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პარტიული პოლიტიკის რადიკალიზაცია საქართველოში: 
გრძელვადიანი სტაბილურობის ძიებაში 

 
 

ბიძინა ლებანიძე1 
 

 

 
არჩევნების შემდგომ განვითარებულმა ბოლოდროინდელმა პოლიტიკურმა კრიზისმა 
წარმოაჩინა, რომ პოლიტიკური რადიკალიზაცია ქართული მყიფე დემოკრატიისათვის 
მთავარი გამოწვევაა. პოლიტიკური რადიკალიზაცია აფერხებს საქართველოში 
დემოკრატიული კონსოლიდაციის პროცესს და ასუსტებს სახელმწიფო ინსტიტუტებს, 
რადგან ხელს უწყობს  პოლიტიკურ მოთამაშეთა შორის უნდობლობას, ამომრჩეველთა 
პოლიტიკური პროცესიდან გამოთიშვას, პოლიტიკური ნდობის პოლარიზაციასა და 
ზოგადად, პოლიტიკური ლეგიტიმაციის ნაკლებობას. პოლიტიკური ნდობის პოლარიზაცია 
და საკვანძო სახელმწიფო ინსტიტუტების - პირველ რიგში, სასამართლოს და ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის (ცესკო) - პოლიტიკური ლეგიტიმაციის ნაკლებობა ქვეყანას, ასევე, 
კრიზისის დროს ეფექტიანი მედიაციის  ფუნქციის მქონე ინსტიტუტების გარეშე ტოვებს, 
რასაც საგარეო მედიაციის მცდელობები სრულად ვერ ჩაანაცვლებს. შესაბამისად, ქვეყანაში 
მუდმივი პოლიტიკური კრიზისისათვის რჩება სივრცე. წინამდებარე ნაშრომში 
წარმოდგენილია ქართული პოლიტიკის რადიკალიზაციის გადაჭრის ორი, გრძელვადიანი 
და ვრცელი გზა: ინსტიტუციური და საზოგადოებრივი. ინსტიტუციური თვალსაზრისით, 
პოლიტიკური განმუხტვის პროცესში საკვანძო ინსტიტუტების - სასამართლოებისა და 
ცესკოს - ინსტიტუციური რეფორმირება და დამახასიათებელი პოლიტიკური 
მიკერძოებისაგან მათი გათავისუფლება უნდა მოხდეს. საზოგადოებისთვის კი, აღნიშნული 
და სხვა საკვანძო სახელმწიფო ინსტიტუტების რეპუტაცია უნდა გაუმჯობესდეს, 
რამდენადაც საზოგადოების აღქმები საარჩევნო პროცესის მთლიანობისა და პოლიტიკური 
რადიკალიზაციის გადალახვისათვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია. 
 
საკვანძო სიტყვები: პოლიტიკური რადიკალიზაცია, პოლიტიკური ნდობა, პარტიები, 
კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკა, დემოკრატია.  

 
1 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი ანალიტიკოსი; 
მკვლევარი, სლავური  და კავკასიის კვლევების ინსტიტუტი, იენას უნივერსიტეტი 
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პოლიტიკური რადიკალიზაციაi ქართული პოლიტიკის შემადგენელ ნაწილს ყოველთვის 
წარმოადგენდა, თუმცა მან ახალი განზომილება შეიძინა და მეტად გამოიკვეთა 2012 
წლიდან, სახელისუფლებო ცვლილების შემდეგ. პოლიტიკურმა რადიკალიზაციამ პიკს 
მიაღწია ბოლო არჩევნების შემდგომ განვითარებული კრიზისის დროს, როდესაც ოპონენტი 
პოლიტიკური პარტიები ვერ შეთანხმდნენ 2020 წლის არჩევნების შედეგების შესახებ, ხოლო 
პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსვლას ექვსთვიანი აქტიური საერთაშორისო მედიაცია 
დასჭირდა. 
 
