
სამოქალაქო განათლების გზამკვლევის მიზანია

შეგძინოთ ცოდნა რათა უკეთ გაიგოთ დემოკრა

ტიადამისიგანვითარებასაქართველოში,მოქა

ლაქეებისროლიდემოკრატიულსაზოგადოებაში.

ზოგისთვის გზამკვლევი შესაძლოა იყოს შესავა

ლიდაცოდნასრულიადახალიიდეებისმიმართუ

ლებით,ზოგისთვისკიიყოსნაცნობითემებისმი

მოხილვა. იმის მიუხედავად, თუ დემოკრატიული

მოქალაქეობისშემეცნებისრომელეტაპზეიმყო

ფებით, ეს მოგზაურობა სავარაუდოდ მთელი სი

ცოცხლის განმავლობაში გაგრძელდება, რადგან

დემოკრატიისთანმდევიპროცესიაროგორცუდი

დესითავისუფლებისშესაძლებლობა,ასევე,დიდი

პასუხიმგებლობებიც.თქვენმოგიწევთმთელიგო

ნებითადაგულითჩაერთოთამპროცესშიდაგააც

ნობიეროთ,თუროგორიმნიშვნელოვანიათქვენი

როლიქვეყანაშიდემოკრატიისშენარჩუნებისადა

მისისათანადოგანვითარებისთვის.



0 5  > შ ე  ს ა ვ ა  ლ ი

0 8  > ნ ა  წ ი  ლ ი  I >  ი ნ დ ი ვ ი  დ ი ,  ს ა  ხ ე ლ  მ  წ ი  ფ ო და კ ო ნ  ს  ტ ი ტ უ ც ი ა

1 8  > ნ ა  წ ი  ლ ი  I I >  ადა მ ი  ა  ნ ი ს  უფ ლე  ბ ე  ბ ი

2 4  > ნ ა  წ ი  ლ ი  I I I  >  ს ა მ ო  ქა  ლა  ქ ო  ს ა ზო გ ა დ ო ე  ბ ა და მ ო  ქა  ლა  ქ ე  თა მ ო  ნ ა  წ ი  ლე  ო  ბ ა

3 4  > ნ ა  წ ი  ლ ი  I V > არ ჩ ე ვ  ნ ე  ბ ი  და წ არ მ ო  მ ად გ ე ნ  ლ ო  ბ ი  თი დე  მ ო კ რ ა  ტ ი ა

4 0  > ნ ა  წ ი  ლ ი  V > გ ე ნ დე  რ უ  ლ ი  თა ნ ა ს  წ ო  რ ო  ბ ა და მ ი ს ი  უზ რ უ ნ  ვ ე ლ  ყ ო  ფა

4 6  > ნ ა  წ ი  ლ ი  V I > მ ე  დ ი ი ს  რ ო  ლ ი  დე  მ ო კ რ ა  ტ ი უ ლ  ს ა ზო გ ა დ ო ე  ბ ა შ ი

5 5  > დე  მ ო კ რ ა  ტ ი ი ს  პრ ი ნ  ც ი პ ე  ბ ი

5 8  > ს ა  ჭი რ ო  რ ე  ს უ რ  ს ე  ბ ი  და ბ მ უ  ლე  ბ ი 



3



4



შესავალი

ნამდვილადგვჭირდებათუარამთავრობა?რაარისკარგიმმართველობისძი
რითადიელემენტები?რაარისადამიანისუფლებები?რატომარისმოქალაქის
ინფორმირებულიდაგონივრულიქმედებები აუცილებელიდემოკრატიისთვის?
დემოკრატიული მოქალაქეობა გულისხმობს თუ არა მოქალაქის პასუხისმგებ
ლობებს?რაჩვევებიდაკომპეტენციებიასაჭიროდემოკრატიულისაზოგადოების
მოქალაქეებისთვის?რატომარისსამოქალაქოგანათლებამნიშვნელოვანი?

საქართველოში, სადაც სამოქალაქოგანათლებასადადემოკრატიულსაზო
გადოებას ხანგრძლივიტრადიციები არ აქვს, მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღ
ლებასადასაზოგადოებისცხოვრებაშიმათაქტიურმონაწილეობასგადამწყვეტი
მნიშვნელობააქვს.

საბჭოთამემკვიდრეობასაზოგადოებაშიჯერკიდევღრმადარისფესვგადგმუ
ლი. ისგულისხმობსისეთქვეყანას, სადაცსახელმწიფოდასაზოგადოებაორი
განცალკევებული, ურთიერთდაპირისპირებული ერთეულია და იერარქიულად
სახელმწიფოსაზოგადოებაზე ზევითდგას. საქართველოში სამოქალაქოსაზო
გადოებასხშირადარასამთავრობოორგანიზაციებთანდამისიწევრებისსაქმი
ანობასთან აიგივებენ. იმისგამო,რომსაზოგადოებისდიდნაწილსსოციალურ
დაეკონომიკურპრობლემებთანბრძოლაუწევს,მოქალაქეებსხშირადარაქვთ
შესაძლებლობა,დროდამოტივაცია,რომთავისიენერგიასაზოგადოებისპრობ
ლემებისგადაჭრისკენმიმართონ.

საქართველოსმომავალითქვენსხელშია.ქვეყნისრიგითიმოქალაქეებიმო
მავალშიც მოახდენთგავლენას იმაზე,თუროგორგანვითარდებადემოკრატია
საქართველოში.ჯანსაღიდემოკრატიულიპროცესიაქტიურიდამაღალიცნობიე
რებისმქონემოქალაქეებისგარეშევერწარიმართება.შესაძლოა,სამოქალაქო
განათლების გზამკვლევმათქვენს ყველა კითხვას არ უპასუხოს,თუმცა ის მოგ
ცემთსაფუძველს,უკეთგააცნობიეროთთქვენი,როგორცსაქართველოსმოქა
ლაქისპოტენციალი,თქვენიუფლებებიდამოვალეობები,ისევეროგორცის,თუ
რაძალაუფლებაგაგაჩნიათთქვენიქვეყნისმომავალზეზემოქმედებისადაშეც
ვლისათვის.

საქართველოში დემოკრატიის განვითარების პარალელურად, საქართველოს
მოქალაქეებსდასჭირდებათახალიცოდნის,უნარჩვევებისადადამოკიდებულებე
ბისშეძენა.ისეთიდემოკრატიისპირობებში,სადაცმოქალაქეებსარაქვთესმნიშვ
ნელოვანიუნარები,გადაწყვეტილებებისმიღებაშესაძლოამოხდესერთგვარვაკუ
უმში,ასახავდესუმრავლესობისმოსაზრებას,თუმცათავადგადაწყვეტილებაკიარც
ისეკარგიდაუფრომეტიც,შესაძლოასაზოგადოებისთვისსაზიანოცკიიყოს.
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ზოგადადმკვლევარებითანხმდებიან,რომჯანსაღიდემოკრატიისგანვითარე
ბისპროცესშიმოქალაქეებიუმნიშვნელოვანესროლსასრულებენ.დემოკრატი
ულსაზოგადოებებშიმოქალაქეებსმოუწოდებენმიიღონგადაწყვეტილებებიან
იმოქმედონიმისათვის,რათაწინწამოწიონდადაიცვანპიროვნებებისადასაზო
გადოებისინტერესები.

დემოკრატიული ქვეყნების უმეტესობარესპუბლიკაა. ეს არის არაპირდაპირი
დემოკრატია,სადაცმოქალაქეებიდემოკრატიულადირჩევენწარმომადგენელს,
რომელმაცმათისახელითუნდამიიღოსგადაწყვეტილებებიდამართოსქვეყა
ნა.ამსისტემისპირობებშიმოქალაქეებიმართალიაყოველდღიურადარარიან
პირდაპირჩართულიქვეყნისმართვაში,თუმცახალხიმაინცწარმოადგენსხელი
სუფლებისძალაუფლებისწყაროს.შესაბამისად,მოქალაქეებიარსებითროლს
თამაშობენქვეყანაშიმიმდინარეპროცესებში,რისთვისაცისინიუნდაიცნობდნენ
დემოკრატიულპრინციპებს,გააჩნდეთკონკრეტულიუნარჩვევებიდაგანწყობა
დამოკიდებულებები,რომლებიცხელსშეუწყობენდემოკრატიისგანვითარებას.

სამოქალაქოგანათლებისგზამკვლევისმიზანიაშეგძინოთ
ცოდნარათაუკეთგაიგოთ:

დემოკრატია;
დემოკრატიისგანვითარებასაქართველოში;
მოქალაქეებისროლიდემოკრატიულსაზოგადოებაში.

ზოგისთვის გზამკვლევი შესაძლოაიყოსშესავალიდაცოდნა სრულიადახა
ლიიდეებისმიმართულებით,ზოგისთვისკიესიქნებამიმოხილვაიმთემებისა,
რომლებიცმათთვისუკვენაცნობია.იმისმიუხედავად,თუდემოკრატიულიმოქა
ლაქეობისშემეცნებისრომელეტაპზეიმყოფებით,ესმოგზაურობასავარაუდოდ
მთელისიცოცხლისგანმავლობაშიგაგრძელდება,რადგანდემოკრატიისთანმ
დევიპროცესიაროგორცუდიდესითავისუფლებისშესაძლებლობა,ასევე,დიდი
პასუხიმგებლობებიც.თქვენმოგიწევთმთელიგონებითადაგულითჩაერთოთამ
პროცესშიდაგააცნობიეროთ,თუროგორიმნიშვნელოვანიათქვენიროლიქვე
ყანაშიდემოკრატიისშენარჩუნებისადამისისათანადოგანვითარებისთვის.
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ნა წი ლი I 
ინ დი ვი დი , სა ხელ მ წი ფო 

და კონ ს ტი ტუ ცია

ნამდვილადგვჭირდებათუარამთავრობა?რაარისმთავრობისძირითადიმიზა

ნი?რაროლიაქვსკონსტიტუციას?როგორმოვიქცეთროდესაცადამიანისუფლე

ბებიირღვევა?როგორიასახელმწიფოსმმართველობისშტოებიდაპასუხისმგებ

ლობები?რაარისკარგიმმართველობისძირითადიელემენტები?

ნამდვილადგვჭირდებათუარამთავრობა?

სადიწყებადამთავრდებაადამიანისუფლებასაზოგადოებაში,სადაცარარის
მთავრობა და კანონები? რა ზღუდავს ადამიანის თავისუფალ ქმედებას? მაგა
ლითად, ისეთ სახელმწიფოში, სადაც არ არის მთავრობა/ფორმალური წესები,
როგორდაიცავსადამიანისაკუთარინტერესებს?რამექანიზმებითდაიცავსადა
მიანი საკუთარ სიცოცხლეს?რა მოხდება მაშინ,თურომელიმე ადამიანისთვის
პირადიკეთილდღეობა უფროღირებულიაღმოჩნდება, ვიდრესხვაადამიანის
სიცოცხლის უფლება? უკონტროლო (ბუნებრივადთავისუფალ) გარემოში ასეთ
კითხვებზეპასუხისგაცემასშესაძლოაგადამწყვეტიმნიშვნელობაჰქონდეს.

ბუნებითმდგომარეობაშიცკი,სადაცარარისმთავრობაანკანონები,ადამიანს
აქვსფუნდამენტურიუფლებებიმხოლოდიმიტომ,რომისდაიბადა(ბუნებრივიუფ
ლებები). არსებობსდიდიალბათობა იმისა,რომბუნებითიმდგომარეობის პირო
ბებში ეს უფლებები საერთოდდაიკარგოს. ადამიანური ბუნების მიდრეკილებები
დანგამომდინარე,ყოველთვისგამოჩნდებაისეთიადამიანი,რომელიცადვილად
გადააბიჯებს საკუთარი თავისუფლების საზღვრებს და შეეცდება შეზღუდოს სხვა
ადამიანთა ბუნებრივი უფლებები. ბუნებითი სამართლის სახელმწიფოში არ არის
მთავრობადაკანონისუზენაესობა,რისგამოცადამიანებსსაკუთარიბუნებრივიუფ
ლებებისდაცვათავადვე უწევთ. ძალიან ბევრი სცენარის წარმოდგენა შეიძლება,
თუ როგორ მოხდება ასეთ პირობებში ადამიანთა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისა
და უნივერსალური უფლებების შელახვა და განადგურება. ბუნებითი სამართლის
(ბუნებრივიუფლებებისდაცვის)პირობებშიარსებულიპრობლემებიდანგამომდინა
რე,ლოგიკურიარომსაზოგადოებამგააცნობიერა„კანონიერიძალაუფლებისმქონე
ავტორიტეტის“აუცილებლობა.ესუკანასკნელიშეძლებსიმძირითადიპრობლემე
ბისგადაჭრას,რომლებიცთავსიჩენენბუნებითისამართლისარსებობისპირობებში.



ხელისუფლებაარისისმექანიზმი,რომელსაცაქვსშესაძლებლობაშექმნასისეთი
კანონები,რომლებიცშესაძლებელსგახდიანადამიანთამშვიდობიანთანაცხოვრე
ბას,უზრუნველყოფენუსაფრთხოდაღირსეულსაცხოვრებელპირობებსსაზოგადო
ებასადასახელმწიფოში.ბუნებითიმდგომარეობისმქონესახელმწიფოში,სადაცარ
არისმთავრობაანკანონები,როდესაცადამიანისსიცოცხლე,თავისუფლება,საკუთ
რებაანმისწრაფებებირისკისქვეშდგება,ადამიანიიწყებსფიქრსმათიდაცვისგზებ
ზე.რაშეუძლიაადამიანს,როგორცინდივიდს,გააკეთოსამშემთხვევაში?შეკითხვა
ეხმარება ადამიანებს უკეთესად გაერკვნენ ხელისუფლების არსებობის მიზეზებში.
იმისგაცნობიერებისშედეგად,რომმთლიანობაშისაზოგადოებასარშესწევსუნარი
დაიცვასთავისიწევრებისბუნებრივიუფლებები,ჩნდებასხვატიპისინსტიტუციისსა
ჭიროება.ესუნდაიყოსინსტიტუცია,რომელსაცექნებაძალაუფლებადაავტორიტე
ტიდაადგინოსგარკვეულიწესებისაზოგადოებისთვის.თავისმხრივ,ასეთიწესები
უზრუნველყოფს მდგრადობას, საზოგადოების დინამიური და მშვიდობიანი განვი
თარებისპარალელურად.აუცილებელიხდებაისეთიკანონებისშექმნა,რომლებიც
დაიცავენროგორცპირად,ისესაზოგადოებრივინტერესებს.გარდაამისა,ასეთინ
სტიტუციასუნდაჰქონდესკანონიერიძალაუფლებადაავტორიტეტიერთისმხრივ
იმისთვის,რომშექმნასგარკვეულიწესები, ხოლომეორესმხრივ–უზრუნველყოს
დადგენილიწესებისადაკანონებისდაცვასაზოგადოებისთითოეულიწევრისმიერ.

ამგვარად,მივდივართისეთიკანონიერიძალაუფლებისმქონეავტორიტეტისარ
სებობის აუცილებლობამდე, რომელიც შეძლებს სრულიად განსხვავებული, ცალ
კეული ინდივიდების ან ჯგუფების ხშირად რადიკალურად დაპირისპირებული ინ
ტერესებისგარდაქმნასსაერთოსაზოგადოებრივსახელმწიფომიზნად,რომელიც
ჰარმონიულად მიდის ერთი მიმართულებით. მოქალაქეებმა უნდა დათმონ რიგი
უფლებები,რითაცდაიცავენსაზოგადოებრივინტერესებსდაუზრუნველყოფენუსაფ
რთხოდამშვიდობიანთანაცხოვრებას.ამისერთერთისაუკეთესომაგალითიაის,
რომადამიანებსარაქვთთავისუფლებაიმისთვის,რომმოპარონრაიმეთავისმეზო
ბელს.ესთავისუფლებასახელმწიფოსმიერარისაკრძალული,რადგანისარაკანო
ნიერია.ამსაკითხთანდაკავშირებითმე17ესაუკუნისფილოსოფოსმა,ჯონლოკმა
სოციალურიკონტრაქტისთეორიისმისეულივერსიაჩამოაყალიბა.

რაარისმთავრობისძირითადიმიზანი?

ლოკისთანახმად,სოციალურიკონტრაქტიინდივიდებსადასახელმწიფოსშორის
არისსაუკეთესოგზაიმპრობლემებისგადასაჭრელად,რომელიცე.წ.ბუნებითიმდგო
მარეობისასიჩენსთავს.ლოკისარგუმენტიმდგომარეობდაშემდეგში:იმისათვის,რომ
დაიცვაადამიანისუფლებებიდასაკუთრება,აუცილებელიაგარკვეულუფლებებსადა
თავისუფლებებზეუარისთქმარომელიმემმართველიავტორიტეტისსასარგებლოდ.
ანუიმისათვისრომბუნებითმდგომარეობაშითავიდანიქნასაცილებულიპოტენციური
ქაოსი,ადამიანებითანხმდებიანმმართველიავტორიტეტისარსებობაზე.ასეთხელი
სუფლებასმინიჭებულიაქვსავტორიტეტიდაძალაუფლებადაიცვასადამიანისბუნებ
რივიუფლებები.ესარისსოციალურიკონტრაქტისარსი.მოქალაქეებითანხმდებიან
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იცხოვრონხელისუფლებისმმართველობისპირობებში,ხოლოხელისუფლებაიცავს
მოქალაქეთაბუნებრივუფლებებს.ლოკისმოსაზრებით,ისეთმთავრობას,რომელიც
ვერშეძლებსადამიანთაბუნებრივიუფლებებისდაცვას(დაარღვევსკონტრაქტს),შე
საძლოაუარიუთხრანმმართველობაზეანშეცვალონ,რადგანაცმასმმართველობის
უფლებასწორედხალხისთანხმობისსაფუძველზემიენიჭა.

ლოკი მოვლენების განვითარებას შემდეგი თანმიმდევრობით ხედავს: ბუნე
ბითი მდგომარეობიდან გამოსასვლელად საზოგადოება შეთანხმდა შეექმნა
ავტორიტეტი, ანუ მმართველობა, შედეგად ამ უკანასკნელის ამოცანები გახდა:
საზოგადოებისმართვადამისიუსაფრთხოებისდაცვა.შეთანხმებასაჭიროებდა
მმართველთალეგიტიმაციასისე,რომმათჰქონოდათუფლებაემართათსაზო
გადოება,დაედგინათსავალდებულოწესებისაზოგადოებისთითოეულიწევრის
თვის,უზრუნველეყოთწესებისადაკანონებისდაცვადააღსრულება.

ამ პირობებზე დაყრდნობით ადამიანები მოხალისეობრივად თანხმდებიან
დათმონდაუარითქვანგარკვეულბუნებრივუფლებებზე,როგორიცაა:თავისუფ
ლება,უფლებებიდასაკუთრება,რამაცთავისმხრივმმართველხელისუფლებას
მისცასაზოგადოებისმართვისშესაძლებლობა.მოქალაქეებისმიერსაკუთარუფ
ლებებსადასაკუთრებაზეუარისთქმისერთერთიყველაზენათელიმაგალითია
ის,რასაცმოქალაქეთაუმეტესობაყოველდღიურადაკეთებსესააგადასახადე
ბისგადახდა.მეორემაგალითადშესაძლოამოვიყვანოთის,რომ:რასისტი,ან
მოძალადე ადამიანი არ არისთავისუფალიდა არ აქვს უფლება შეურაცხყოფა
მიაყენოსსხვაადამიანსმისიკანისფერის,რელიგიის, ეთნიკურიკუთვნილების
ანსხვამიზეზებისგამო.ადამიანისთავისუფლებაიმოქმედოსძალადობრივადან
მოახდინოსვინმესდისკრიმინაციაარისშეზღუდული.

