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ლევან კახიშვილი* 

მოკლე შინაარსი 

ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში არსებული მზარდი პოპულიზმისა და 

დემოკრატიული დაღმასვლის ფონზე, საქართველოში დემოკრატიული კონსოლიდაციის 

ნაკლებობა მნიშვნელოვან გამოწვევად იქცა. მიიჩნევა, რომ ევროკავშირის პირობითობის 

პოლიტიკა საქართველოში დემოკრატიზაციისა და რეფორმების დღის წესრიგში 

პროგრესის მისაღწევად მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. თუმცა, მნიშვნელოვანია, რომ 

მსოფლიოში არსებული გაურკვევლობა  საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული 

კონსოლიდაციის პროცესს ზიანს არ აყენებდეს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც, როგორც 

ჩანს, საქართველომ ევროკავშირისგან ყველაზე მნიშვნელოვანი წამახალისებელი ჯილდო 

უკვე მიიღო. საქართველოს პოლიტიკურ ელიტასა და ქართულ საზოგადოებას შორის 

ლიბერალური დემოკრატიული ღირებულებებისა და დემოკრატიის მნიშვნელობაზე 

კონსენსუსის არსებობა, დემოკრატიული რეფორმების შიდა მხარდაჭერის 

განგრძობითობისა და ქვეყნის განვითარებისთვის მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს. 

თუმცა, როგორც ჩანს, საქართველოში ამგვარი კონსენსუსის ნაკლებობაა. ამ მდგომარეობის 

დაძლევა ისეთი მნიშვნელოვანი აქტორების მიერ უნდა მოხდეს, როგორებიც არიან 

პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოება, ევროკავშირი და ა.შ. წინამდებარე 

დოკუმენტი კონსენსუსის ნაკლებობის პრობლემას ეხება და ამტკიცებს, რომ 

საზოგადოებასთან კომუნიკაციის დროს საქართველოში არსებულმა ძირითადმა 

პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა გაზარდონ თავიანთი ვალდებულება, გააძლიერონ 

მცდელობა და ყურადღება გაამახვილონ დემოკრატიულ ღირებულებებზე. სამოქალაქო 

საზოგადოება კი პოლიტიკურ პარტიებს ამ მიზნის მიღწევაში უნდა დაეხმაროს და  

დემოკრატიაზე კონსენსუსის მისაღწევად თავისი არხები გამოიყენოს. აღნიშნულ 

პროცესში დახმარება, საქართველოს სოციო-პოლიტიკურ ცხოვრებაში ღირებულებათა 

ცვლილების გაზრდილი მხარდაჭერის მეშვეობით, ევროკავშირსაც შეუძლია. 

*  ლევან კახიშვილი - საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი 

დემოკრატიული კონსოლიდაცია საქართველოში: 

რატომ არის კონსენსუსი მნიშვნელოვანი?
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პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში დემოკრატიისკენ ტრანზიციის პერიოდი მშვიდი და ჰომოგენური 

პროცესი არ ყოფილა. ზოგიერთ მათგანში, სადაც საზოგადოებებმა დემოკრატიასა და 

ავტოკრატიას შორის მერყეობის თითქმის სამი ათწლეული გამოიარეს, დემოკრატიული 

კონსოლიდაციის არარსებობა ჯერ კიდევ შეინიშნება. ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში 

მემარჯვენე პოპულიზმის ზრდის გამო, რომელიც ავტორიტარული ტენდენციებით 

ხასიათდება, დემოკრატიული მიღწევების კონსოლიდაცია დღეს იმაზე მნიშვნელოვანია, ვიდრე 

ეს აქამდე ყოფილა. პოპულიზმის მძიმე ტვირთი, სხვადასხვა ხარისხით, ისეთმა უკვე 

დამკვიდრებულმა დემოკრატიულმა სახელმწიფოებმაც გამოსცადეს, როგორიცაა აშშ, 

ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, ავსტრია, გერმანია და საფრანგეთი. ამდენად, გასაკვირი არ უნდა 

იყოს, თუკი ისეთი პოსტკომუნისტური ქვეყნები, როგორიც პოლონეთი და უნგრეთია, 

დემოკრატიულ დაღმასვლას, როგორც მზარდი ავტორიტარული ტენდენციების შედეგს, ახლა 

განიცდის. პოპულიზმისა და ავტორიტარიზმის ზრდის ამ კონტექსტში, დემოკრატიის 

კონსოლიდაციის ნაკლებობის გამო საქართველო კიდევ უფრო მყიფედ გამოიყურება. სანამ 

საქართველოს მემარჯვენე ავტორიტარული პოპულიზმის ძლიერი ტალღა დაარტყამს, 

საზოგადოებასა და ქვეყნის პოლიტიკურ ელიტაში ლიბერალურ დემოკრატიულ 

ღირებულებებზე კონსენსუსის შექმნა და კონსოლიდირება არის საჭირო, რათა მოსალოდნელი 

საფრთხეების მიმართ პოლიტიკური სისტემისა და საქართველოს მოქალაქეების მედეგობა 

იქნას მიღწეული.  