პოლიტიკური რადიკალიზაცია, ინსტიტუციურ ჩიხთან ერთად, პოლიტიკური ნდობის 
პოლარიზაციასაც იწევს,  რასაც თავის მხრივ,  საჯარო ინსტიტუტების ლეგიტიმაციის 
შესუსტებისა და ამომრჩეველთა პოლიტიკური პროცესებით იმედგაცრუებისაკენ 
მივყავართ.  შესაბამისად, პოლიტიკური რადიკალიზაციის დაძლევა ქართული 
დემოკრატიის კონსოლიდაციისა და ზოგადად, ინსტიტუტების ეფექტიანობისათვის 
საკვანძო მნიშვნელობისაა. საქართველოსათვის  ეს, აგრეთვე, იქნება ლაკმუსის ტესტი, რომ  
აღიდგინოს იმიჯი და ევროკავშირისა და საერთაშორისო საზოგადოების თვალში 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის წამყვანი სახელმწიფოს პოზიცია განიმტკიცოს.  
 
წინამდებარე პოლიტიკის დოკუმენტი იკვლევს საქართველოში პოლიტიკური 
რადიკალიზაციის თავისებურებებს, განსაზღვრავს მის უარყოფით გავლენას, ადგენს 
კავშირს პოლიტიკურ რადიკალიზაციასა და პოლიტიკური ნდობის პოლარიზაციას შორის 
და წარადგენს მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრის შესაძლო გზებს. ნარკვევი 
სრულდება რეკომენდაციებით საქართველოს მთავრობის, ოპოზიციისა და საერთაშორისო 
თანამეგობრობისათვის. 
 
 
 
 
 
 
კონცეპტუალურად, 2012 წლის შემდეგ, პოლიტიკური რადიკალიზაცია, შესაძლებელია, 
განვიხილოთ თომას ქაროთერსის მიერ შემოთავაზებული ჰიბრიდული რეჟიმების ჭრილში, 
კერძოდ, „დომინანტური ძალაუფლების სისტემის“ და „სუსტი პლურალიზმის“ ორ 
უკიდურეს ტიპს შორის (Carothers, 2002). დომინანტური ძალაუფლების სისტემები 
ხასიათდება „სახელმწიფოსა და მმართველ პარტიას შორის წაშლილი საზღვრით“ (ibid, 12), 
ისინი „იმართებიან პოლიტიკური ძალების მიერ, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში 
ინარჩუნებენ ხელისუფლებას […] და რომელიმე ოპოზიციური პარტიის ხელისუფლებაში 
მოსვლა მრავალი წლის განმავლობაში რთული წარმოსადგენია“ (Ibid, 13). სუსტი 
პლურალიზმის შემთხვევაში კი, „ძალაუფლება მონაცვლეობს ფუნდამენტურად 
განსხვავებულ პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის“ დემოკრატიული არჩევნების გზით, თუმცა 

შესავალი 
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პოლიტიკური ელიტები აღიქმება, როგორც „კორუმპირებული“, „საკუთარი ინტერესებით 
მოქმედი“ „არაეფექტიანი“ და ელექტორატისგან გაუცხოებული (ibid, 10). ჰიბრიდული 
რეჟიმის ორივე ტიპი ხასიათდება სუსტი, ნაკლებად ეფექტიანი სახელმწიფო 
ინსტიტუტებით, სუსტი სოციალური და პოლიტიკური რეფორმებით, იმედგაცრუებული 
და პოლიტიკურად გაუცხოებული ელექტორატით (ibid). 
 
ქართულ პოლიტიკურ სისტემას, არცთუ იშვიათად, დომინანტური ძალაუფლების 
სისტემად აღიქვამდნენ (Berglund, 2014), თუმცა, 2012 წელს ხელისუფლების ცვლილების 
შემდგომ ქვეყანამ უფრო სუსტი პლურალიზმისკენ გადაინაცვლა და, მას შემდეგ, ორივე 
ტიპის რეჟიმის ნაზავს წარმოადგენს. დღესდღეობით, მმართველი ქართული ოცნების 
პარტია განაგებს მნიშვნელოვან სახელმწიფო რესურსებს, თუმცა იძულების ნაცვლად უფრო 
მეტად ეყრდნობა კოოპტაციას, რაც მას მოსახლეობის თვალში, თავის წინამორბედთან 
შედარებით, ნაკლებად საშიშ ძალად წარმოაჩენს. პოლიტიკური მოედანიც  მმართველი 
პარტიის სასარგებლოდაა გადახრილი, თუმცა არჩევნები საკმარისად კონკურენტულია 
ოპოზიციისათვის, რომ ხელისუფლების არჩევნებში დამარცხება შეძლოს.  ხელისუფლების 
ყველა შტო - სასამართლოს ჩათვლით - სულ მცირე, ნაწილობრივ პოლიტიზებულია და 
ქართული ოცნების გავლენის ქვეშ არის, თუმცა, ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, 
სხვადასხვა ადგილობრივი სახალხო (ე.წ. „გრასრუთ“) მოძრაობა, სიცოცხლისუნარიანი 
ოპოზიციური პარტიები და ზეწოლა დასავლეთიდან აფერხებს ავტორიტარულ 
კონსოლიდაციას.  
 
