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სახელმწიფო სტრატეგიის ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ –  

ჩართულობა თანამშრომლობის გზით დამტკიცების შესახებ  

 

სტრატეგიის მთავარი მიზანია წარმოადგინოს საქართველოს სამოქმედო გეგმა 

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. დოკუმენტის პრეამბულაში ნათლად 

არის ჩამოყალიბებული მისი მთელი არსი, რაც მთავარია მკაფიოდ არის 

აღნიშნული, რომ დასახული მიზნების მისაღწევად საქართველო აპირებს მხოლოდ 

მშვიდობიან და დიპლომატიურ გზებით იმოქმედებს. დოკუმენტი გამოხატავს 

საქართველოს გადაწყვეტილებას მიაღწიოს აფხაზეთისა და ცხინვალის 

რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის სრულ დეოკუპაციას, შეაქციოს რუსეთის ფედერაციის 

მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსიის პროცესი და მშვიდობიანი გზით 

მოახდინოს ამ ტერიტორიებისა და მოსახლეობის რეინტეგრაცია საქართველოს 

კონსტიტუციურ სივრცეში. 
 

საქართველოს მთავრი მიზანია ოკუპაციის შედეგად დაშორებული მოსახლეობის 

ურთიერობის აღდგენა-გაღრმავება. მთავარი დაცული სიკეთე, სწორედ 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დასახლებულ პირთა უფლებებია, ამიტომაც 

მიზნების ნაწილში ნათლად არის წარმოჩენილი ის უფლებები და პრივილეგიები, 

რომლითაც უნდა ისარგებლონ ამ ტერიტორიებზე დასახლებულმა პირებმა, 

თანასწორად საქართველოს ყოველი მოქალაქისა. ძირითადი უფლებების ნაწილში 

გამოსაკვეთია მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება, რომელიც ოკუპირებულ 

ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირებს ეზღუდებათ და აუცილებელია ამ კუთხით 

მექანიზმების გაძლიერება. მიზნების გარდა, სტრატეგია მოიცავს არსებული 

ვითარების წარმოდგენას და მისი ძირითადი ნაწილი ეთმობა მდგომარეობის 

მიმოხილვას. ამ ნაწილში ნათლად ჩანს 2008 წლის შემდეგ განვითარებული 

მოვლენების შედეგად შეცვლილი მდგომარეობა. სტრატეგია ეფუძნება ორ 

ძირითად პრინციპს: საქართველოს სუვერენიტეტი და ტერიტორიული 

მთლიანობა ხელშეუხებელია, საქართველოს საყოველთაოდ აღიარებული 

საზღვრები ურყევია. 

 

არსებული მდგომარეობისა და პრინციპების საფუძველზე საქართველოს მთავრობა 

წარმოადგენს სტრატეგიის მიზნებს შემდეგი მიმართულებებით: ეკონომიკური 

საკითხები, ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი, განათლება, ჯანმრთელობის 

დაცვა, სახალხო დიპლომატია, კულტურული მემკვიდრეობისა და იდენტობის 

დაცვა და შენარჩუნება, ინფორმაციის დაუბრკოლებელი გავრცელება, 

სამართლებრივი და ადმინისტრაციული ზომები, ადამიანის უფლებები, სტიქიური 

უბედურებების პრევენცია. დოკუმენტის ბოლოს კი, წარმოდგენილია სტრატეგიის 

განხორციელების საშუალებები, სადაც გამოყოფილია შესაბამისი ინსტიტუციების 
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შექმნა, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის მაკონტროლებელი 

ძალაუფლების წარმომადგენლებთან ურთიერთობისათვის ნეიტრალური 

სტატუსის მქონე ჩარჩო-მექანიზმის შემუშავება, შესაბამისი საკოორდინაციო 

მექანიზმების განვითარებისა და მშვიდობის ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბების 

მიმართულებით. 
 

ასევე, აუცილებელია სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში ყველა 

დაინტერესებული მხარის ჩართულობის გაძლიერება და ამ კუთხით არსებული 

ღირებული და პოზიტიური გამოცდილების მხედველობაში მიღება. 

განსაკუთრებით გამოყოფილია საერთაშორისო საზოგადოების ჩართულობის 

აუცილებლობა და მნიშვნელობა სტრატეგიის განხორციელების პროცესში, მათ 

შორის ჟენევის დისკუსიის ფორმატში. 
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სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო 

სტრატეგიისა და 2015-2020 წწ. სამოქმედო გეგმის დამტკიცების 

შესახებ 

 

აღნიშნული დოკუმენტით საქართველოს მთავრობა კიდევ ერთხელ გამოყოფს 

დემოკრატიის განმტკიცებისა და განვითარების მნიშვნელობას, რომელიც 

მიიღწევა თანასწორობუფლებიანობის დაცვით. საქართველო, როგორც 

მრავალეთნიკური ქვეყანა აცნობიერებს პლურალიზმისა და ინტეგრაციის 

მნიშვნელობას. ამ მიზნის მისაღწევად კი, აუცილებელია ეთნიკური უმცირესობით 

დასახლებული რეგიონების განვითარება და ხელშეწყობა. საქართველომ 2005 წელს 

მოაწერა ხელი „ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ“ ევროპულ ჩარჩო 

კონვენციას, რითაც აიღო ვალდებულება შეექმნა სათანადო პირობები ეთნიკურ 

უმცირესობათა დასახმარებლად და მათი უფლებების რეალიზებისთვის. 

სტრატეგიის შემუშავებაში მნიშნელოვანი როლი შეასრულა საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის 2014 წელს ხელმოწერილ ასოცირების ხელშეკრულებამ, ისევე 

როგორც ისეთმა უმნიშვნელოვანესმა დოკუმენტებმა, როგორიცაა სამოქალაქო და 

პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტმა და სხვა მნიშვნელოვანმა 

ხელშეკრულებებმა. 
 

სტრატეგიის მთავარი მიზანია ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლები 

თანაბრად და სრულფასოვნად მონაწილეობენ სამოქალაქო და პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში ისევე, როგორც მათთვის თანაბარი სოციალური და ეკონომიკური 

პირობების შექმნა და ხარისხიანი განათლების უზრუნველყო. ეს ყოველივე კი 

უნდა შესრულდეს მათი მრავალფეროვნების დაცვითა და განსხვავებულობის 

ტოლერანტობით. ამ მიზნის მისაღწევად გამოყოფილია ისეთი მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებების ჩატარება როგორიცაა: მცირერიცხოვან და მოწყვლად ეთნიკურ 

უმცირესობათა მხარდაჭერა, გენდერული მეინსტრიმინგი - რაც მოიცავს ეთნიკურ 

უმცირესობას მიკუთვნებულ ქალთა უფლებების დაცვას, საჭიროებებისა და 

ინტეგრაციის უზრუნველყოფას, გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის 

აღმოფხვრის კომიტეტის რეკომენდაციების შესრულებით, სახელმწიფო 

ადმინისტრირებისა და სამართალდამცავი ორგანოებისა და მექანიზმების 

ხელმისაწვდომობის გაზრდა ეთნიკური უმცირესობებისთვის- 

ადმინისტრაციული წარმოების, გამოძიებისა და სასამართლოების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სამართალდამცავ ორგანოებში და 

სახელმწიფო რწმუნებულების-გუბერნატორების ადმინისტრაციის დონეზე 

უმცირესობათა წარმომადგენლების ჩართულობის გაუმჯობესება, საზოგადოებრივ 

სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ეთნიკურ უმცირესობათა 
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წარმომადგენლებისათვის, ეთნიკური უმცირესობების წახალისება პოლიტიკურ 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში, მასმედიასა და ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება - ეთნიკური უმცირესობების ენებზე 

სამაუწყებლო პროგრამებისა და ელექტრონული/ბეჭდვითი მედიის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; სამაუწყებლო პროგრამებში 

ეთნიკური უმცირესობების თემატიკის გაშუქებისა და უმცირესობების 

წარმომადგენელთა მონაწილეობის უზრუნველყოფას, ამ კუთხით ასევე 

მნიშვნელოვანი უმრავლესობის მხრიდან ჩართულობის გაზრდა და 

საზოგადოების ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა, ხარისხიანი განათლების 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ენის ცოდნის 

გაუმჯობესება, უმაღლეს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სხვა. 

 

სტრატეგია მოიცავს, როგორც განხორციელების მექანიზმებს, ასევე მონიტორინგის 

რეჟიმს, რომელიც მოიცავს 2015-2020 წლის ფარგლებში ყოველწლიური სამოქმედო 

გეგმებისა და ანგარიშების ჩაბარების ვალდებულებას. 
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2019-2022 წლების საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია 
 

საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული ეროვნული დონის დოკუმენტია, 

რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მიზნებს, ამოცანებსა და 

მათი განხორციელების გზებსა და მექანიზმებს. 
 

საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიული მიზნების და ამოცანების კუთხით 

დოკუმენტში პრიორიტეტულად არის წარმოდგენილი შემდეგი საკითხები: 

თავდაპირველად გამოკვეთილია ქვეყნის მთავარი ამოცანა სუვერენიტეტისა და 

ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნების მიმართულებით. გამოყოფილია 

ოკუპირებული ტერიტორიებთან და რუსეთის ფედერაციასთან არსებული 

პრობლემები და კონფლიქტების მშვიდობიანი კუთხით მოგვარების მნიშვნელობა. 

შემდეგ, წარმოდგენილია ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია- 

ევროკავშირში გაწევრიანების მხრივ, ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობა, 

ხოლო ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში გაწევრიანების 

კუთხით კი, ალიანსთან თანამშრომლობის არსებული პაკეტი და საქართველოს 

მონაწილეობა ნატო-ს ეგიდით წარმოებულ საერთაშორისო მისიებსა და 

პროექტებში. ასევე, დოკუმენტში მნიშნელოვანი ადგილი უჭირავს საქართველოსა 

და ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის განმტკიცებას, როგორც 

დიპლომატიური კუთხით ასევე ეკონომიკური და ვაჭრობის საკითხებში. 
 