პოლიტიკურ ელიტასა და საზოგადოებას შორის კონსენსუსის მაღალი ხარისხის არსებობაა 

საჭირო იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა იმართებოდეს ქვეყანა და თუ როგორ უნდა 

გაძლიერდეს პოლიტიკური ინსტიტუტები. შესაბამისად, დემოკრატიული კონსოლიდაციის 

პროცესის შესაფასებლად, საზოგადოებასა და პოლიტიკურ პარტიებში დემოკრატიისადმი 

არსებული დამოკიდებულებების გაანალიზება მნიშვნელოვანია. ქვემოთ განხილული 

მონაცემები დემოკრატიული მმართველობის მნიშვნელობის მიმართ საზოგადოებრივი 

კონსენსუსის ნაკლებობაზე მიუთითებს. ეს კი რისკის ქვეშ აყენებს საქართველოში მიმდინარე 

დემოკრატიული კონსოლიდაციის პროცესს, რადგან მოქალაქეები, რომელთაც დემოკრატიის 

ფასი და მნიშვნელობა არ ესმით, ავტორიტარულ მმართველობასაც უფრო მარტივად 

შეიწყნარებენ. მეორე მხრივ, იმის მიუხედავად, რომ საქართველოში მოღვაწე პოლიტიკური 

პარტიები დემოკრატიის მნიშვნელობას აღიარებენ, თავიანთ წინასაარჩევნო პროგრამებში 

დემოკრატიულ ღირებულებებს ისინი სათანადო ყურადღებას არ უთმობენ. პოლიტიკურ 

პარტიას, რომელიც დემოკრატიული ღირებულებებისადმი სრულიად ერთგული არ არის, 

პოლიტიკური ძალაუფლების გარკვეული ხარისხის მოპოვების შემდეგ ავტორიტარული 

ტენდენციების შეთვისება მარტივად შეუძლია. ეს კი განსაკუთრებით მოსალოდნელი მაშინაა, 

როცა დემოკრატიის მნიშვნელობაზე ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი არ არსებობს. 

შესავალი 
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ამგვარად, ამ ორ საკითხს საქართველოს დემოკრატიული კონსოლიდაციისთვის საფრთხის 

შექმნა მარტივად შეუძლია, რადგან ქვეყანა ჯერ კიდევ დემოკრატიული კონსოლიდაციის 

გზაზე იმყოფება. აღნიშნულ სიტუაციას კიდევ უფრო ამწვავებს ორი საგარეო ფაქტორი: 

ევროკავშირის პირობითობის1 პოლიტიკაში მიმზიდველი ჯილდოების არარსებობა და 

ავტორიტარული მეზობლების ყოლა, რომლებიც, როგორ ჩანს, წნეხის ქვეშ ამყოფებენ 

თბილისს, რათა ეს უკანასკნელი მათ სურვილს დაემორჩილოს2. იმისათვის, რომ საქართველომ 

ლიბერალურ დემოკრატიულ ღირებულებებზე კონსენსუსს მიაღწიოს და, შედეგად, 

დემოკრატიული კონსოლიდაციის პროცესის ერთგული დარჩეს, ის ქვეყნის შიგნით არსებულ 

სიტუაციაზე უნდა კონცენტრირდეს. 

 

 

 

როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული, დემოკრატიული კონსოლიდაციის პროცესში ღირებულებები 

და დამოკიდებულებები ძალზე მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, საზოგადოებრივი აზრისა და 

პარტიების პოზიციების გაანალიზება აუცილებელია. დემოკრატიულ მმართველობაზე 

საზოგადოების ხედვის შესაფასებლად წინამდებარე ნაშრომში „კავკასიის კვლევითი 

რესურსების ცენტრის“ (CRRC) მიერ ჩატარებული „კავკასიის ბარომეტრისა“ და „ეროვნულ-

დემოკრატიული ინსტიტუტის“ (NDI) საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვების შედეგები იქნა 

გამოყენებული. მისი მეშვეობით შესაძლებელი გახდა საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების 

ანალიზი და უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში აღმოცენებულ ტენდენციებზე 

დაკვირვება. 

პარტიების პოზიციებისა და დემოკრატიული ღირებულებებისადმი მათი მზაობის ხარისხის 

გარკვევის მიზნით, კონტენტ-ანალიზის მეშვეობით, ხუთი ქართული პოლიტიკური პარტიის 

წინასაარჩევნო პროგრამა გაანალიზდა. ანალიზისთვის გამოყენებულ იქნა შემდეგი ხუთი 

პარტიის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მანიფესტი: „ქართული ოცნება“; „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“; „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“; „ლეიბორისტული პარტია“; 

და „დემოკრატიული მოძრაობა –ერთიანი საქართველო“. სხვადასხვა შეზღუდვების 

გათვალისწინებით, კვლევაში სხვა პარტიების ჩართვა არ მოხდა.  
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ხელმისაწვდომია: http://gip.ge/good-fences-make-good-neighbors-georgia-can-resist-authoritarian-pressure/ 

მეთოდოლოგია 

http://gip.ge/making-georgias-democracy-work-western-political-conditionality-domestic-agendas-georgian-political-parties/
http://gip.ge/making-georgias-democracy-work-western-political-conditionality-domestic-agendas-georgian-political-parties/
http://gip.ge/good-fences-make-good-neighbors-georgia-can-resist-authoritarian-pressure/
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დემოკრატიზაციის პროცესში დამოკიდებულებები და ღირებულებები მნიშვნელოვანია. იმის 

გათვალისწინებით, რომ საქართველო აღნიშნულ პროცესს ახლა გადის, დემოკრატიასა და 

მასთან დაკავშირებულ ღირებულებებზე საზოგადოებრივი აზრი უფრო პოზიტიური უნდა 

იყოს. თუმცა, ეს ასე არ არის: მიუხედავად იმისა, რომ ტენდენცია ყოველთვის არ იძლევა 

ცალსახა დასკვნების გაკეთების საშუალებას,ზოგ შემთხვევაში საზოგადოებრივი აზრი 

სრულიად საწინააღმდეგო მიმართულებით მიდის. უფრო მეტიც, იმის მიუხედავად, რომ 

პოლიტიკური პარტიების დისკურსში დემოკრატიაა წარმოდგენილი,თავიანთ წინასაარჩევნო 

პროგრამებში დემოკრატიულ ღირებულებებს ისინი ყოველთვის როდი უსვამენ ხაზს.  