თუმცა, 2012 წლიდან ქართული პოლიტიკური სისტემის მთავარი განმსაზღვრელი 
თავისებურება  ორი მეტოქე პოლიტიკური ჯგუფის - მმართველი პარტია  ქართული 
ოცნებისა და ამომრჩეველთა რაოდენობის თვალსაზრისით ყველაზე დიდი ოპოზიციური 
პოლიტიკური პარტიის, ნაციონალური მოძრაობისა და მისგან გამოყოფილი პოლიტიკური 
ჯგუფების - მიერ გამოწვეული პოლიტიკური რადიკალიზაციაა. 2012 წელს ხელისუფლების 
ცვლილების შემდეგ ორი დაპირისპირებული ბანაკი ჩართულია ორმხრივი სიძულვილისა 
და ერთმანეთის დემონიზების პროცესში. ქართული პოლიტიკის ასეთმა რადიკალიზაციამ 
შეაღწია მედია გარემოშიც და მედიის უკიდურესი პოლარიზება გამოიწვია. საკვანძო მედია 
საშუალებების ცალმხრივი და მიკერძოებული სარედაქციო პოლიტიკა ii  სიმართლის 
პარალელურ აღქმას აჩენს და შესაბამისად, საზოგადოების პოლარიზებისათვის ნიადაგს 
ქმნის. საკუთარ მხარდამჭერებსა და ამომრჩეველთან ასეთი რადიკალური და უკომპრომისო 
გზავნილებით კომუნიკაცია სწორედ დაპირისპირებული ჯგუფების სტრატეგიის ნაწილია 
(Kakabadze and Lebanidze, 2021). 
 
შეჯამებისთვის, საქართველოში პოლიტიკური რადიკალიზაცია რამდენიმე მთავარი 
მახასიათებლით გამოირჩევა:iii პოლიტიკური ოპონენტების მუდმივი დემონიზება და მათ 
მიმართ სიძულვილის ენა, წამყვანი მედია საშუალებების მიკერძოებული და 
პოლარიზებული სარედაქციო პოლიტიკა, ნეგატიური საარჩევნო კამპანია, შემცირებული და 
პოლარიზებული პოლიტიკური ნდობა. პოლიტიკური რადიკალიზაციაზე გავლენას ახდენს  
მმართველი პარტიის დომინანტური პოზიციაც, რისი შედეგიცაა საჯარო ინსტიტუტების 
პოლიტიზება.  
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2012 წლიდან საქართველოში პოლიტიკურმა რადიკალიზაციამ გაამწვავა 
დემოკრატიზაციისა და ზოგადი განვითარების თვალსაზრისით არსებული პრობლემები. 
პირველ რიგში, პოლიტიკური რადიკალიზაცია ართულებს დემოკრატიული წესებით 
თამაშს, რადგან ის პოლიტიკას სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლად აქცევს (Minesashvili 2021). 
არჩევნებში დამარცხება ხშირად პოლიტიკური მოთამაშეების პოლიტიკური სცენიდან 
სრულად გაქრობას ან თუნდაც მათ გისოსებს მიღმა აღმოჩენას ნიშნავს. პოსტ-საბჭოთა 
კონტექსტში, საქართველოში მთავრობები ამის გარეშეც, მოსალოდნელზე დიდხანს რჩებიან 
ხელისუფლებაში. თუმცა, პოლიტიკური რადიკალიზაციის შედეგად, ხელისუფლებაში  
მყოფთ დამატებითი მოტივაცია უჩნდებათ, რომ  ხელისუფლების ცვლილება ნებისმიერ 
ფასად აირიდონ თავიდან. შედეგად, ინსტიტუტების დემოკრატიული არქიტექტურა 
ზიანდება, რამდენადაც ხელისუფლებაში მყოფი ცდილობს, შეინარჩუნოს გავლენა საკვანძო 
სახელმწიფო ინსტიტუტებზე - განსაკუთრებით, სასამართლოსა და საარჩევნო სისტემაზე, 
და ამით ხელი შეუშალოს ოპონენტის გამარჯვებას. ოპოზიციური პარტიები, მეორე მხრივ, 
არ აღიარებენ პოლიტიკური ინსტიტუტების ლეგიტიმაციას და მათ ხელისუფლების 
დამხმარე ინსტრუმენტებად მიიჩნევენ.  
 