მთავრობები მართავენ მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ მართვის ძალაუფლებას
თავადსაზოგადოებააძლევსსაკუთარიუფლებების,საკუთრებისადათავისუფ
ლებებისდათმობისხარჯზე.

რაროლიაქვსკონსტიტუციას?

კონსტიტუცია ერთდროულად საკანონმდებლო და პოლიტიკური ხასიათის
მთავარიდოკუმენტია.მასაქვსძალაუფლებადაარეგულიროსყველაზემნიშვ
ნელოვანისოციალურიდაპოლიტიკურისაკითხები,რაცსაბოლოოჯამშიგან
საზღვრავენ საზოგადოების ცხოვრების წესს. შესაბამისად, ძალაუფლება და
პასუხისმგებლობები სახელმწიფოს ყველადონეზე, იქნება ეს საპარლამენტო,
საპრეზიდენტოთუსასამართლო,რეგულირდებაკონსტიტუციისმიერ.საკონს
ტიტუციორეგულაციებიდაშეთანხმებებიგანსაზღვრავენდააბალანსებენსაზო
გადოებისღირებულებებს,რათაუზრუნველყოფილიიყოსთითოეულიპიროვ
ნებისადამოქალაქისუსაფრთხოდაღირსეულიცხოვრებამისივეუფლებებისა
დათავისუფლებებისდაცვით.
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კონსტიტუციაარისდოკუმენტი,რომელიცარეგულირებსთავისუფლებას,თა
ნასწორობასადაწესრიგსშორისჰარმონიასადაბალანსისე,რომდაცულიიყოს
ადამიანთაუფლებებიდაფუნდამენტურითავისუფლებები.როდესაცმთავრობა
შეზღუდულიასაკუთართავისუფლებებში,მაშინმასშეზღუდულიაქვსსხვაადამი
ანთაშევიწროვებისშესაძლებლობაც.ყველაჩამოთვლილიმიზეზიაქცევსკონ
სტიტუციასქვეყნისუზენაესკანონად,რომელიცგანსაზღვრავსადამიანებისადა
დემოკრატიულისახელმწიფოებისძირითადურთიერთმიმართებებს.

ქართველისახელმწიფომოხელეებიდასაჯაროპირებიპასუხისმგებლებიარიან
დაიცვანკონსტიტუცია.კონსტიტუციისდარღვევაშესაძლოაგახდესპრეზიდენტის
თვის, მთავრობისწევრებისთვის, უზენაესი სასამართლოსხელმძღვანელისთვის,
მთავარი პროკურორისთვის, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსისთვის,
საქართველოსეროვნულიბანკისხელმძღვანელობისიმპიჩმენტისერთერთისა
ფუძველი,თუიმპიჩმენტისმოთხოვნითშესაბამისზემდგომუწყებებსმიმართავენ.

საქართველოსმოქმედიკონსტიტუციაპასუხობსმთავარკითხვას,თუვინარის
მმართველიავტორიტეტიქვეყანაში.კონსტიტუციისთანახმადხალხიარისხელი
სუფლებისწყაროდაავტორიტეტსაცსწორედხალხიწარმოადგენს.

„საქართველოშიხელისუფლებისწყაროახალხი.სახელმწიფოხელისუფლება
ხორციელდებაკონსტიტუციითდადგენილფარგლებში.“

(საქართველოსკონსტიტუცია,მუხლი5.1)

როგორმოვიქცეთროდესაცადამიანისუფლებებიირღვევა?

ადამიანის უფლებებისდარღვევისას არსებობს არაერთისაშუალება იმისათ
ვის,რომნებისმიერმამოქალაქემსაკუთარითავისდაცვისმიზნითმიმართოს:სა
სამართლოს,ომბუდსმენისოფისს(საქართველოსსახალხოდამცველი),მედიას
ანადამიანისუფლებებზემომუშავეარასამთავრობოორგანიზაციას.ადამიანთა
უფლებების დაცვის კუთხით ომბუდსმენის ოფისი მოქალაქეებს მრავალმხრივ
მომსახურებასსთავაზობს.სახალხოდამცველი1(ომბუდსმენი)არისკონსტიტუცი
ურიინსტიტუტი,რომელიცზედამხედველობსადამიანისუფლებებისდაცვასდა
თავისუფლებებს საქართველოს ტერიტორიაზე, ავლენს დარღვევების ფაქტებს
დაფასილიტაციასუწევსდარღვეულიუფლებებისაღდგენას.

იმ შემთხვევაში თუ მოქალაქის უფლებები და თავისუფლებები დაირღვა ან
არის დარღვევის პროცესში, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს
კონსტიტუციით ან/და კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულე
ბებითადაკონვენციებით,მოქალაქესშეუძლიამიმართოსსახალხოდამცველს
მდგომარეობისგამოსწორებისმიზნით.უფლებათადარღვევაშესაძლოამოხდეს
მთავრობის თანამდებობის პირების, სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლე
ბის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საწარმოების, თანამდებობის პირების,
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იურიდიულიდაწესებულებების,ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოე
ბისადასახელმწიფოუწყებებებისმხრიდან.

თუმცა, მოქალაქეებმა ასევე უნდა იცოდნენ,რომ სახალხოდამცველი აღარ
განიხილავს განაცხადსათუ სარჩელს,რომელზეც მას უკვე აქვს მიღებული გა
დაწყვეტილებაგარდაიმშემთხვევისა,თუარარისწარმოდგენილისხვადასხვა
ფაქტებიდაგარემოებებისარჩელთანდაკავშირებით.

თუმოქალაქეთაუფლებებიდაირღვა,სახალხოდამცველსშეუძლია:
გააგზავნოსრეკომენდაციასახელმწიფოორგანოებში,თანამდებობისადაიური
დიულპირებთან,რომელთამხრიდანაცმოხდამოქალაქისუფლებებისდარღვევა;
თუსახალხოდამცველიჩათვლის,რომშესაძლოადანაშაულიმოხდა,მასშეუძ
ლიაშეიტანოსმასალა,რომელსაცთავადფლობსსაგამოძიებოგანყოფილებაში;
შეიტანოსწინადადებებიშესაბამისსააგენტოებშიდისციპლინარულანადმინისტ
რაციულპროცედურებთანდაკავშირებითიმთანამშრომლებისმიმართ,რომელ
თასაქმიანობამაცდაარღვიამოქალაქისუფლებებიდათავისუფლებები;
აცნობოსმასმედიასადამიანისუფლებებისადათავისუფლებებისდარღვევების
შესახებ;
გამოაქვეყნოსადამიანისუფლებებისდარღვევებისშესახებინფორმაციასპეცი
ალურდაყოველწლიურანგარიშებში.

სახალხოდამცველისმომსახურებამოქალაქეებისთვისუფასოა.მოქალაქეებს
ასევე შეუძლიათ მიმართონ ადამიანის უფლებათა დამცველ არასამთავრობო
ორგანიზაციებს.ერთერთიასეთიორგანიზაციააახალგაზრდაიურისტთაასოცი
აცია(საია)2.საიასიურისტებიბენეფიციარებსუტარებენიურიდიულკონსულტაცი
ებსადამიანისუფლებათადაცვისსაკითხებთანდაკავშირებით,ამზადებენსარ
ჩელებსდაიცავენგანმცხადებლისინტერესებსადამიანისუფლებათაევროპულ
სასამართლოში(ECHR).

2004წლიდანსაიაახორციელებსსტრატეგიულსამართალწარმოებასადამი
ანის უფლებათა ევროპულსასამართლოში პატიმრების წამების, არაჰუმანური
დადადამცირებელიმოპყრობის,უკანონოდაპატიმრების,სამართლიანისასა
მართლოპროცესის,დისკრიმინაციისადასაკუთრებისუფლებებისდარღვევის
საკითხებზე.

როგორიასახელმწიფოსმმართველობისშტოები
დაპასუხისმგებლობები?

საზოგადოების თანამედროვე მმართველი, ხელისუფლება იღებს კანონებს,
რომლებმაცუსაფრთხოებასთანერთადუნდადაიცვანსაზოგადოებისღირსებადა
კეთილდღეობა. ხელისუფლებამ უნდა დაიცვას წესრიგი ისეთ ორ ღირებულებას
შორის ჰარმონიის შენარჩუნებით, როგორიცაათავისუფლება დათანასწორობა.
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ხელისუფლებაფოკუსირებულიუნდაიყოსისეთიკანონმდებლობისშექმნაზე,რო
მელიცდაიცავსგონივრულბალანსსთავისუფლებას,თანასწორობასადაწესრიგს
შორის.ასევეუნდააღინიშნოს,რომამღირებულებებსშორისსრულიწონასწორო
ბის დაცვა ერთერთი მთავარიდილემაა თანამედროვე სახელმწიფოების, ხელი
სუფლების, საზოგადოებისა და მოქალაქეებისთვის. ასეთი ურთიერთობა ბევრად
დამოკიდებულიაკანონმდებლობისარსებობასადაგანხორციელებაზე,თუმცამთა
ვარიპასუხისმგებლობაამბალანსისმიღწევაშიმაინცმოქალაქეებსეკისრებათ.ხე
ლისუფლებისმიერკარგიკანონებისმიღებაცადამათისათანადოიმპლემენტაციაც
მნიშვნელოვნადარისდამოკიდებულიპროცესშიმოქალაქეთააქტიურმონაწილე
ობასადაჩართულობაზე.ზოგადად,კანონისდაცვასავალდებულოაყველასთვის
იმისმიუხედავად,თურადამოკიდებულებააქვსამათუიმპირსკონკრეტულიკანო
ნისმიმართ.წესების,ანუკანონებისერთობლიობაქმნისმმართველკანონს.

როდესაც მე18ე საუკუნეში ამერიკელები საკუთარ კონსტიტუციას ქმნიდნენ, მათ
გამოიყენეს საკმაოდ ეფექტიანი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ თავიდან აეცილები
ნათ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება. ეს ინსტრუმენტი იყო ძალთა გადანაწი
ლება, რაც გულისხმობს ძალაუფლების, ავტორიტეტისა და პასუხისმგებლობების
კონსტიტუციურ გადანაწილებას სახელმწიფოს სამ შტოს შორის: საკანონმდებლო
(ამერიკაშიესარისკონგრესი,ხოლოსაქართველოში–პარლამენტი),აღმასრულე
ბელი (სახელმწიფოსმეთაური, ძირითადადპრეზიდენტი ან პრემიერმინისტრი)და
სასამართლო (სასამართლოსისტემა). ამდაყოფისთვის გადამწყვეტი იყო კანონში
„შემოწმებისადადაბალანსების“სისტემისჩადება,რაცგულისხმობს,რომთითოეული
შტოაბალანსებსსხვაშტოებისძალაუფლებასდააკონტროლებსძალაუფლებისბო
როტადგამოყენებისშემთხვევებს.„შემოწმებისადადაბალანსების“ძლიერისისტემა
ერთერთიგზაა,რომლისმეშვეობითაცამერიკელებმათავიდაიცვესქვეყანაშიტირა
ნიისადაძალაუფლებისბოროტადგამოყენებისგან.მაგალითადკანონს,რომელსაც
კონგრესიმიიღებსპრეზიდენტსშეუძლიავეტოდაადოს.მაშინაცკი,თუპრეზიდენტი
დაკონგრესიმხარსდაუჭერსამათუიმკანონს,სასამართლოსმაინცშეუძლიაგადაწყ
ვიტოს,რომესკანონიარისარაკონსტიტუციური.მოქალაქეებიასევემნიშვნელოვან
როლსთამაშობენ„შემოწმებისადადაბალანსების“სისტემისშესაბამისიფუნქციონი
რების უზრუნველყოფისთვის. სახელმწიფო მოწყობის იმავე პრინციპს აღიარებს სა
ქართველოსარსებულიკონსტიტუცია.საქართველოსსახელმწიფომმართველობის
გადანაწილებისშესახებინფორმაციაიხილეთქვემოთწარმოდგენილგრაფაში.

საქართველოსსახელმწიფოსმმართველობის
კონსტიტუციითგანსაზღვრულიშტოები

*ასახულიაკონსტიტუციაშიშეტანილიუკანასკნელიცვლილებები,რომლებიცძა
ლაში2013წლისსაპრეზიდენტოარჩევნებისშემდეგშევიდა.

*ექსპერტები ეყრდნობიან კონსტიტუციას და საჭიროებისამებრ აკეთებენ საკუ
თარინტერპრეტირებას.
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პარლამენტი(საქართველოსკონსტიტუცია,მუხლები:48,63,80,81)

ქვეყნისუმაღლესიწარმომადგენლობითიორგანო;
აქვსსაკანონმდებლოძალაუფლება;
განსაზღვრავს სახელმწიფოს საშინაოდა საგარეო პოლიტიკის ძირითად მი
მართულებებს;
აქვსმთავრობისიმპიჩმენტისუფლებამოსილება;
არჩეულიასაყოველთაო,თანასწორიდაპირდაპირიარჩევნებითდაპასუხისმ
გებელიახალხისწინაშე.

პრემიერმინისტრი(საქართველოსკონსტიტუცია,მუხლი79)

მთავრობისმეთაური;
პრემიერმინისტრი განსაზღვრავს მთავრობის საქმიანობის მიმართულებებს,
ორგანიზაციასუწევსმთავრობისსაქმიანობას,ახორციელებსმთავრობისწევ
რებისსაქმიანობისკოორდინაციასდაკონტროლს;
პრემიერმინისტრითანამდებობაზენიშნავსმთავრობისწევრებს (მინისტრებს)
პრეზიდენტისთანხმობით,ასევეუფლებამოსილიათანამდებობიდანგაანთავი
სუფლოსმთავრობისწევრები;
პრემიერმინისტრისკანდიდატურასსაპარლამენტოუმრავლესობაწარუდგენსპრე
ზიდენტს. თავის მხრივ პრეზიდენტი ახდენს შერჩეული კანდიდატის ნომინირებას
პარლამენტშიკენჭისყრისმიზნით.პარლამენტიამტკიცებსანუარსაცხადებსკანდი
დატისდანიშვნაზე.პრემიერმინისტრიპასუხისმგებელიაპარლამენტისწინაშე.



პრეზიდენტი(საქართველოსკონსტიტუცია,მუხლი69)

პრეზიდენტიარისსაქართველოსსახელმწიფოსმეთაური,ქვეყნისერთიანობი
სადაეროვნულიდამოუკიდებლობისგარანტი;
პრეზიდენტიარისსამხედროძალებისუმაღლესიმთავარსარდალი;
პრეზიდენტიწარმოადგენსსაქართველოსსაგარეოურთიერთობებში;
არჩეულიასაყოველთაო,თანასწორიდაპირდაპირიარჩევნებითდაპასუხისმ
გებელიახალხისწინაშე.

სასამართლოხელისუფლება(სასამართლოები)

(საქართველოსკონსტიტუცია,მუხლები:82,84)

 სასამართლოხელისუფლებადამოუკიდებელიადა მას ახორციელებენ მხო
ლოდსასამართლოები;
სასამართლოსაქტებისავალდებულოაყველასახელმწიფოორგანოსადაპი
რისთვისქვეყნისმთელტერიტორიაზე;
მოსამართლე დამოუკიდებელია თავის ქმედებაში და მოქმედებს მხოლოდ
კონსტიტუციისადაკანონითგათვალისწინებულინორმებისფარგლებში;
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ნებისმიერისახისზეწოლამოსამართლეზეანჩარევამისსაქმიანობაშიმისგადაწყვე
ტილებაზეგავლენისმოხდენისმიზნითარისაკრძალულიდაისჯებაკანონით.

საკონსტიტუციოსასამართლო(საქართველოსკონსტიტუცია,მუხლი89)

საკონსტიტუციოდავებისგანმხილველიორგანო;
იღებსგადაწყვეტილებებსკონსტიტუციის,კონსტიტუციურიშეთანხმების,კანო
ნების,მოქალაქეთაგაერთიანებისშესახებ;
იხილავს რეფერენდუმისა და არჩევნების მომწესრიგებელი ნორმების და ამ
ნორმებისსაფუძველზეჩატარებულიარჩევნების(რეფერენდუმის)კონსტიტუცი
ორობასთანდაკავშირებულდავას;
იხილავსდავასსახელმწიფოორგანოებსშორისკომპეტენციისშესახებ;
იხილავსსაერთაშორისოხელშეკრულებებისდაშეთანხმებებისკონსტიტუციუ
რობისსაკითხს;
პირის სარჩელის საფუძველზე იხილავს ნორმატიული აქტების კონსტიტუციუ
რობას საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებული ადამიანის
ძირითადუფლებებთანდათავისუფლებებთანმიმართებით;
საკონსტიტუციოსასამართლოსგადაწყვეტილებასაბოლოოა.არაკონსტიტუციურად
ცნობილინორმატიულიაქტიანმისინაწილიკარგავსიურიდიულძალასსაკონსტი
ტუციოსასამართლოსშესაბამისიგადაწყვეტილებისგამოქვეყნებისმომენტიდან.



უზენაესისასამართლო(საქართველოსკონსტიტუცია,მუხლი90)

 უზენაესი სასამართლო არის უმაღლესი საკასაციო სასამართლო საქართვე
ლოში,რომლისყველაგადაწყვეტილებასაბოლოოა.

მაშინ,როდესაცსახელმწიფოსთითოეულიშტოღასრულებსმასზედაკისრე
ბულ მოვალეობას მინიჭებული ძალაუფლების ფარგლებში, ურთიერთკონტ
როლის მექანიზმი აქტიურად მუშაობს, რომელიც თავის მხრივ სახელმწიფოში
ძალაუფლებისგადანაწილებისპრინციპსემყარება.ამპრინციპისთანახმადსა
ხელმწიფოს არც ერთ შტოს არ აქვს უფლება და შესაძლებლობა შეასრულოს
სხვაშტოსთვისმინიჭებულიფუნქციებიდაუფლებამოვალეობები.

„სახელმწიფო ხელისუფლება ხორციელდება ხელისუფლების დანაწილების
პრინციპზედაყრდნობით.“(საქართველოსკონსტიტუცია,მუხლი5.4)

რაარისკარგიმმართველობისძირითადიელემენტები?

