გულისხმობს ხშირ სამუშაო 

შეხვედრებს - შესრულებული სამუშაოს შეჯამებას, სტრატეგიული გეგმების განხილვასა და ინფორმაციის 

გაცვლას დეპარტამენტებს შორის. ზოგიერთ სამინისტროში მსგავსი შეხვედრები სისტემატურად არ იმართება 

და ინიშნება მხოლოდ საჭიროებიდან გამომდინარე.

• სამინისტროებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სამომავლო პოლიტიკის დაგეგმვა და ასევე 

მნიშვნელოვანია მასში იმ დეპარტამენტის ჩართულობა, რომელიც უშუალოდ უზრუნველყოფს 

საზოგადოებასთან ურთიერთობას, მის ინფორმირებულობას სამინისტროს მუშაობის შესახებ. კვლევის 

შედეგად გამოვლინდა, რომ სამინისტროების პიარ-დეპარტამენტების უმეტესობა ჩართული არ არის ამ 

პროცესში.

• საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უმეტესწილად პასუხისმგებელია იურიდიული დეპარტამენტი, თუმცა არის 

შემთხვევები, როდესაც ამ ფუნქციას საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი ითავსებს.

• ზოგ შემთხვევაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის კომპეტენციას განეკუთვნება ე. წ. ცხელი 

ხაზი, თუმცა რამდენიმე სამინისტროში ის ამ დეპარტამენტს არ ექვემდებარება.

• რაც შეეხება online- და offline-კამპანიებს. უმრავლეს შემთხვევაში სამინისტროებისთვის ეს ნაცნობი 

პროცესია და აქტიურად იყენებენ. თუმცა ინტერვიუების დროს წავაწყდით ისეთ შემთხვევებსაც, როდესაც 

დეპარტამენტში დასაქმებულმა პირებმა ამ ტერმინების მნიშვნელობა არ იცოდნენ.

• საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტებისთვის ასევე უცხო იყო კრიზისული სიტუაციების მართვის 

გეგმა გაწერილი სტრუქტურიზებული სახით.

• უნდა აღინიშნოს დადებითი მახასიათებელი, რასაც სამინისტროების უმრავლესობასთან ვხვდებით. 

მაგალითად: ტელე, ბეჭდური და სოციალური მედიის მონიტორინგი, რაც ყოველდღიურ რეჟიმში წარმოებს და 

მასზე პასუხისმგებლობა დეპარტამენტის კონკრეტულ თანამშრომელს ეკისრება.
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• რაც შეეხება სოციალურ პასუხისმგებლობას, ეს მახასიათებელი საერთოა სამინისტროების თითქმის 

აბსოლუტური უმრავლესობისთვის; თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც ამ ცნების მნიშვნელობა მკაფიოდ ვერ 

აღიქვეს და კონკრეტულ თემაზე სწორად ვერ გვიპასუხეს.

6. ინტერნეტ-სივრცის კვლევა

გამოვიკვლიეთ, რამდენად ხელმისაწვდომია ნებისმიერი მომხმარებლისთვის საჯარო ინფორმაციის 

მოპოვება ვებ-გვერდის მეშვეობით. კვლევის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი გარემოებები:

• ყველა სამინისტროს აქვს დამოუკიდებელი ვებ-გვერდი.

• სამინისტროებს არ გააჩნიათ ერთი საერთო დომენი, რომლიდანაც მარტივად შეიძლებოდა თითოეული 

სამინისტროს ვებ-გვერდთან დაკავშირება.

• ვებ-გვერდები მეტ-ნაკლებად იძლევა დეტალურ და საჭირო ინფორმაციას.

• უმეტესი მათგანის გამოყენება მომხმარებლისთვის არის მარტივი.

• თითოეულს აქვს საჯარო ინფორმაციის online-გამოთხოვის ფუნქცია.

