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აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომი მიზნად ისახავს უსაფრთხოების სექტორის, კონკრეტულად კი 

შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული  კონტროლის და თავდაცვის სფეროს 

საპარლამენტო ზედამხედველობის განხორციელების თეორიული და პრაქტიკული 

შესაძლებლობების გაანალიზებას. კვლევაში წარმოადგენილია დემოკრატიული 

კონტროლის საერთაშორისო ნორმები და სტანდარტები, შეიარაღებულ ძალებზე 

დემოკრატიული კონტროლის განხორციელების პროცესები და საპარლამენტო 

ზედამხედველობის მექანიზმები, საქართველოს საპარლამენტო მმართველობის 

ევროპული ტიპის მმართველობის მოდელზე გადასვლით განპირობებული 

საკონსტიტუციო ცვლილებები და შეიარაღებულ ძალებზე კონტროლის სამართლებრივი 

ასპექტები.  

მიმდინარე წელს, საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებების 

შესაბამისად, ქვეყანა ნახევრად საპრეზიდენტო მმართველობის სისტემიდან გადავიდა 

საპარლამენტო მმართველობის მოდელზე. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ძალზედ 

მნიშვნელოვანი იყო უსაფრთოების სექტორის აქტორების მიერ ზოგადი პოლიტიკის და 

მათი მოქმედებისთვის დადგენილი კანონებისა და რეგულაციების კუთხით არსებული 

ვითარების შესწავლა, შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლისა და 

თავდაცვის სექტორის საპარალემენტო ზედამხედველობის არსებული მექანიზმების 

გაანალიზების კუთხით. 

საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით შესწავლილ იქნა სხვადასხვა 

ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის განხორციელების 

პროცესები და საპარლამენტო ზედამხედველობის საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების 

მაგალითები. 

ნაშრომში მოცემულია სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთობების სხვადასხვა 

თეორეტიკოსების - სემუელ ჰანტინგტონის, მორის იანოვიცისა და მაიკლ დეშის – მიერ 

განვითარებული თეორიების მიმოხილვა და ანალიზი. ასევე შემოთავაზებულია 

შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრის (DCAF) ნატოს 
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საპარლამენტო ანსამბლეასთან ერთად შემუშავებული უსაფრთხოების სექტორის 

მმართველობის საერთაშორისო დემოკრატიული ნორმები. 

კვლევის დროს გამოყენებულ იქნა სოციალური კვლევის თვისობრივი მეთოდოლოგიის 

შემდეგი მიდგომები: შედარებითი შემთხვევის შესწავლის მეთოდი (ე.წ. comparative case 

study analysis), შემთხვევების შესწავლის მეთოდი (ე.წ. case study analysis), , პროცესზე 

მიდევნების მეთოდი (ე.წ. process tracing) და დისკურს ანალიზის მეთოდი (ე.წ. discourse 

analysis). 

კვლევის შედეგები ცხადყობს, რომ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე 

დემოკრატიული კონტროლის გაუმჯობესებისა და ეფექტური საპარლამენტო 

ზედამხედველობის განხორციელების კუთხით ჩატარებული და მიმდინარე რეფორმები, 

გამოვლენილი ხარვეზების მიუხედავად, ხორციელდება დემოკრატიული კონტროლის 

საერთშორისო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად.  

 

საკვანძოო სიტყვები: დემოკრატიული კონტროლი შეიარაღებულ ძალებზე, 

საპარლამენტო ზედამხედველობა, უსაფრთხოების სექტორი, პოლიტიკური სისტემები, 

კონცეპტუალური და საკანონმდებლო ბაზა. 

 

 

Abstract 

The proposed paper aims at analyzing theoretical and practical tools of implementing democratic 

control and parliamentary oversight on the security sector, specifically over the armed forces. The 

study identifies international norms and standards of democratic control, as well as the processes 

and mechanisms of democratic control over the armed forces. It also addresses constitutional 

amendments stemmed from transition of Georgian parliamentary oversight into a European 

oversight, and reveals legal aspects of control over the Armed Forces.   

This year, following the amendments in the Constitution of Georgia, the country has moved from 

semi-Presidential Governance to the model of Parliamentary Governance. Therefore, it was 
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crucially important for the security actors to assess the situation in terms of developing general 

policy, setting out the laws and regulations for their engagement, analyzing actual tools for 

implementing democratic control over the Armed Forces.  

With the view to share the best international practices, the implementation process of democratic 

control in different countries as well as the examples of sharing best practices of parliamentary 

oversight have been studied in the paper. 

The study provides an overview of the theories developed by various theorists of military-civil 

relations like Samuel Huington, Morris Ianovitz and Michael Dash. The paper demonstrates 

international democratic mechanisms of managing security sector which has been developed by 

the Geneva Center for Democratic Control over the Armed Forces (DCAF) together with the 

NATO Parliamentary Assembly.  

During the study, the following approaches to the qualitative methodology of social research have 

been used: comparative case study analysis, process tracing and discourse analysis; The results of 

the survey show that the ongoing reforms aiming at exercising democratic control over the 

Georgian Armed Forces and effective parliamentary oversight have been implemented in line 

with the international norms and standards of democratic control, despite the identified gaps. 

 

Key words: Democratic Control Over the Armed Forces, Parliamentary Oversight, Security 

Sector, Political Systems, Conceptual and Legislative base. 

 

 

 

 

 

 

 

 