კარგიმმართველობისმნიშვნელოვანიელემენტებიაერთიანებსშემდეგპრინ
ციპებს:მონაწილეობა,კანონისუზენაესობა,გამჭვირვალობა,ანგარიშვალდებუ
ლებადაკონსენსუსი.
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მონაწილეობაგულისხმობს,რომსაზოგადოებისთითოეულწევრსაქვსშესაძ
ლებლობა მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რაც თავის მხრივ მოიცავს: საარჩევნო
წარმომადგენლების არჩევას (წარმომადგენლობითი დემოკრატიის შემთხვევა
ში),მონაწილეობასრეფერენდუმში,საჯაროდისკუსიებში,ისევეროგორცთავად
საკანონმდებლოპროცესში(მართალიამოქალაქეებითავადარქმნიანკანონებს,
მაგრამდემოკრატიულისაზოგადოებისპირობებშიმიღებულია,რომმოქალაქეები
უკავშირდებიანმათმიერარჩეულწარმომადგენლებსდაგამოთქვამენსაკუთარ
მოსაზრებებსკანონპროექტთანდაკავშირებით,რომელსაცსაბოლოოჯამშიანმი
იღებენანარა.ასეთიმონაწილეობისერთერთიმნიშვნელოვანიკომპონენტიაის,
რომმოქალაქეებიკარგადუნდაიყვნენინფორმირებულიიმკანონპროექტებისშე
სახებ,რომელსაცპარლამენტიგანიხილავსდაამასთანუნდაჰქონდეთსაკმარისი
დრო,რომგამოხატონსაკუთარიმოსაზრებააღნიშნულთანდაკავშირებით).მონა
წილეობისასეთიფორმებისმოქმედებისპირობებში,თითოეულმოქალაქესუნდა
ჰქონდესისეთიგანცდა,რომეკუთვნისამსახელმწიფოს.

კანონის უზენაესობა ამკვიდრებს კანონმორჩილებას სახელმწიფოში, სადაც
მოქალაქესა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობისა და სახელმწიფო მმარ
თველობის შტოების ფუნქციონირების საფუძველი არის კანონმდებლობა. არც
ერთიადამიანიარდგასკანონზემაღლა.როდესაცუმრავლესობისსურვილით
ხელისუფლებაშიმოდიანთანამდებობისპირებიდემოკრატიამუნდაუზრუნველ
ყოსის,რომმთავრობამდასასამართლომსაკმარისიგარანტიებისსაფუძველზე
დაიცვანთითოეული ადამიანის უფლებები, განსაკუთრებით უმცირესობათა უფ
ლებები,რომელთადაცვასითვალისწინებსსაქართველოსკანონმდებლობა.

გამჭვირვალობაგულისხმობსიმას,რომსახელმწიფოსმიერმიღებულიგადაწყ
ვეტილებებისადაგაწეულიდანახარჯებისშესახებინფორმაციამოქალაქეებისთვის
უნდაიყოსხელმისაწვდომიდაგასაგები.გადაწყვეტილებისმიღებისპროცესი,ისევე
როგორცმისიგანხორციელებისმეთოდებისაზოგადოებისთვისსაჯაროუნდაიყოს.

ანგარიშვალდებულება არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ანგარიში ჩაა
ბაროსმოქალაქეებსადაორგანიზაციებსსხვადასხვა შესრულებულისამუშაოს,
მომავალიგეგმებისადაამოცანებისშესახებ.ესასევეგულისხმობსიმას,რომსა
ხელმწიფოშიმოქმედებსკანონიერისისტემებიდადაწესებულებები,რომლებიც
რეაგირებასახდენენარაკანონიერქმედებებზე.

კონსენსუსზე ყურადღებისგამახვილება მოითხოვსგადაწყვეტილებებს,რომ
ლებიც მიმართულია საზოგადოებაში არსებული განსხვავებული მოსაზრებების
მოსმენასადაგათვალისწინებაზე,ამასთანმოითხოვსგადაწყვეტილებისმიღების
პროცესშიბალანსისადამთლიანობისშენარჩუნებისაუცილებლობას.
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ნა წი ლი II
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი

რაარისადამიანისუფლებები?რავალდებულებებიაკისრიასახელმწიფოს?რო
გორუნდაიყოსდაცულისახელმწიფოსმიერეროვნულდაეთნიკურუმცირესო
ბათაუფლებები?

რაარისადამიანისუფლებები?

პიროვნებასდაბადებიდანვემინიჭებულიაქვსგარკვეულიუფლებები.ადამია
ნისუფლებებიერთნაირიადედამიწისნებისმიერკუთხეშიმცხოვრებისთვის.ყო
ველიპიროვნებადაცულიამიუხედავადისეთიგანსხვავებებისა,როგორიცაარა
სა,კანისფერი,სქესი,ენა,რელიგია,პოლიტიკურიდასხვასახისმოსაზრებები,
ეროვნულიანსოციალურიწარმომავლობა,საკუთრება,ტიტულიდასხვ.ადამია
ნისუფლებებიუნივერსალურიადაუკლებლივყველაპიროვნებაზევრცელდება.

გაერთიანებული ერების საყოველთაო დეკლარაცია მოიცავს მსოფლიოში სა
ყოველთაოდშეთანხმებულადამიანისუფლებებს,როგორებიცაა:განათლებისუფ
ლება;მუშაობისუფლება;დასვენებისადაგართობისუფლება;სახალხოშეკრების
უფლება; გამოხატვისდა აზროვნებისთავისუფლება;დაუშვებელიათვითნებურად
დაკავება,დაპატიმრებაანქვეყნიდანგაძევებადაა.შ.გაეროსადამიანისუფლებათა
სრულისიისნახვაშესაძლებელიალინკზე:http://www.un.org/en/documents/udhr/

ადამიანისუფლებებიწარმოიშვადაგანვითარდასხვადასხვარეგიონებიდან,
მრავალფეროვანიკულტურებიდანდაფილოსოფიურიშეხედულებებიდან,ასევე
მრავალფეროვანიეთიკურიდარელიგიურიგარემოებებიდან.ისინიწარმოადგე
ნენსახელმწიფოსგან,სხვამოქალაქეებისგანდაკანონებისგანპიროვნებისთავ
დაცვისათვისმინიჭებულსაშუალებებს.

რავალდებულებებიაკისრიასახელმწიფოს?

სახელმწიფოვალდებულიადაიცვასჩვენიუფლებები:დაიცვასჩვენისიცოცხლე,
ღირსებადაპირადიხელშეუხებლობა;უზრუნველყოსგადაადგილებისთავისუფლე
ბა;ხელიშეუწყოსგანათლებასთავისუფალდათანასწორპირობებშიდადააფუძნოს
ისეთიგარემო,სადაცამუფლებებისგანხორციელებადისკრიმინაციისგარეშეიქნე
ბაშესაძლებელი.



არცერთიქვეყანაარმიიჩნევათავისუფლადდადემოკრატიულადმანამ,სა
ნამქვეყნისიურისდიქციაშიმყოფპიროვნებებს(მოქალაქეებს,მოქალაქეობის
არმქონეპიროვნებებსდაუცხოელებს)არექნებათყველაუფლებადათავისუფ
ლებამინიჭებული.ადამიანისუფლებებიდაფუძნებულიაშემდეგღირებულებებ
ზე:თანასწორობა,შემწყნარებლობა,დემოკრატია,ღირსება,თავისუფლება
დასამართლიანობა.

თანასწორობისღირებულებაგამოხატულიაკანონისწინაშეთანასწორობაში,
ასევეგანსხვავებულიკულტურულიდარელიგიურიუფლებებისთანასწორობაში.
თანასწორობააძლევსსაშუალებასნებისმიერადამიანსრომიყოსთანაბარპი
რობებშისხვაადამიანთან,მაგრამამსაშუალებისგამოყენებადამოკიდებულია
თვითონპიროვნებაზე.თანასწორობისგამოდაცულიასახელმწიფოსმიერყვე
ლაპიროვნებისმიმართთანაბრადმოქცევა.დაუშვებელიაერთიპიროვნებისთ
ვისუსაფუძვლოპრივილეგიისმინიჭება,როდესაცსხვისიუფლებაილახება.

შემწყნარებლობა ანუ ტოლერანტობა გულისხმობს ჩვენი მრავალფეროვ
ნებით მდიდარი მსოფლიო კულტურების, ჩვენი გამოხატვის ფორმების პატი
ვისცემას, მიღებასა და დაფასებას. ეს ნიშნავს ვიყოთ ჰუმანურები, რაც წახა
ლისებულია ცოდნით, ღიაობით, კომუნიკაციით, აზროვნების თავისუფლებით,
სინდისითდარწმენით.ტოლერანტობაარისგანსხვავებულობასთანჰარმონია.
ესარარისმხოლოდმორალურიმოვალეობა,ესასევეპოლიტიკურიდაკანო
ნისმოთხოვნაა.ტოლერანტობა არისღირსებარაცშესაძლებელსხდისმშვი
დობას,ხელსუწყობსომისკულტურისმშვიდობისკულტურითჩანაცვლებას3.

შემწყნარებლობასხვათამოსაზრებების,გამოხატვისსხვადასხვაფორმებისა
და პიროვნული ინდივიდუალიზმის განვითარების მიმართ პატივისცემას ნერ
გავს.ასევე,ტოლერანტობაგულისხმობსსხვებისმოსაზრებებისმოსმენისუნარს
იმშემთხვევაშიცკი,თუისინიმსმენელისთვისმიუღებელია.შემწყნარებლობის
გამოხატვასხვათარელიგიებისადაეროვნულობისმიმართწარმოადგენსადა
მიანთაუფლებებისდაცვისსაფუძველს.

დემოკრატია,როგორცპოლიტიკურიმმართველობანიშნავსხალხისმმართ
ველობას,როდესაცარამხოლოდუმრავლესობისუფლებები,არამედუმცირე
სობისუფლებებიცეფექტურადარისდაცული.ესარგულისხმობსუმცირესობის
შეუზღუდავძალაუფლებას,არამედგულისხმობსუმრავლესობისშეზღუდულძა
ლაუფლებასგარკვეულიღირებულებებითადაადამიანისუფლებებით,რამეთუ
ღირებულებები გამყარებულია კანონითდათანაბრად ეხება უმრავლესობასა
დაუმცირესობას.

ღირსება,ესარისუნარიშეინარჩუნოსაკუთარითავისპატივისცემა,რაცწარმოად
გენსყველაადამიანისუფლებათადათავისუფლებათაწყაროს.ღირსებისგრძნობა
ისეროგორცთითოეულს,ასევეყველაადამიანსაქვსახალშობილიაისთუდამნაშავე.
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თავისუფლებაარისშენისურვილისმიხედვითმოქმედებაიმზღვრამდე,ვიდრე
ისხელსშეუშლისსხვისთავისუფლებას.

სამართლიანობა განასახიერებს ფასეულობას, რომელიც დამყარებულია მი
ზანშეწონილებაზე,კანონზე,ეთიკასადასხვასაშუალებებზე.

როგორუნდაიყოსდაცულისახელმწიფოსმიერეროვნულ
დაეთნიკურუმცირესობათაუფლებები?

ქვეყანაარისპოლიტიკურიგაერთიანება,რომლისსაზოგადოებამთვითგამორ
კვევისპროცესიგაიარადააქვსსაერთოისტორია,ენა,კულტურა,ტრადიციები,ტე
რიტორია,ადმინისტრაციულისახელმწიფოინსტიტუტებიდაიმართებაერთიმთავ
რობისიურისდიქციით.საქართველომრავალეთნიკურიქვეყანაადამიისწრაფის
ტოლერანტულობისადაყველამოქალაქისადმითანასწორიდამოკიდებულების
კენ.„ეთნიკურიჯგუფიარისმოსახლეობა,რომლისწევრებიცერთმანეთთანიდენ
ტიფიკაციასაკეთებენრეალურადანსავარაუდოდარსებულსაერთოგენეალოგი
ასთან ან წინაპრებთან“4. ზოგადადეროვნულიუმცირესობა არისსახელმწიფოში
მცხოვრებიმოქალაქეთაჯგუფი,რომლისრიცხოვნობაცჩამოუვარდებამოსახლე
ობისუმრავლესობისას,ისინიუმრავლესობისგანგანსხვავებულენაზესაუბრობენ,
მისდევენსხვარელიგიასდასხვაეთნიკურიწარმოშობააქვთ.

თანამედროვე სახელმწიფოებისთვის დამახასიათებელია მრავალი ეთნიკური და
რელიგიურიშემადგენლობა,დემოკრატიააერთიანებსსხვადასხვამოსაზრებებს,იდე
ებს,ცხოვრებისწესებს.თანამედროვესაერთაშორისოსაკანონმდებლოინსტრუმენტები
კრძალავენნებისმიერისახისდისკრიმინაციას„ეროვნულანეთნიკურჯგუფებზე“.

საქართველოსკონსტიტუციისმიხედვით:„საქართველოსმოქალაქენითანასწორი
არიანსოციალურ,ეკონომიკურ,კულტურულდაპოლიტიკურცხოვრებაშიგანურჩევ
ლადმათიეროვნული,ეთნიკური,რელიგიურითუენობრივიკუთვნილებისა.საერ
თაშორისოსამართლისსაყოველთაოდაღიარებულიპრინციპებისადა ნორმების
შესაბამისად მათ უფლება აქვთთავისუფლად, ყოველგვარიდისკრიმინაციისადა
ჩარევისგარეშეგანავითარონთავიანთიკულტურა,ისარგებლონმშობლიურიენით
პირადცხოვრებასადასაზოგადოებაში“.(საქართველოსკონსტიტუცია,38.1მუხლი).

1992წელსგაერომმიიღო„ეროვნული,ეთნიკური,რელიგიურიდაენობრივიუმ
ცირესობებისადმი მიკუთვნებულადამიანთა უფლებების“დეკლარაცია,რომლის
მიხედვით,ეროვნულუმცირესობებსუნდაჰქონდეთუფლებათავისუფლადგამო
ხატონსაკუთარიკულტურა,რელიგიადაენა,როგორცსაზოგადოებაშიისეპირად
ცხოვრებაში. აქვთ უფლება, რომ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სახელმწიფოს
კულტურულ, რელიგიურ, სოციალურ, ეკონომიკურდა საზოგადოებრივ ცხოვრე
ბაში, ასევე მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ცენტრ
ლურთუადგილობრივდონეზე, იმსაკითხებთანმიმართებაში,რომლებიცეხება
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მათ,როგორცეროვნულუმცირესობებს.„სახელმწიფომუნდამიიღოსზომები,რომ
შექმნასხელსაყრელიგარემო,იმისთვისრომუმცირესობებისწარმომადგენლებმა
გამოხატონსაკუთარიგანსხვავებულობა,განავითარონსაკუთარიკულტურა,ენა,
რელიგია,ტრადიციებიდაჩვევები,იმკერძოშემთხვევებისაღკვეთისპარალელუ
რად,რომლებიცარღვევენსახელმწიფოკანონსდაეწინააღმდეგებიანსაერთაშო
რისოსტანდარტებს“(მუხლი4.2).უმცირესობებმაცთავისმხრივ,პატივიუნდასცენ
კანონსდაიმფაქტს,რომ„აკრძალულიაყველაქმედება,რომელიცეწინააღმდეგე
ბაგაეროსმიზნებსადაპრინციპებს,მათშორისსუვერენულთანასწორობას,ტერი
ტორიულმთლიანობასდაქვეყნებისპოლიტიკურდამოუკიდებლობას“(მუხლი8.4).

მსგავსდამოკიდებულებებსშევხვდებითსაქართველოსკონსტიტუციაში:

„საერთაშორისოსამართლისსაყოველთაოდაღიარებულიპრინციპებისადანორმე
ბისშესაბამისად,უმცირესობათაუფლებებისგანხორციელებაარუნდაეწინააღმდეგებო
დესსაქართველოსსუვერენიტეტს,სახელმწიფოწყობილებას,ტერიტორიულმთლიანო
ბასადაპოლიტიკურდამოუკიდებლობას“(საქართველოსკონსტიტუცია,მუხლი38.2).
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სა ხელ მ წი ფო ვალ დე ბუ ლია და იც ვას 

ჩვე ნი უფ ლე ბე ბი: და იც ვას ჩვე ნი სი ცოცხ ლე, 

ღირ სე ბა და პი რა დი ხელ შე უ ხებ ლო ბა; 

უზ რუნ ველ ყოს გა და ად გი ლე ბის 

თა ვი სუფ ლე ბა; ხე ლი შე უწყოს გა ნათ ლე ბას 

თა ვი სუ ფალ და თა ნას წორ პი რო ბებ ში და 

და ა ფუძ ნოს ისე თი გა რე მო, სა დაც ამ 

უფ ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა დის კ რი მი ნა ცი ის 

გა რე შე იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი.
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ნა წი ლი III
სამოქალაქო საზოგადოება და 

მოქალაქეთა მონაწილეობა

  
რაარისსამოქალაქოსაზოგადოება?რატომუნდამონაწილეობდესმოქალაქესა

ზოგადოებრივიპრობლემებისგადაწყვეტაში?რატომარისმოქალაქეთააქტიუ

რობადემოკრატიისთვისაუცილებელი?რაარისსაჯაროინფორმაციადაროგორ

გამოვითხოვოთის?რაროლიშეუძლიაითამაშოსცალკეულმაპიროვნებამსაზო

გადოებაშიდემოკრატიისშენარჩუნებასადაგანვითარებაში?

რაარისსამოქალაქოსაზოგადოება?

წლებისგანმავლობაშიამტერმინმასაზოგადოებისფართოსპექტრიმოიცვა.
მსოფლიო ბანკი ტერმინ სამოქალაქო საზოგადოებას შემდეგნაირად განმარ
ტავს: სამოქალაქოსაზოგადოებაარასამთავრობოდაარამომგებიანიორგანი
ზაციებისფართოსპექტრია,რომლებიცსაზოგადოებივცხოვრებაში არსებობენ
დაგამოხატავენმათიწევრებისადასხვათაინტერესებსადაფასეულობებს,ეთი
კური,კულტურული,პოლიტიკური,სამეცნიერო,რელიგიურიანფილანტროპული
თვალსაზრისებისგათვალისწინებით.სამოქალაქოსაზოგადოებრივიორგანიზა
ციები(CSOs)არიან:საზოგადოებრივიჯგუფები,არასამთავრობოორგანიზაციები
(NGOs),პროფესიულიკავშირები,მკვიდრიმოსახლეობისჯგუფები,საქველმოქ
მედოორგანიზაციები,რელიგიურიორგანიზაციები, პროფესიული ასოციაციები
დაფონდები5.

სამოქალაქოსაზოგადოების არსებობა ჯანმრთელიდემოკრატიულისაზოგა
დოებებისარსებითიმახასიათებელია.როდესაცცალკეულიპიროვნებებისაერ
თოინტერესებითადასაფუძვლებითერთობლივადიწყებენმუშაობას,იზიარებენ
რესურსებს,მეტადშეუძლიათმიაღწიონმიზანს,ვიდრეამასცალკეულიპიროვ
ნებებიმარტოებიშეძლებენ.სამოქალაქოსაზოგადოებასხვადასხვაროლსთა
მაშობს. მისი ზოგიერთიჯგუფებილობირებენ კანონმდებლებზე კანონშიცვლი
ლებებისშეტანისმიზნით,მაშინროდესაცსხვაჯგუფებილობირებენარსებული
კანონებისდაცვასადამათაღსრულებას;ზოგიერთიჯგუფებიშესაძლოახედავ
დნენ საკუთარ როლს სხვადასხვა საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორ

5 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,contentMDK:20101499~menuPK:244752~pagePK:
220503~piPK:220476~theSitePK:228717,00.html



მირებასადა განათლებაში; ზოგიც შესაძლოა იყოს გარკვეული საკითხის გაუმ
ჯობესებისკენ მიმართულ მოქმედებაზე ორიენტირებული; ზოგიერთი მსხვილი
სამოქალაქოორგანიზაციაშესაძლოაორანმეტზემოთჩამოთვლილსახორციე
ლებდესგარკვეულისაკითხ(ებ)ისგასაუმჯობესებლად.