7. ფუნქციური დანაწილება

დე პარ ტა მენ ტის სწო რად ფუნ ქციო ნი რე ბი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნია ში და სტრუქ ტუ რუ ლი ხის არ სე ბო ბა, შრო მის გა ნა-

წი ლე ბა და დე პარ ტა მენ ტის თა ნამ შრომ ლებს შო რის ფუნ ქცია- მო ვა ლეო ბე ბის დე ტა ლუ რი აღ წე რა, რა თა თი თოეუ ლი 

თა ნამ შრო მე ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლი იყოს თა ვი სი კომ პე ტენ ციის შე სა ხებ. ამ თვალ საზ რი სით, რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, 

არ სე ბობს ორი სა ხის პიარ -დე პარ ტა მენ ტის სტრუქ ტუ რა: პირ ვე ლი, რო მე ლიც იე რარ ქიუ ლი სა ხით გვაქვს მო ცე მუ ლი, სა დაც 

გა ცი ლე ბით მარ ტი ვია საქ მია ნო ბის სფე როე ბის გარ ჩე ვა და პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის გა მოვ ლე ნა; მეო რე შემ თხვე ვა ში 

არ არ სე ბობს სტრუქ ტუ რუ ლი და ნა წი ლე ბა და რთუ ლია გა მო ყო კონ კრე ტუ ლი საქ მია ნო ბა, რო მელ ზეც პა სუ ხის მგე ბე ლია 

რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი პი რი. უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ ორი ვე სტრუქ ტუ რის შემ თხვე ვა ში არ სე ბობს თა ნამ შრომ ლე-

ბის საქ მია ნო ბის აღ წე რა, მაგ რამ უმე ტეს წი ლად უფ ლე ბა- მო ვა ლეო ბე ბი მკა ფიოდ არ არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი.

ყვე ლა დე პარ ტა მენ ტი სა თუ სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლი იწო დე ბა დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სად, უმე ტეს შემ თხვე ვა ში 

არ სე ბობს უფ რო სის მოად გი ლე, ერ თი ან ორი. დე პარ ტა მენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში არ სე ბო ბენ აგ რეთ ვე ფო ტოგ რა ფი, 

ოპე რა ტო რი და მე მონ ტა ჟე, მაგ რამ იშ ვია თად ნა ხავთ გრა ფი კულ დი ზაი ნერს.

მხო ლოდ ერ თეულ შემ თხვე ვებ ში ვხვდე ბით სო ცია ლუ რი მე დიის მე ნე ჯერს, ანუ კონ კრე ტულ პირს, რო მელ საც 

უშუა ლოდ სო ცია ლუ რი მე დიის მარ თვის პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკის რე ბა.

სა ქარ თვე ლოს შე სა ბა მი სო ბა გრუ ნი გი სა და ჰან ტის მო დე ლებ თან

კვლე ვის შე დე გე ბის გაა ნა ლი ზე ბით შეგ ვიძ ლია ვიმ სჯე ლოთ იმის შე სა ხებ, თუ რო მელ მო დელ თან უფ რო ახ ლოა 

სა ქარ თვე ლოს სამ თავ რო ბო პია რი. ზე მოთ გან ხი ლუ ლი ოთ ხი მო დე ლი დან მეტ შე სა ბა მი სო ბა შია სა ზო გა დოებ რი ვი 

ინ ფორ მა ციის მო დელ თან: რო დე საც ერ თი მხა რე – ამ შემ თხვე ვა ში სა ხელ მწი ფო, გას ცემს ინ ფორ მა ციას, მაგ რამ ნაკ-

ლე ბად არის დაინ ტე რე სე ბუ ლი, მიი ღოს უკუ კავ ში რი სა ზო გა დოე ბის გან. კვლე ვის შე დე გად გა მოიკ ვე თა ტენ დენ ცია, რომ 

სა მი ნის ტროე ბის პიარ -სამ სა ხუ რე ბი არ აწარ მოე ბენ სა ზო გა დოებ რი ვი აზ რის კვლე ვას, შე სა ბა მი სად, სა მი ნის ტროე ბის 

საქ მია ნო ბის ადეკ ვა ტუ რი შე ფა სე ბის ინ ტე რე სიც კლე ბუ ლობს. არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით იხა ტე ბა ასე თი რეა ლო ბა: სა ხელ-

მწი ფო ეწე ვა საქ მია ნო ბას, იცავს მარ ტი ვი გამ ჭვირ ვა ლო ბის პრინ ციპს, საქ მის კურ სში აყე ნებს სა ზო გა დოე ბას, მაგ რამ 

არ ახორ ციე ლებს მო ნი ტო რინგს, თუ რო გორ აღიქ ვამს მის საქ მია ნო ბას სა ზო გა დოე ბა. ინ ფორ მა ცია არ მიე წო დე ბა 

იმ გვა რად, რომ ამას პო ზი ტიუ რი აღ ქმა მოჰ ყვეს, საწ ყის ეტაპ ზე ვე მოხ დეს ნე გა ტიუ რი ინ ტერ პრე ტა ციე ბის პრე ვენ ცია.