სტრატეგია ცალკეულად გამოყოფს სხვა ქვეყნებსაც და ხაზს უსვამს მათთან 

დიალოგისა და თანამშრომლობის შენარჩუნებას, გაძლიერების მნიშვნელობას. 

ქვეყნების შემდეგ წარმოდგენილია საქართველოს ჩართულობის საკითხი 

სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების პროექტებში, მათ შორის გაერო, 

ევროპის საბჭო, სუამი და სხვა. ჩართულობის გააქტიურებასთან ერთად 

მნიშნელოვანია გამოიკვეთოს დაახლოებისა და ურთიერთობის გაღრმავების 

აუცილებლობა ისეთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რომლებიც 

წარმოდგენილი არიან არა მხოლოდ საქართველოს რეგიონში, არამედ მსოფლიოს 

სხვა რეგიონებში. მაგ. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციასთან 

(ASEAN), აზია-ევროპის ფორუმთან (ASEM) და ASEAN-ის საპარლამენტთაშორისო 

ასამბლეასთან (AIPA). 
 

დოკუმენტის შემდეგი ნაწილი მოიცავს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში წვლილის 

შეტანას. საქართველოსთვის პრიორიტეტულია საერთაშორისო უსაფრთხოებისა 

და სტაბილურობის განმტკიცების მისიებში მონაწილეობა. ჩართულობა ახალი 

ტიპის საფრთხეებთან - საერთაშორისო ტერორიზმთან და ტრანსნაციონალურ 

ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა და მათი პრევენცია, რომლის ფარგლებშიც 

გამოსაყოფია ევროკავშირის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის 
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სააგენტოს (ევროპოლი), Eurojust-თან და კრიმინალური პოლიციის საერთაშორისო 

ორგანიზაციასთან (ინტერპოლი) აქტიური თანამშრომლობა. ასევე, მასობრივი 

განადგურების იარაღისა და მისი კომპონენტების უკონტროლო გავრცელების 

პრევენცია. ისევე, როგორც ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვა. ამ 

კუთხით აუცილებელია, განახლებადი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო ენერგიის 

ათვისების დანერგვა და ამ მიმართულებით საერთაშორისო ფონდებისა და 

საქმიანი წრეების მაქსიმალურ ჩართულობის უზრუნველყოფა. საქართველო კიდევ 

ერთხელ გამოყოფს რომ ის აქტიურად განაგრძობს გარემოს დაბინძურებასთან 

ბრძოლას და სხვადასხვა სფეროებში შესაბამისი ინიციატივების განხორციელებას. 

 

დოკუმენტი ასევე გამოყოფს ეკონომიკური და კულტურული დიპლომატიისსა და 

სტრატეგიული კომუნიკაციების მნიშვნელობასა და აუცილებლობას. რომელიც 

მოიცავს, როგორც აქტიური მონაწილეობა სამთავრობათაშორისო ეკონომიკურ 

კომისიებსა და ბიზნეს ფორუმებში, ასევე, კულტურის კომპონენტის გამოყენებით 

ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურება და სტრატეგიულ პარტნიორებთან 

ურთიერთობების გაღრმავებას, ასევე, თანამშრომლობას ისეთ მნიშვნელოვან 

საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, როგორიც გაეროს განათლების, მეცნიერების და 

კულტურის ორგანიზაცია (UNESCO), ამასთანავე, მნიშვნელოვანია გამოვყოთ ის 

ნაწილი რომელიც შეეხება საზღვარგარეთ საქართველოს შესახებ ცნობადობის 

ასამაღლებლად სახალხო დიპლომატიის როლის გაზრდას და აქტიურ ბრძოლას 

მზარდი ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ. 
 

დოკუმენტის შემდეგი ნაწილი დათმობილია ინოვაციებზე და მოსახლეობაზე 

ორიენტირებულ დიპლომატიურ სამსახურს, რომელიც მოიცავს თანამშრომლების 

განვითარებისა და კარიერული ზრდის ხელშეწყობის საკითხებს, გენდერული 

თანასწორობის უზრუნველყოფას და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

განვითარებას, რაც ხელს შეუწყობს საქმისწარმოების ელექტრონული პროცესის 

გამარტივებას. ამ ელემენტების გამოყოფა განსაკუთრებით მნიშნელოვანია გეგმის 

საბოლოოო წარმატებისთვის. 
 

სტრატეგიის აღსრულების მექანიზმად გვევლინება შექმნილი უწყებათაშორისი 

საბჭოსა და სამუშაო ჯგუფი, რომლებიც მონიტორინგს გაუწევენ სხვადასხვა 

უწყებების მუშაობას. უწყებათაშორისი საბჭო საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროსგან მიიღებს შესაბამისი უწყებების მიერ გეგმის შესრულების 

ანგარიშებს, რომელის საფუძველზეც შექმნილი წლიური ანგარიში წარედგინება 

მთავრობას. 
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საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია 
 

გასული საუკუნის 90-იან წლებში დამოუკიდებელი საქართველოსთვის დადგა 

საკითხი, დაედგინა უკვე დამოუკიდებელი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის 

ინტერესები და ეროვნული უსაფრთხოების პრიორიტეტები. მეცნიერულად 

დასაბუთებული და კომპლექსური ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია 

ქვეყნისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა მისი საშინაო და 

საგარეო პოლიტიკის ჩამოსაყალიბებლად. საქართველოს ეროვნული 

უსაფრთხოების კონცეფციის შექმნის პროცესი გასული საუკუნის 90-იან წლებში 

დაიწყო. 2005 წლის 8 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა საბოლოოდ დაამტკიცა 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია. ეროვნული უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესისთვის ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის 

მნიშვნელობაზე ნათელ წარმოდგენას ქმნის თავად ამ დოკუმენტის შესავალი, 

სადაც აღნიშნულია, რომ „საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია 

არის ფუძემდებლური დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ქვეყნის უსაფრთხო 

განვითარების ხედვას, ფუნდამენტურ ეროვნულ ღირებულებებს და ეროვნულ 

ინტერესებს, აღწერს ეროვნული უსაფრთხოების წინაშე მდგარ საფრთხეებს, 

რისკებს და გამოწვევებს და ადგენს უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითად 

მიმართულებებს.“ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში უკვე მყარად 

დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, იგი წარმოადგენს მთავარ კონცეპტუალურ 

დოკუმენტს ეროვნულ დონეზე. 
 

2012 წლის იანვარში საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის 

განახლებული ვერსია გამოჩნდა, რომელმაც 2005 წლის ვერსია ჩაანაცვლა. იგი კარგ 

შესაძლებლობას იძლევა იმისათვის, რომ გადავხედოთ საქართველოს ოფიციალურ 

შეხედულებას უსაფრთხოების შესახებ და შევაფასოთ ქვეყნის დამოკიდებულება 

საშინაო და საგარეო უსაფრთხოების გარემოსადმი. 2012 წლის ეროვნული 

უსაფრთხოების კონცეფცია განსაზღვრავს ქვეყნის ეროვნულ ღირებულებებს და 

ინტერესებს, მის წინაშე არსებულ საფრთხეებსა და გამოწვევებს, ასევე 

უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითად მიმართულებას. კონცეფციის მიხედვით 

საქართველოს მიზანია ჩამოაყალიბოს უსაფრთხოებისთვის ისეთი სისტემა, 

რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს განვითარებას და მისი მოქალაქეების 

უსაფრთხოებას. 
 

კონცეფციაში ქვეყნის უსაფრთხოების გარემოს აღწერას მოყვება ეროვნული 

ღირებულებებისა და ინტერესების განხილვა, შემდეგ კი განხილულია 

საფრთხეები, გამოწვევები და შესაძლებლობები, იგი მთავრდება პრიორიტეტების 

ჩამონათვალით. 
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კონცეფციის მიხედვით უსაფრთხოების პოლიტიკის მნიშვნელოვან 

პრიორიტეტადაა გამოცხადებული კრიზისების მართვის ერთიანი და ეფექტური 

სისტემის შექმნა. ეს სისტემა უნდა ჩამოყალიბდეს საქართველოს კანონმდებლობის 

საფუძველზე და მან უნდა უზრუნველყოს მოსალოდნელი კრიზისის 

პროგნოზირება და თავიდან აცილება. 
 

ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარება წარმოადგენს ეროვნული 

უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითად მიმართულებას. კონცეფციის თანახმად, 

,,ქვეყნის თავდაცვის რეფორმის პრიორიტეტად რჩება საქართველოს 

შეიარაღებული ძალების ნატოსთან თავსებადობის გაზრდა.’’ საქართველოს 

უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის დამაჩქარებელი ფაქტორი არის ქვეყნის 

ნატოსთან თანამშრომლობა და ზოგადად ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა. 

კონცეფციის მიხედვით, ნატოსთან თანამშრომლობა ხელს უწყობს საქართველოში 

დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებას, დემოკრატიული რეფორმების 

განხორციელებას, ასევე უსაფრთხო და სტაბილური გარემოს ჩამოყალიბებას. 
 

კონცეფციაში აღნიშნულია ევროკავშირში ინტეგრაციის საკითხიც. საქართველო 

ევროკავშირს განიხილავს როგორც სახელმწიფოთა თანამეგობრობას, რომელიც 

უზრუნველყოფს ევროპაში მშვიდობისა და კეთილდღეობის დამკვიდრებას. 

ევროკავშირთან თანამშრომლობა ხელს უწყობს საქართველოში დემოკრატიული 

რეფორმების განხორციელებას, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკისა და 

უსაფრთხოების განმტკიცებას. საქართველო იზიარებს ევროკავშირისათვის 

საერთო ღირებულებებსა და მიზნებს, და მიიჩნევს, რომ ევროკავშირში 

გაწევრიანება ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარების 

მნიშვნელოვანი გარანტიაა. 
 

ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია ხაზს უსვამს, რომ უმცირესობების 

უფლებების დაცვა, ისევე როგორც მათი მონაწილეობა ქვეყნის ცხოვრებაში, 

მნიშვნელოვანი ელემენტებია დემოკრატიული და სამართლებრივი 

საზოგადოებისთვის. კონცეფციის მიხედვით საქართველო ესწრაფვის შეასრულოს 

ევროსაბჭოს რეკომენდაციები ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა: 

დემოკრატიის განვითარება ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე, ეროვნული 

უმცირესობებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის და კანონის 

უზენაესობისათვის აუცილებელი მექანიზმების განმტკიცება. 
 

რაც შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს, კონცეფციის მიხედვით 

დარღვეული ტერიტორიული მთლიანობა და საქართველოს საზღვრებში 

არაკონტროლირებადი ტერიტორიების არსებობა ხელს უშლის მის სრულფასოვან 

დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებას. კონცეფციაში უსაფრთხოების 

პოლიტიკის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად სწორედ საქართველოს 

სახელმწიფოს რეინტეგრაცია და ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე კანონის 

უზენაესობის აღდგენაა დასახელებული. 
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ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2020 წლების 

ეროვნული სტრატეგია 
 

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა მისი მასშტაბებიდან გამომდინარე. იგი ზიანს 

აყენებს, როგორც საზოგადოების ფუნდამენტურ ღირებულებებს, აგრეთვე 

სოციალურ, პოლიტიკურ, კულტურულ თუ ეკონომიკურ განვითარებას. ხშირ 

შემთხვევაში ის კანონის უზენაესობის პრინციპებს ეწინააღმდეგება, რაც ცხადია 

საფრთხეს უქმნის ქვეყნისა და რეგიონის უსაფრთხოებას. 

 

ორგანიზებული დანაშაული მსოფლიოს თითოეულ სახელმწიფოშია, ზოგან უფრო 

მეტად, ზოგან უფრო ნაკლებად, თუმცა ამ მიმართულებით ნამუშევარი მიღწევის 

შესანარჩუნებლად აუცილებელია პერმანენტული მუშაობა, იქნება ეს 

პრევენცირება, სამართლებრივი და ინსტიტუტიცური ცვლილებები, თუ სხვა. 

 

წინა წლების გამოცდილებაზე დაყრდნობით, და იმ მიღწევებისა თუ გამოწვევების 

გათვალისწინებით, რომლებიც ხელისუფლებას ჰქონდა შედგა სტრატეგია 

ორგანიზებულ დანაშაულთან საბრძოლველად 2017-2020. აღნიშნული სტრატეგია 

მოიცავს ორგანიზებული დანაშაულის რამოდენიმე მიმართულებას, კერძოდ: 

„ქურდული სამყაროს“ წინააღმდეგ ბრძოლას; ნარკოტრანზიტის და 

ნარკოვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლას; კიბერდანაშაული და კიბერმეთოდებით 

ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. სამივე შემთხვევაში სტრატეგიის 

ფარგლებში მოხდა სიტუაციის ანალიზი. მიზნები და ამოცანები, რომლებიც გეგმის 

მიხედვით უნდა იყოს მიღწეული, ერთი და იგივეა, ესენია: საკანონმდებლო ბაზის 

დახვეწა, ინსტრუმენტების დახვეწა და განვითარება, საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის განვითარება და საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება. 

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი 

საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც საქართველოს მთავრობის დადგენილებითაა 

შექმნილი და ინსტიტუციურ ჩარჩოს წარმოადგენს, აერთიანებს 6 ორგანოს, ესენია: 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო; საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო; საქართველოს გენერალური 

პროკურატურა; საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. 
 

სტრატეგიის მიზანი იყო, რომ სახელმწიფოს 2020 წლისათვის საქართველოში 

ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის კუთხით ისეთი საკანონმდებლო და 

ინსტიტუციური სივრცის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფდა მიღწეული 

შედეგების შენარჩუნებას, დემოკრატიული სახელმწიფოს სტანდარტების დაცვასა 

და მოქალაქეთა უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებას. აღსანიშნავია, რომ სტრატეგიის 



13 
 

ფარგლებში, აგრეთვე განსაზღვრულია მოსალოდნელი შედეგები და რისკები. ის 

ყურადსაღები გარემოებები და ფაქტორები, რომლებიც წინა წლების პრაქტიკაში 

ქვეყანამ ნახა. გამოყოფილია ის გეოპოლიტიკური ასპექტები, რომლებიც საკმაოდ 

მიმზიდველს ხდის საქართველოს ორგანიზებული დანაშაულის კუთხით. 

სტრატეგია დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის მიერ და მისი დაფინანსება, 

იგულისხმება საკოორდინაციო საბჭოს წევრების, ხდება საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, დონორი ორგანიზაციებისა და პარტნიორი ქვეყნების 

ფინანსური მხარდაჭერით. სტრატეგიის იმპლემენტაციის მონიტორინგი და 

შეფასება კი მოხდება ყოველწლიური ანგარიშგების სახით, რომელსაც 

საკოორდინაციო საბჭოს სამდივნო განახორციელებს. აგრეთვე, საჭიროების 

შემთხვევაში შესაძლეობა ანგარიში კვარტალურად გაკეთდეს, რათა პროცესი 

შეუფერხებლად და ეფექტურად წარიმართოს. 
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ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს 

ეროვნული სტრატეგია 

საქართველოს 2019-2021 წლების ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 

ეროვნული სტრატეგია წარმოადგენს სახელმწიფოს ხედვას ექსტრემიზმისა და 

ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. ეროვნული სტრატეგია შვიდ 

ძირითად მიმართულებას მოიცავს, ესენია: ტერორიზმთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის შეგროვება; დაცვა, მზადყოფნა, პრევენცია, დევნა, სამართლებრივი 

ჩარჩოს განვითარება და საერთაშორისო თანამშრომლობა. აღნიშნული სტრატეგიის 

ზოგადი მიზანია ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ საქართველოს 

სახელმწიფო ხედვით ჩამოყალიბება, თუ როგორ შეიძლება ებრძოლო მათ, აგრეთვე 

ექსტრემისტული ჯგუფების, ტერორისტული ორგანიზაციების და მათი 

მხარდამჭერების მომდინარე საფრთხეებთან გამკლავებისთვის, საერთაშორისო 

პარტნიორების, კერძო სექტორის, სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების 

ერთობლივი მოქმედების განსაზღვრა. აღსანიშნავია, რომ სტრატეგიას საფუძვლად 

უდევს საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი, საქართველოს 

ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, ეროვნული კანონმდებლობა და 

საერთაშორისო ვალდებულებები, რომელიც ქვეყანას აქვს ნაკისრი. 

 

დოკუმენტის ფარგლებში მიმოხილულია ის ზოგადი არსებული ვითარება, რაც 

დღეს მსოფლოშია, ის კონკრეტული გამოწვევები ტერორიზმთან და 

ექსტრემიზმთან მიმართებაში, რომლებსაც ცივილიზებული მსოფლიოს დიდი 

ნაწილი ებრძვის. გამოყოფილია გლობალური ტერორიზმის ყველაზე მკაფიო 

გამოვლინება დაეში, ე.წ. „ისლამური სამყარო“. აგრეთვე, განხილულია 

რეგიონული კონტექსტიც. მართალია საქართველო ტერორისტული თავდასხმების 

მაღალი რისკის სახელმწიფოთა რიცხვს არ განეკუთვნება, თუმცა რეგიონში 

მიმდინარე პროცესები ქვეყანაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს. დოკუმენტი 

ეხება საკანონმდებლო ინსტიტუციური ჩარჩოს მიმოხილვასაც. ნათქვამია, რომ 

საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ტერორიზმთან წინააღმდეგ 

ბრძოლის სფეროში კანონმდებლობის განვითარების მიმართულებით. 

ინსტიტუციური მექანიზმები, რითაც სახელმწიფო ტერორიზმსა და ექსტრემიზმს 

ებრძვის ერთიანებს მრავალ ორგანოს, ესენია: სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, დაზვერვის 

სამსახური, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური და საქართველოს 

გენერალური პროკურატურა. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ასევე 

მნიშვნელოვანი ადგილი საჯარო უწყებებსა და ორგანიზაციებს უკავიათ. 
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როგორც უკვე აღინიშნა, ტერორიზმთან ბრძოლის ეროვნული ხედვა შვიდ 

პრინციპს ემყარება. დოკუმენტში გამოყოფილია მათი მიზნები, ამოცანები და 

მოსალოდნელი შედეგები. წარმოგიდგენთ სახელმწიფო მიზნებს. 
 

ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზი - ტერორიზმთან, ექსტრემიზმსა და 

რადიკალიზაციასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დროული მოპოვება, 

ანალიზი და მასზე დაყრდნობით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა და 

განხორციელება. 

 

პრევენცია - ტერორისტული/ექსტრემისტული იდეოლოგიის გავრცელების, 

რადიკალიზაციის, გადაბირების, ტერორიზმის/ექსტრემიზმის დაფინანსებისა და 

ტერორისტული თავდასხმების დროული გამოვლენა და მათთან გამკლავება 

საწყის ეტაპზე. 

 

დაცვა - საკუთარი მოსახლების, სახელმწიფო საზღვრის, სამოქალაქო ავიაციის, 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის, საზოგადოების მასობრივი თავშეყრის 

ადგილებისა და კიბერ-სივრცის დაცვა ტერორისტული/ექსტრემისტული 

აქტივობებისა და თავდასხმებისგან. 
 

მზადყოფნა - ტერორისტული თავდასხმის შედეგებთან, მიყენებულ ან 

მოსალოდნელ ზიანთან, ასევე ტერორისტული აქტის შემდეგ შექმნილ 

ვითარებასთან სწრაფი და ეფექტური გამკლავება. 
 

დევნა - მართლმსაჯულების აღსრულება და დანაშაულებრივი ხელყოფის თავიდან 

აცილება. 
 