 

დემოკრატიისადმი საზოგადოების ამბივალენტობა 

„კავკასიის ბარომეტრის“ გამოკითხვაში3, რესპონდენტებს ეკითხებოდნენ, თუ რომელი 

მოსაზრება იდგა ყველაზე ახლოს მათ შეხედულებებთან: “დემოკრატია ყველა სხვა 

პოლიტიკურ წყობაზე უკეთესია”; „ზოგ შემთხვევაში არადემოკრატიული მთავრობა უფრო 

კარგია, ვიდრე დემოკრატიული”; ან „ჩემნაირი ადამიანისთვის არა აქვს მნიშვნელობა, როგორი 

მთავრობა გვეყოლება”. მართალია, საღი აზრი შემოგვთავაზებდა, რომ დემოკრატია 

მმართველობის ყველა სხვა ფორმაზე უკეთესია, თუმცა გამოკითხვის შედეგად მიღებული 

მონაცემები საპირისპიროს აჩვენებს (იხილეთ გრაფიკი 1). 2015 წელს რესპონდენტების 

ნახევარზე მეტი დემოკრატიას მმართველობის საუკეთესო ფორმად არ მიიჩნევდა, რაც 2012 

წლის გამოკითხვის შედეგებზე(აღნიშნულ მოსაზრებას მხარდაჭერის ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი ჰქონდა) 21 %-ით  დაბალია4. ასეთი დაღმავალი ტენდენცია საგანგშოა და 

ქართული საზოგადოების ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილებაზე მიუთითებს, რაც შესაძლოა 

სახიფათო იყოს.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Caucasus Research Resources Center. 2011-2015. Time-series dataset Georgia. [online] ხელმისაწვდომია: 

http://caucasusbarometer.org/ 
4იქვე. 

კონსენსუსი დემოკრატიაზე – ანალიზი საზოგადოებისა და 

პოლიტიკური ელიტის კუთხით 

http://caucasusbarometer.org/
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გრაფიკი 1.დემოკრატიისადმი საზოგადოების დამოკიდებულება 

 

 

გამოკითხვის შედეგები საკითხზე − როგორია ქართული საზოგადოების ხედვა მთავრობასა და 

მის როლზე, ასევე, აჩვენებს, რომ დემოკრატიზაციის პროცესი საქართველოში საზოგადოებრივ 

ღირებულებებზე აუცილებლად პოზიტიურ გავლენას არ ახდენს. 2015 წელს მოსახლეობის 48 % 

ეთანხმებოდა მოსაზრებას, რომ “ადამიანები ბავშვებივით არიან. მთავრობამ ისე უნდა 

იზრუნოს მათზე, როგორც მშობელი ზრუნავს შვილებზე”, მაშინ როცა 41 % ფიქრობდა, რომ 

“მთავრობა ხალხის მიერაა დაქირავებული: ადამიანები უნდა იქცეოდნენ, როგორც უფროსები, 

და უნდა აკონტროლებდნენ მთავრობას“.5 2008 წლიდან მოყოლებული, ეს კითხვები შვიდ 

გამოკითხვაში იყო წარმოდგენილი და მხოლოდ ორი შემთხვევა დაფიქსირდა—2013 წელს (48 

%) და 2008 წელს (52 %) — როდესაც, რესპონდენტების უმრავლესობა მთავრობას უმთავრესად, 

როგორც დაქირავებულს ისე მოიაზრებდა.6აღნიშნული ტენდენცია საქართველოში მშობლის 

მსგავსი ხელისუფლების მნიშვნელობაზე მიუთითებს, რაც წინა ტენდენციის მსგავსად აჩვენებს, 

რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილებას 

გამოხატავს. 

                                                           
5იქვე. 
6იქვე. 
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გრაფიკი 2.მთავრობის როლის მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულება  

 

დემოკრატიისადმი ასეთი ამბივალენტური დამოკიდებულება შესაძლოა, დემოკრატიის არსისა 

და მნიშვნელობის გათვითცნობიერების ნაკლებობით აიხსნას. 2014 და 2015 წლებში ეროვნულ-

დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა (NDI) გამოიკვლია და გაზომა, თუ როგორ აღიქვამდა 

დემოკრატიას ქართული საზოგადოება. 2014 წლის გამოკითხვაში რესპონდენტებს უნდა 

დაესახელებინათ ის სამი მახასიათებელი, რაც მათი აზრით, დემოკრატიას განსაზღვრავდა7, 

ხოლო 2015 წელს, რესპონდენტებს შვიდი მახასიათებლისგან შემდგარი სია ჰქონდათ 

მიცემული და საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის თითოეული მათგანის 

მნიშვნელობის ხარისხი უნდა შეეფასებინათ8. ამ ორი გამოკითხვის შედეგები რადიკალურად 

განსხვავდება ერთმანეთისგან. აღმოჩნდა, რომ როდესაც რესპონდენტების წინაშეა 

სპეციფიკური მახასიათებლები, ისინი მარტივად მიუთითებენ მათზე, როგორც 

დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვან მახასიათებელზე. თუმცა, როდესაც მათ თავად უწევთ 