სა სურ ვე ლია, სა ქარ თვე ლო ში დაი ნერ გოს ორ მხრი ვი სი მეტ რიუ ლი მო დე ლი, რი სი პო ტენ ცია ლიც სა ქარ თვე ლოს 

სა მი ნის ტროე ბის პიარ -დე პარ ტა მენ ტე ბის უმე ტე სო ბას უკ ვე აქვს. ამ მო დე ლის სა ქარ თვე ლოს თან ადაპ ტი რე ბუ ლი ნი-

მუ ში ნაშ რომ ში მო ცე მუ ლია რე კო მენ და ციის სა ხით.

9. უნი ვერ სა ლუ რი ქარ თუ ლი მო დე ლი და რე კო მენ და ცია თა პა კე ტი

ჩა ტა რე ბულ კვლე ვებ ზე დაყ რდნო ბით სა ქარ თვე ლოს სა მი ნის ტროე ბის თვის შე მუ შავ და სა ზო გა დოე ბას თან ურ-

თიერ თო ბის დე პარ ტა მენ ტი სა და მი სი სამ მარ თვე ლოე ბის ოპ ტი მა ლუ რი სტრუქ ტუ რა, იმ სა ბა ზი სო ფუნ ქციე ბის ჩა მო-

ნათ ვა ლი, რაც სა სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია დე პარ ტა მენ ტის გა მარ თუ ლი მუ შაო ბის თვის, აგ რეთ ვე აქამ დე უც ნო ბი 

ინ სტრუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც და ნერ გვას სა ჭი როებს.
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9.1 დეპარტამენტის სტრუქტურა

შემოთავაზებულ სტრუქტურაში დეპარტმენტის ფუნქცია-მოვალეობები განაწილებულია 

დეპარტამენტის უფროსის დაქვემდებარეში არსებულ სამ სამმართველოში.

• მედიასთან ურთიერთობის სამმართველო

• Online PR-ის სამმართველო

• კვლევისა და ანალიზის სამმართველო

• ცხელი ხაზი ასევე ექვემდებარება უშუალოდ დეპარტამენტის უფროსს.

9.2 ფუნქციური დანაწილება

დეპარტამენტის უფროსის ფუნქცია-მოვალეობები:

• დეპარტამენტის მართვა (თანამშრომლებისთვის დავალებების განაწილება და კონტროლი);

• დეპარტამენტის სამოქმედო გეგმის შემუშავება;

• ანტიკრიზისული გეგმის შემუშავება;

• მედიასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება;

• შიდა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება;

• სხვა სამინისტროების PR-დეპარტამენტებთან ურთიერთობა;

• თანამშრომლებისთვის ტრენინგების დაგეგმვა;

• ანგარიშების მომზადება. 

სა მი ნის ტროე ბის მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სად, სა ზო გა დოე ბას თან ურ თიერ თო ბის დე პარ ტა მენ ტის უფ როს მა მის დაქ ვემ-

დე ბა რებ ში არ სე ბუ ლი სამ მარ თვე ლოე ბის უფ რო სებ თან და მი ნის ტრთან ერ თად უნ და შეი მუ შაოს სა ზო გა დოე ბას თან 

ურ თიერ თო ბი სა და ან ტი კირ ზი სუ ლი პრე ვენ ციუ ლი PR-სტრა ტე გიის დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც მიზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით გა ნახ ლდე ბა. 

კვლე ვის შე დე გად გაირ კვა, რომ სა მი ნის ტროებ ში არ გვხვდე ბა speechwriting-ი სა და სპი კე რის ინ სტი ტუ ტი, რო მელ-

საც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფუნ ქცია აკის რია სა მი ნის ტროს რაი მე საქ მია ნო ბი სა თუ კამ პა ნიის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციი სა და მე სი-

ჯე ბის სა ზო გა დოე ბის თვის მი სა წო დებ ლად. ამი ტომ დე პარ ტა მენ ტის უფ როსს უნ და შეეძ ლოს ამ ფუნ ქციე ბის შე თავ სე ბა 