სამართლებრივი რეგულირების ჩარჩოს განვითარება - ჰქონდეს საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი, მოქნილი და თანამედროვე გამოწვევებზე მორგებული 

კანონმდებლობა. 

 

საერთაშორისო თანამშრომლობა - საერთაშორისო პარტნიორებთან 

თანამშრომლობის გაღრმავება ტერორირზმის / ექსტრემიზმის და მისი ყველა 

გამოვლინების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. 
 

ტერორიზმის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლისათვის საჭიროა სტრატეგიასა და 

სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული ყველა პარტნიორის კონსოლიდირებული 

ძალისხმევა. 
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საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია 
 

2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია მიგრაციის პოლიტიკის განმსაზღვრელი 

რიგით მესამე დოკუმენტია. მიგრაციის პოლიტიკის ეფექტიანობა და მისი მართვა 

ქვეყნის უსაფრთხოებისა და გრძელვადიანი სტაბილურობის უზრუნველყოფის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. რაღა თქმა უნდა იგი, ამავდროულად 

ევროკავშირთან დაახლოების ინსტრუმენტიცაა. საქართველოს ჩართულობა 

უკანასკნელ წლებში გლობალურ მიგრაციულ პროცესებში საგრძნობლად 

გაიზარდა. მიგრაციის როლი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკუ, პოლიტიკურ, 

კულტურულ და დემოგრაფიულ ჭრილში მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ ერთ- 

ერთი მთავარი პრიორიტეტი საქართველოს მთავრობისა, მიგრაციის პოლიტიკის 

სწორი დაგეგმვა და წარმართვაა, რომელიც ამ სტრატეგიულ დოკუმენტში 

ნათლადაა ასახული. 

 

სტრატეგია მიმართულია მიგრაციის პოლიტიკის გაუმჯობესებისაკენ და 

ეფექტურობისაკენ. ამისათვის გამოყოფილია კონკრეტული მიმართულებები, 

რომლებზეც უფრო ვრცლად მოგვიანებით მოგახსენებთ. დოკუმენტი მოიცავს 

მიგრაციის სტრატეგიის გრძელვადიან ხედვას და მისი მიზანი იყო 2020 

წლისათვის საქართველოს მიგრაციის მართვის ისეთი საკანონმდებლო და 

ინსტიტუციური სივრცის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფდა ქვეყნის 

ევროკავშირთან კიდევ უფრო დაახლოებას. ხელი შეეწყო სხვადასხვა რელიგიური, 

კულტურული და ეთნიკური ჯგუფებით მშვიდობიანი თანაცხოვრებისათვის, 

იმიგრანტთა უფლებების დაცვისათვის და საზოგადოებაში წარმატებული 

ინტეგრაციისათვის. ცხადია ეს ყველა იმ საერთაშორისო სამართლის 

პრინციპებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს. დაუშვებელია ტრეფიკინგი ან/და 

საზღვარზე უკანონოდ გადაყვანა, დისკრიმინაცია. 
 

ინსტიტუციური ჩარჩო, რომელიც მიგრაციის პოლიტიკის კოორდინაციას ახდენს, 

არის მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია. კომისია არის მთავრობის 

სათათბირო ორგანო, რომელიც მსჯელობს და გადაწყვეტილებებს იღებს 

მიგრაციის მართვასთან დაკავშრებულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. იგი 

13 სახელმწიფო უწყებას აერთიანებს, ესენია: იუსტიციის სამინისტრო; შინაგან 

საქმეთა სამინისტრო; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური; საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო; დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი; განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო; ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 
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რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; ფინანსთა 

სამინისტრო; სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. მათ ბერკეტების მიხედვით 

დანაწილებული აქვთ საქმიანობა კონკრეტულ სფეროებში. 
 

მიგრაციის სტრატეგია მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, 

როგორებიცაა: ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა, მიგრაციასთან ბრძოლა, 

თავშესაფრის სისტემის განვითარება, იმიგრანტთა ინტეგრაციის და დაბრუნებულ 

მიგრანტთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა, მიგრაცია და განვითარება, მიგრაციის 

მართვის გაუმჯობესება, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება, საერთაშორისო 

თანამშრომლობის გაღრმავება. 

 

თავის მხრივ დოკუმენტის ფარგლებში აღნიშნული თითოეული მიმართულება 

ხასიათდება ყოვლის მომცველობით. თითოეული მათგანის განხილვისას 

ყოვლისმომცველად არის გააანალიზებული სიტუაცია ამა თუ იმ მიმართულებით. 

საბოლოოდ, კი გამოკვეთილია მიზნები და ამოცანები. 
 

სტრატეგიის განხორციელებისათვის შედგა რამდენიმე ეტაპიანია სამოქმედო 

გეგმები, 2016-2017 და 2018-2020. სტრატეგიის ძირითადი განმახორციელებლები 

არიან მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიაში შემავალი სახელმწიფო 

უწყებები. ადგილობრივი არასამთავრობო და პარტნიორი საერთაშორისო 

ორგანიზაციები აქტიურ თანამონაწილეობას იღებენ სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ცალკეული ღონისძიებების განხორციელებაში და 

კომპლექსური ამოცანების მიღწევაში. სტრატეგიის განხორციელება ფინანსდება 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით, დონორი ორგანიზაციების და პარტნიორი 

ქვეყნების ფინანსური მხარდაჭერით. 
 

აღსანიშნავია, რომ მიგრაციის სტრატეგიის წარმატებულად განხორციელებისთვის 

არსებობს სტრატეგიის შესრულების მონიტორინგის მექანიზმი და შეფასების 

სისტემა. 
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საქართველოს მთავრობის დადგენილება „თავდაცვის სტრატეგიული 

მიმოხილვა 2017-2020 წწ-ის დამტკიცების შესახებ. 

თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა (2017-2020 წლებში) - ეს არის საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც აერთიანებს 

თავდაცვისა და შეიარაღებული ძალების სტრუქტურულ, ინსტიტუციურ და 

ოპერატიული შესაძლებლობების განვითარების მიმართულებებს. დოკუმენტი 

აღწერს ქვეყანაში თავდაცვის მიმართულებით, 2017-2020 წლებში არსებულ 

ვითარებას, მიმოიხილავს საფრთხეებსა და არსებულ გამოწვევებს, რომელთა 

შესაბამისად მიზნად ისახავს საიმედო, ქმედითუნარიან და ნატოს სტანდარტებთან 

თავსებად, შედეგებზე ორიენტირებული გეგმის ჩამოყალიბებას. 
 

ექსპერტთა შეფასებით, საქართველოში პოლიტიკური გარემო უსაფრთხოების 

თვალსაზრისით დინამიური და არაპროგნოზირებადია. უსაფრთხოების 

გამოწვევების შესამცირებლად, მნიშვნელოვანია თავდაცვის სისტემის სრული 

ტრანსოფრმაცია და ისეთი შესაძლებლობების შექმნა, რომელიც დიპლომატიური, 

ეკონომიკური და საინფორმაციო შეკავების ფაქტორებთან ერთად განავითარებს 

სამხედრო შესაძლებლობებს და უზრუნველყოფს საქართველოს სასიცოცხლო 

ინტერესის დაცვას. ჩვენი მტრის, ოკუპანტი რუსეთის აგრესიული საგარეო 

პოლიტიკის შემაკავებელ ფარს უნდა წარმოადგენდეს ძლიერი სამხედრო 

შეიარაღებული ძალები, რომელთა გაძლიერება დოკუმენტით გაწერილ 

პრიორიტეტებს შორის უპირველესია. მიზანიც სწორედ ეს არის. აღნიშნული 

დოკუმენტი შემუშავდა საფრთხეებზე დაფუძნებული მეთოდოლოგიის 

გათვალისიწინებით, ვინაიდან ქართული მხარე მუდმივ მზადყოფნაში უნდა იყოს 

ყველა იმ გამოწვევასთან გასამკლავებლად, რომელიც ჩრდილოელი მეზობლისგან 

მოდის. 
 

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ თავდაცვის სამინისტრო ქვეყნის ეროვნული 

თავდაცვის ეფექტიანი ორგანიზების მიზნით, ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 

სახელმწიფო რესურსების კოორდინირებულ მართვასა და უწყებათშორისი 

თანამშრომლობის გაღრმავებას, არსებული საფრთხეებისა და შეზღუდული 

რესურსების ფონის გათვალისწინებით. საქართველოს თავდაცვა ეფექტიანი 

პოლიტიკის განსახორციელებლად ირჩევს „ტოტალური თავდაცვის“ მიდგომას, 

რომელიც გულისხმობს სრული ეროვნული ძალისხმევით თავდაცვის 

უზრუნველყოფას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე- როგორც სამხედრო, ისე 

სამოქალაქო რესურსების გამოყენებით. დოკუმენტი ითვალისწინებს სწორედ 

„ტოტალური თავდაცვის“ მიდგომის ფარგლებში ისეთი მნიშველოვანი 

ღონისძიებების გატარებას, როგორებიცაა: მობილური და ბრძოლისუნარიანი 

შეიარაღებული ძალების განვითარება, რეზერვისა და მობილიზაციის ახალი 
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სისტემის ჩამოყალიბება, უწყებათშორისი თანამშრომლობის გაღრმავება ეროვნულ 

დონეზე, საბრძოლო მომზადების დახვეწა, საერთაშორისო მისიებში 

მონაწილეობის გაზრდა და ბოლოს რაც ყველაზე მთავარია, საქართველოს ნატოში 

გაწევრიანების მიზნით, ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის (SNGP) 

მხარდაჭერის გაძლიერება. ეს ყოველივე ემსახურება ერთ მთავარ მიზანს- ქვეყანამ 

შეძლოს დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის 

დაცვა. 
 