დემოკრატიის განმსაზღვრელი მახასიათებლების დასახელება, ამ შემთხვევაში კონსენსუსი 

ნაკლებია. მაგალითად, 2015 წელს, რესპონდენტების 91 %-მა განაცხადა, რომ საქართველოს 

                                                           
7კითხვის ზუსტი ფორმულირება: “რას ნიშნავს თქვენთვის დემოკრატია? გთხოვთ, მიუთითეთ მაქსიმუმ სამი 

მახასიათებელი.“ 
8კითხვის ზუსტი ფორმულირება: “ჩამოთვლილთაგან თითოეულზე, გთხოვთ მიუთითეთ, რამდენად 

მნიშვნელოვანი ან უმნიშვნელოა ის საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის?” 
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დემოკრატიული განვითარებისთვის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ძალიან 

მნიშვნელოვანია (დამატებით 6 %-მა თქვა, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები 

ნაწილობრივ მნიშვნელოვანია).9 თუმცა 2014 წლის გამოკითხვაში, რესპონდენტების მხოლოდ 8 

%-მა მიუთითა თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებზე როგორც დემოკრატიის განმსაზღვრელ 

მახასიათებელზე.10ასეთი რადიკალური განსხვავება მიანიშნებს, რომ საქართველოს 

მოქალაქეებმა, შესაძლოა, არ იცოდნენ, თუ რას ნიშნავს დემოკრატია.  

ცხრილი 1: საქართველოს საზოგადოებრივი აზრი და დემოკრატიის მახასიათებლები11 

# მახასიათებლები 

რეპონდენტების 

პროცენტული რაოდენობა, 

რომლებიც ასახელებდნენ 

კონკრეტულ მახასიათებელს  

დემოკრატიის მნიშვნელობის 

განმსაზღვრელი სამი 

მახასიათებლის სიაში 

(2014 წლის აპრილის 

გამოკითხვა) 

რესპონდენტების 

პროცენტული რაოდენობა, 

რომლებიც კონკრეტულ 

მახასიათებელს აფასებდნენ, 

როგორც საქართველოს 

დემოკრატიული 

განვითარებისთვის 

მნიშვნელოვანს  

(2015 წლის ნოემბრის 

გამოკითხვა) 

1 სიტყვის თავისუფლება 52 96 

2 თანასწორობა კანონის 

წინაშე / კანონის 

უზენაესობის დაცვა12 

39 96 

3 ადამიანის უფლებების 

დაცვა 

33 97 

4 სამუშაო ადგილები 18 N.A.13 

5 თავისუფლება 15 N.A. 

6 თავისუფალი და 

სამართლიანი არჩევნები 

8 97 

                                                           
9Caucasus Research Resources Center. 2011-2015. NDI: Public attitudes in Georgia, November 2015. [online] ხელმისაწვდომიაt: 

http://caucasusbarometer.org/ 
10Caucasus Research Resources Center. 2011-2015. NDI: Public attitudes in Georgia, April 2014. [online] ხელმისაწვდომია: 

http://caucasusbarometer.org/ 
11ადაპტირებულია „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის“ წარმომადგენლის მიერ. 2011-2015. NDI: Public 

attitudes in Georgia, April 2014. [online] ხელმისაწვდომია: http://caucasusbarometer.org/და Caucasus Research Resources 

Center. 2011-2015. NDI: Public attitudes in Georgia, November 2015. [online] ხელმისაწვდომია: http://caucasusbarometer.org/ 

122014 წლის გამოკითხვისას რესპონდენტებმა კანონის წინაშე თანასწორობა ან სამართლიანობის დაცვა დაასახელეს, 

თუმცა 2015 წლის გამოკითხვის სიაში მოცემული იყო კანონის უზენაესობის დაცვა. წინამდებარე კვლევის 

მიზნებიდან გამომდინარე, აღნიშნული ორი მახასიათებლის  გაიგივება მოხდა. 
13 N.A. – მახასიათებლები არ იყო სიაში ჩამოთვლილი შესაფასებლად, რესპონდენტებისთვის.  

http://caucasusbarometer.org/
http://caucasusbarometer.org/
http://caucasusbarometer.org/
http://caucasusbarometer.org/
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7 მთავრობის მიერ 

მოსახლეობის აზრის 

გათვალიწინება  

5 95 

8 სხვადასხვა 

პროდუქტების შეძენის 

შესაძლებლობა 

3 N.A. 

9 არასტაბილურობა 1 N.A. 

10 კორუფციის აღმოფხვრა N.A.14 95 

11 საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში 

მოქალაქეების 

მონაწილეობა 

N.A. 95 

 

წინასაარჩევნო დაპირებები და დემოკრატია პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში 

გრაფიკი 1-დან ჩანს, რომ მოსახლეობის თითქმის ერთმა მეხუთედმა არ იცის, თუ რა იფიქროს 

დემოკრატიაზე. ეს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილია, ამიტომ პოლიტიკურმა პარტიებმა 

დემოკრატიული მმართველობის სარგებლიანობის შესახებ საზოგადოებაში ცნობიერების 

დონის ამაღლებაზე უნდა იმუშაონ. თუმცა არსებობს პრობლემის მეორე მხარეც — თავიანთ 

წინასაარჩევნო პროგრამებში პარტიები დემოკრატიულ ღირებულებებზე საკმარისად არ 

ამახვილებენ ყურადღებას. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს შორის 

დემოკრატიაზე მკაფიო კონსენსუსი შესაძლოა არ არსებობდეს, ან სულ მცირე იმას, რომ 

მმართველობის დემოკრატიულ ფორმაზე ამომრჩევლებისთვის შერეული სიგნალები 

იგზავნება. 