და აუ ცი ლე ბე ლია პერ მა ნენ ტუ ლად გა მარ თოს მე დია- ბრი ფინ გე ბი სა მი ნის ტროს საქ მია ნო ბის ან გა რი შის წარ სად გე ნად.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ დე პარ ტა მენ ტის გა მარ თუ ლი კოორ დი ნა ციის მიზ ნით დე პარ ტა მენ ტის უფ როს მა კვი რა ში 

ერ თხელ ჩაა ტა როს ში დას ტრუქ ტუ რუ ლი სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი, რომ ლის დრო საც გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა შეს რუ ლე ბუ ლი სა-

მუ შაო და დაი გეგ მე ბა მოკ ლე ვა დია ნი სა მოქ მე დო გეგ მა. დე პარ ტა მენ ტის უფ როსს ასე ვე ევა ლე ბა სხვა სა მი ნის ტროე ბის 

სა ზო გა დოე ბას თან ურ თიერ თო ბის დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სებ თან აქ ტიუ რი კო მუ ნი კა ცია და კოორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შაო ბა.

ცხელი 
ხაზი

დეპარტამენტის
უფროსი

კვლევისა და
ანალიზის

სამმართველო

Online PR - ის
სამმართველო

მედიასთან
ურთიერთობის
სამმართველო
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მედიასთან ურთიერთობის სამმართველოს ფუნქციები:

• მედიასთან ურთიერთობა;

• პრესრელიზებისა და სხვა პუბლიკაციების მომზადება მედიისთვის; 

• მედიის მონიტორინგი;

• სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება.

მედიასთან ურთიერთობის სამმართველოს ერთ-ერთი მთავარი მოვალეობაა საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

ცალკეული კამპანიების დაგეგმვა. აუცილებელია, ყველა კამპანიას ჰქონდეს სათაური, სიმბოლო, მესიჯი, მედია-გეგმა, 

გაზომვის ინსტრუმენტები და სახე.

Online PR-ის სამმართველო

• ვებ-გვერდის რედაქტირება;

• სოციალური მედიის მართვა (FB, Youtube, twitter, myvideo და სხვ.);

• ფოტო- და ვიდეოგადაღება;

• გრაფიკული დიზაინი.

Online PR-ის სამმართველომ უნდა დაგეგმოს ონლაინ-კამპანიები. ასევე საჭიროა სოციალური მედიის, როგორც 

ცალკეული ინსტიტუტის, დანერგვა და განვითარება. Online PR-ის სამმართველომ უნდა შეითავსოს საჯარო ინფორმაციის 

გაცემის ფუნქცია. შესაბამისად, ეს სამმართველო პასუხისმგებელი უნდა იყოს მოთხოვნილი ინფორმაციის დროულ 

მიწოდებაზე.

ანალიზისა და კვლევის სამმართველოს ფუნქციები

• კამპანიებისა და ღონისძიებების ეფექტურობის გათვლა და განსაზღვრა;

• საზოგადოებრივი აზრის კვლევა და ანალიზი;

• ცხელი ხაზიდან შემოსული ინფორმაციის ანალიზი.

სა ზო გა დოე ბას თან ურ თიერ თო ბის დე პარ ტა მენ ტის უშუა ლო მო ვა ლეო ბაა სა ზო გა დოე ბის აზ რის კვლე ვა და ანა-

ლი ზი, ამი ტო მაც სა ჭი როა დე პარ ტა მენ ტებ ში შეიქ მნას ახა ლი სამ მარ თვე ლო ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა კით ხე ბის კვლე ვი სა 

და ანა ლი ზის თვის.

9.3 ბრენდინგი

ესაა გარ კვეულ სა ვაჭ რო მარ კა ზე - ბრენ დზე მომ ხმა რებ ლის გრძელ ვა დია ნი უპი რა ტე სო ბის მო პო ვე ბის მეც ნიე-

რე ბა. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფო სტუქ ტუ რე ბის PR-დე პარ ტმენ ტმა უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა უნ და იზ რუ ნოს იმა ზე, რომ 

მო ქა ლა ქეებს (მომ ხმა რე ბელს) გაუ ჩი ნოს სან დო ბაა და კე თილ გან წყო ბა სა მი ნის ტროს მი მართ. 