„ტოტალური თავდაცვის“ მიდგომის მნიშვნელოვანი ელემენტებია სამხედრო- 

სავალდებულო სამსახური და მომზადებული რეზერვი, შესაბამისად, ამ 

დოკუმენტით გათვალისწინებული ძირითადი დებულებები ეხება სწორედ 

აღნიშნულ საკითხებს და მათ გაძლიერებას. აგრეთვე მიმოხილვაში ასახულია 

სახელმწიფოს შესაძლებლობებისა და რისკების ანალიზი, რეორგანიზაციისა და 

ოპტიმიზაციის საკითხი, სამხედრო დანაყოფების სტრუქტურული 

გაუმჯობესებისა და განახლების შესახებ მოცემულია კონკრეტული ღონისძიებების 

გატარების გეგმები. საუბარია სპეციალური ოპერაციების ძალებსა და სამხედრო 

შეიარაღებული ძალების მნიშვნელობაზე, რომლებიც წარმოადგენს შეკავებისა და 

თავდაცვის უმთავრეს კომპონენტს. 

 

ერთიანი და ყოვლისმომცველი თავდაცვის სისტემის განვითარების საფუძველი 

საბრძოლო მზადყოფნის დონის ამაღლებაა, რაც შეიარაღებული ძალების 

ტრანსფორმაციითა და მოდერნიზაციით მიიღწევა. დოკუმენტი ითვალისიწინებს 

საბრძოლო მზადყოფნის დონის ასამაღლებლად გასატარებელ რიგ ღონისძიებებს, 

რომლებიც საჭიროებს დამატებითი რესურსების გამოყოფას და ამავდროულად, 

არსებული პოლიტიკისა და პრაქტიკის საფუძვლიან განახლებას. აუცილებლად 

გასატარებელ ღონისძიებებში გაერთიანებულია პერსონალის, აღჭურვისა და 

წვრთნის მიმართულებით სტრატეგიული გაუმჯობესების საკითხები. თავდაცვის 

სტრატეგიული მიმოხილვა აერთიანებს სახელწმიფო თავდაცვისთვის 

მნიშვნელოვან საშინაო და საგარეო პრიორიტეტებს, ინტერესებსა და კონკრეტულ 

მიმართულებებს, რომლებზე დაყრდნობითაც მოცემულ პერიოდში ქვეყანა ახდენს 

ეროვნულ ღირებულებებთან თავსებადი პოლიტიკის შემუშავებას. 
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ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული საფრთხეების 

შემცირების ეროვნული სტრატეგია 
 

საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა ქიმიურ, ბიოლოგიურ, რადიაციულ და 

ბირთვულ სფეროში ერთიანი ხედვის შემუშავება, რათა მოხდეს შესაბამისი 

საფრთხეებისა თუ გამოწვევებისადმი სახელმწიფოს ძალისხმევის კონსოლიდაცია. 

ამ დოკუმენტის მიზანია, სტრატეგიულ დონეზე საქართველოს წინაშე მდგარი 

ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული (ქბრბ) საფრთხეების 

შემცირება და გამოწვეული ზიანის შემსუბუქება. დოკუმენტის ამოცანაა, ხელი 

შეუწყოს ქვეყნის მასშტაბით ქბრბ საფრთხეებისადმი ერთიანი მექანიზმის 

ჩამოყალიბებას, რომელიც ორიენტირებული იქნება ქბრბ ინციდენტების მართვის 

ისეთ კომპონენტებზე, როგორებიცაა პრევენცია, გამოვლენა, მზადყოფნა და 

რეაგირება. 

 

ქბრბ საფრთხეების კუთხით, საქართველო და ზოგადად სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონი საკმაოდ არასტაბილურია. სომხეთში განთავსებულია ატომური 

ელექტროსადგური, რომელიც მოძველებული ტექნოლოგიებისა და სეისმურად 

აქტიურ ზონაში მდებარეობის გამო გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეყნისა 

და რეგიონის ტერიტორიაზე განთავსებულია მრავალი 

მიტოვებული/უკონტროლო ობიექტი, სადაც დღესაც შესაძლოა მოიპოვებოდეს 

რადიოაქტიური თუ ქიმიური საფრთხის შემცველი ნივთიერებები. აქედან 

გამომდინარე, უნდა განიხილებოდეს როგორც ქვეყნის შიდა, ასევე ქვეყნის 

ფარგლებს გარედან მოსალოდნელი საფრთხეები. 

 

საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციიდან გამომდინარე, ქვეყანაში მატულობს 

მგზავრთა ნაკადი და ტვირთბრუნვა. ეს კი, თავის მხრივ, ტრანსნაციონალური 

დანაშაულებრივი ჯგუფების დაინტერესების საფუძველს წარმოადგენს. 

საქართველოში ბირთვული მასალისა და რადიოაქტიური ნივთიერებების 

კონტრაბანდის მცდელობის რამდენიმე ფაქტია დაფიქსირებული. აღნიშნული 

ფაქტები გამოვლინდა როგორც ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე, ასევე 

სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე დამონტაჟებული დეტექტორების მეშვეობით. 

 

საქართველოს ევროატლანტიკური კურსიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ქბრბ 

საფრთხეებთან დაკავშირებული ნატო–ს, ევროკავშირისა და ამერიკის 

შეერთებული შტატების მიდგომებისა და საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება. 

მხარეების თანამშრომლობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე ნათლად 

მეტყველებს საქართველოსა და აშშ-ს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის 

ქარტიის მოლაპარაკებების ფარგლებში აღნიშნული საკითხების აქტიური 

განხილვა და მათი მხრიდან გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯები. მაგალითად, 



21 
 

აშშ–ის თავდაცვის დეპარტამენტის დაფინანსებით, საქართველოში 

ბიოუსაფრთხოების მე-3 დონის მქონე ცენტრალური რეფერალური 

ლაბორატორიის მშენებლობა (რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი), რომელიც მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონის 

მომსახურებაზეა გათვლილი და მნიშვნელოვან რესურსს წარმოადგენს. 

აღსანიშნავია აშშ-სა და ევროკავშირის დახმარებით შექმნილი დაავადებათა 

კონტროლის ეროვნული ცენტრისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტეგრირებული ლაბორატორიების 

ქსელი, რომლის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს სწორედ ბიოლოგიურ 

საფრთხეებზე სწრაფი რეაგირება წარმოადგენს. ასევე მნიშვნელოვანია ნატო-ს 

კატასტროფებზე რეაგირების ევროატლანტიკური საკოორდინაციო ცენტრის 

(EADRCC) ეგიდით საქართველოში ჩატარებული საერთაშორისო სწავლება. 
 

დღესდღეობით, ფართომასშტაბიანი ქბრბ ინციდენტის წარმოქმნის შემთხვევაში, 

საქართველოში არ არსებობს მასზე რეაგირების რესურსი, საექსპერტო ცოდნა და 

შესაბამისი მექანიზმები. ფართომასშტაბიანი ინციდენტი სცდება ერთი უწყების 

კომპეტენციას და მოითხოვს ერთობლივ ძალისხმევას, უსაფრთხოების სათანადო 

ზომებისა და შედეგების აღმოფხვრისთვის საჭირო ღონისძიებების 

გათვალისწინებით.ამ დოკუმენტის შემუშავება წარმოადგენს პირველ მცდელობას, 

რათა მოხდეს ერთობლივი მიდგომებისა და ძალისხმევის ჩამოყალიბება 

სამთავრობო სტრუქტურებს, საერთაშორისო პარტნიორებსა თუ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს შორის. არსებული მდგომარეობით, საქართველოში ქიმიური 

უსაფრთხოების ინციდენტებზე რეაგირება და პრევენცია სხვადასხვა 

სამინისტროსა თუ უწყების კომპეტენციაში შედის, ხოლო რაც შეეხება 

კანონმდებლობას, საქართველოს ქიმიური უსაფრთხოების პოლიტიკა ეფუძნება 

გაერო–ს უშიშროების საბჭოს №1540 რეზოლუციასა და საერთაშორისო 

კონვენციებს.გამოწვევებიდან, უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს 

საკანონმდებლო ბაზის ნაკლოვანებები. შესამუშავებელია ქიმიური 

უსაფრთხოების თემატიკის განმსაზღვრელი და მარეგულირებელი ნორმები. 

ქვეყანაში ქიმიური მრეწველობის არსებობა გარკვეულწილად ქმნის ქიმიური 

ინციდენტების წარმოქმნის საშიშროებას. 
 

დღეს დღეისობით არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, აუცილებელია 

კომპლექსური ღონისძიებების გატარება და ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, 

რომლებიც განამტკიცებენ და უზრუნველყოფენ პასუხისმგებელი 

უწყებების/დანაყოფების მუდმივ მზადყოფნასა და რესურსების ეფექტიან 

გამოყენებას. აღნიშნულის განხორციელებისას, ქბრბ ინციდენტებისა და მათი 

შედეგების მინიმიზაციის მიზნით, ყურადღება უნდა დაეთმოს პრევენციის, 

გამოვლენის, მზადყოფნისა და რეაგირების მექანიზმების დახვეწას. 
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პრევენციის - მიზანია წინასწარი ღონისძიებების გატარება ქბრბ საფრთხეების 

თავიდან აცილების მიზნით. პრევენციული ზომების გატარება უზრუნველყოფს 

ქბრბ ელემენტებზე უკანონო წვდომის მაქსიმალურ შეზღუდვას და ადამიანური, 

კრიმინალური თუ ბუნებრივი ფაქტორით გამოწვეული ინციდენტების თავიდან 

აცილებას. პრევენციული ზომები ქბრბ უსაფრთხოების ქვაკუთხედს წარმოადგენს. 

აქედან გამომდინარე, აუცილებელია მაქსიმალური ყურადღება დაეთმოს 

არსებული ნაკლოვანებების გამოვლენასა და რისკების შეფასებას, რაც შემდგომში 

ქბრბ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სხვა ღონისძიებების საფუძველიც 

გახდება. 

 

გამოვლენა - ქბრბ ინციდენტებზე შესაბამისი რეაგირების თვალსაზრისით 

მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მის გარეშე შეუძლებელია კონკრეტული ინციდენტის 

დროს გამოყენებული ნივთიერებების დადგენა. გამოვლენის ეფექტიანობა ასევე 

დამოკიდებულია მასში ჩართული ყველა მონაწილის, მათ შორის, საჯარო და 

კერძო სექტორების, მჭიდრო თანამშრომლობაზე. 
 