ქართული პოლიტიკური პარტიების 2016 წლის წინასაარჩევნო პროგრამებში მითითებული 

დემოკრატიული ღირებულებები, შესაძლოა, სამ კატეგორიად დაიყოს (იხილეთ ცხრილი 1). 

პირველი კატეგორია მოიცავს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებს;  მეორე 

კატეგორია ეხება იმ ღირებულებებს, რომლებიც მთავრობის ანგარიშვალდებულებას 

უკავშირდება; ხოლო მესამე კატეგორია პოლიტიკური სისტემისა და ინსტიტუტების შესახებ 

დაპირებებთან არის დაკავშირებული. ანალიზის შედეგად ორი ძრითადი ტენდენცია 

გამოიკვეთა. პირველი, პოლიტიკურ პარტიებს შორის არ არსებობს მკაფიო კონსენსუსი თუ რას 

წარმოადგენს დემოკრატიული ღირებულებები. მეორე, საქართველოში დემოკრატიული 

მმართველობის მნიშვნელობის შესახებ დიდ და პატარა პარტიებს განსხვავებული ხედვა 

გააჩნიათ.  

                                                           
14 N.A. – მახასიათებლები არ იქნა დასახელებული რესპონდენტების მიერ. 
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ცხრილი 2. წინასაარჩევნო პარტიულ პროგრამებში წარმოდგენილი დემოკრატიული 

ღირებულებები15 

# წინასაარჩევნო დაპირებები 

პოლიტიკური პარტიები 

„ქართუ

ლი 

ოცნება“ 

„ერთია

ნი 

ნაციონა

ლური 

მოძრაო

ბა“ 

„საქართ

ველოს 

პატრიო

ტთა 

ალიანს

ი“ 

„ლეიბო

რისტუ

ლი 

პარტია“ 

„დემოკ

რატიუ

ლი 

მოძრაო

ბა-

ერთიან

ი 

საქართ

ველო“ 

1 ადამიანის უფლებები 

1.1 თანასწორობა, სამოქალაქო 

ინტეგრაცია და სოციალური 

სამართლიანობა (ქალები, ბავშვები, 

უმცირესობები, შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე 

ადამიანები) 

     

1.2 სისხლის 

სამართალი/სამართლიანობის 

აღდგენა 

     

1.3 კანონის უზენაესობა და 

სამართალდაცვა 
     

1.4 საკუთრების უფლება      

1.5 სიტყვის, გამოხატვის და მედია 

თავისუფლება  
     

1.6 შეკრების თავისუფლება      

1.7 პირდი მონაცემებისა და პირადი 

ცხოვრების დაცვა  
     

1.8 ტრეფიკინგთან ბრძოლა      

2 ანგარიშვალდებულება 

2.1 პოლიტიკური 

ანგარიშვალდებულება 
     

                                                           
15ცხრილი მომზადდა ავტორის მიერ, მოცემული ხუთი პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამების ანალიზზე 

დაყრდნობით. წინასაარჩევნო პროგრამები აღნიშნული პარტიების ოფიციალური ვებგვერდებიდან იქნა 

მოპოვებული. 
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2.2 ფინანსური ანგარიშვალდებულება      

2.3 საჯარო პირების 

პასუხისმებლიანობის ხელშეწყობა 
     

2.4 სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარება 
     

2.5 ხალხის მმართველობა, ძალაუფლება 

ხალხს 
     

2.6 ოლიგარქიის აღმოფხვრა      

3 პოლიტიკური სისტემა და ინსტიტუტები 

3.1 ძალაუფლების, მართლმსაჯულებისა 

და სასამართლოების დაყოფა      

3.2 პროკურორის ოფისი      

3.3 შინაგან საქმეთა სამინისტრო (MIA) 

და სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახური 

     

3.4 სახალხო დამცველი       

3.5 ადგილობრივი ხელისუფლება      

3.6 საჯარო სერვისი       

3.7 პოლიტიკური სისტემა      

3.8 ამომრჩეველთა სისტემა და 

თავისუფალი და სამართლიანი 

არჩევნები 

     

 - დაპირება წარმოდგენილია შესაბამისი პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამაში  

 - დაპირება არ არის წარმოდგენილი შესაბამისი პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამაში 

 

წინამდებარე ნაშრომისთვის გაანალიზებულ ხუთ წინასაარჩევნო პროგრამაში დემოკრატიასთან 

დაკავშირებული 22 სხვადასხვა პრიორიტეტია წარმოდგენილი; 22-დან 12 პრიორიტეტი ერთი 

პარტიის მიერ არის შემოთავაზებული. რაც იმას ნიშნავს, რომ, ხშირად, პარტიები მსგავს 

პრიორიტეტებს არ იზიარებენ. ასევე, არ არსებობს ისეთი ერთი პრიორიტეტი, რომელიც ყველა 

პროგრამაში არის მოხსენიებული. ასეთთან მიახლოებულია მხოლოდ ერთი − თანასწორობა, 

სამოქალაქო ინტეგრაცია და სოციალური სამართლიანობა (ქალები, ბავშვები, უმცირესობები, 

შეუზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები), რომელიც ხუთიდან 4 პარტიის 

პროგრამაში არის წარმოდგენილი. შემდეგ კი მოდის სისხლის სამართლის ან სამართლიანობის 