დემოკრატიულისაზოგადოებისწევრებსაქვთუფლებაორგანიზებულადითა
ნამშრომლონრათადაადგინონმიზნები,განსაზღვრონსაჭიროებები,ზეგავლენა
იქონიონსაჯაროპოლიტიკაზედამოითხოვონხელისუფლებისანგარიშვალდე
ბულება.ესშესაძლოამიღწეულიქნასსამოქალაქოსაზოგადოებით,რომელიც
ძლევამოსილიხერხიახელისუფლებისანგარიშვალდებულებისმოთხოვნისადა
ცვლილებებისადვოკატირებისთვის.

დემოკრატიამ უნდა შექმნას სამოქალაქოსაზოგადოების არსებობისადაფუნ
ქციონირებისთვის ხელსაყრელი გარემოებები. დემოკრატიულ საზოგადოებებში
სამოქალაქოსაზოგადოებადაცულიაკანონით. სახელმწიფო/ხელისუფლებაარ
უნდაქმნიდესანდაერეოდესსამოქალაქოსაზოგადოებრივიორგანიზაციებისსაქ
მიანობებში,მაგრამშეუძლიაითამაშოსმნიშვნელოვანიროლირათაშექმნასსა
კანონმდებლოჩარჩოსამოქალაქოსაზოგადოებრივიორგანიზაციებისთავისუფ
ლადდადამოუკიდებლადფუნქციონირებისთვის. სხვა სიტყვებითრომ ვთქვათ,
ხელისუფლებამარუნდააკონტროლოსსამოქალაქოსაზოგადოება,მაგრამმას
აქვსძალაუფლებადაარეგულიროსმათისაქმიანობებიკანონებისსაშუალებით.

სამოქალაქოსაზოგადოებისერთერთიმნიშვნელოვანიმისიაახელისუფლების
საქმიანობისმონიტორინგიდადეტალურიშესწავლა.ფაქტია,რომხელისუფლებებს
აქვთტენდენცია,გადაამეტონთავიანთძალაუფლებას.ესძირითადადმაშინხდება,
როდესაცხელისუფლებაიყენებსთავისუფლებებსათუძალაუფლებას,მაგრამარ
მოწმდებადაარასრულებსთავისვალდებულებებსმოქალაქეებისმიმართ.

სამოქალაქოსაზოგადოებაარუნდაჩაერიოსხელისუფლებისსაქმიანობაში.
მანასევეარუნდაშეასრულოსხელისუფლებისფუნქციები,მასარაქვსუფლება
გამოსცესანდაპრაქტიკაშიგანახორციელოსკანონები,ასევე,განახორციელოს
აღმასრულებელიძალაუფლება.ესყველაფერიზემოთთქმულიხელისუფლების
პრეროგატივაა.მიუხედავადამისა,სამოქალაქოსაზოგადოებასაქვსუფლებაგა
მოაშკარავოსხელისუფლებისმიერძალაუფლებისბოროტადგამოყენებისსხვა
დასხვაშემთხვევები,მაგალითად,გამოაშკარავოსკანონისდარღვევის,პიროვ
ნული თავისუფლებისა და ღირსების შეურაცხყოფის შემთხვევები. ამასთანავე,
როგორცესსაიასშესახებსაუბრისასუკვეაღვნიშნეთ,სამოქალაქოსაზოგადო
ებამუნდადააკმაყოფილოსსაზოგადოებისმოთხოვნამაშინ,როდესაცამასარ
აკეთებსმთავრობაანკერძოსექტორი.

მართალია, სამოქალაქო საზოგადოებას არ შეუძლია შეცვალოს ხელისუფ
ლება ან თავის თავზე აიღოს ხელისუფლების ფუნქციები, მაგრამ მას უთუოდ
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აქვს უფლება გააკონტროლოს ხელისუფლების საქმიანობები და ზეგავლენა
მოახდინოს მათზე. გამომჟღავნებადა გაკრიტიკება,რეკომენდაციების გაწევა
და კონსტრუქციული თანამშრომლობის შეთავაზება, საპროტესტო განცხადე
ბები, მშვიდობიანისაპროტესტომანიფესტაციებისმოწყობადამათშიმონაწი
ლეობა–ესენიისრამდენიმესაშუალებაა,რითაცსამოქალაქოსაზოგადოებას
აქვსუნარიუბიძგოსხელისუფლებასდაიცვასსოციალურისამართლიანობადა
ადამიანისუფლებები.ესსაშუალებებივერუზრუნველყოფენშესანიშნავატმოს
ფეროსქვეყანაში,მაგრამმათშეუძლიათშეამცირონსახელმწიფოსუნარიგა
დააჭარბოსთავისძალაუფლებასდაგაზარდოსმთავრობისანგარიშვალდებუ
ლებისშეგრძნება.

რატომუნდამონაწილეობდესმოქალაქესაზოგადოებრივი
პრობლემებისგადაწყვეტაში?

„იმედის“საქმესაქართველოსუახლესისტორიაშისამოქალაქოსაზოგადოე
ბისერთერთიმაგალითია.2000წელსსაქართველოსმოქალაქეებმაგამოიძი
ესჯანმრთელობისმდგომარეობისსაკითხებიბავშვებშიდაგადაწყვიტესდაე
არსებინათარასამთავრობოორგანიზაცია„იმედი“.2001წელს„იმედმა“მიიღო
გაეროს ბავშვთაფონდის (UNICEF)დაფინანსება პროექტისთვის სახელწოდე
ბით „ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი საქართველოს
მთიან რეგიონებში“. პროექტის განმავლობაში „იმედისთვის“ ნათელი გახდა,
რომგარკვეულრეგიონებშიბავშვებისუმრავლესობასჰქონდაფარისებრიჯირ
კვლისმწვავეპრობლემები,რაციოდისნაკლებობითიყოგამოწვეული.ასევე
გაირკვა, რომ ამასთან დაკავშირებით არ არსებობდა სახელმწიფო პროგრა
მები. „იმედის“ წევრებმა ანგარიში წარადგინეს ჯანდაცვის სამინისტროში და
ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანი
ზაციებში.ამასთანავე,ლობირებდნენ,რათახელისუფლებასმიეღოზომებიდა
მიეწოდებინაიოდიზირებულიმარილიმაღალმთიანრეგიონებში.

2002 წელს „იმედმა“ თანამშრომლობა შესთავაზა ორგანიზაციას „ქალი და
ჯანმრთელობა“მაღალმთიანრეგიონებშიქალთარეპროდუქტიულიჯანმრთე
ლობისმდგომარეობაზეკვლევისჩასატარებლად.კვლევამაჩვენა,რომიოდის
ნაკლებობას მთიან რეგიონებში ჰქონდა უარყოფითი გავლენა არა მხოლოდ
ბავშვთა, არამედ ქალთა ჯანმრთელობაზეც, რაც დაკავშირებული იყო საშვი
ლოსნოს კიბოს გამოწვევასთან. „იმედის“ რეკომენდაციებმა შედეგად მოიტა
ნა სპეციალური სახელმწიფო პროგრამები,რომლებმაც უზრულველყვეს მთი
ანირეგიონების უმრავლესობისთვის  იოდიზირებულიმარილისმიწოდება. იმ
რეგიონებში, სადაც სახელმწიფო ძალისხმევა არ იყო საკმარისი არასამთავ
რობოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების საშუალებით მოხერხდა ჰუ
მანიტარული მისიების განხორციელება. ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების
ხელისუფლებასთანთანამშრომლობითსაზოგადოებრივიპრობლემისგადაწყ
ვეტისნათელიმაგალითი.
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რატომარისმნიშვნელოვანიმოქალაქის
მონაწილეობადემოკრატიისთვის?

საქართველოსდემოკრატიულიგანვითარებისთვის ერთერთიგამოწვევა ხე
ლისუფლებაში და მის გარეთ მოქალაქეთა მონაწილეობაა. მოქალაქეთა მო
ნაწილეობისრეალიზებაუმნიშვნელოვანესიაკარგიმმართველობისპრინციპის
უზრუნველყოფისთვის.კარგიმმართველობაერთისმხრივგულისხმობსსაზოგა
დოებასდამოქალაქეს,რომლებსაცაქვთსურვილიდასაზოგადოებრივცხოვ
რებაშიმონაწილეობისათვისაუცილებელიუნარჩვევები,ხოლომეორესმხრივ
–საჯარომოხელეებს,რომლებსაცუნდათითანამშრომლონმოქალაქეებთან.

დემოკრატია არ გულისხმობს მხოლოდ მოქალაქეთა მონაწილეობას არ
ჩევნებში.დემოკრატიისარსებობადამოკიდებულიამოქალაქისყოველდღი
ურ საქმიანობაზე.დემოკრატიულსაზოგადოებაში მოქალაქემთავისი ინიცი
ატივით უნდა იმონაწილეოს საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი საკითხების
გადაწყვეტაში, საკუთარი და მისი თანამემამულეების უფლებების დაცვაში.
მოქალაქეებიასევეუნდაიყვნენჩართულებიგადაწყვეტილებისმიღებისპრო
ცესში,რაცგულისხმობსახლოთანამშრომლობასსაჯაროთანამდებობისპი
რებთან.

დემოკრატიულისაზოგადოებისთვისსასიცოცხლოა,რომმოქალაქესჰქონდეს
პასუხისმგებლობასაზოგადოებისადმიდამისითანამემამულემოქალაქეებისად
მი.მოქალაქეარუნდაიყოსფოკუსირებულიმხოლოდთავისინტერესებზე,არა
მედმანთავისიწვლილიუნდაშეიტანოსსაზოგადოებისსაერთოკეთილდღეობა
ში.ესუკანასკნელიკიგულისხმობსმოქალაქეთამოხალისეობრივჩართულობას
საზოგადოცხოვრებისთითქმისყველასფეროში,რომლებიცარარიანორიენ
ტირებულნი ფინანსურ მოგებებზე და მიზნად ისახავენ გარკვეული სოციალური
პრობლემების გადაჭრას მოქალაქის მიერ გამოყენებული შესაძლებლობებისა
დაუნარჩვევებისმეშვეობით.გარდაარჩევნებშიმონაწილეობისაარსებობსსა
ზოგადოებაშიმოქალაქეთაჩართულობისსხვადასხვაგზები.ქვემოთწარმოდგე
ნილიასაზოგადოებრივცხოვრებაშიმოქალაქეებისჩართულობისსახეობისზო
გიერთიმაგალითი:

ჯგუფშიმონაწილეობა.პიროვნებებითავისუფლებიარიანგაერთიანდნენშესა
ბამისჯგუფებშისაკუთარიინტერესებისადასაკითხებისმიხედვით.მაგალითად,
პიროვნებები ერთიანდებიან: ეკლესიის ჯგუფში ან რელიგიურ ორგანიზაციაში,
სკოლის ჯგუფში, სპორტულ ან გასართობ ასოციაციაში, სამოქალაქო ასოცია
ციებშიდასაზოგადოებრივკლუბებში.გარკვეულშემთხვევებშიჯგუფებშიმონა
წილეობა შესაძლოაიგივე მნიშვნელობის იყოს,როგორიცაათანამშრომლობა
სამოქალაქოსაზოგადოებასთან.ამასთანავე,შესაძლოარომმოქალაქეობრივი
ჩართულობისასაქცენტიგაკეთდესისეთაქტივობებზე,რომლებიცეწინააღმდე
გებიანარასამთავრობოდასამოქალაქოორგანიზაციებისმიერაღნიშნულისა
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კითხებისმოგვარებისძალისხმევებს.ასევე,განსხვავებაშესაძლოაიყოსის,რომ
ზოგიერთიასეთიჯგუფიგარკვეულშემთხვევებში მხოლოდიმისთვის არსებობ
დეს,რათაგარკვეულსაზოგადოებასანინტერესსემსახუროს.

მსოფლიოშიმსგავსიორგანიზაციებისადაკლუბების ბევრიმაგალითიარსე
ბობს, სადაც ცალკეული პიროვნებები იზიარებენ რა საერთო ინტერესებს, ერ
თიანდებიანსაზოგადოებისსამსახურისთვის. ერთერთიასეთიმაგალითიაად
გილობრივი ბაღის კლუბში გაერთიანება, რომლის წევრები ხშირად ხვდებიან
ერთმანეთსმებაღეობისშესახებინფორმაციისგაზიარებისდაისეთპროექტებში
მონაწილეობის მიზნით, როგორებიცაა ნარგავებისდარგვადა საზოგადოების
თვის ადგილობრივ პარკში ბაღის შენარჩუნება. ამ ტიპის ასოციაცია შესაძლოა
იყოსარაფორმალური,ხელმძღვანელობისნაკლებადჩამოყალიბებულიიერარ
ქიით ან წევრობის მოთხოვნებით. სხვაორგანიზაციებს შესაძლოა უფროფორ
მალურისტრუქტურადამყარადჩამოყალიბებულიწესებიჰქონდეთ,თუვისშე
უძლიამასშიგაერთიანება.მაგალითისთვის,არსებობენზოგიერთისამოქალაქო
ორგანიზაციები,რომლებიცწევრებადაერთიანებენმხოლოდმოწვეულპირებს,
რაცითვალისწინებსწევრობისგადასახადსდასხვავალდებულებებისშესრულე
ბას.ესორგანიზაციებიწევრებისთვისითავსებენბევრსოციალურფუნქციას.ისი
ნიასევესაზოგადოებისსამსახურისმიზნითაწარმოებენფონდებისმოძიებასადა
მნიშვნელოვანი საკითხებისთვის ფონდების დონაციას, ან საგანმანათლებლო
და ცნობიერების ასამაღლებელ პროგრამებს. არსებული ჯგუფის არჩევა მონა
წილეობისათვის ან ახალი ჯგუფისფორმირება ნიშნავს ემსახურო საკუთარდა
საზოგადოების/თემის ინტერესებს. ასეთმა ჯგუფებმა შესაძლოამნიშვნელოვანი
წვლილიშეიტანონსაზოგადოებაში.

ინფორმაციასთანდაკულტურულმოვლენებთანდაკავშირება.დემოკრატიულ
საზოგადოებაშიპიროვნებებსაქვთპასუხისმგებლობაიყვნენინფორმირებულები
უახლესი მოვლენების შესახებ. როდესაც პიროვნებები ინფორმირებულები არი
ან, ისინი უკეთმონაწილეობენ საჯაროგადაწყვეტილების მიღების პროცესშიდა
ახორციელებენხელისუფლების, ბიზნესის,ორგანიზაციებისანცალკეულპიროვ
ნებათასაქმიანობებისმონიტორინგსიმმიზნით,რომყურადღებამიაქციონიმქმე
დებებს,რომლებიცშესაძლოასაფრთხესუქმნიანსაზოგადოებისკეთილდღეობას.

ინფორმაციისმიღება შესაძლებელიასხვადასხვაგზით,როგორებიცაა: სატე
ლევიზიო ნიუსების ყურება, გაზეთების წაკითხვა, საჯარო დისკუსიებში მონაწი
ლეობა,რადიოსმოსმენა,ჟურნალებისკითხვა,ინფორმაციებისგანთავსებაონ
ლაინ წყაროებში,ლექციებზედასწრებადასაკითხების სხვებთანგანხილვა (ეს
შესაძლოატექნოლოგიებისგამოყენებითაცმოხდეს,როგორიცააონლაინბლოგ
ჩატები,facebookისდიალოგებიანTwitter).უახლესიმოვლენებისშესახებინფორ
მირებული სამოქალაქოდ მოაზროვნე პიროვნებები რეგულარულად იყენებენ
ზემოთაღნიშნულს,რომკიდევუფრომეტიინფორმაციამიიღონ,რასაცსაკუთარ
პასუხისმგებლობადმიიჩნევენ.
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პოლიტიკურისაქმიანობა.არჩევნებშიმონაწილეობასამოქალაქოჩართულო
ბისთვალსაჩინომაგალითადაღიქმება,თუმცახმისმიცემამისიმხოლოდერთ
ერთიმეთოდია.არსებობსბევრისხვადასხვასახისმნიშვნელოვანიპოლიტიკური
საქმიანობა,რომელსაცცალკეულიპიროვნებებიაკეთებენ,როგორიცააპარტი
ისთვის ან კანდიდატისთვის მხარდაჭერის გამოხატვა,რის გამოსამჟღავნებლა
დაცპიროვნებებისპეციალურგულსაბნევსატარებენანსაკუთარმანქანებზეათავ
სებენსტიკერებს,რომლებსაცაწერიათმათმიერმხარდაჭერილიკანდიდატ(ებ)
ის სახელ(ებ)ი ან კანდიდატ(ებ)ის კამპანი(ებ)ის სლოგან(ებ)ი; კანდიდატისათუ
პოლიტიკურიპარტიისთვისფონდებისმოზიდვისაქციისდასწრებაანდამსგავსი
აქციისორგანიზებაში მონაწილეობა; კამპანიისთვისფულისშეწირვა; კანდიდა
ტისთვის ხმის მისაცემად სატელეფონო ზარების განხორციელება ან ამავე მიზ
ნით მოხალისეობრივად კანდიდატის კამპანიაში მონაწილეობა. მოქალაქეებს
შეუძლიათ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშონ საჯარო პოლიტიკის წარმოებაში,
როგორიცააკანონებშიცვლილებებისმოხდენისმიზნითპეტიციაზეხელმოწერე
ბის შეგროვება პარლამენტში ან ადგილობრივ ხელისუფლებაში წარსადგენად;
ადგილობრივიანცენტრალურიხელისუფლებისთანამდებობისპირებთანკონ
ტაქტით ან საჯარო შეხვედრებზედასწრებით,რათა გამოხატონ შეხედულებები
გარკვეულსაკითხთანდაკავშირებითანგაანათლონსაზოგადოებამნიშვნელო
ვანსაკითხებზესხვებისმოტივირებისმიზნით.სხვამეთოდებისაჯაროპირებთან
შეხედულებებისკომუნიკაციისთვისარისმშვიდობიანისაპროტესტოშეკრებებისა
დადემონსტრაციებისდასწრებადაორგანიზება.

არჩეულისაჯაროთანამდებობისპირებიგანსაკუთრებულიყურადღებითუნდა
უსმენდნენ საზოგადოებას, რომელსაც ემსახურებიან. ამ მიზეზით მოქალაქეებს
გადამწყვეტიროლისთამაშიშეუძლიათპოლიტიკისშექმნაშითუისინიცალკეულ
საკითხებთან დაკავშირებით თავიანთ შეხედულებებს ხმამაღლა გამოხატავენ.
ქართულივარდებისრევოლუციაკარგიმაგალითია,თურაძალაუფლებაშეიძ
ლებაჰქონდესხალხს,როდესაცბევრიმათგანიგადაწყვეტსერთადიმოქმედოს
რაიმესმხარდასაჭერად.