მუდმივი მზადყოფნის უზრუნველყოფა ქბრბ ინციდენტებზე დროული 

რეაგირების წინაპირობას წარმოადგენს. მზადყოფნისთვის აუცილებელია 

კვალიფიციური ადამიანური რესურსებისა და თანამედროვე მატერიალურ- 

ტექნიკური შესაძლებლობების არსებობა. 
 

რეაგირება - ქბრბ ინციდენტებზე უნდა იყოს დროული და ეფექტიანი. ამ 

მიმართულებით, აუცილებელია ქვეყანაში არსებული რეაგირების 

შესაძლებლობების გაძლიერება. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქბრბ ინციდენტებზე 

პასუხისმგებელი უწყებების კოორდინირებული რეაგირება. 
 

აუცილებელია პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში 

ურთიერთობის გაგრძელება და მათი შემდგომი განვითარება. ქბრბ სფეროში 

მოქმედ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაფართოება 

აუცილებელია ეფექტიანი კომუნიკაციის, კოორდინაციის, საერთო კვლევების 

ჩატარებისა და შესაძლებლობების გაძლიერების ხელშეწყობისთვის.აღნიშნული 

თანამშრომლობის უზრუნველსაყოფად, ქვეყანა სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს 

ანგარიშგების შესახებ არსებულ მოთხოვნებსა და ვალდებულებებს საერთაშორისო 

ორგანიზაციების წინაშე. ამასთან ერთად, ყურადღება უნდა გამახვილდეს ქბრბ 

უსაფრთხოების სფეროში სამეცნიერო და ტექნიკური პერსონალის რეგიონული და 

საერთაშორისო მასშტაბით კვლევებში, კონფერენციებსა და სემინარებში 

მონაწილეობაზე. 
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საქართველოს კანონი ,,სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ 
 

საქართველოში არსებულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ კანონებს შორის 

ერთ-ერთია საქართველოს კანონი ,,სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“, 

რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოში სამოქალაქო უსაფრთხოების 

ეროვნული    სისტემის    ორგანიზებასა    და სამოქალაქო უსაფრთხოების 

ღონისძიებების     განსაზღვრაში,     რაც     გამოიხატება     ასევე სამოქალაქო 

უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების, 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების, სახელმწიფო 

რწმუნებულის უფლებამოსილებებს, საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა 

და კერძო სამართლის იურიდიული პირების, აგრეთვე საქართველოს 

მოქალაქეებისა და საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი სხვა პირების უფლებებისა 

და მოვალეობების რეგულირებაში. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში სამოქალაქო 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სამართლებრივი საფუძვლებს ამ კანონთან 

ერთად წარმოადგენს საქართველოს კონსტიტუცია, სამოქალაქო უსაფრთხოების 

სფეროში მოქმედი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებები და 

საქართველოს სხვა სამართლებრივი აქტები. 
 

რაც შეეხება უშუალოდ სამოქალაქო უსაფრთხოებას. ეს კანონი ამ ტერმინს 

განმარტავს, როგორც ქვეყნის ტერიტორიაზე სახელმწიფო, ავტონომიური 

რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების, აგრეთვე სამოქალაქო 

უსაფრთხოების შესახებ კანონით განსაზღვრული ორგანიზაციების მიერ 

განხორციელებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად საგანგებო 

სიტუაციისგან ადამიანის სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის, გარემოსა და ქონების 

დაცვისა და სახელმწიფო ინსტიტუტების ნორმალური ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფას. აღნიშნულ კანონი გამოიყენება სწორედ ისეთ შემთხვევაში, 

როდესაც საფრთხე ექმნება სამოქალაქო უსაფრთხოებას, ანუ, საგანგებო 

მდგომარეობისა და საომარი მდგომარეობის დროს წარმოქმნილი ან 

მოსალოდნელი საგანგებო სიტუაციის ან ინციდენტის შემთხვევაში. საგანგებო 

სიტუაცია წარმოადგენს გარკვეულ ტერიტორიაზე ან ობიექტზე შექმნილ ისეთ 

ვითარებას, რომლის დროსაც ირღვევა ადამიანთა ყოფა-ცხოვრების ნორმალური 

პირობები და რომელიც აშკარა საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს ან 

ჯანმრთელობას, ან შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს გარემოს, ფიზიკური 

თუ იურიდიული პირის, სახელმწიფო ან მუნიციპალურ ქონებას. ხოლო 

ინციდენტი არის ისეთი შემთხვევა, რომელიც აშკარა საფრთხეს არ უქმნის 

ადამიანის სიცოცხლესა თუ ჯანმრთელობას, თუმცა შეიძლება ზიანი მიაყენოს 

გარემოს, ფიზიკური თუ იურიდიული პირის, სახელმწიფო ან მუნიციპალურ 

ქონებას. 
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წინამდებარე კანონის მიხედვით, სამოქალაქო უსაფრთხოების დაცვის 

თვალსაზრისით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამოქალაქო უსაფრთხოების 

ეროვნული სისტემა, რომელიც არის საქართველოს აღმასრულებელი 

ხელისუფლების დაწესებულებების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა 

და სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების, ავტონომიური რესპუბლიკების 

ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და სახელმწიფო 

რწმუნებულების ერთიანი ქსელი, რომელიც სტრატეგიულ, ოპერაციულ და 

ტაქტიკურ დონეებზე, სათანადო რესურსებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით 

ახორციელებს შესაბამის კომპლექსურ ღონისძიებებს საომარი მდგომარეობით, 

ბუნებრივი ან ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული ინციდენტისაგან ან საგანგებო 

სიტუაციისაგან ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, გარემოს ან ქონების 

დაცვის მიზნით. 
 

სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული სისტემა უზრუნველყოფს საგანგებო 

სიტუაციის პრევენციას, საგანგებო სიტუაციისათვის მზადყოფნას, საგანგებო 

სიტუაციაზე რეაგირებას, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებასა და სხვა შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელებას. აღნიშნული ორგანო მნიშვნელოვან ფუნქციებს 

ასრულებს მშვიდობიან პერიოდშიც, ვინაიდან ეროვნული სისტემის წამყვანი 

ორგანო არის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, რომლის სახანძრო- 

სამაშველო ძალების დეპარტამენტი წარმოადგენს ეროვნული სისტემის ძირითად 

საოპერაციო ძალებს. 

 

გარდა ამისა, აღნიშნული კანონის საფუძველზე საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირების დახმარების მიზნით იქმნება მოხალისეთა სისტემა. მოხალისედ 

ჩაითვლება პირი, რომელიც დარეგისტრირებული იქნება მოხალისეთა ეროვნულ 

სიაში. ხოლო პირი, რომელიც არ იქნება ამ სიაში საგანგებო სიტუაციების დროს 

დაიშვება მხოლოდ დამხმარე ფუნქციების შესასრულებლად. 
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საქართველოს კანონი ,,ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ 
 

,,ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი უზრუნველყოფს 

ინფორმაციულ უსაფრთხოებასა და კიბერუსაფრთხოებას. იგი მიზნად ისახავს 

იმას, რომ ხელი შეუწყოს ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის ქმედით და 

ეფექტიან განხორციელებას, დააწესოს საჯარო და კერძო სექტორების უფლება- 

მოვალეობები ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის სფეროში, აგრეთვე 

განსაზღვროს ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის განხორციელების 

სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმები. 

 

აღნიშნული კანონი ინფორმაციულ უსაფრთხოებას განსაზღვრავს, როგორც 

საქმიანობას, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციისა და ინფორმაციული 

სისტემების წვდომის, ერთიანობის, ავთენტიფიკაციის, კონფიდენციალურობისა 

და განგრძობადი მუშაობის დაცვას. ხოლო ინფორმაციული უსაფრთხოების 

პოლიტიკა წარმოადგენს ,,ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ კანონით, 

საქართველოს სხვა ნორმატიული აქტებითა და საერთაშორისო შეთანხმებებით 

გათვალისწინებული ნორმებისა და პრინციპების, აგრეთვე პრაქტიკის 

ერთობლიობას, რომელიც ემსახურება ინფორმაციული უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფას და შეესაბამება მისი დაცვის სფეროში დადგენილ 

საერთაშორისო სტანდარტებს. 
 

,,ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის მოქმედება ვრცელდება ყველა 

იურიდიულ პირსა და სახელმწიფო ორგანოზე, რომლებიც კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტები არიან. ამ კანონის მოქმედება ასევე 

ვრცელდება ისეთ ორგანიზაციასა და უწყებაზე, რომლებიც კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტს ექვემდებარებიან ან ამ სუბიექტთან 

დაკავშირებული არიან დასაქმების, სტაჟირების, სახელშეკრულებო ან სხვა 

ურთიერთობით და რომლებიც უზრუნველყოფენ ინფორმაციული აქტივის 

წვდომას ასეთი ურთიერთობის ფარგლებში. ინფორმაციული უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის საკითხთან მიმართებით მნიშვნელოვანია კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ვალდებულება, რომ მიიღოს 

ინფორმაციული უსაფრთხოების შინასამსახურებრივი გამოყენების წესები, 

რომლებიც ემსახურება ,,ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის 

დებულებათა აღსრულებას და განსაზღვროს ორგანიზაციის ინფორმაციული 

უსაფრთხოების პოლიტიკა. 