აღდგენის, ძალაუფლების, მართლმსაჯულებისა და სასამართლოს გაყოფის მსგავსი 

პრიორიტეტი, რომელის სამი პარტიის პროგრამაშია მოცემული.  
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ასევე, განსხვავება შეინიშნება დიდ და პატარა პარტიებს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ, 

როგორც ჩანს, „ქართული ოცნება“ ის ერთადერთი პარტიაა, რომელიც ცხრილ 1-ში 

ჩამოთვლილი პრიორიტეტების უმრავლესობის მნიშვნელობას აღიარებს, უნდა აღინიშნოს 

ისიც, რომ მათი წინასაარჩევნო პროგრამა ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებულ 

საკითხებს არ მოიცავს. როგორც ჩანს, ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა არ 

წარმოადგენს პრიორიტეტს არც „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის“. „საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსისა“ და „ლეიბორისტული პარტიის“ მიერ გამოყოფილი საკითხები კი, 

ძირითადად, ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე არის ორიენტირებული. 

ეს მოვლენა, შესაძლოა, აიხსნას ფაქტით, რომ უფრო დიდი პარტიები, რომელთაც არჩევნების 

მოგების შანსი აქვთ, ანგარიშვალდებულების თემატიკით არ არიან დაინტერესებულნი. 

როგორც ჩანს, უფრო მეტად, ხელისუფლებაში მოსვლისას მათ გაუკონტროლებელი 

ძალაუფლების სურვილი ამოძრავებთ. ამგვარად, შესაძლოა ვამტკიცოთ, რომ აღნიშნული 

პარტიები დემოკრატიით, როგორც ასეთით, სრულყოფილად არ არიან დაინტერესებულნი. 

წინასაარჩევნო პროგრამების კონტენტ-ანალიზის ლიმიტაცია ის არის, რომ ის  ამომრჩევლების 

მოსაზიდად არის შექმნილი და იმას სთავაზობს ამომრჩეველს, რაც მათ აინტერესებთ. ეს კი, 

შესაძლოა, ყოველთვის დემოკრატიას არ უკავშირდებოდეს. თუმცა, პარტიის მანიფესტი, 

სხვადასხვა საკითხზე პარტიის პოზიციის შესახებ ინფორმაციის მისაღების ერთ-ერთ 

უპირველეს წყაროს წარმოადგენს. ამდენად, შესაძლოა ვამტკიცოთ, რომ იმის მიუხედავად, რომ 

დემოკრატია ყველა ქართული პოლიტიკური პარტიის წინასაარჩევნო პროგრამაში არის 

წარმოდგენილი (თუმცა, „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ მთელ პროგრამაში მხოლოდ 

ერთხელ ახსენებს მას), როგორც ჩანს, პარტიებს შორის კონსენსუსის ნაკლებობაა იმაზე, თუ რას 

წარმოადგენს დემოკრატია და როგორ უნდა მუშაობდეს ის. ეს კი საქართველოს ახალგაზრდა 

დემოკრატიის კონსოლიდაციის პროცესს რისკის ქვეშ აყენებს.  

 

 

 

საზოგადოებრივი აზრის კვლევებისა და წინასაარჩევნო პარტიული პროგრამების ანალიზის 

შედეგების მიხედვით შეიძლება დავასკვნათ, რომ დემოკრატიასა და დემოკრატიულ 

ღირებულებებზე კონსენსუსის ნაკლებობა არსებობს არამხოლოდ საზოგადოებას, არამედ 

პოლიტიკურ პარტიებს შორისაც. ეს ვითარება პრობლემურია და დაუყონებლივ მოქმედებას 

მოითხოვს. მისი დაძლევის გარეშე საქართველომ შესაძლოა მარტივად დაკარგოს მიღწეული 

დემოკრატიული პროგრესი, რომლის კონსოლიდირების პროცესიც ჯერ არ დასრულებულა. 

საზოგადოების თითქმის ნახევარი მზად არის მიჰყვეს, ან სულ მცირე, არ შეეწინააღმდეგოს 

ავტორიტარულ ხელისუფლებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუკი პოლიტიკურ პარტიებს შორის 

ძალაუფლების სასწორი მნიშვნელოვნად გადაიხრება ერთი რომელიმე აქტორისკენ, ეს აქტორი 

შესაძლოა ავტორიტარულ ლიდერად ჩამოყალიბდეს. 

დემოკრატიაზე კონსენსუსის ნაკლებობის შესაძლო შედეგები 
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კონსტიტუციური რეფორმის პროცესი გვაჩვენებს, თუ რატომ არის კონსენსუსის ნაკლებობა 

მნიშვნელოვანი [პრობლემა]16. შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ ისეთმა მნიშვნელოვანმა ცვლილებამ, 

როგორიცაა პოლიტიკურ სისტემაში ცვლილებები და მოქალაქეებისთვის პრეზიდენტის 

არჩევის უფლების ჩამორთმევა, ვერ შეძლო ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მოპოვება. 

ამგვარად, არ უნდა იყოს გასაკვირი, რომ ქართველების უმრავლესობას სჯერა, რომ 

მნიშვნელობა არ აქვს ქვეყანა დემოკრატიულია თუ არა (იხილეთ გრაფიკი 1). კონსენსუსის 

მოპოვების მარცხი ისეთი ცხადი იყო, რომ მან ზოგიერთ ანალიტიკოსს უბიძგა ემტკიცებინა, 

რომ “პარლამენტმა, რომელსაც აღნიშნული რეფორმის მთელი პროცესი მიჰყავს, ვერ შეძლო 

პროცესში ყველა დაინტერესებული პოლიტიკური პარტიის ჩართვა და, რაც უფრო 

მნიშვნელოვანია, პრეზიდენტის დარწმუნება …რომ ამ ცვლილებების სამიზნე პირადად ის არ 

ყოფილა.”17ასეთ სიტუაციას მხოლოდ ერთ შედეგამდე მივყავართ —არასტაბილური 

ინსტიტუტები, რომელიც დემოკრატიული კონსოლიდაციისთვის ბარიერს წარმოადგენს. 