ეკონომიკურიაქციები.ხანდახანმოქალაქეებსშეუძლიათგამოხატონთავიან
თი ძალაუფლება ეკონომიკური აქციებით. ეს შესაძლოაგაკეთდესრაიმე პრო
დუქტისა თუ მომსახურების შესყიდვით ან პირიქით შესყიდვაზე უარის თქმით,
რათაგამოხატომწარმოებლებისფასეულობებისაანმათისაქმიანობებისწინა
აღმდეგობა ან მხარდაჭერა. მაგალითად, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც პი
როვნებათაფართოჯგუფებმაშეწყვიტესგარკვეულიტანსაცმლისბრენდისშეს
ყიდვამასშემდეგ,რაცშეიტყვეს,რომნივთებიიწარმოებოდაისეთპირობებში,
რომლებიცარღვევდნენსხვაადამიანისუფლებებს.როდესაცკომპანიებსემუქ
რებათსარგებლისფართომასშტაბიანიდაკარგვა,ხანდახანისინიარჩევენშეც
ვალონსტრატეგია,რათახელახლადაიბრუნონმომხმარებლები.
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მომსახურება ან მოხალისეობრივი საქმიანობა. მოხალისეებმა შესაძლოა უზ
რუნველყონ საზოგადოებისთვის სხვადასხვა სახის მომსახურება. მოხალისეობა
შესაძლოაპერიოდულისიხშირითგანხორციელდეს,მაგალითადერთხელკვირა
ში,ანგანხორციელდესმოხალისეობისერთჯერადიაქტებით.მოხალისეობისთვის
დამახასიათებელითვისებაარისის,რომპიროვნებახარჯავსთავისდროსყოველ
გვარი ფულადი სარგებლის გარეშე სხვებისთვის. სოციალური საკითხების მოხა
ლისეობრივად განხორციელების პოტენციალითითქმის შეუზღუდავია.რამდენიმე
მაგალითიაუსახლკაროებისთვისანმოხუცებულებისთვისსადილითმომსახურება,
ობოლთათავშესაფარშიმყოფიბავშვებისთვისწიგნისწაკითხვაანსწავლება,ქალა
ქისპარკისდასუფთავებაანარჩევნებზედაკვირვება.ხანდახანცალკეულიპიროვ
ნებებიპირადადუკავშირდებიანობოლთათავშესაფარსდასთავაზობენმათთვის
საჭირომომსახურებას.სხვაშემთხვევაშიპიროვნებებსშეუძლიათგანახორციელონ
მოხალისეობარომელიმეორგანიზაციისსაშუალებით,რომელსაცუკვეაქვსიდენ
ტიფიცირებულისაჭიროებებიმოხალისეობისგანსახორციელებლადდააქვსმყარი
სისტემადაურთიერთობაამსაჭიროებებისუზრუნველსაყოფად.მიუხედავადმოხა
ლისეობისპერიოდულობისა,მოქმედებისტიპისაანმეთოდისა(მარტოანორგანი
ზაციის საშუალებითგანხორციელებისა), მოხალისეობა არის საშუალება,რომლი
თაცთითქმისყველამოქალაქესშეუძლიადაკავდესსაზოგადოებრივისაკითხებით.

რაარისსაჯაროინფორმაციადაროგორგამოვითხოვოთის?

საქართველოს კონსტიტუციისა და ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თა
ნახმად, საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს გამოითხოვოს საჯარო
ინფორმაცია საჯაროდაწესებულებებიდან, როგორებიცაა: სამინისტროები, პრე
ზიდენტისადმინისტრაცია,საკრებულოები,გამგეობები.საჯაროუწყებებმაპასუხი
შეძლებისდაგვარადმოკლევადებშიუნდაწარმოადგინონ,საბოლოოვადაკიწე
რილისრეგისტრაციისთარიღიდანარაუმეტეს10სამუშაოდღითგანისაზღვრება.

საჯარო ინფორმაცია არის საჯარო დაწესებულებაში დაცული ინფორმაცია,
რომლისგაცემაცუნდამოხდესმოთხოვნისშემთხვევაში.საჯაროინფორმაციად
ითვლება,მაგალითად,სახელმწიფობიუჯეტიდანმშენებლობისათუსხვასაჯარო
ღონისძიების (კონცერტის)დასაფინანსებლადგამოყოფილითანხისრაოდენო
ბა.ნებისმიერმოქალაქესაქვსსაჯაროინფორმაციისგამოთხოვისუფლება,გარ
დაიმშემთხევისა,როდესაცინფორმაციამიჩნეულიაკომერციულსაიდუმლოდ,
პირადინფორმაციადანსახელმწიფოსაიდუმლოებად.

საჯაროინფორმაციისგამოთხოვისმიზნითუნდამოამზადოთწერილიშესაბამი
სიდაწესებულებისსახელზე(სადაცდაცულიათქვენთვისსაინტერესოინფორმაცია).
დაწესებულებისსახელიგანათავსოთწერილისკიდეში,შემდეგმიუთითოთთქვენი
სახელიდასაკონტაქტოინფორმაციადაჩამოაყალიბოთთქვენიშეკითხვა. წერი
ლისბოლოსკიხელიუნდამოაწეროთდადაათარიღოთ.საჯაროინფორმაციისშე
სახებგანცხადებისწარდგენაუფასოა.
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მოთხოვნილიინფორმაციისგაცემაზეუარისთქმისშემთხვევაში,საჯაროდაწე
სებულებავალდებულია,მოქალაქესუარისშესახებგანცხადებისდარეგისტრირე
ბიდანსამი სამუშაოდღისგანმავლობაში შეატყობინოს. საჯაროდაწესებულების
პასუხიუნდაშეიცავდესინფორმაციასუარისგასაჩივრებისწესისშესახებ6.

რაროლიშეუძლიაითამაშოსცალკეულმაპიროვნებამ
საზოგადოებაშიდემოკრატიისშენარჩუნებასა
დაგანვითარებაში?

თანამედროვედემოკრატია წარმოუდგენელია აქტიური მოქალაქეების გარე
შე. აქტიურობა ვლინდება ორი მიმართულებით: პირველი, როდესაც მოქალა
ქეები ნებაყოფლობით/მოხალისეობრივად მონაწილეობენ საზოგადოებრივად
მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაშიდა მეორე,როდესაც მოქალაქეების
აქტიურობაგამოხატულიასაჯარომმართველობისპროცესებშიმონაწილეობით.

სხვადასხვასახისსაზოგადოებრივცხოვრებაშიაქტიურადმონაწილემოქალა
ქემოტივირებულიდაგათვითცნობიერებულია,რომდემოკრატიულისაზოგადო
ებისგანვითარებადამოკიდებულიაარამხოლოდსახელმწიფორეგულაციებსა
და საბაზრო ეკონომიკაზე, არამედ აქტიურ მოქალაქეობაზე. მნიშვნელოვანია,
რომთითოეულიმოქალაქეანჯგუფიგრძნობდესთავისპასუხისმგებლობასდა
დგამდესკონკრეტულნაბიჯებსგარკვეულისფეროსგაუმჯობესებისათვის.

თანამდეროვედემოკრატიაშიმოქალაქეებიაქტიურადმონაწილეობენსაჯარო

პირებთანმმართველობისამოცანებისმისაღწევად.ამკუთხითგანსაკუთრებული
მნიშვნელობისაა მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის თანამშრომლობის
ორგანიზებული ფორმები. ეს ფორმები ნიშნავს, რომ საზოგადოების თითოეულ
წევრსუნდამიეცეს შესაძლებლობა იმონაწილეოსმნიშვნელოვანი პოლიტიკური
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თითოეული და ყველა უნდა გრძნობდეს,
რომრეალობაში ის სახელმწიფოს პატივსაცემი წევრიადა აქვს შესაძლებლობა
სახელმწიფოსსაკეთილდღეოდთავისიწვლილიშეიტანოს.
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დე მოკ რა ტია არ გუ ლის ხ მობს მხო ლოდ 

მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბას არ ჩევ ნებ ში. 

დე მოკ რა ტი ის არ სე ბო ბა და მო კი დე ბუ ლია 

მო ქა ლა ქის ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ზე. 

დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში მო ქა ლა ქემ 

თა ვი სი ინი ცი ა ტი ვით უნ და იმო ნა წი ლე ოს 

სა ზო გა დო ებ რი ვად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე

ბის გა დაწყ ვე ტა ში, სა კუ თა რი და მი სი 

თა ნა მე მა მუ ლე ე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ში. 

მო ქა ლა ქე ე ბი ასე ვე უნ და იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლე ბი 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, 

რაც გუ ლის ხ მობს ახ ლო თა ნამ შ რომ ლო ბას 

სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან. 
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ნა წი ლი IV
არ ჩევ ნე ბი 

და წა მო მად გენ ლო ბი თი 

დე მოკ რა ტია

როგორფუნქციონირებსწარმომადგენლობითიდემოკრატია?

რაროლიაქვსარჩევნებსდემოკრატიაში?

როგორფუნქციონირებსწარმომადგენლობითიდემოკრატია?

წარმომადგენლობითი დემოკრატიის დროს ხალხი ირჩევს წარმომადგენ
ლებსდაანიჭებსმათნდობას,გადასცემსრამათხელმძღვანელობისუფლებას.
ამუფლებისგადაცემახალხიდანმათწარმომადგენლებზეარისდაფუძნებული
ეფექტურობისადაქმედითუნარიანობისპრინციპებზე.მოქალაქეებსარაქვთსა
შუალებაყოველდღიურადმიიღონმონაწილეობაპოლიტიკურითუსოციალური
საკითხებისგანხილვაში.წარმომადგენლობითიორგანოები(ხალხისმიერარჩე
ულიხელისუფლება)სწორედიმისთვისააარჩეული,რომშეინარჩუნონკავშირი
ხალხთან,ვინცმათძალაუფლებასანიჭებსდაუზრუნველყოსგადაწყვეტილების
მიღებისპროცესისწარმართვასწრაფადდაეფექტიანად.

წარმომადგენლობითიდემოკრატიისფუნცქიონირებისთვისუმნიშვნელოვა
ნესიახალხთანკავშირისშენარჩუნება.ესკავშირიშეიძლებაგამოიხატებოდეს
დადგენილი პერიოდულობით ჩატარებული არჩევნების სახით, ასევე რეფე
რენდუმით,რომელიცპირდაპირიდემოკრატიისფორმაა. წარმომადგენლის
არჩევამართვისორგანოებსათუმთავრობაშიარისამომრჩეველთამიმართ
ანგარიშვალდებულებისმაგალითი.

მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა გაიგონ თუ რა ძალა აქვს მათთვის
განკუთვნილ ბიულეტენს, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეები თანაბ
რად იყვნენ ჩართულები არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ, რათა მათ
მიერარჩეულმათანამდებობის პირებმა შეასრულონთავიანთიპასუხისმგებ
ლობებიდამათივეკამპანიისდროსგაკეთებულიდაპირებები.მოქალაქეებს



ყოველთვისუნდაახსოვდეთ,რომმათიწარმომადგენლებიმათივეარჩეულე
ბიარიანდამათხელფასებსმოქალაქეებიუხდიან(გადასახადებისგადახდის
საშუალებით).

თანამედროვე წარმომადგენლობითდემოკრატიაში გადაწყვეტილების მიღე
ბისდროსუმრავლესობასენიჭებაუპირატესობა,მაგრამესიმასარნიშნავს,რომ
უმრავლესობასშეუზღუდავიძალაუფლებააქვს.დემოკრატიაარამხოლოდუმ
რავლესობისინტერესებსუნდაემსახურებოდეს,არამედუნდაიცავდესყოველი
მოქალაქისთავისუფლებასადაღირსებას,რელიგიური,ეთნიკური,სექსუალური
და პოლიტიკური უმცირესობების ჩათვლით. უმრავლესობას აკონტროლებს კა
ნონი,რომლისმიზანიადააბალანსოსუმრავლესობისძალისგამოყენება,რათა
არდაირღვესუმცირესობათაუფლებები.

თანამედროვედემოკრატიის ელემენტებია ძალაუფლების გადანაწილებადა
ადამიანთაუფლებებისდაცვა.წარმომადგენლობითიდემოკრატიისტრადიციუ
ლიელემენტები,როგორებიცააპერიოდულიარჩევნებიდასახელმწიფოსსხვა
დასხვაორგანოებისმიერერთმანეთისკონტროლი,სრულადარგანაპირობებს
ეფექტურკავშირსხალხთან.სწორედამმიზნითძალიანმნიშვნელოვანიასახელ
წიფოსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთობის შენარჩუნება. საზოგადოება,
რომელიცაქტიურადარისჩართულიმართვისპროცესში,იძენსპასუხისმგებლო
ბისგრძნობასდაშეგრძნებას,რომისსახელმწიფოსდაქვეყნისნაწილია.

რაროლიაქვსარჩევნებსდემოკრატიაში?

ამომრჩევლებისთვისარსებობსსაკუთარიაზრისადასურვილებისგამოხატვის
(ხმისმიცემის)ორიგზა.შესაბამისად,არსებობსდემოკრატიისორიფორმა:პირ
დაპირიდაწარმომადგენლობითი.პირდაპირიდემოკრატიისშემთხვევაშითვი
თონ ამომრჩევლებიდა არა მათი არჩეული წარმომადგენლები ანდანიშნული
თანამდებობის პირები, ხმის მიცემითიღებენგადაწყვეტილებებს იმ სოციალურ
საკითხებთანდაკავშირებით,რომლებიცმათთვისმნიშვნელოვანია.პირდაპირი
დემოკრატიის ძირითადი ხელის შემწყობი ფაქტია ამომრჩეველთა შედარებით
მცირე რაოდენობა და ისეთი საკითხი, რომელიც არ მოითხოვს ამომრჩეველ
თა მხრიდანდიდიდროისადა ენერგიისდახარჯვას. პირდაპირიდემოკრატია
შეიძლება განხორციელდეს მაგალითად, სოფლის შეხვედრებზე, პროფესიული
კავშირებისანადგილობრივიორგანიზაციებისგენერალურშეხვედრებზედაა.შ.
თანამედროვე დემოკრატია უმეტესად წარმომადგენლობითია: მოქალაქეები
პირდაპირირჩევენსაკუთარწარმომადგენლებს,რომლებიცთავისმხრივიღე
ბენპოლიტიკურგადაწყვეტილებებს,ქმნიანკანონებს,შეიმუშავებენპოლიტიკასა
დასტრატეგიებსდახელსუწყობენმათგანხორციელებას.

კონსტიტუციითუზრუნველყოფილიაპოლიტიკურიხელისუფლებისგანხორციე
ლებაშიმოქალაქეთამონაწილეობა,მათშორისპირდაპირიდემოკრატიით,რაც
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ნიშნავსარამაგალითადპარალამენტისდახმარებით,არამედთავადმოქალაქე
ებისმიერგადაწყვეტილებებისმიღებასმნიშვნელოვანიპოლიტიკური,სახელმ
წიფოებრივიდასაჯაროსაკითხებისშესახებ.პირდაპირიდამოკრატიისსახეებია
არჩევნებიდარეფერენდუმი.

წარმომადგენელთაარჩევაარისპროცედურა,რომლისმეშვეობითაც,თითოე
ულადამიანსშეუძლიაგანახორციელოსმისიერთერთიძირითადიუფლება–სა
კუთარიქვეყნისმმართველობაშიმონაწილეობა.

ადამიანთაუფლებებისსაყოველთაოდეკლარაციის
21ემუხლშივკითხულობთ:
ყოველადამიანსაქვსუფლებამონაწილეობდესთავისიქვეყნისმართვაგამგეო
ბაშიანუშუალოდ,ანდათავისუფლადარჩეულწარმომადგენელთამეშვეობით.
ყოველ ადამიანს აქვს უფლებათანაბარ საფუძველზე შევიდესთავისი ქვეყნის
სახელმწიფოსამსახურში.
ხალხისნებაუნდაიყოსსაფუძველიმთავრობისძალაუფლებისა;ესნებაუნდა
გამოიხატებოდეს პერიოდულდა გაუყალბებელ არჩევნებში, რომლებიც უნდა
ტარდებოდეს საყოველთაო და თანასწორი საარჩევნო უფლების პირობებში,
ფარულიკენჭისყრით,ანდასხვათანაბარმნიშვნელოვანიფორმებისმეშვეობით,
რომლებიცუზრუნველყოფენხმისმიცემისთავისუფლებას.

ნებისმიერსახელმწიფოშიარჩევნებიარისმოქალაქეებისმიერნებისგამოხატ
ვის საშუალებადა ქვეყნისდემოკრატიულობის საზომი. არჩევნების შედეგად ვი
ღებთსაკანონმდებლო,აღამსრულებელდასასამართლოხელისუფლებებს,მათ
გეგმებსდაპროგრამებს,როგორცადგილობრივ,ისეეროვნულდონეზე.აღნიშნუ
ლიკიორმხრივიშეთანხმებისპროცესიადადაფუძნებულიამოქალაქეებზევინც
უნდამართოსხელისუფლებამ.არჩევნებიესარისგზა,რომლისშედეგადაცშეთან
ხმებებიგადაიზრდებახელისუფლებისპასუხისმგებლობებსადაუფლებებში.

არჩევნები არის შეთანხმების მექანიზმი, რომლის შედეგი არის შეთანხმება
(კონტრაქტი)საზოგადოებისწევრებისახელისუფლებასთანმმართველობასთანდა
კავშირებულსაკითხებზე,რომლებიცეხებაპოლიტიკასდამისგანხორციელებას.

როდესაც ვსაუბრობთ არჩევნებზე თანამედროვე სახელმწიფოში, ვგულისხ
მობთქვეყნისუმაღლესიმმართველობისორგანოს(პარლამენტი),აღმასრულე
ბელი ხელისუფლების უმაღლესითანამდებობის პირის (ტრადიციულად პრეზი
დენტი), ასევე, პარლამენტის მიერ უმაღლესი თანამდებობის პირების არჩევას
აღმასრულებელდა სასამართლო ხელისუფლებებშიდა ადგილობრივი ხელი
სუფლებისორგანოებისპირდაპირარჩევნებს.

სამოქალაქოსაზოგადოებას აქვს უმნიშვნელოვანესიროლიარჩევნების პრო
ცესში. აქტიური საარჩევნო სისტემის ქონა აუცილებალად არ განაპირობებსდე
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მოკრატიულ არჩევნებს. საარჩევნო სისტემისა და კანონმდებლობის განხორცი
ელებისას გამჭვირვალობადაინტერესებული პირებისა დაორგანიზაციებისთვის
უმნიშვნელოვანია.

აქტიური სამოქალაქო საზოგადოებათვალყურს უნდა ადევნებდეს საარჩევნო
პროცესებისგანვითარებას,რათაუზრუნველყოსგამჭვირვალობა,ანგარიშვალდე
ბულება,პროცესისადაშედეგისსანდოობა.ესგულისხმობსდაკვირვებასდაკრი
ტიკული შეკითხვების დასმას წინასაარჩევნო პერიოდში (მაგალითად: გვაწვდის
თუ არა მედია ზუსტ ინფორმაციას?რამდენად არიან პარტიები გამჭვირვალეები
გაწეულიფინანსურიდანახარჯებისკუთხით?ადგილიაქვსთუარაადმინისტრაცი
ულირესურსებისგახარჯვას?),საარჩევნოკანონისშესახებდისკუსიებშისაკუთარი
წვლილისშეტანას,არჩევნებზედაკვირვებასდაშედეგებისდადასტურებას.
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მო ქა ლა ქე ებ მა 

გა ი გონ თუ რა ძა ლა აქვს მათ თ ვის 

გან კუთ ვ ნილ ბი უ ლე ტენს, ასე ვე 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბი თა ნაბ რად 

იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლე ბი არ ჩევ ნე ბამ დე და 

არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ, რა თა მათ მი ერ არ ჩე ულ მა 

თა ნამ დე ბო ბის პი რებ მა შე ას რუ ლონ 

თა ვი ან თი პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი და მა თი ვე 

კამ პა ნი ის დროს გა კე თე ბუ ლი და პი რე ბე ბი.
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ნა წი ლი V
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და 

მი სი უზ რუნ ველ ყო ფა 

რატომ არის მნიშვნელოვანი გენდერულითანასწორობა დემოკრატიის მშე
ნებლობისთვის?რაგანსხვავებააბიოლოგიურსქესსადაგენდერსშორის?რა
კეთდებასაქართველოშიგენდერულითანასწორობისკუთხით?რატომუნდამო
ნაწილეობდნენქალებიპოლიტიკაში?