მეორე მხრივ, პოლიტიკური რადიკალიზაცია იწვევს მხარდამჭერთა რიგებში პოლიტიკური 
ნდობის პოლარიზაციას (Hetherington and Rudolph 2018) და საჯარო ინსტიტუტებისა და 
პოლიტიკური მოთამაშეების, მათ შორის, თავად პოლიტიკური პარტიების, ლეგიტიმაციის 
შესუსტებას. პოლიტიკური ნდობა მნიშვნელოვანია, ვინაიდან იგი ხელს უწყობს 
საზოგადოების კონსოლიდაციას დემოკრატიულ გარემოში და პოლიტიკურ ინსტიტუტებს 
თავიანთი ფუნქციების შესრულების ლეგიტიმაციას ანიჭებს. თუმცა, პოლარიზებული 
ნდობა „ხელს უშლის საჯარო პოლიტიკის შესახებ საზოგადოებრივი კონსენსუსის 
ფორმირებას, რადგან ის ამცირებს მოქალაქეთა მზაობას საკუთარ იდეოლოგიურ 
მისწრაფებებზე წინ საერთო სიკეთე დააყენონ“ (Hetherington and Rudolph 2015, 580).  
პოლიტიკური რადიკალიზაცია აგრეთვე ხელს უშლის მოქალაქეებს შორის პოზიტიურ 
მოლოდინების წარმოქმნას „საჯარო ინსტიტუტების პროცედურული სამართლიანობის“ 
(Tyler 1997),  კეთილსინდისიერი და გამჭვირვალე მთავრობების“ (Rothstein and Uslaner 2005) 
და „რესურსების თანაბარი განაწილების შესახებ“ (Rothstein and Uslaner 2005). ყველა ეს 
ფაქტორი მაღალი ხარისხის სოციალური და პოლიტიკური ნდობის მნიშვნელოვან 
კომპონენტს წარმოადგენენ. შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს 
შემთხვევაში, სახელმწიფო ინსტიტუტების ლეგიტიმაცია სხვადასხვა მიზეზის გამო - 
პოლიტიკური მიკერძოებიდან ხარვეზიან ფუნქციონირებამდე - ყოველთვის საკმაოდ 
დაბალი იყო. თუმცა, პოლიტიკური რადიკალიზაცია კიდევ უფრო ამწვავებს აღნიშნულ 
პრობლემას, რამეთუ იგი ხელს უწყობს ელექტორატის მიკერძოებულ მსჯელობასაც. 
მაგალითად, საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებისას, მმართველი პარტიისა და 
ოპოზიციის მომხრეებს შორის აშკარაა განსხვავებები საჯარო ინსტიტუტების შეფასებისას 
თუ სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხების შესახებ.  (ცხრილი 1) 
 

პოლიტიკური რადიკალიზაციიდან პოლიტიკური ნდობის 
პოლარიზებამდე 
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ცხრილი 1: ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია (ცესკო) იმსახურებს 
ნდობას დაკისრებულ ფუნქციების შესრულებისას? (პარტიული შეხედულებებისაგან დამოუკიდებლად)iv 
 
 
 
 
 
 
 

წყარო: IRI. 2021. "Public Opinion Survey: Residents of Georgia. February 2021." მოძიებულია 05.05.2021. 
https://www.iri.org/sites/default/files/iri_poll_presentation-
georgia_february_2021_1.pdf?fbclid=IwAR1mE0WyKgHFk9gYuohb9D4bCr8YcS7Dyl0QjtnvKvojQ_dH84W9ok6f
ztg. P. 43.  
 