სრულიად მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული არაპოპულარული კონსტიტუცია ლიდერების 

ცვლილებასთან ერთად კიდევ და კიდევ ჩასწორდეს, რაც არასტაბილურობამდე და 

პიროვნებებზე დაფუძნებული რეჟიმების ცვლილებამდე მიგვიყვანს და არა მის იდეალურ 

ვარიანტამდე. პოლიტიკური სისტემის მთავარ ინსტიტუტში ასეთი მაღალი დონის 

ცვალებადობა პოლიტიკურ დისკრეტობას გულისხმობს —სიტუაციას, სადაც 

დემოკრატიზაციის ტრაექტორია „ამერიკული მთების“ ატრაქციონს ემსგავსება და სადაც 

ერთადერთი მუდმივი ტენდენცია პოლიტიკურ სისტემაში ცვლილებაა.  

ჩნდება კითხვა, თუ რა ამოძრავებს საქართველოს დემოკრატიზაციას და მასზე ორი სავარაუდო 

პასუხია: პოლიტიკურ პარტიებს შორის ძალაუფლების მყიფე ბალანსი და/ან ევროკავშირის 

პირობითობის პოლიტიკა. თუმცა, თუკი საქართველოს დემოკრატიის კონსოლიდაციის 

მიღწევა სურს, ის არ უნდა ეფუძნებოდეს გაურკვევლობის ხარისხს, რომელიც შესაძლოა 

მარტივად და მოულოდნელად შეიცვალოს; ან - გარე ზეწოლას დემოკრატიზაციისთვის, 

განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ევროპეიზაციის პროცესში ყველა მნიშვნელოვანი და 

მოსალოდნელი მცირევადიანი ჯილდო ამოიწურა. ამდენად, საქართველოს პოლიტიკურმა 

პარტიებმა უნდა განავითარონ საქართველოს დემოკრატიის საერთო ხედვა და 

საზოგადოებასთან ახლოს იმუშაონ, რათა მის წევრებში დემოკრატიული ღირებულებები 

წაახალისონ. პარტიებსა და ამომრჩევლებს შორის ასეთი კონსენსუსი ქართული დემოკრატიის 

კონსოლიდაციისთვის სასურველ პირობებს შექმნიდა. 

 

 

 

                                                           
16იხ.Zurabashvili, T. 2017. “The end of direct presidential elections – the constitutional reform process in Georgia”. [online] 

ხელმისაწვდომია:http://gip.ge/6738/ 
17იქვე. 

http://gip.ge/6738/
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თუკი დემოკრატიისადმი საზოგადოების სუსტ პრეფერენციას გავითვალისწინებთ, უკვე 

მიღწეული დემოკრატიული პროგრესის კონსოლიდაციისთვის საქართველოს  ესაჭიროება 

ისეთი ადამიანები, ვისაც სჯერა დემოკრატიის მნიშვნელობის და შეუძლიათ მის მშენებლობაში 

პროაქტიული როლის შესრულება. ინსტიტუციური აქტორები, მაგალითად პოლიტიკური 

პარტიები, რომელთაც სჯერათ და დაინტერესებულნი არიან ქართული დემოკრატიის 

ფუნქციონირებით, დიდად შეუწყობდნენ ხელს ქართული პოლიტიკური სისტემის 

განვითარებას. საამისოდ, ქართულმა პოლიტიკური პარტიებმა, ევროკავშირმა და 

საერთაშორისო, ისევე, როგორც ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა, 

შემდეგი რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინონ. 

საქართველოს პოლიტიკური პარტიებისადმი 

 დემოკრატია მკაფიო პრიორიტეტად აქციონ და დემოკრატიულ ღირებულებებზე აიღონ 

ვალდებულება – წინასაარჩევნო პარტიული პროგრამების ანალიზიდან ჩანს, რომ 

საქართველოს პოლიტიკური პარტიები ყოველთვის არ აკეთებენ აქცენტს 

დემოკრატიული ღირებულებებისადმი საკუთარ ვალდებულებაზე. აგრეთვე, პატარა და 

დიდ პარტიებს შორის საარჩევნო პერიოდში გამოხატულ ღირებულებებს შორის ხვაობა 

შეინიშნება. ამდენად, მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურ სპექტრში არსებობდეს 

შეთანხმება საკითხზე, თუ რატომ არის საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი მოახდინოს 

დემოკრატიული მიღწევების კონსოლიდაცია.  

 

 შიდა მამოძრავებელი ძალის მოძებნა, დემოკრატიული რეფორმებისათვის ბიძგის 

მისაცემად– ევროკავშირის პირობითობის პოლიტიკის ამ გაურკვეველი ტრანზიციის 

პერიოდის დროს მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ მოახდინოს დემოკრატიული 

კონსოლიდაციისთვის შიდა მამოძრავებელი ძალის იდენტიფიცირება. რეფორმების 

დღის წესრიგი აუცილებლობით არ გულისხმობს რეფორმების იმპლემენტაციისთვის 

ქვეყნის გარე ძალის მიერ დაჯილდოებას („სტაფილოების“ მოწოდება). შესაბამისად, 

დემოკრატიული კონსოლიდაციის გაგრძელება გარედან მომდინარე პირობითობის 

გარეშეც აუცილებელია.  