რატომარისმნიშვნელოვანიგენდერული
თანასწორობადემოკრატიისმშენებლობისთვის?

გენდერულითანასწორობისმნიშვნელობისგათავისებადღესდღეობითდე
მოკრატიის მშენებლობის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა. მიიჩ
ნევა,რომრეალურადშეუძლებელიანამდვილიდემოკრატიისჩამოყალიბება
გენდერულითანასწორობისგარეშე.სწორედამიტომ,მსოფლიობანკის2012
წლისგანვითარებისანგარიშშიხაზგასმულიაგენდერისსაკითხებისმნიშვნე
ლობა: „გენდერული თანასწორობა წარმოადგენს განვითარების ერთერთ
მიზანს.მეტიც,ისარისრაციონალურადდაგეგმილიეკონომიკისსაფუძველი.
გენდერული თანასწორობა ზრდის შრომის ნაყოფიერებას და ხელს უწყობს
მომავალითაობების განვითარებას, უზრუნველყოფსრა ბალანს სხვადასხვა
ინსტიტუტებსშორის“7.

გენდერულითანასწორობაარისადამიანისუფლებებისძირითადიპრინციპი.ის
ერთერთიძირითადიწინაპირობააქვეყნისადასაზოგადოებისგანვითარებისთვის,
რომელიცმოიცავსქალთადაკაცთათანაბარჩართულობასსოციალურიცხოვრე
ბის ყველა ასპექტში,დისკრიმინაციის გამორციხვას8,ორივე სქესის წარმომადგენ
ლებისთვისთანაბარუფლებიანობის უზრუნველყოფას, სოციალური პირობების გა
უმჯობესებასადაქალებისადაკაცებისთვისდასაქმებისთანაბარშესაძლებლობას.
საზოგადებაში,სადაცთანასწორობადაცულია,ადამიანთაუფლებები,პასუხისმგებ
ლობებიდაშესაძლებლობებიარარისგანსაზღვრულისქესისმიხედვით.გენდერუ
ლითანასწორობაიმასკიარნიშნავსრომქალებიდაკაცებიერთნაირებიარიან,
არამედიმას,რომქალსადაკაცსუნდაჰქონდესერთნაირიპროფესიული,სოცია
ლური,პოლიტიკური,ეკონომიკური,საოჯახოდაა.შ.შესაძლებლობები.

7 World Bank (2012) World Development Report 2012, Gender Equality and Development
8 Any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex, “Convention on the Elimination of all Forms of 
Discrimination against Women”, (CEDAW), article 1. 



ბოლო3040წლისგანმავლობაშიქალთადაკაცთაროლისაღქმაშესამჩნევად
შეიცვალამსოფლიოსუმეტესქვეყანაში.მიუხედავადიმისა,რომსქესიბიოლოგი
ურადგანსაზღვრულიცნებაა, კულტურადასაზოგადოებათამაშობსდიდროლს
სქესთანდაკავშირებულიქმედებებისადააღქმებისჩამოყალიბებასადაგანვითა
რებაში.ამასთანავე,საჭიროაგანვასხვავოთცნებები,გენდერიდასქესი.

რასხვაობააბიოლოგიურსქესსადაგენდერსშორის?

ბიოლოგიური სქესი წარმოადგენს ანატომიურ და ფიზიკურ მახასიათებელს,
რომელიც ჰყოფს ადამიანებს ქალებადდა კაცებად. ბიოლოგიურიდაფიზიკუ
რი განსხვავებები ქალებსადა კაცებს შორის ასახულია მათ შორის ანატომიურ
სხვაობაში. ასევე ეს განსხვავებები გამოხატულია ჰორმონალურდა ბიოქიმიურ
დონეზეადამიანისსხეულში.სქესიბიოლოგიურადარისგანსაზღვრული.ქცევის
ფორმებს,რომლებიცდაკავშირებულიაქალისადაკაცისსხვადასხვაბიოლოგი
ურფუნქციებთან,ეწოდებასქესობრივიროლები.

ბიოლოგიურგანსხვავებასთანერთად,ქალიდაკაციგანსხვავდებასოციალუ
რი როლებითაც, ასევე ფსიქოლოგიური მახასიათებლებითდა ქცევის ფორმე
ბით. თანამედროვე სოციალურ მეცნიერებებში ტერმინი გენდერი გამოიყენება
როგორცსქესისსოციალურიმნიშვნელობა.

გენდერიმოიცავსქალსადაკაცსშორისფსიქოლოგიურთავისებურებებსქცევის
ფორმებთან დაკავშირებით, რომლებიც განპირობებულია კულტურით. გენდერი
არისსოციალურიკონსტრუქტი,რომელიცგანვითარებულიასაზოგადოებისმიერ
დაგანსაზღვრავსქალისდაკაცისსოციალურროლს,მათსტატუსსსოციალური
ცხოვრებისყველაასპექტში.გენდერულიროლებიმოიცავსსოციალურადდაკულ
ტურულადგანსაზღვრულქცევათაფორმებს,ნორმებსადაღირებულებებსქალები
სადაკაცებისთვის.გენდერულიროლებიიცვლებადროსადასივრცეში.ესათუის
ქცევა,შეიძლებარომელიმესაზოგადოებაშიკაცისთვისიყოსდამახასიათებელი,
სხვასაზოგადოებაშიკიქალისთვის,ანისრაცქალისთვისდამახასიათებელქცე
ვადიყომიჩნეულიერთეპოქაში,შეიძლებამიუღებელიაღმოჩნდესსხვაეპოქაში.

სოციალიზაციისპროცესშიპიროვნებაიძენსკულტურულადგანსაზღვრულრო
ლებსდა აიგივებს საკუთართავს ერთერთგენდერულროლთან.გენდერული
იდენტიფიკაციანიშნავსკულტურულადგანსაზღვრულიგენდერულიროლისაღ
ქმასადაგაზიარებას.

კულტურატრადიციულადსაზოგადოებისწევრებსმიაწერსფსიქოლოგიურდა
ქცევის მახასიათებლებს,რომელიცრომელიმე სქესთან არისდაკავშირებული.
ფართოდგავრცელებულიაზრიფსიქოლოგიურდაქცევისმახასიათებლებზე,თუ
როგორუნდაიქცეოდესქალიანკაცი,არისგენდერულისტერეოტიპი.
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რაკეთდებასაქართველოში
გენდერულითანასწორობისკუთხით?

გასულიწლებისგანმავლობაშიმსოფლიოშიგენდერულითანასწორობისაქ
ტუალიზაციისათვისსხვადასხვასახისსაშუალებაიქნაგამოყენებული.რადგანაც
გენდერულითანასწორობისსაკითხებიუმეტესადდაკავშირებულიაქალებისუფ
ლებებთან,ზემოაღნიშნულისაშუალებებისამოცანააქალთაროლისგაძლიერე
ბადათანასწორიგარემოსშექმნა.

15წელიარაცსაქართველოსმთავრობამსაერთაშორისოდაარასამთავრო
ბოორგანიზაციებისდახმარებითჩამოაყალიბაქვეყნისგენდერულიპოლიტიკა.
საერთაშორისო ხელშეკრულებებმადარეზოლუციებმა მნიშვნელოვანიროლი
ითამაშეს ამ პოლიტიკის შექმნაში. 1994 წელს საქართველო შეუერთდა ქალ
თა წინააღმდეგ ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციას
(CEDAW), რომლის მიზანია გენდერული თანასწორობის მიღწევა, ითვალისწი
ნებს რა ქალთა მოთხოვნილებას, ჰქონდეთ თანაბარი უფლებები სოციალური
ცხოვრებისყველასფეროში.ესდოკუმენტიგახდასაქართველოსეროვნულიგენ
დერულიპოლიტიკისძირითადისაფუძველი.სახელმწიფოსმიერშემუშავებული
ეროვნულიგენდერულიპოლიტიკამოიცავსინსტიტუციურმექანიზმებსგენდერუ
ლითანასწორობისთვისდაეროვნულდოკუმენტებს.1998წლიდანეროვნულისა
მოქმედოგეგმებიშეიმუშავებდნენისეთქმედებებს,რომლებიცხელსუწყობდნენ
ქალთაგაძლიერებასდაგენდერულთანასწორობას.2010წელსსაქართველოს
პარლამენტმა მიიღო კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ – პირველი
დოკუმენტი,რომელიცგანსაზღვრავდაგენდერულითანასწორობისპოლიტიკას
ქვეყანაშიდააფუძნებდაგენდერულითანასწორობისსაბჭოს.

2010წელსცვლილებებიშევიდაპარლამენტისწესდებაში,რომლისსაფუძველ
ზეცდაარსდაგენდერულითანასწორობისსაბჭო,როგორცმუდმივმოქმედიორ
განო.აღნიშნულისაბჭოფუნქციონირებსპარლამენტშიდამისითავმჯდომარეა
პარლამენტისპირველივიცესპიკერი.გენდერულითანასწორობისსაბჭოაერთი
ანებსპარლამენტის12წევრს.საბჭოგანსაზღვრავსგენდერისეროვნულპოლი
ტიკას,ახორციელებსმისშესრულებასადამონიტორინგს.საბჭოსინიციატივითა
და მხარდაჭერით შემუშავებულ იქნა გენდერული თანასწორობის გასაუმჯობე
სებელი კანონმდებლობადადოკუმენტები. საბჭო აქტიურადთანამშრომლობს
მთავრობასთან,არასამთავრობოდასაერთაშორისოორგანიზაციებთან.

2014 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო „20142016 წლების ეროვნუ
ლი სამოქმედო გეგმა საქართველოში გენდერულითანასწორობის უზრუნველ
ყოფისთვის“,რომელიცხელსუწყობსგენდერულთანასწორობასისეთსფერო
ებში,როგორებიცააადგილობრივითვითმმართველობა,სასჯელაღსრულებისა
და პენიტენციალური გარემოს დაცვა, ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური
უზრუნველყოფა.გეგმაუფლებამოსილებასაძლევსსაპარლამენტოგენდერული
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თანასწორობის საბჭოს ხელი შეუწყოს გენდერულთანასწორობასთანდაკავში
რებულიკანონმდებლობისსაერთაშორისოსტანდარტებთანჰარმონიზებას. სა
მოქმედოგეგმა მნიშვნელოვნადუწყობს ხელსქალთაპოლიტიკურმონაწილე
ობას,ეკონომიკურსფეროშიგენდერულითანასწორობისგაუმჯობესებას,ასევე,
საზოგადოების განათლებას და ცნობადობის ამაღლებას. ახალი სამოქმედო
გეგმის მიხედვით, ყველა სამინისტრო ვალდებულია შეიმუშავოს კონკრეტული
პოლიტიკადა აქტივობები,რომლებიც უზრუნველყოფენ ქვეყანაში გენდერული
თანასწორობის დაცვას. დაგეგმილი საქმიანობების შესრულების მიზნით, სამი
ნისტროებიიღებენდაფინანსებას.

რატომუნდამონაწილეობდნენქალებიპოლიტიკაში?

როდესაცქალებიდაკაცებითანასწორადარიანწარმოდგენილი,მთავრობე
ბიუფროწარმომადგენლობითიდამეტადპასუხიმგებლიანიარიანარამარტო
მოსახლეობისნაწილის,არამედმთლიანიმოსახლეობისმიმართ.შესაბამისად,
ქალებისარასაკმარისმონაწილეობასპოლიტიკაშინეგატიურიგავლენააქვსსა
ხელმწიფოსგანვითარებასადასაზოგადოებაზე.ამკუთხითსაქართველოგამო
ნაკლისიარარის.

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არჩევნებში ქალები მამაკაცების

მსგავსადიღებენმონაწილეობას,არვიღებთთანასწორპოლიტიკურწარმომად
გენლობას.კერძოდ,2010წლისადგილობრივარჩევნებშისაკრებულოსშემად
გენლობაშიქალებისმხოლოდ10%იქნაარჩეული.კერძოდ,1695საკრებულოს
წევრსშორისმხოლოდ169იყოქალიიყო.2012წლისსაპარლამენტოარჩევნებ
შიქალებისმხოლოდ12%იყოარჩეული.მაჩვენებელი2008წლისარჩევნებთან
შედარებით6.2%ითგაუმჯობესდა,თუმცაარჩევითხელისუფლებაშიქალთათა
ნასწორი წარმომადგენლობა ძალიან ნელი პროგრესითგანხორციელდა. 2013
წელს23საპრეზიდენტოკანდიდატსშორისმხოლოდსამიიყოქალი.2013წელს
საქართველოსმთავრობის19მინისტრიდანკიოთხიიყოქალი.

საქართველოში გენდერული თანასწორობის ეროვნული პოლიტიკის არ
სებობის მიუხედავად, არ შეინიშნება მნიშვნელოვანი ცვლილებები ქალების
პარლამენტში, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ან ადგილობრივ თვითმმარ
თველობაშიწარმომადგენლობისგაზრდისმხრივ.ქალებისპოლიტიკაშიმონა
წილეობისთვისმრავალიბარიერიარსებობსდაშესაძლოაერთერთისაარჩევ
ნოსისტემაიყოს9,ისევეროგორცპოლიტიკურიპარტიებისქცევადასტრუქტურა.
სხვაბარიერებიაქალისოჯახისმიმართპასუხისმგებლობებიდამოსაზრება,რომ
პოლიტიკაკაცებისსაქმეა.

აუცილებელიაქმედითინაბიჯებისგადადგმარეალურიცვლილებებისგანსა
ხორციელებლადქვეყანაშიგენდერულითანასწორობისკუთხით,რაშიცმედიას
მნიშვნელოვანიროლისშესრულებაშეუძლია.მედიისსაშუალებითშესაძლებე
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ლია ფართო საზოგადოებაში ცოდნის ამაღლება გენდერული თანასწორობის
მნიშვნელობის, ქალთა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის
აუცილებლობისადა მისითანამდევი პოზიტიური შედეგების შესახებ. უფრომე
ტიც,კარგადდაგეგმილდაგანხორციელებულმედიაკამპანიებსშეუძლიათშეც
ვალონ გენდერული სტერეოტიპები, რომლებიც ერთერთი ხელის შემშლელი
ფაქტორებიაგენდერულითანასწორობისმიღწევისგზაზე.

იმდროსროდესაცსახელმწიფოპოლიტიკადამედიამნიშვნელოვანროლს
თამაშობს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისადა წარმომადგენლობისთვის,
საზოგადოებისყველაწევრი,თქვენნაირიმოქალაქეები,თქვენიოჯახისწევრე
ბიდამეგობრებიპასუხისმგებლებიხართუზრუნველყოთნამდვილიგენდერული
თანასწორობა და გაზარდოთ ქალთა წარმომადგენლობა დემოკრატიული სა
ქართველოსგანვითარებისთვის.
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თა  ვი VI
მე  დი  ის რო  ლი დე  მოკ   რა  ტი  ულ 

სა  ზო  გა  დო  ე  ბა  ში

რა როლი უნდა ითამაშოს მედიამ დემოკრატიულ საზოგადოებაში? როგორ
არისშესაძლებელიწყაროსშეფასებადარატომარისმნიშვნელოვანიიმისგან
საზღვრა,არისთუარაინფორმაციასარწმუნოდაზუსტი?

რაროლიუნდაითამაშოსმედიამდემოკრატიულ
საზოგადოებაში?

ამერიკელმამკვლევარმადასახელმწიფომოღვაწემთომასჯეფერსონმაერ
თხელთქვა,„დემოკრატიაშეუძლებელიაიყოსერთდროულადუცოდინარიცდა
თავისუფალიც”10.თომასჯეფერსონმადამისმათანამედროვეებმაგააცნობიერეს,
რომიმისთვის,რომმოქალაქეებსდემოკრატიულსაზოგადოებაშიშეენარჩუნები
ნათთავისუფლებადადაეცვათთავიანთიუფლებები,ისინიინფორმირებულები
უნდა ყოფილიყვნენ მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი საკითხების, პოლიტიკო
სებისშეხედულებებისადამთავრობისსაქმიანობისშესახებ.ამერიკის„ადამიანის
უფლებათაბილის“Iმუხლშიწარმოდგენილიარამდენიმედებულება,რომელმაც
უნდა უზრუნველყოს ის მოსაზრება,რომ მედიას შეუძლია იმოქმედოს მთავრო
ბისგან დამოუკიდებლად და რომ ადამიანები თავისუფალი არიან გამოხატონ
თავიანთი მოსაზრებები. ეს დებულებები ხელს უწყობენ აზრთა გაცვლას, რაც
აუცილებელია ჯანსაღი დემოკრატიის არსებობისთვის, ისინი აძლევენ მედიის
წარმომადგენლებსსაშუალებასიმოქმედონ,თვალყურიადევნონმთავრობასდა
გააშუქონკორუფციისადაძალაუფლებისბოროტადგამოყენებისშემთხვევები.

მოქალაქეების ინფორმირებულობისთვის აუცილებელია თავისუფალი და
დამოუკიდებელიპრესისშენარჩუნება.თუმცა, ესმოქალაქეებისმხრიდანასევე
დიდპასუხისმგებლობასმოითხოვს.მათუნდამიიღონგადაწყვეტილებათუვის
დაუჭირონმხარიარჩევნებში,როგორმიიღონმონაწილეობარეფერენდუმებში,
რა საკითხებს გაუწიონ ადვოკატირება და რა მიზნებისა და სურვილების შესა
ხებდაუკავშირდნენთავიანთწარმომადგენლებსადგილობრივდაცენტრალურ
მთავრობაში.ამყველაფრისეფექტიანადგანხორციელებისთვისაუცილებელია,
პიროვნებები იყვნენ ინფორმირებულები. საუკეთესო გზა ამ მიზნის მისაღწევად

10 Illinois Press Association Guide to First Amendment & Access Laws (1995) at http://www.illinoisfirstamendmentcenter.
com/history.php



არის,ყოველთვისფლობდეზუსტინფორმაციასმიმდინარემოვლენებთანდაკავ
შირებით.ამისათვისკისაუკეთესოაზუსტიდამიმდინარეინფორმაციისფლობა.

ისტორიაშიარასოდესყოფილაასეადვილადდასწრაფადასეთიდიდირაოდე
ნობისინფორმაციახელმისაწვდომი,როგორცესდღესარისშესაძლებელისაინ
ფორმაციოტექნოლოგიებითადამედიით.ამასთან,ინფორმაციისსიუხვეზრდის
მოქალაქეებისპასუხისმგებლობასკრიტიკულადშეაფასონწყაროები.მედიაგან
სწავლულობააუცილებელიმოქალაქეობრივიუნარჩვევაა21ესაუკუნეში.ამერი
კულიორგანიზაციის„მედიაგანსწავლულობისეროვნულიასოციაციის“მიხედვით,
„მედიაეპოქაშიგანათლებულპიროვნებასსჭირდებაკრიტიკულიაზროვნებისუნა
რები,რაცმისცემსმასშესაძლებლობასმიიღოსგადაწყვეტილებები“11.