 

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული კანონის დებულებათა აღსრულებას, კერძოდ, 

საქართველოს კიბერსივრცეში ინფორმაციული უსაფრთხოების წინააღმდეგ 

მიმართული ინციდენტების მართვას, აგრეთვე ინფორმაციული უსაფრთხოების 
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კოორდინაციისკენ მიმართულ, მასთან დაკავშირებულ სხვა საქმიანობას, რომელიც 

კიბერუსაფრთხოების პრიორიტეტული საფრთხეების აღმოფხვრას ემსახურება, 

ახორციელებს ციფრული მმართველობის სააგენტოს კომპიუტერულ 

ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფი. ამასთან, კიბერსივრცე კანონში 

განმარტებულია, როგორც სივრცე, რომლის განმასხვავებელი ნიშანია 

ელექტრონული მოწყობილობებისა და ელექტრომაგნიტური სპექტრის გამოყენება 

ქსელით დაკავშირებული სისტემებისა და დამხმარე ფიზიკური 

ინფრასტრუქტურის მეშვეობით მონაცემთა შენახვისათვის, შეცვლისათვის ან 

გაცვლისათვის. ხოლო კიბერშეტევა წარმოადგენს ქმედებას, როდესაც 

ელექტრონული მოწყობილობა ან მასთან დაკავშირებული ქსელი ან სისტემა 

გამოიყენება კრიტიკულ ინფორმაციულ სისტემაში შემავალი სისტემების, ქონების 

ან ფუნქციების მთლიანობის დარღვევის, შეფერხების ან განადგურების ან 

ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვების გზით. 

 

კანონის თანახმად, კიბერუსაფრთხოების პრიორიტეტულ საფრთხეებს შეიძლება 

მიეკუთვნებოდეს: კიბერშეტევა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადამიანთა 

სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, სახელმწიფო ინტერესებს ან ქვეყნის 

თავდაცვისუნარიანობას. ასევე, კიბერშეტევა კრიტიკული ინფორმაციული 

სისტემის სუბიექტის ინფორმაციული სისტემების წინააღმდეგ. 

კიბერუსაფრთხოების პრიორიტეტულ საფრთხეს მიეკუთვნება სახელმწიფოს, 

ორგანიზაციის ან კერძო პირის ფინანსურ რესურსების ან საკუთრების 

უფლებისთვის საფრთხის შემცველი კიბერშეტევა, ასევე სხვა ნებისმიერი ქმედება, 

რომელიც, მისი ხასიათიდან, მიზნიდან, წყაროდან, მოცულობიდან ან 

რაოდენობიდან ან მისი აღკვეთისათვის საჭირო რესურსების ოდენობიდან 

გამომდინარე, კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის ნორმალური 

ფუნქციონირებისათვის საკმარისი საფრთხის შემცველია. 
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საქართველოს კანონი ,,ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ“ 
 

საქართველოს კანონი ,,ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ“ განსაზღვრავს 

საქართველოში ტერორიზმთან ბრძოლის ორგანიზების ფორმებსა და 

სამართლებრივ საფუძვლებს, აგრეთვე ტერორიზმთან ბრძოლის სფეროში 

ხელისუფლების ორგანოთა კოორდინაციის წესს, საზოგადოებრივი 

გაერთიანებებისა და ორგანიზაციების, თანამდებობის პირებისა და მოქალაქეების 

მონაწილეობის საფუძვლებს, მათ უფლებებს, მოვალეობებს და მათი სოციალური 

დაცვის გარანტიებს. ხოლო ტერორიზმთან ბრძოლის სამართლებრივ საფუძვლებს 

წარმოადგენს საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებები და შეთანხმებები, საქართველოს კანონები, მათ შორის, 

ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ კანონი, და სხვა ნორმატიული აქტები. 
 

აღნიშნული კანონი ტერორიზმს განმარტავს, როგორც ძალადობას ან ძალადობის 

გამოყენების მუქარას, რომელიც მიმართულია ფიზიკური ან იურიდიული 

პირების წინააღმდეგ, შენობა-ნაგებობების, სატრანსპორტო საშუალებების, 

კომუნიკაციების და სხვა მატერიალური ობიექტების განადგურება-დაზიანების ან 

მათი განადგურება-დაზიანების მუქარისკენ იარაღის, ასაფეთქებელი მასალების, 

ბირთვული, ქიმიური, ბიოლოგიური თუ სხვა, ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის საშიში ნივთიერების გამოყენებით ან ადამიანის გატაცებითა 

თუ მძევლად აყვანით, რათა ხელისუფლება ანდა მისი რომელიმე ორგანო ან 

საერთაშორისო ორგანიზაცია იძულებული გახდეს, განახორციელოს გარკვეული 

ქმედება ან თავი შეიკავოს გარკვეული ქმედების განხორციელებისაგან, რომელიც 

ტერორისტების მართლსაწინააღმდეგო ინტერესებში შედის. ხოლო უშუალოდ 

ტერორისტული აქტი წარმოადგენს აფეთქებას, ცეცხლის წაკიდებას, ადამიანზე 

თავდასხმას, იარაღის გამოყენებას ან სხვა ქმედებას, რომელიც ქმნის ადამიანის 

სიცოცხლის მოსპობის, მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის ან სხვა მძიმე შედეგის 

განხორციელების საშიშროებას, რომელიც ჩადენილია ტერორისტული მიზნით, ან 

ტერორისტული აქტის ჩადენის მუქარით. 
 

აღნიშნული კანონი მიზნად ისახავს ტერორიზმთან ბრძოლას, რაც გულისხმობს 

საქმიანობას, რომელიც მიმართულია ტერორისტული საქმიანობის 

გამოვლენისაკენ, თავიდან აცილების, აღკვეთისა და მოსალოდნელი შედეგების 

მინიმუმამდე შემცირებისაკენ. ტერორიზმთან ბრძოლის პროცესში დიდი 

მნიშვნელობის მატარებელია კონტრტერორისტული ოპერაცია, რომელიც 

გულისხმობს სპეციალურ ღონისძიებათა კომპლექსს, რომელიც მიმართულია 

ტერორისტული ხასიათის დანაშაულებრივი ქმედების თავიდან აცილებისა და 

აღკვეთისაკენ, ადამიანთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფისაკენ, ტერორისტების 

გაუვნებლებისაკენ და ტერორისტული აქტის ან ტერორისტული მიზნით 
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განხორციელებული სხვა დანაშაულის მოსალოდნელი შედეგების მინიმუმამდე 

შემცირებისაკენ. საქართველოში ტერორიზმთან ბრძოლის ორგანიზებას, მისი 

სპეციალური საშუალებებითა და მატერიალური რესურსებით უზრუნველყოფას 

ახორციელებს საქართველოს მთავრობა. თუმცა, ტერორიზმთან ბრძოლას 

უშუალოდ ახორციელებენ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, 

რომელიც მთავარი ორგანოა ტერორიზმთან ბრძოლის ერთიან სახელმწიფო 

სისტემაში, ასევე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საქართველოს 

დაზვერვის სამსახური და საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 

სამსახური. ხოლო ტერორიზმთან ბრძოლაში თავისი კომპეტენციის ფარგლებში 

შესაძლებელია მონაწილეობდნენ სახელმწიფო ხელისუფლების სხვა ორგანოებიც. 
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საქართველოს კანონი ,,ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის         

დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ’’ 

საქართველოს კანონი ,,ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და 

კოორდინაციის წესის შესახებ’’ 2015 წლის 4 მარტს იქნა მიღებული. ეს კანონი 

განსაზღვრავს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროებს, ამ პოლიტიკის 

დაგეგმვისა და კოორდინაციის პროცესს და მისი დაგეგმვის მაკოორდინირებელი 

უწყებების უფლებამოსილებებს. თავად ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა კი 

არის საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების უზრუნველსაყოფად 

განხორციელებული საქმიანობა, რომელიც გულისხმობს ქვეყნის შიგნით და მისი 

ფარგლების გარეთ არსებული საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების 

გამოვლენას, იდენტიფიცირებას, შეფასებას, თავიდან აცილებასა და აღკვეთას. 

აღნიშნული კანონი ჩამოთვლის ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის 

სფეროებს, ღირებულებებსა და პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის 

პრინციპებს.    კანონის     შესაბამისად,     ეროვნული     უსაფრთხოების 

პოლიტიკის სფეროებია: სახელმწიფო თავდაცვა, საგარეო უსაფრთხოება, შიდა 

უსაფრთხოება, სოციალურ-ეკონომიკური და ენერგეტიკული უსაფრთხოება, 

სამოქალაქო უსაფრთხოება, ინფორმაციული უსაფრთხოება, მართლწესრიგი და 

ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები. 
 

ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვა ხორციელდება ეროვნული და 

უწყებრივი დონეების კონცეპტუალური და ორგანიზაციული დოკუმენტების მეშვეობით. 

ეროვნული დონის კონცეპტუალური დოკუმენტების სახეებია: ეროვნული 

უსაფრთხოების კონცეფცია, საქართველოს საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი და 

უსაფრთხოების სფეროში ეროვნული სტრატეგიები. 
 

უწყებრივ დონეზე ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვა 

ხორციელდება შესაბამის უწყებათა მიერ შემუშავებული კონცეპტუალური და 

ორგანიზაციული დოკუმენტების მეშვეობით. უწყებრივი დონის კონცეპტუალური 

დოკუმენტების სახეებია: უწყებრივი კონცეფცია, უწყებრივი სტრატეგია, 

დოქტრინა და პროგრამა. 
 

უწყებრივი დონის კონცეპტუალური დოკუმენტები იქმნება ეროვნული დონის 

კონცეპტუალური დოკუმენტებით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების 

მისაღწევად და მტკიცდება საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების 

ორგანოების, მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და სახელმწიფო რწმუნებულების 

შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით. უწყებრივი დონის ორგანიზაციული 

დოკუმენტები კი მტკიცდება/მიიღება საქართველოს აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოების, მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და სახელმწიფო 

რწმუნებულების შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით, რომლებიც 

გამოიცემა/მიიღება ეროვნული და უწყებრივი დონეების კონცეპტუალური 

დოკუმენტებით გათვალისწინებული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად. 
 

ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის მაკოორდინირებელი უწყება 

არის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, რომელიც ეროვნული უსაფრთხოების 
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საკითხებზე     უმაღლესი     დონის     გადაწყვეტილებების      მისაღებად, 

შექმნილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარებაში 

არსებული სათათბირო ორგანოა. საბჭო ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დაგეგმვის სფეროში მთავარ მაკოორდინირებელ ერთეულს წარმოადგენს. მას 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. იგი 2019 წელს შეიქმნა და 

მისი ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძველი განსაზღვრულია სწორედ 

საქართველოს კანონით „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და 

კოორდინაციის წესის შესახებ“. 
 

საბჭო უზრუნველყოფს ეროვნული უსაფრთხოებისა და სახელმწიფო 

ინტერესებისთვის საფრთხის შემცველ საკითხებზე საქართველოს პრემიერ- 

მინისტრის ინფორმირებას, მის მიერ მისაღები პოლიტიკური გადაწყვეტილებების 

მომზადებას, სტრატეგიულ დონეზე ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დაგეგმვასა და კოორდინაციას. 
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საქართველოს კანონი ,,ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების 

შესახებ’’ 

საქართველოს კანონი ,,ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ’’ 

მიღებულ იქნა 2012 წლის 20 მარტს. აღნიშნული კანონი შესაბამისობაშია 

საერთაშორისო კონვენციებსა და მოთხოვნებთან. ეს კანონი არეგულირებს 

სამართლებრივ ურთიერთობებს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებსა და 

ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის, რომლებიც ახორციელებენ ბირთვულ და 

რადიოაქტიურ მასალებთან და მაიონებელი გამოსხივების სხვა წყაროებთან 

დაკავშირებულ საქმიანობას, ასევე ბირთვული მასალების და მაიონებელი 

გამოსხივების სხვა წყაროების უსაფრთხოების (დაცულობის) ღონისძიებებს. 

კანონი ადგენს რადიოაქტიურ მასალებთან და მაიონებელი გამოსხივების სხვა 

წყაროებთან დაკავშირებული საქმიანობის და რადიაციული დასხივების 

გამომწვევი ნებისმიერი სხვა საქმიანობის განხორციელების უსაფრთხოების 

პრინციპებს, მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან ადამიანისა და 

გარემოს დაცვის სისტემას, რადიაციული ავარიული სიტუაციის შედეგად 

რადიაციული დასხივების შემცირების ღონისძიებების განხორციელების 

ვალდებულებებს, რადიოაქტიურ ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის 

ვალდებულებებსა და სხვა მნიშვნელოვან ისეთ საკითხებს, რომელიც 

დაკავშირებულია ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების საკითხებთან. 
 

აღნიშნული კანონის მიზანია უზრუნველყოს ბირთვული მასალების, შესაბამისი 

მოწყობილობებისა და ტექნიკის მშვიდობიანი გამოყენება მათი 

გაუვრცელებლობის რეჟიმის დაცვით, დაადგინოს ძირითადი მოთხოვნები 

ბირთვულ მასალებთან და მაიონებელი გამოსხივების სხვა წყაროებთან უსაფრთხო 

მუშაობისადმი, უზრუნველყოს ბირთვულ მასალებთან და მაიონებელი 

გამოსხივების სხვა წყაროებთან დაკავშირებული ყველა უკანონო საქმიანობის 

თავიდან აცილება და აღკვეთა საქართველოს კანონმდებლობისა და საქართველოს 

მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად, 

ასევე უზრუნველყოს რადიოაქტიურ მასალებთან და მაიონებელი გამოსხივების 

სხვა წყაროებთან დაკავშირებული ყველა სახის საქმიანობის უსაფრთხოება და 

მათი მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნით გამოყენება, დაიცვას ადამიანი და გარემო 

მაიონებელი გამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან საქართველოს 

კანონმდებლობის, მათ შორის, საქართველოს კონსტიტუციის, ასევე საქართველოს 

მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად. 

 

ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სახელმწიფო რეგულირების მიზნით 

სამინისტროს სისტემაში 2016 წლის 4 იანვარს შეიქმნა სსიპ - ბირთვული და 

რადიაციული    უსაფრთხოების     სააგენტო.     აღნიშნული     ორგანოს 

ფუნქციებია ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 

სახელმწიფო რეგულირების ღონისძიებების განხორციელება, ბირთვული და 
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რადიაციული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ინსპექტირების 

განხორციელება, ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის სალიცენზიო და 

სანებართვო პირობების დარღვევისა და არაავტორიზებული ბირთვული და 

რადიაციული საქმიანობის გამოვლენის შემთხვევაში იძულებითი ზომების 

განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რადიოაქტიური 

ნივთიერებებისა და შესაბამისი ბირთვული და რადიაციული ობიექტების 

ფიზიკური უსაფრთხოების (დაცულობის) სისტემის ფუნქციონირების კონტროლი 

და სხვა კანონმდებლობით განსაზღვრული საქმიანობა. 

 

საქართველოს მიერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებათა შესაბამისად, 

ბირთვული მასალების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ მშვიდობიანი 

მიზნისათვის. კანონის მიხედვით, საქართველოს ტერიტორიაზე აკრძალულია 

ბირთვული იარაღისა და ბირთვული მასალების შემცველი სხვა ასაფეთქებელი 

მოწყობილობების დამზადება, ფლობა და გადაცემა, ასევე დახმარების მოძიება და 

მიღება ბირთვული იარაღისა და ბირთვული მასალების შემცველი სხვა 

ასაფეთქებელი მოწყობილობების შესაქმნელად. 
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ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და 

კოორდინაციის წესის შესახებ კანონი 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და 

კოორდინაციის წესის შესახებ კანონი პარლამენტის მიერ მიღებულ იქნა 2015 წელს. 

იგი არეგულირებს და განსაზღვრავს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის 

სფეროებს, ამ პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის პროცესს და ასევე მისი 

დაგეგმვის მაკოორდინირებელი უწყებების უფლებამოსილებებს. ეროვნული 

უსაფრთხოების პოლიტიკა თავის მხრივ, გულისხმობს ქვეყნის შიგნითა და მის 

ფარგლებს გარეთ არსებული საფრთხეების, რისკებისა და გამოწვევების 

გამოვლენას, იდენტიფიცირებას, შეფასებას, თავიდან აცილებასა და აღკვეთას. 

სწორედ ამ კანონის მიზანია სახელმწიფო თავდაცვის, საგარეო უსაფრთხოების, 

შიდა უსაფრთხოების, სამოქალაქო უსაფრთხოების, სოციალურ-ეკონომიკური, 

ინფორმაციული უსაფრთხოების თუ ენერგეტიკული უსაფრთხოების 

მიმართულებით სწორი მოქმედება და რეაგირება. ეროვნული უსაფრთხოება 

ემყარება ისეთ ღირებულებებს, როგორებიცაა თავისუფლება, მშვიდობა, 

უსაფრთხოება და კიდევ სხვა. 
 

კანონიერება, საჯაროობა და სამოქალაქო ჩართულობა, ადამიანის უფლებებისა და 

ძირითადი თავისუფლებების განუხრელი დაცვა და პატივისცემა - ეს ის მთავარი 

პრინციპებია, რომლებზე დაყრდნობითაც სახელმწიფო შეიმუშავებს ეროვნული 

უსაფრთხოების პოლიტიკის გეგმასა და კოორდინაციის წესს. როგორც კანონი 

გვაუწყებს, ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვა ხორციელდება 

ეროვნული და უწყებრივი დონეების კონცეპტუალური და ორგანიზაციული 

დოკუმენტების მეშვეობით. ეს დოკუმენტები აერთიანებს ეროვნული 

უსაფრთხოებისა და საფრთხეების შესახებ ძირითად კონცეფციებსა და 

სტრატეგიებს. რაც შეეხება, უწყებრივ დოკუმენტებს, იგი მოიცავს ეროვნული 

უსაფრთხოების სფეროში არსებული დოქტრინების, პროგრამებისა და 

სტრატეგიების დეკლარირებულ ფორმებს. ყველა ეს დოკუმენტი იურიდიული 

ძალის მქონეა და დამტკიცებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოს 

ან/და ცალკეული სტრუქტურის მიერ. 
 

ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის პროცესი 

ხორციელდება სამთავრობო მიდგომის პრინციპის შესაბამისად. მისი 

მაკოორდინირებელი უწყებაა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, რომელსაც 

ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი. ძირითადად უფლებამოსილების 

ფარგლებში საბჭო აანალიზებს და განიხილავს საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის 

საკითხებს, რომლებიც უშუალოდ უკავშირდება ეროვნული უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფას. ყოველივე ეს კი რა თქმა უნდა, ხორციელდება საქართველოს 
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სახელმწიფო ინტერესების შესაბამისად. აღნიშნული კანონი, უწყებას 

ავალდებულებს შეიმუშავოს წინადადებები პოლიტიკურ, თავდაცვის, სოციალურ, 

ეკონომიკურ და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რათა თავიდან 

იქნას აცილებული და აღმოფხვრილი ცალკეულ მოვლენათა შედეგების მიერ 

გამოწვეული საფრთხეები. აღსანიშნავია, რომ ეროვნული უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაციის წესის შემუშავება ხდება საბჭოს მიერ, 

რომელსაც ჰყავს მუდმივი და მოწვეული წევრები. ძირითადად მუდმივი წევრები 

არიან მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები, ხოლო მოწვეული წევრი 

შეიძლება იყოს პრეზიდენტი, ან ნებისმიერი სხვა პირი პრემიერ-მინისტრის 

გადაწყვეტილებით. კანონი ითვალისწინებს სხდომების 3 თვეში ერთხელ 

გამართვას, როგორც წესი, ის დახურულია, თუმცა პრემიერ-მინისტრის 

გადაწყვეტილებით სხდომა შეიძლება ღიად გამოცხადდეს. 
 

ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვა და კოორდინაცია არის ქვეყნის 

უსაფრთხოების პოლიტიკის განხორციელების მნიშვნელოვანი წინაპირობა და ამ 

კანონით გათვალისწინებული ყველა პუნქტი წარმოადგენს საქართველოს 

ეროვნული ინტერესების შესაბამისად განსაზღვრულ სამოქმედო ჩარჩოს. 
 