 
პოლიტიკურმა რადიკალიზაციამ, ასევე, გამოიწვია პოლიტიკური პარტიების დაშორება 
ამომრჩეველთა შეხედულებებთან და წლების განმავლობაში პარტიებსა და ელექტორატს 
შორის მოთხოვნა - მიწოდებას შორის განსხვავება მხოლოდ გაიზარდა. მაგალითად, 2021 
წლის თებერვლის გამოკითხვის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობისათვის ხუთი 
ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი მოიცავდა სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათის 
საკითხებს (IRI 2021, 10), პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგში კი პოლიტიკური 
ბრძოლა და პირადი დაპირისპირება დომინირებს, რაც არ ემთხვევა მოსახლეობის 
უმრავლესობის ინტერესებს.v ამასთან, შეუსაბამობაა ამომრჩეველთა და პოლიტიკური 
პარტიების ინტერესებს შორის პოლიტიკისა და მმართველობის კუთხით და პოლიტიკური 
პარტიების მიერ გაწეული საქმიანობის თვალსაზრისით. ქვეყნის მოსახლეობის 
უმრავლესობა ემხრობა კოალიციური მთავრობისა და კონსენსუსზე დაფუძნებული 
მმართველობის იდეებს ქართულ პოლიტიკაში (NDI 2020, 55-56), პოლიტიკური პარტიები კი 
კვლავ მოქმედებენ ნულოვან-ჯამური თამაშის პრინციპებით და ხელმძღვანელობენ 
ორმხრივი დემონიზების პოლიტიკით. ამდენად, პოლიტიკური პარტიებისადმი 
მოსახლეობის უნდობლობა გასაკვირი არ არის. ამას მოწმობს საზოგადოებრივი აზრის ერთ-
ერთი ბოლო გამოკითხვაც, რომლის თანახმადაც მოსახლეობა პროფესიული კავშირების 
შემდეგ,  ყველაზე ნაკლებად კეთილგანწყობილი პოლიტიკური პარტიების მიმართაა 
(ცხრილი 2). რამდენიმე გამოკითხვის თანახმად კი, რეგიონისა და ევროპის მასშტაბით, 
საქართველოში გადაუწყვეტელ და კრიტიკულად განწყობილ  ამომრჩეველთა ყველაზე 
მაღალი პროცენტი ფიქსირდება  (NDI 2020, IRI 2021).  თუმცა, საინტერესოა, რომ 
ევროკავშირის ბევრი წევრი ქვეყნისაგან განსხვავებით, კრიტიკულად განწყობილი 
ამომრჩეველი ბოლო დრომდე თავს იკავებს პოპულისტური უკიდურესად მემარჯვენე ან 
უკიდურესად მემარცხენე პარტიების მხარდაჭერისგან. 

https://www.iri.org/sites/default/files/iri_poll_presentation-georgia_february_2021_1.pdf?fbclid=IwAR1mE0WyKgHFk9gYuohb9D4bCr8YcS7Dyl0QjtnvKvojQ_dH84W9ok6fztg
https://www.iri.org/sites/default/files/iri_poll_presentation-georgia_february_2021_1.pdf?fbclid=IwAR1mE0WyKgHFk9gYuohb9D4bCr8YcS7Dyl0QjtnvKvojQ_dH84W9ok6fztg
https://www.iri.org/sites/default/files/iri_poll_presentation-georgia_february_2021_1.pdf?fbclid=IwAR1mE0WyKgHFk9gYuohb9D4bCr8YcS7Dyl0QjtnvKvojQ_dH84W9ok6fztg
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ცხრილი 2: გთხოვთ, დააფიქსიროთ თქვენი აზრი თითოეული ამ ინსტიტუტის შესახებ  

 

 
წყარო: IRI. 2021. "Public Opinion Survey: Residents of Georgia. February 2021." მოძიებულია 05.05.2021. 
https://www.iri.org/sites/default/files/iri_poll_presentation-
georgia_february_2021_1.pdf?fbclid=IwAR1mE0WyKgHFk9gYuohb9D4bCr8YcS7Dyl0QjtnvKvojQ_dH84W9ok6f
ztg. P. 57.  
 