მედიისკრიტიკულადშეფასებანიშნავს,გააანალიზოდაშეაფასოწყაროდაპირ
დაპირსარწმუნოდარმიიღოისინფორმაცია,რასაცკითხულობ,ხედავანგესმის.
დღევანდელი კონკურენტული მედიაბაზრის პირველადი ამოცანაა მიიზიდოსდა
გაართოსაუდიტორია,რაცდიდგავლენასახდენსიმაზე,თუროგორუნდადაიწე
როსახალიამბავიდაწარედგინოსმიზნობრივაუდიტორიას.მედიასშეუძლიასხვა
დასხვაგზითწარადგინოსფაქტებიამათუიმსაკითხისშესახებ,იმშემთხვევაშიცკი
თუისსაკითხისშესახებზუსტდასრულინფორმაციასარწარმოადგენს.

როგორარისშესაძლებელიწყაროსშეფასებადარატომ
არისმნიშვნელოვანიიმისგანსაზღვრა,არისთუარა
ინფორმაციასარწმუნოდაზუსტი?

ბევრიგანსხვავებულიმიზეზიარსებობსიმისთვის,თურატომიყენებენპიროვნე
ბებიდაორგანიზაციებიმედიასსაზოგადოებასთანკომუნიკაციისთვის.ამათუიმპი
რისადაორგანიზაციისმიზანიარისმთავარიფაქტორიიმისგადასაწყვეტად,თურა
დაროგორიინფორმაციაუნდამიეწოდოსსაზოგადოებას.მედიისოთხიმთავარი
მიზანია: გამოხატოს შეხედულებები, გაანათლოს,დაარწმუნოსდა გაართოს ადა
მიანები.როდესაცმედიისმიზანიარისშეხედულებებისგამოხატვა,ინფორმაციაში
წარმოდგენილიაპიროვნებებისადაორგანიზაციებისშეხედულებებიანფასეულო
ბები.როდესაცამოცანაგანათლებაა,ინფორმაციაშედარებითმეტადარისორიენ
ტირებულიფაქტებზე.მედიისმიერგაჟღერებულიმესიჯებიყოველთვისცდილობენ
დაარწმუნონადამიანები,გაიზიარონრაიმესაკითხიდაიმოქმედონშესაბამისად.მა
გალითად,მხარიდაუჭირონსაჯაროსამსახურისკანდიდატს,გაიღონთანხაქველ
მოქმედებისთვისანიყიდონგარკვეულიპროდუქტი.საბოლოომიზანი–გართობა,
ფართოდარისგამოყენებულიმედიაში.საინფორმაციოორგანიზაციებიცკი,რომ
ლებსაცუფროდიდიაუდიტორიისყურადღებისმიპყრობასურთ,ხშირადიყენებენ
ისეთელემენტებს,რომლებიცგაართობსსაზოგადოებას.ამდენადძალზემნიშვნე
ლოვანიამედიისწყაროსმიზნებისგაგებაიმისთვის,რომშეაფასოწყაროდაშესაბა
მისადგანსაზღვროთურამდენადსარწმუნოდაზუსტიამოწოდებულიინფორმაცია.
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პირველინაბიჯიიმისგანსაზღვრისთვის,არისთუარაინფორმაციაზუსტიდა
სანდო,იმისგადამოწმებაა,თურამდენადსანდოამოცემულიინფორმაციისწყა
რო.წყაროსსანდოობისგანსაზღვრისთვისმნიშვნელოვანიაპასუხიგასცეთრამ
დენიმეკითხვას:

ვინდაბეჭდაანვინარისინფორმაციისავტორი?
რაარისცნობილიპუბლიკაციისანავტორისშესახებ?
ცნობილიათუარაგამომცემლის/ავტორისმიზანიანამოცანა?
გამომცემლობაანავტორიიღებენთუარარაიმეპირადსარგებელსაღნიშნულ
საკითხ(ებ)ისაქცენტირებით?
როგორ იქნა ინფორმაცია მოპოვებული? თვითმხილველების, ექსპერტების,
ცნობილითუუცნობიწყაროდან?
დასტურდებათუარაწარმოდგენილიინფორმაციასხვაწყაროსმიერაც?
ვინაფინანსებსწყაროს?

ზოგადად,როდესაცამათუიმავტორის/გამომცემლისშესახებძალიანმცირე
ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი, ჩნდება საფუძველი ვიფიქროთ, რომ ავტორსა
დაგამომცემელსშესაძლოაჰქონდეთინტერესიინფორმაციისამათუიმკუთხით
გაშუქებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ასეთ დროს ინფორმაციის სანდო
ობაკითხვისნიშნისქვეშდგება.ასევე,თუავტორიანგამომცემელიცნობილია
საკითხების მიმართ გამოხატული პოზიციისადა შეხედულებისადმითავისითა
ნაგრძნობით, ანთუ ინფორმაციის მოპოვებისგზები გამჭვირვალეარარის, მა
გალითად, ინფორმაცია ანონიმურ წყაროზედაყრდნობით არის მოწოდებული,
რომელიცარარისგამყარებულიფაქტებით,ამშემთხვევებშიცსანდოობაკითხ
ვისნიშნისქვეშუნდადადგეს.ყველაზემოთჩამოთვლილშემთხვევებში,წყარო
შესაძლოაიყოსმიკერძოებული.ინფორმაციისდასადასტურებლადდამატებითი
წყაროებისმოძიებაინფორმაციისშეფასებისთანმდევიპროცესიუნდაიყოსვიდ
რე მივიღებდეთ წყაროსროგორც ზუსტსადა სანდოს. მარტივადრომ ვთქვათ,
მიკერძოებულობა ნიშნავსრაღაცისთვის სხვისგან განსხვავებით უპირატესობის
მინიჭებას. ასეთმა მიკერძოებამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს იმ გზებზე, თუ
როგორარისინფორმაციაწარმოდგენილიმედიასაშუალებებში,ესკისაბოლო
ოდმედიასმიკერძოებულსხდის.

მედიისმიკერძოებულობისშედეგადინფორმაციისდამახინჯებითწარმოდგე

ნისრამდენიმეგზა არსებობს. ამტაქტიკების ამოცნობაგამოგადგებათწყაროს
ანალიზისთვის.ესტაქტიკებიმოიცავენსიტყვებისშერჩევას,ინფორმაციისგამო
ტოვებას,დებატებისშეზღუდვას,წყაროებისშერჩევასადაგამოყენებას,ინფორ
მაციულჩარჩოს.

ამათუიმმოვლენისაღსაწერადგამოყენებულმასიტყვებმაშესაძლოაზოგჯერ
საფუძვლიანად, ზოგჯერ კი უმნიშვნელოდშეცვალონ მოვლენის მნიშვნელობა.
შთამბეჭდავი სიტყვებისადა კონკრეტული ზედსართავების გამოყენებით შესაძ
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ლოა ზეგავლენა მოახდინო საზოგადოებისფიქრებსადა გრძნობებზე კონკრე
ტულისაკითხებისმიმართ.მაგალითადმოყვანილიათუროგორწარმოადგინეს
ორმა ამერიკულმა ახალიამბების სააგენტომ სათაურები ერთსადა იმავე მოვ
ლენისშესახებ.მაგალითინათლადწარმოადგენს,თუროგორშეიძლებაშეიცვა
ლოსმნიშვნელობასიტყვებისშერჩევით.

„ერაყის შეიარაღებული ძალები აშშის სადაზვერვო ფრენებს აჩერებენ“,
TheNewYorkTimes,3/11/2003
„გაეროსU2ტიპისთვითმფრინავებიგაჰყავს“,USAToday,3/11/2003

„NewYorkTimes“ისსათაურშიერაყიწარმოდგენილიაროგორცუპირატესიძა
ლის მქონე მხარე, რომელმაც აშშის შეტევები „საკუთარი ძალებით შეაჩერა”.
თუმცამეორე„USAToday“ისსათაურიჟღერსასე:„გაერომმიიღოგადაწყვეტილე
ბა,შეეჩერებინათვითმფრინავები”დაშესაბამისადიგულისხმება,რომამშემთხ
ვევაშისიტუაციასგაეროაკონტროლებს.

პიროვნებები,რომლებიცამორისათაურიდანერთერთსწაიკითხავენ,განსხ
ვავებულიწარმოდგენაჩამოუყალიბდებათმოვლენისმიმართ.თუმცა,ორივესა
თაურიაშშისმთავარგაზეთებშიდაიბეჭდაიმავედღეს,ზუსტადერთსადაიმავე
მოვლენაზე.ცოდნაიმისა,თუროგორშეიძლებასიტყვებმაშეცვალონმნიშვნე
ლობადამოახდინონაუდიტორიისგრძნობებისადარეაქციებისმანიპულირება,
არისმნიშვნელოვანინაწილიმედიისკომპედენტურიშეფასებისუნარისგანვითა
რებისთვის.

ინფორმაციის შერჩევითობა არის ერთერთი საშუალება იმისთვის, რომ ინ
ფორმაცია შენთვის სასურველი კონკრეტული კუთხით წარმოადგინო. გარკვე
ული ინფორმაციისგამოტოვებით საზოგადოებას ერთმევა იმის შანსი,რომ სა
კითხი სიღრმისეულად გაიაზროს და სხვადასხვა პერსპექტივიდან შეაფასოს.
მნიშვნელოვანიინფორმაციისგამოტოვებისშედეგადადამიანებივერახერხებენ
ინფორმირებულიდაარგუმენტირებულიდასკვნებისგაკეთებას.ანალოგიურად,
კონკრეტულთემასთანმიმართებითდებატების,ურთიერთსაწინააღმდეგოაზრე
ბისდაფიქსირებისშეზღუდვაცზეგავლენასახდენსსაზოგადოებრივაზრზე,წარ
მოადგენსრამიკერძოებულ,ცალმხრივმოსაზრებას.ორივეტაქტიკისგამოყენე
ბისშედეგიშესაძლოაიყოსინფორმაციისდამახინჯებადადეზინფორმაციაცკი.

წყაროგადამწყვეტიამნიშვნელოვანიდაზოგჯერსენსიტიურიინფორმაციისმი
ღებისპროცესში.ჟურნალისტებივერშეძლებენსაკუთარისაქმიანობისგანხორ
ციელებასიმადამიანებთანთანამშრომლობისგარეშე,რომლებიცმათინფორ
მაციას უზიარებენ. იმის შესაფასებლად მიკერძოებულია თუ არა ინფორმაცია,
აუცილებელია კრიტიკულად ვიმსჯელოთ ინფორმციის წყაროებზე. წყაროების
შერჩევისადაგამოყენებისასმნიშვნელოვანიაუპასუხოთშემდეგკითხვებს:
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არისთუარაინფორმაციისწყაროექსპერტიანისეთიპირი,რომელსაცაქვს
სათანადოცოდნაამათუიმსაკითხთანდაკავშირებით?
რაკავშირშიაინფორმაციისწყარომოცემულსაკითხთან?
აქვსთუარაინფორმაციისმომწოდებელსრაიმეპირადიინტერესიმოცემული
საკითხისმიმართ?
რამდენწყაროსთანმოხდაკონსულტაციისგავლა?
იყოთუარაწარმოდგენილიგანსხვავებულიმოსაზრებები?

ინფორმაციისგაზიარებისასწყაროსშესაძლოათავისიმიზნებიჰქონდეს,შესა
ბამისად,წყაროსშესახებმეტიინფორმაციისმოპოვებაიძლევაიმისსაშუალებას,
რომგანვსაზღვროთმიკერძოებულიათუარაინფორმაცია.ამასთან,ინფორმაციის
მომწოდებლისცოდნაამათუიმსაკითხისმიმართშესაძლოაიყოსშეზღუდულიდა
შესაბამისადარიყოსმთლადზუსტი.ზემოთმოცემულიკითხვებისგათვალისწინე
ბააუცილებელიაიმისშესაფასებლადთურამდენადსანდოაესათუინფორმაცია.

ინფორმაციულიჩარჩოსფორმირებისასგადაწყვეტილებამიიღებაიმისშესა
ხებ, თუ როგორ წარდგეს ინფორმაცია ისე, რომ მან მოხიბლოს კონკრეტული
აუდიტორია, მოახდინოს გავლენა და სხვადასხვა ქმედების პროვოცირება. ამ
შემთხვევაში გამოყენებული ერთერთი ტექნიკაა ტონი, რომლითაც ინფორმა
ციააგადმოცემული.მაგალითად,ინფორმაციაწარმოდგენილიაუბრალო,ჩვეუ
ლებრივიმანერით,რომელიცქმნისსერიოზულობისგანცდას,თუისწარმოდგე
ნილია,როგორცსაინტერესოკომენტარიადამიანისქცევაზე?

საზოგადოებაზეგავლენისმოსახდენადინფორმაციისგადმოცემისსხვადასხ
ვა ხერხი არსებობს. მაგალითად, გაზეთის პირველგვერდებზედაბეჭდილი ამ
ბებიროგორცწესიუფრომნიშვნელოვნადმიიჩნევა,ვიდრეისამბები,რომლე
ბიც შედარებით უკანა გვერდებზე არიან წარმოდგენილი. ანალოგიურადდრო,
რომელსაც მედია ამა თუ იმ საკითხის გაშუქებას უთმობს, ასევე ახდენს მნიშვ
ნელოვან გავლენას საზოგადოების დამოკიდებულებაზე და ხაზს უსვამს თემის
მნიშვნელობას.ინფორმაციისფორმირებაშესაძლოამოხდესსხვადასხვაპერს
პექტივიდანაც.მაგალითად,ინფორმაციასაერთაშორისოკოსმოსურისადგურის
შესახებ შესაძლოა სრულიად განსხვავებული კუთხით იქნას გაშუქებული, რო
გორცმაგალითად,ერებსშორისთანამშრომლობისმტკიცებულება,ანხაზიგაეს
ვასიმხარვეზს,რომელიცმეცნიერებაშიგენდერულიმიმართულებითარსებობს,
ან საერთოდ წინ წამოიწიოს ისეთმა თემამ, როგორიცაა ძალთა დისბალანსი
მსოფლიოში.თითოეულიამინფორმაციისფორმირებისნიმუშიუბიძგებსავტორს
გამოტოვოსანპირიქითმოიძიოსსრულიადგანსხვავებულიტიპისინფორმაცია
დასაზოგადოებასკონკრეტულისაკითხისსრულიადსხვაასპექტზეგაუმახვილოს
ყურადღება.

ისთურაკუთხითარისწარმოდგენილისაკითხიგავლენასახდენსიმაზე,თუ
როგორ იღებს აუდიტორია ინფორმაციას. თუ კონკრეტული მსმენელი ინფორ
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მაციაში მისთვის საინტერესო მომენტებსდაინახავს, ის სათანადოინფორმაცი
ასაცმიიღებს, მაგრამხშირადხდებასაპირისპიროც,როდესაცადამიანმადაი
ნახა, რომ შემოთავაზებული კუთხით ეს ინფორმაცია მისთვის საინტერესო არ
არის,შესაძლოამასსაერთოდიგნორირებაგაუკეთოს.იმისგააზრება,რომინ
ფორმაცია გარკვეულ ჩარჩოშია მოქცეული, იქნება ეს ავტორის, რედაქტორის,
გამომცემლის, ბლოგერის, ვებგვერდის ადმინისტრატორის,თუ სხვა ინფორმა
ციის მომზადებაში ჩართულიპირის, ძალიან მნიშვნელოვანია მედიისცოდნისა
და შეფასებისთვის საჭირო უნარჩვევების განვითარებისთვის. ინფორმაციული
ჩარჩოსგააზრებით,ადამიანიაცნობიერებსიმას,თურამდენადმიკერძოებული
ანთუნდაცდამახინჯებულიშეიძლებაიყოსესათუისინფორმაცია. სწორედამ
ჩარჩოებისმიღმაგახედვადასაჭიროებისშემთხვევაშიმეტიინფორმაციისმოძი
ებახდისშესაძლებელს,რომადამიანიიყოსმეტადინფორმირებულიგარკვეულ
თემასთანდაკავშირებით.

დარწმუნება&პროპაგანდა–როგორცუკვეაღვნიშნეთ,ზოგჯერმედიისმიერგა
მოყენებულიწყაროსმიზანიადაარწმუნოსსაზოგადოებაამათუიმსაკითხშიდარაი
მექმედებისკენმოუწოდოს.ხშირადასეთშემთხვევებშიგამოიყენებაპროპაგანდაც,
რომელიცროგორცაღმოჩნდასაზოგადოებისქცევასადააზროვნებაზეგავლენის
მოსახდენადსაკმაოდეფექტიანისაშუალებაა.ამმიზნისმისაღწევადრამდენიმეგზა
არსებობს.უფროხშირადკირამდენიმემეთოდსმიმართავენ,ესენია12:

მტკიცება–ძლიერიგანცხადებაწარმოდგენილიროგორცფაქტი, (რომელიც
შესაძლებელია აუცილებლად არ შეესაბამებოდეს სიმართლეს),რომელიც აღ
წერსრაღაცას,როგორცგანსაკუთრებულს,საუკეთესოსდაა.შ.მიუხედავადიმი
სა, არისთუარაამფაქტისდამადასტურებელიმყარიარგუმენტი. მაგალითად,
საწმენდი საშუალებებისრეკლამა,რომელიც ამტკიცებს,რომ „უკეთ არც ერთი
საშუალებაარასუფთავებს!“

უმრავლესობის აზრი – წარმოდგენილი ინფორმაცია მსმენელს არწმუნებს,რომ
ერთი მხარე, კონკრეტული პირი ან ესა თუ ის პროდუქტი სწორი არჩევანია, რად
გან მას მხარსუჭერსადამიანთადიდირაოდენობა. მაგალითად,განცხადება,რომ
„მოსახლეობისუმრავლესობამხარსუჭერსამმოსაზრებას“.ასეთიტიპისგანცხადებას
თანდაკავშირებულიპრობლემაარისის,რომარავინგანმარტავსრამდენადამიანს
ჰკითხესაზრი,ვინიყვნენესადამიანები,ხომარდაარწმუნავინმემგამოკითხულიადა
მიანები,რომმსგავსიპასუხებიგაეცათდასაერთოდრაარის„უმრავლესობა”?

თვალისმომჭრელიასოცირებები–შემთხვევა,როდესაცმაღალიდეალებთან
დაკავშირებულსიტყვებსდაკონცეფციასმოცემულსაკითხთან,კონკრეტულპირ
თანანპროდუქტთანაკავშირებენ.მაგალითად,პოლიტიკურკანდიდატზეშესაძ
ლოადაწერონ,რომის„სამართლიანობისმხარესარის”.მართალიაამშემთხვე
ვაშიახსნილიარარის,თუკონკრეტულადრაშიგამოიხატებაკანდიდატისმიერ
სამართლიანობისმხარდაჭერა,თუმცათვითონსამართლიანობისცნებაძალიან

12 Oracle ThinkQuest, Education foundation, 2001. Propaganda Techniques, at  http://library.thinkquest.org/C0111500/
proptech.htm



ფასეულიადაადვილია,რომმისიმეშვეობითმხარდაჭერაამცნებასთანასოცი
რებულმაკანდიდატმაცმოიპოვოს.

