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                                                     აბსტრაქტი 

 

 წინამდებარე ნაშრომის მიზანია  ცხადყოს  კერძო და საჯარო ინტერესებს შორის 

პრაქტიკაში წამოჭრილი წინააღმდეგობები, განმარტოს საჯარო ინტერესის ცნება 

საკანონმდებლო ნორმებისა და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე, როგორც 

საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნების კანონმდებლობის შედარებითი სამართლებრივი 

თვალსაზრისით, რაც საშუალებას მოგვცემს წამოჭრილი საკითხის ნაკლოვანებები და 

პრობლემები მკაფიოდ დავაფიქსიროთ. ნაშრომი უმეტესად მოიცავს სახელმწიფოს 

მხრიდან ადამიანის კერძო (პირადი ცხოვრების) დაცულ სფეროში უხეშად ჩარევის 

ანალიზს. ასევე, ნაშრომში განხილული იქნება ყველა ის უფლება, რომელიც 

კონსტიტუციითაა აღიარებული/დაცული და უკავშირდება მოცემული საკითხის 

სრულყოფილად შესწავლას. ამავე, დროს როგორც უკვე ზემოთავღნიშნე, უმთავრესია, 

ყურადღება გავამახვილო ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაზე, რომელიც 

უშუალოდ ჩვენი პრობლების მთავარი ამოსავალია და მიუთითებს მისი გადაჭრის 

გზებზე საერთაშორისო სამართლის კუთხით.  

 

  დამატებით, აღსანიშნავია, რომ უნდა შევეხოთ და წარმოვაჩინოთ არა მარტო ერთი 

მხარის მოსაზრებები, არამედ საკითხი დავინახოთ მრავალი კუთხიდან, როგორც 

საზოგადოების, ისე ექსპერტების მოსაზრებების თვალსაზრისით. 

 

  მთელი ნაშრომის განმავლობაში ვეცდები გავცე პასუხი წამოჭრილ კითხვას თუ რა 

გზები არსებობს აღნიშნული პრობლების მოსაგვარებლად, ასევე მოხდეს ცნების: 

„საჯარო ინტერესის“ განმარტება სრულყოფილად კანონმდებლობის საფუძველზე. 

მთავარი აქცენტები კი გაკეთებული იქნება დღევანდელ მდგომარეობაზე 

სამართლებრივი კუთხით, რომელიც შექმნილია საზოგადოებაში და საჭიროებს 

საკითხის გამოწვევებისა და სამომავლო შესაძლებლობების შემუშავებას.  

 



iii 
 

   საძიებო სიტყვები: საჯარო ინტერესი, კერძო ინტერესი, საჯარო ინტერესისა და 

კერძო ინტერესის თანაფარდობა, სახლემწიფოს კონტროლი, ადამიანის უფლებების 

დარღვევა საქართველოში. 

 

 

Abstract 

 

The aim of the below-mentioned study is to demonstrate contradictions  in practice between 

the  private and the public interests, to define notion of public interest according to the bases 

of norms and the court practice, as a comparative legal point of view of Georgian legislation 

and foreign countries, which will allow us to define the shortcomings of the issues raised and 

clear the problems.  The given problem is essentially involving the government’s interference 

to private protected space (private  life) of the population.  Also in the research will be 

reviewed all those rights, which are Conditioned/protected by constitution and it is related to 

a thorough study of the given issue. 

 

In Addition, it should be noted, that we have to state and represent not only one party 

opinions, but also we have to comprehend this issue from many different points of view,  as a 

community as well as In terms of experts' opinions. 

   

During the entire work,  I will attempt to give the answer(statement) to the raised question, 

about alternative methods which can resolve the given problem, also to define the concept: 

Description of public interest on the basis of legislation.  The main aspects will be executed in 

today's legal status, which is created in society and needs development of challenges and future 

opportunities. 
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Key Words: Public interest, Private interest, Public interest, and private interest ratio, Control 

of the state, Human Rights Violation in Georgia. 
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