 
შეჯამების სახით, შეიძლება ითქვას, რომ, ზოგადად, პოლიტიკური რადიკალიზაციის 
უარყოფითი გავლენა საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზე მრავალმხრივია. ის 
ასუსტებს სახელმწიფო ინსტიტუტებს და ხელს უწყობს მათ მიმართ პოლიტიკური ნდობის 
პოლარიზებას, ამომრჩეველთა ჩამოშორებას პოლიტიკური პროცესებიდან, ასუსტებს 
ინსტიტუციურ რეფორმებს, ხელისუფლებაში მყოფ ძალას კი უკარგავს მოტივაციას, რომ 
ითამაშოს დემოკრატიული თამაშის წესებით და რიგ შემთხვევაში, პოლიტიკური მხარეების 
მიერ, არსებული პოლიტიკური და სოციალური წესრიგის უარყოფასაც უწყობს ხელს.   
 
 
 
 
 
 
ბოლოდროინდელ კრიზისში ევროკავშირის მედიაციამ ქმედითი შედეგები გამოიღო და, 
მოკლევადიან პერსპექტივაში, პოლიტიკური კრიზისი რამდენადმე განმუხტა (Samkharadze 
2021), მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო ჩართულობით კრიზისის მოკლევადიან 
შედეგებზე  ორიენტირებული  მართვა მდგრადი ვერ იქნება. სანაცვლოდ, საერთაშორისო 
საზოგადოებამ და ადგილობრივმა აქტორებმა ერთობლივად უნდა იმუშაონ გრძელვადიანი 
სტრატეგიის განხორციელებისათვის სათანადო პირობების შესაქმნელად, რომ 
პოლიტიკური რადიკალიზაცია შეიცვალოს თანამშრომლობასა და კონსენსუსზე 

პოლიტიკური რადიკალიზაციიდან კონსენსუსზე დაფუძნებულ 
პოლიტიკამდე 

 

https://www.iri.org/sites/default/files/iri_poll_presentation-georgia_february_2021_1.pdf?fbclid=IwAR1mE0WyKgHFk9gYuohb9D4bCr8YcS7Dyl0QjtnvKvojQ_dH84W9ok6fztg
https://www.iri.org/sites/default/files/iri_poll_presentation-georgia_february_2021_1.pdf?fbclid=IwAR1mE0WyKgHFk9gYuohb9D4bCr8YcS7Dyl0QjtnvKvojQ_dH84W9ok6fztg
https://www.iri.org/sites/default/files/iri_poll_presentation-georgia_february_2021_1.pdf?fbclid=IwAR1mE0WyKgHFk9gYuohb9D4bCr8YcS7Dyl0QjtnvKvojQ_dH84W9ok6fztg
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დაფუძნებული პოლიტიკით (Kakachia and Lebanidze 2021). ზოგადი თვალსაზრისით, 
აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად არსებობს ორი,  გრძელვადიანი გადაწყვეტის გზა. 
პირველი გზაა - ინსტიტუციური, ხოლო მეორე - საზოგადოებრივი. ინსტიტუციური 
თვალსაზრისით, უნდა მოხდეს საკვანძო ინსტიტუტების - სასამართლოებისა და ცესკოს - 
სათანადო რეფორმირება და მათი გათავისუფლება პოლიტიკური მიკერძოებისაგან მათი 
გამჭვირვალობის, ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის გზით.  
 