შესაბამისად აუცილებელია:

შემუშავდეს ბრენდინგის სახელმძღვანელო, რომელიც ზუსტად ჩამოაყალიბებს სამინისტროს ლოგოს, ბლანკის, 

დოკუმენტებისა და საინფორმაციო მასალების გამოყენების წესებს.
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ბრენ დრინ გის დროს აუ ცი ლე ბე ლია დი ზაი ნერ თა ჯგუფ მა ყუ რად ღე ბა მიაქ ციოს შემ დეგ დე ტა ლებს:

1. დოკუმენტაცია

წერილის ფორმა

ბიზნეს ბარათები

შიდა წერილის ფორმა

გარე წერილის ფორმა

E-mail ის ფორმატი

2. აქსესუარები

წიგნაკი

დროშა

კალამი

ჭიქა

ჰალსტუხი

ჩანთა

შარფი 

3. სარეკლამო – საინფორმაციო მასალები

პრესრელიზი

მედია განცხადება

საინფორმაციო ბიულეტინი

ფლაერი/ბროშურა

წლიური ანგარიში

9.4 კომუნიკაციის კრიზისი და მისი მართვა

ნებისმიერი კომუნიკაციის დროს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება სახელმწიფოსა და ხალხს შორის 

ურთიერთობას, მნიშვნელოვანია არსებობდეს კრიზისების მართვის სისტემა. აღმასრულებელმა ორგანომ სწორად 

უნდა გააანალიზოს კრიზისული სტრატეგია და იზრუნოს მის შემდგომ სწორ იმპლემენტაციაზე.

სახელმწიფო PR-ის ძირითადი შეცდომები, რომლებიც თავს იჩენს კრიზისის დროს:

• ყოყმანი, რომელსაც საზოგადოება აღიქვამს როგორც გაურკვევლობას, თავშეკავებას, არაკომპეტენტურობას 

ან მოუმზადებლობას;

• ბუნდოვანება, რომელსაც საზოგადოება აღიქვამს არაკეთილსინდისიერებად, რაიმეს დამალვის მცდელობად;

• თავიდან აცილება ან გაურკვევლობა, რომელიც ქმნის ყველაზე მწვავე პრობლემებს;

• დოგმატური საუბარი და დემაგოგია, რომელიც საზოგადოებას რეალობის აღქმას ურთულებს;

• კონფრონტაცია, რომელიც ქმნის ქმედების ილუზიას, ყველა სტრესულ მდგომარეობაშია, სინამდვილეში კი 

არავინ არ აკეთებს თავის საქმეს და კრიზისი მწვავდება.

10. დასკვნა

ნაშ რო მის ში ნაარ სი დან გა მომ დი ნა რე, აშ კა რად ჩანს, თუ რა დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს სამ თავ რო ბო პიარს სა ხელ-

მწი ფო მმარ თვე ლო ბა ში. დე მოკ რა ტიის მშე ნებ ლო ბი სას, შეიძ ლე ბა ით ქვას, გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რია სა ხელ მწი ფოს მიერ 

ნა კის რი სო ცია ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა, რო მე ლიც სა ზო გა დოე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა და მი სი აზ რის გათ ვა ლის წი-

ნე ბა შიც გა მოი ხა ტე ბა. ამ პრო ცე სე ბის აქ ტიუ რად წარ მარ თვას დიდ წი ლად გა ნა პი რო ბებს სა მი ნის ტროებ ში სა ზო გა დოე-

ბას თან ურ თიერ თო ბის სამ სა ხუ რე ბის ეფექ ტია ნი მუ შაო ბა და ყვე ლა იმ ას პექ ტის გა მო ყე ნე ბა, რომ ლებ საც აღ ნიშ ნუ ლი 

დე პარ ტა მენ ტის უნი ვერ სა ლუ რი მო დე ლი გვთა ვა ზობს. სა სურ ვე ლია, გრუ ნი გი სა და ჰან ტის მიერ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 

ოთ ხი მო დე ლი დან სა ქარ თვე ლო მიუახ ლოვ დეს ორ მხრივ სი მეტ რიულ მო დელს, რო მე ლიც ყვე ლა ზე ახ ლოა იდეა ლის-

ტურ მო დელ თან. მი სი არ სე ბო ბა სა შუა ლე ბას მის ცემს სა ხელ მწი ფოს, შე დე გია ნად წარ მარ თოს სამ თავ რო ბო პია რი, რაც 

ხელს შეუწ ყობს მო სახ ლეო ბა ში მი სი ავ ტო რი ტე ტის ზრდას და ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ პო ზი ტიურ და მო კი დე ბუ ლე ბას.
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