სახელისდარქმევა–შემთხვევა,როდესაცშეურაცხმყოფელიენაანნეგატიური
მნიშვნელობისმქონესიტყვებიგამოიყენებაკონკრეტულიადამიანის, პროდუქ
ტისანმოვლენისმიმართ,იმისთვისრომსაზოგადოებაშინეგატიურიემოციების
გაჩენასშუწყოსხელი.მაგალითად,ორგანიზაციისანინდივიდისმიმართისეთი
ეპითეტისგამოყენება,როგორიცაა:„ძალაუფლებასმოწყურებული”ადამიანებში
ნეგატიურასოციაციებსაჩენს.

საზოგადოებასთან მსგავსება – სიტყვებიდა ქმედებები გამოიყენება საზოგა
დოების წევრების დასარწმუნებლად იმაში, რომ ეს ადამიანი, ორგანიზაცია ან
პროდუქტი,სწორედმათსაჭიროებებსადაინტერესებსემსახურება.რიგითმოქა
ლაქეებსარწმუნებენ,რომმათიმოსაზრებებიდასაჭიროებებიგაგებულიდაგათ
ვალისწინებულიიქნება.ასეთირამშესაძლოამოხდესიმშემთხვევაში,როდესაც
რომელიმემაღალჩინოსანიცდილობსდაარწმუნოსსაზოგადოება,რომისჩვეუ
ლებრივიადამიანია,მიუხედავადიმისა,რომარისძალიანმდიდარიდაშესაბა
მისადთავისუფალიაისეთიყოველდღიურისაზრუნავებისგან,როგორიცაამაღა
ზიაშიპროდუქტებზეწასვლა,საზოგადოებრივიტრანსპორტითმგზავრობადაა.შ.

სტერეოტიპებისგამოყენება –ესისშემთხვევაა,როდესაცცდილობენზეგავ
ლენამოახდინონადამიანებზე,წარმოაჩენენრაკონკრეტულადამიანსანპრო
დუქტსნეგატიურადრიგიგარედახასიათებებისათუგარკვეულიჯგუფისასოცია
ციებისგამო.ნეგატიურიაღქმაძირითადადემყარებაგანზოგადებას,რომელიც
ხშირშემთხვევაშიშესაძლოაიყოსგაზვიადებულიანარასწორი.ასეთიტაქტიკის
მიზანიმნიშვნელოვანისაკითხიდანსაზოგადოებისყურადღებისგადატანასემსა
ხურება,აჩენსრაეჭვსადაშიშსამათუიმსაკითხისმიმართგარკვეულისტერეო
ტიპებისსაშუალებით.მაგალითად,როდესაცპიროვნებაკონკრეტულსამუშაოზე
არ აჰყავთ, რადგან ეს ადამიანი მიეკუთვნება ისეთ ეთნიკურ ჯგუფს, რომელიც
ცნობილიანაკლებიპატიოსნებითადაზარმაციხასიათით.

სარეკომენდაციო – როდესაც ცნობილი ადამიანი ღიად აფიქსირებს თავის
მხარდაჭერასამათუიმორგანიზაციის,პროდუქტის,ანკონკრეტულიადამიანის
მიმართ და მის მიმართ (ცნობილი ადამიანისადმი) საზოგადოებაში არსებულ
პატივისცემასადაპოზიტიურგანწყობასიყენებენადამიანთააზრზეზეგავლენის
მოსახდენად.ამისკარგიმაგალითია,როდესაცცნობილიადამიანირაიმეპრო
დუქტისრეკლამაშიმონაწილეობს.

იმის მიუხედავად,თუპროპაგანდისრომელიმეთოდიიქნებაგამოყენებული,
მიზანიძირითადადერთია,ესარისზეგავლენისმოხდენაადამიანებისმოსაზრე
ბებსადაქმედებებზეიმინფორმაციისგამოყენებით,რომლებიცშესაძლოახში
რადარიყოსმნიშვნელოვანიდაშესაბამისიმოცემულსაკითხთანმიმართებაში.
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ამმეთოდებისგაგებადაცოდნამნიშვნელოვანია,რათაინფორმაციისმიღებისას
მოვახდინოთმათიიდენტიფიცირებადაადვილადარმოვექცეთმისიგავლენის
ქვეშ. პროპაგანდის ზეგავლენისგან თავის დაცვის ყველაზე კარგი საშუალებაა
პირველი, რომ გავაანალიზოთ გამოყენებული მეთოდი, ხოლო შემდეგ გავია
როთშემდეგიეტაპები:

1)შეეცადეთგანაცალკევოთერთმანეთისგანემოციებიდაშთამბეჭდავისიტყვები
რეალურიფაქტებისგან;

2)იმსჯელეთწარმოდგენილიარგუმენტებითადაინფორმაციისხარისხითდაარა
გამოყენებულიენით,ვიზუალურიმასალითადაიმპირებით,რომლებიცწარ
მოადგენენინფორმაციას;

3)იყავითმოტივირებული,რომდასკვნებისგაკეთებამდემოიძიოთმეტიინფორ
მაციაკონკრეტულსაკითხთანდაკავშირებით.

დემოკრატიისპრინციპები

მოქალაქეთა მონაწილეობა – მართალია არჩევნებში მონაწილეობა მოქა
ლაქის ერთერთ მთავარ პასუხისმგებლობად არის მიჩნეული,თუმცარეალუ
რად, ის მხოლოდ ერთერთი გზაა, რომლითაც მოქალაქეს დემოკრატიულ
საზოგადოებაშიშეუძლიამიმდინარეპროცესებზეგავლენისმოხდენა.იყოინ
ფორმირებულიდაგქონდესშენიპოზიციარიგისაკითხებისმიმართ,გამოხატო
მხარდაჭერაამათუიმსაკითხისმიმართსხვადასხვასაზოგადოებრივჯგუფსა
თუ ასოციაციაში გაწევრიანებით, პეტიციაზე ხელმოწერით, პოლიტიკოსებისთ
ვისწერილისმიწერით,ასევესხვადასხვასაზოგადოებრივშეკრებებსათუმშვი
დობიანდასაპროტესტოაქციებზედასწრებით,ესმნიშვნელოვანიმექანიზმებია
დემოკრატიულსაზოგადოებაშისაკუთარიპოზიციისდასაფიქსირებლად.ისეთ
შემთხვევებში, როდესაც საზოგადოება მიმდინარე პროცესებისგან იზოლი
რებულია, „შემოწმებისა და დაბალანსების” სისტემის ძირითადი ელემენტები
იკარგებადა საჯარო მოხელეებმა შესაძლოა იგრძნონ სრულითავისუფლება
და იმოქმედონ შეზღუდვების გარეშე. ამან კი შესაძლოა საჯარო მოხელეებსა
დამთავრობისწარმომადგენლებსსაკუთარიინტერესებისსასარგებლოდმოქ
მედებისკენ უბიძგოს,რაცთავის მხრივ საზოგადოებრივი კეთილდღეობის უზ
რუნველყოფისკენარიქნებამიმართულიდაშესაძლოაადამიანთაუფლებების
დარღვევისმიზეზიცკიგახდეს.

ანგარიშვალდებულება–პასუხისმგებლობადაუკუკავშირიმიღებულგადაწყვე
ტილებებსადაგადადგმულნაბიჯებთანდაკავშირებით.ლიდერებიანგარიშვალ
დებული არიან მოქალაქეების წინაშე, ასევე მთავრობის სხვა შტოების მიმართ
პარლამენტისადა სასამართლოს ჩათვლით. ანგარიშვალდებულება  უბიძგებს
მთავრობასმიიღოსგადაწყვეტილებებიდაიმოქმედოსხალხისნებისმიხედვით.
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კანონისუზენაესობა–არისერთერთიყველაზემნიშვნელოვანიპრინციპიდე
მოკრატიულსაზოგადოებაში,რადგანამპრინციპისთანახმად,არავინდგასკა
ნონზემაღლა,ყველავალდებულიადაიცვასკანონიდათანაბრადაგოსპასუხი
კანონისდარღვევისშემთხვევაში.

ძალისბოროტადგამოყენებისკონტროლი–ხელისუფლებისწარმომადგენლე
ბიშეზღუდულებიარიანძალაუფლებისბოროტადგამოყენებისკუთხითდაამმი
მართულებითმასმოქალაქეები,კანონმდებლობადასხვადასხვაინსტიტუციები
აკონტროლებენ.ამპრინციპისერთერთუმნიშვნელოვანესასპექტს„შემოწმებისა
დაბალანსების“ძლიერისისტემაწარმოადგენს,რაცგულისხმობსძალაუფლების
კონსტიტუციურგადანაწილებას,სახელმწიფოშტოებსშორისუფლებამოსილებე
ბისადაპასუხისმგებლობებისგადანაწილებას,(აღმასრულებელიხელისუფლება
–პრეზიდენტი,სასამართლოხელისუფლება–სასამართლოებიდასაკანონმდებ
ლოხელისუფლება–პარლამენტი).

ადამიანისუფლებები–ადამიანისსიცოცხლისადაადამიანურიღირსებისპა
ტივისცემა.როდესაცადამიანთაუფლებებიირღვევა,ადამიანებსარაქვთლო
იალურობის განცდა მთავრობის მიმართ. მართალია მნიშვნელოვანია, რომ
მოქალაქეებმა დათმონ ძალაუფლების ნაწილი დემოკრატიულად არჩეული
მთავრობის სასარგებლოდ,თუმცა მთავრობა არსებობს იმისთვის,რომ უზრუნ
ველყოსმოქალაქეთაუფლებებისდაცვა.

თანასწორობა–ყველაპიროვნება,როგორცსაზოგადოებისწევრი,ღირებულია
თანაბრად.ყველასუნდაჰქონდესთანასწორიშესაძლებლობებიდამართლმსა
ჯულებისუფლებები.არავინარუნდაიყოსდისკრიმინირებულირასის,რელიგიის,
ეთნიკურიჯგუფისკუთვნილების,გენდერისანსექსუალურიორიენტაციისგამო.

უფლებათა ბილი – ყველა პიროვნების უფლებებიდათავისუფლებებიდაცუ
ლიაქვეყანაში.ბევრიდემოკრატიულიქვეყნისკონსტიტუციამოიცავსუფლებათა
ბილსდაუზრუნველყოფსამუფლებათადაცვას.

რეგულარული,თავისუფალიდასამართლიანიარჩევნები–რეგულარულიარ
ჩევნებიმნიშვნელოვანიარათაპოლიტიკურილიდერებიიყვნენანგარიშვალდე
ბულებიიმხალხისწინაშე,ვისაცემსახურებიან.თავისუფალიდასამართლიანი
არჩევნების შემადგენელი კომპონენტი ასევე არის ის,რომ საზოგადოების წევ
რებსჰქონდეთსაჯაროსამსახურშიარჩევისსაშუალება,რაცამცირებსმდიდარი
ანმმართველიკლასისძალაუფლებას.ესარისდემოკრატიულსაზოგადოებაში
ხალხის და პოლიტიკოსების საჭიროება მშვიდობიანად მიიღონ დემოკრატიუ
ლადჩატარებულიარჩევნებისშედეგი.

მრავალპარტიულისისტემები–იმისათვის,რომარჩევნებმაასახოსდემოკრა
ტიული იდეალებიდაოპოზიციური შეხედულებები, უნდა არსებობდეს მრავალ
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პარტიული სისტემა, რადგან მხოლოდ მრავალპარტიული სისტემის არსებობის
შემთხვევაშიგაიგებსხალხიოპოზიციურშეხედულებებსდამიეცემაკანდიდატ(ებ)
ისარჩევანისსაშუალება.

ეკონომიკური თავისუფლება – დემოკრატიულ სისტემაში ზოგადად მიღებუ
ლია,რომმთავრობამუნდადაუშვასკერძომესაკუთრეობის,ბიზნესისადასამუ
შაოსთავისუფლადარჩევისუფლება.მიუხედავადამისა,ხარისხი,თურამდენად
რეგულირდებაეკონომიკამთავრობებისმიერგანსხვავდებაქვეყნებისმიხედვით.

პოლიტიკურიტოლერანტობა–ყველაინდივიდს,მაშინაცკითუისწარმოად
გენს უმცირესობის მოსაზრებას, უნდა ჰქონდეს აზრის დაფიქსირებისა და მოქ
მედებისთავისუფლება. ამასთან, ეს არუნდამოხდეს უმცირესობების ჯგუფების
შევიწროვებითდამათიმოსაზრებებიდაცულიუნდაიყოსკანონისმიერმაშინაც
კი,თუისსაზოგადოებისდიდინაწილისთვისმიუღებელია.აუცილებელია,რომ
უმცირესობათა ჯგუფების მოსაზრებების გათვალისწინებითთავიდან იქნას აცი
ლებული „უმრავლესობის ტირანია“, ანუ ისეთი საზოგადოება, სადაც მხოლოდ
უმრავლესობისმოსაზრებებიდაინტერესებიაწარმოდგენილი.

გამჭვირვალობა–ცნებაგულისხმობს,რომმოქალაქეებსსაშუალებაჰქონდეთ
მიიღონ ინფორმაცია იმაზე,თურა გადაწყვეტილების მიღება ხდება, ვინ იღებს
მასდარატომ. ბევრდემოკრატიულსახელმწიფოში,რიგიგადაწყვეტილებების
მიღებახდებამხოლოდმასშემდეგ,რაცსაზოგადოებასმიეცემასაშუალებაგა
მოთქვასსაკუთარიმოსაზრებაინიცირებულიკანონისშესახებ.ამისგაკეთებაშე
საძლებელიასაჯაროშეხვედრებისადამთავრობისწარმომადგენლებთანურთი
ერთობისგზით.
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58

საჭირორესურსებიდაბმულები

საჯაროდაწესებულებები:

www.president.gov.ge–საქართველოსპრეზიდენტი

www.parliament.ge–საქართველოსპარლამენტი

www.government.gov.ge–საქართველოსმთავრობა

www.abkhazia.gov.ge–აფხაზეთისავტონომიურირესპუბლიკისმთავრობა

www.ajara.gov.ge–აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისმთავრობა

www.mfa.gov.ge–საქართველოსსაგარეოსაქმეთასამინისტრო

www.mrdi.gov.ge–რეგიონალურიგანვითარებისადაინფრასტრუქტურისსამინისტრო

www.eunato.gov.ge–სახელმწიფომინისტრისაპარატიევროპულდაევროატლანტიკურ

სტუქტურებშიინტეგრაციისსაკითხებში

www.mod.gov.ge–საქართველოსთავდაცვისსამინისტრო

www.moh.gov.ge–საქართველოსშრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამინისტრო

www.rs.ge–შემოსავლებისსამსახური

www.minenergy.gov.ge–საქართველოსენერგეტიკისსამინისტრო

www.police.geშინაგანსაქმეთასამინისტრო

www.saagento.security.gov.ge–შინაგანსაქმეთასამინისტროსმომსახურებისსააგენტო

www.mof.ge–საქართველოსფინანსთასამინისტრო

www.is.ge–საქართველოსფინანსთასამინისტროსსაგამოძიებოსამსახური

www.economy.geსაქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტრო

www.privatization.ge–სახელმწიფოქონებისეროვნულისააგენტო

www.msy.gov.ge–საქართველოსსპორტისადაახალგაზრდობისსაქმეთასამინისტრო

www.mcs.gov.ge–საქართველოსკულტურისადაძეგლთადაცვისსამინისტრო

www.mcla.gov.ge–საქართველოსსასჯელაღსრულებისადაპრობაციისსამინისტრო

www.mra.gov.ge – საქართველოსოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,

განსახლებისადალტოლვილთასამინისტრო

www.constcourt.ge–საქართველოსსაკონსტიტუციოსასამართლო

www.cra.gov.ge–სახელმწიფოსერვისებისგანვითარებისსააგენტო

www.napr.gov.ge–საჯარორეესტრი

www.cec.gov.ge–ცენტრალურისაარჩევნოკომისია

www.procurement.gov.ge–კონკურენციისადასახელმწიფოშესყიდვებისსააგენტო

www.justice.gov.ge–საქართველოსიუსტიციისსამინისტრო

www.psh.gov.ge–იუსტიციისსახლი

www.hcoj.gov.ge–საქართველოსიუსტიციისუმაღლესისაბჭო

www.nbe.gov.ge–საქართველოსიუსტიციისსამინისტროსაღსრულებისეროვნულიბიურო
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www.moa.gov.ge–საქართველოსსოფლისმეურნეობისსამინისტრო

www.csb.gov.ge–საჯაროსამსახურისბიურო

www.notary.ge–საქართველოსნოტარიუსთაპალატა

www.geostat.ge–საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

www.apa.gov.ge–დაცულიტერიტორიებისსააგენტო

www.nala.ge/munic–საქართველოსადგილობრივთვითმმართველობათაეროვნულიასოციაციისსაიტზეგან

თავსებულიასაქართველოსთვითმმართველიქალაქებისადამუნიციპალიტეტებისვებგვერდებისბმულები

საინფორმაციობმულებიდაარასამთავრობოორგანიზაციები:

www.matsne.gov.ge–საქართველოსსაკანონმდებლომაცნე

www.egovernment.ge–ელექტრონულისამთავრობორესურსები

www.library.court.ge–სამართლისელექტრონულიბიბლიოთეკა

www.nplg.gov.ge–საქართველოსპარლამენტისეროვნულიბიბლიოთეკა

www.my.gov.geსახელმწიფოსერვისებისელექტრონულიპორტალი

www.partiebi.geამომრჩეველთასაინფორმაციოვებგვერდი

www.electionsportal.ge–საქართველოსარჩევნებისპორტალი

www.ivote.ge–ყველაფერიარჩევნებისშესახებ

www.transparency.ge–საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქართველო

www.isfed.ge–სამართლიანიარჩევნებისადადემოკრატიისსაერთაშორისოსაზოგადოება

www.gyla.ge–საქართველოსახალგაზრდაიურისტთაასოციაცია

www.econpolicyfact.ge–პოლიტიკურიპარტიებისსოციალურეკონომიკურიპროგრამები

www.humanrights.geპორტალიადამიანისუფლებებისშესახებ

www.cems.ge–სამოქალაქომონიტორინგისელექტრონულისისტემა

www.tolerantoba.ge–სახალხოდამცველთანარსებულიტოლერანტობისცენტრი

www.ewmigpac.org–აღმოსავლეთდასავლეთისმენეჯმენტისინსტიტუტი

www.civitas.ge–კივიტასგეორგიკა

www.media.ge–ინტერნიუსი

www.civil.ge–ახალიამბებისაქართველოდან

www.ginsc.net–გენდერისსაინფორმაციოქსელისამხრეთკავკასიაში

www.facebook.com/GenderEqualityNetwork–გენდერულითანასწორობისქსელი

www.facebook.com/JNGEGeorgia–ჟურნალისტთაქსელიგენდერულითანასწორობისათვის

www.greenadvocacy.net–საქართველოსსაზოგადოებრივიორგანიზაციებისქსელიგარემოსდაცვითიდა

სოციალურისამართლიანობისათვის

www.helpinghand.ge–მოხალისეობისთვისრეგისტრაცია

www.volunteering.ge–მოხალისეთასაინფორმაციოცენტრი
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