 

 დემოკრატიის განხილვა, როგორც საკითხისა, რომელიც პოლიტიკურ შეჯიბრობითობაზე 

მაღლა დგას –თუკი დემოკრატიული რეფორმების წინსვლისთვის საჭირო შიდა 

მამოძრავებელი ძალის მონახვა მოხერხდება, საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს 

მმართველობის დემოკრატიული ფორმის მნიშვნელობაზე მყარი კონსენსუსის 

ჩამოყალიბება დასჭირდებათ. აღნიშნული, როგორც ეროვნული ინტერესის საკითხი, 

პოლიტიკურ შეჯიბრობითობაზე მაღლა უნდა იდგეს. 

 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
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 დემოკრატიული ღირებულებების წახალისების გაძლიერება საზოგადოებისთვის ფართო 

კონსენსუსის მისაღწევად – პარტიებისთვის მნიშვნელოვანი მხოლოდ დემოკრატიაზე 

კონსენსუსის მიღწევა არ უნდა იყოს. აქტიური მუშაობაა საჭირო ქართულ 

საზოგადოებაში დემოკრატიულ ღირებულებებზე ფართო კონსენსუსის 

ჩამოსაყალიბებლად. აღნიშნული მნიშვნელოვანია ქართველი ამომრჩევლებისათვის 

პოპულისტური დაპირებების მიცემასთან გასამკლავებლად. 

 

ევროკავშირისთვის 

 აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის დემოკრატიული რეფორმების 

მხარდასაჭერად ახალი ხედვის შექმნა –ასოცირების შესახებ შეთანხმებასა და 

ვიზალიბერალიზაციაზე ხელის მოწერის შემდეგ, საქართველო გაურკვეველ ვითარებაში 

იმყოფება, რაც იმას ნიშნავს, რომ დემოკრატიული რეფორმებისადმი მხარდაჭერის 

შესანარჩუნებლად ახალი ხედვაა საჭირო. ეს გულისხმობს პირობითობის პოლიტიკის 

საშუალებით საქართველოსთვის ახალი ჯილდოების („სტაფილოების“) მიწოდების 

საჭიროებას, რომელიც საქართველოს და მის მთავრობას ეროკავშირისთვის 

მიმზიდველსა და რეფორმების დღის წესრიგზე ორიენტირებულს და 

ანგარიშვალდებულს დატოვებს. 

 

 დემოკრატიული ღირებულებების მხარდამჭერი სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების დახმარების გაძლიერება –დემოკრატიული რეფორმების 

განსახორციელებლად,  საჯარო პოლიტიკისა და სერვისების გასაუმჯობესებლად 

საქართველოს დახმარება სჭირდება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია სამოქალაქო 

საზოგადოების მხარდაჭერის არსებობა, რომელიც საზოგადოებასა და საქართველოს 

პოლიტიკურ სპექტრში დემოკრატიულ რეფორმებს წაახალისებს. 

 

საქართველოში/საქართველოს თემატიკაზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებისთვის 

 საჯარო საგანმანათლებლო კამპანიების ჩატარება იმაზე, თუ რას წარმოადგენს 

დემოკრატია და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის –პოლიტიკური 

აქტორების მცდელობების გარდა, მნიშვნელოვანია, რომ სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებმაც გაზარდონ აქტივობები და საზოგადოებას დემოკრატიის შესახებ 

ინფორმაცია მიაწოდონ. ზემოთ განხილული კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ 

ქართული საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს არ მიაჩნია, რომ მმართველობის ფორმა 

მათ ცხოვრებაში რაიმე შესამჩნევ განსხვავებას იძლევა. პოლიტიკური რეჟიმების მიმართ 

საზოგადოებაში არსებული ასეთი ინდიფერენტულობა შესაცვლელია. 
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 პარტიათაშორისი საზედამხედველო ჯგუფის შექმნა, დემოკრატიის კონსოლიდაციაზე 

ერთიანი ხედვის შესაქმნელად–სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს 

პოტენციალი აქვთ, პოლიტიკურ პარტიებს საქართველოს დემოკრატიულ 

კონსოლიდაციაზე ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბებაში დაეხმარონ. პარტიათაშორისი 

საზედამხედველო ჯგუფის ინიცირებას, რომელიც ასევე დაკომპლექტებული იქნება 

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისგან, დემოკრატიასა და დემოკრატიულ 

ღირებულებებზე პოლიტიკური კონსენსუსის შექმნასა და გაძლიერებაში წვლილის 

შეტანა შეუძლია. აღსანიშნავია, რომ ასეთი სახის პარტიათაშორისი ხედვა მკაფიო 

შეტყობინებას გაუგზავნის ამომრჩეველს, რომ დემოკრატია პოლიტიკურ შეჯიბრობით 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და 

ანალიტიკური ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში 

დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის 

პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 

 

პუბლიკაცია მომზადდა „ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის“ (NED) მხარდაჭერით. აქ გამოთქმული 

მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ  ემთხვეოდეს „ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის“ 

და „საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის“ შეხედულებებს. 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

ლევან კახიშვილი, „დემოკრატიული კონსოლიდაცია საქართველოში: რატომ არის კონსენსუსი მნიშვნელოვანი?“, 

პოლიტიკის დოკუმენტი # 12, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, აპრილი 2018. 
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