ამგვარი რეფორმები, ასევე, ხელს შეუწყობს პოლიტიკური ნდობის პოლარიზების 
შემცირებას და სახელმწიფო ინსტიტუტების ლეგიტიმაციის ზრდას, რაც ინსტიტუციურ 
რეფორმებზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რამდენადაც არჩევნების და ზოგადად, 
პოლიტიკური პროცესების მიმართ საზოგადოების ნდობის აღდგენა „უფრო მოიცავს მეტს, 
ვიდრე მხოლოდ საკანონმდებლო ვალდებულებების შესრულება, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის ეფექტიანი ფუნქციონირება ან არაკეთილსინდისიერი საარჩევნო 
პრაქტიკის არარსებობაა“ (Kofi Anan Foundation 2012, 5). მოსახლეობის მხრიდან სახელმწიფო 
ინსტიტუტების სოციალური მიმღებლობა „იწვევს მოსახლეობის მხრიდან საკანონმდებლო 
ნორმების ნებაყოფლობით შესრულებასა და თანამშრომლობას“ (Risse and Stollenwerk 2018).  
ამის მისაღწევად კი, როგორც მთავრობის, ისე ოპოზიციური პარტიების ძალისხმევაა 
საჭირო. მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს საკვანძო სახელმწიფო ინსტიტუტების 
დეპოლიტიზება, საპასუხოდ კი, ოპოზიციამ კონსტრუქციული თანამშრომლობის 
პოლიტიკური ნება უნდა გამოავლინოს.  
 
რეფორმების პროცესში პრობლემის გადასაჭრელად, შესაძლებელია, რომ ევროკავშირმა 
შეასრულოს რეფორმის პროცესის „მეურვის“ როლი. საქართველოში არსებული ბერკეტების 
გათვალისწინებით, ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს  საშუალება აქვთ, 
ხელისუფლებას დააჩქარებინონ რეფორმები, ხოლო ოპოზიციურ პარტიებს კი - 
თანამშრომლობაზე დაფუძნებული ქმედებებისკენ უბიძგონ.  მიუხედავად იმისა, რომ 
ევროკავშირი ხშირად თავს არიდებს პირობითობაზე დაფუძნებულ მიდგომებს, ბოლო 
დროს მან დაიწყო ამ მიმართულებით მუშაობა (Kakhishvili forthcoming), თუმცა საჭიროა 
მეტი აქტიურობა, რომ პოლიტიკურ პროცესებში ბოლოდროინდელი გარღვევა გარდაიქმნას 
დემოკრატიული კონსოლიდაციის პროცესად (Panchulidze and Youngs 2021). ამისათვის კი, 
სასურველია, ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავიანთ სტრატეგიაში 
ასახონ პირობითობაზე დაფუძნებული მიდგომა და საკუთარ დოკუმენტებსა და 
ანგარიშებში უფრო მკაფიოდ განსაზღვრონ რეფორმების წარმატების განმსაზღვრელი 
პარამეტრები და ნიშნულები.  
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მიუხედავად იმისა, რომ ქართული დემოკრატიის კონსოლიდაცია პოლიტიკური 
რადიკალიზაციის ფაქტორის გარეშეც დიდი ხნის განმავლობაში შეფერხებული იყო, 
პოლიტიკურმა რადიკალიზაციამ გამოავლინა კიდევ ერთი უარყოფითი ფაქტორი და  
რელსებიდან გადაიყვანა საქართველოს დემოკრატიული პროგრესი. ეს იმის ფონზე, რომ 
არსებობდა მოლოდინები, რომ დემოკრატიული კონსოლიდაციის პროცესი 2012 წელს 
ხელისუფლების არჩევნების  გზით ცვლილების შემდეგ უნდა დაჩქარებულიყო.  
პოლიტიკური რადიკალიზაცია  ბევრ პრობლემას წარმოშობს: იგი ამცირებს ინსტიტუტების 
ეფექტიანობას ქვეყანაში და იწვევს პოლიტიკური ნდობის პოლარიზებას. აღნიშნული 
გამოწვევების გადალახვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოს 
განვითარებისათვის და  ევრო-ატლანტიკური პერსპექტივებისათვის. ამდენად, 
წინამდებარე ნარკვევი წარმოადგენს რამდენიმე რეკომენდაციას სხვადასხვა პოლიტიკური 
აქტორისთვის, თუ რა როლი უნდა შეასრულონ მათ აღნიშნული ამოცანების მისაღწევად:   
 
საქართველოს მთავრობისა და პოლიტიკური პარტიებისათვის: 
 

- ქართულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა გაითვალისწინონ მზარდი 
განსხვავებები თავიანთ პროგრამასა და ამომრჩეველთა შეხედულებებს შორის და 
ჩაერთონ  საგნობრივ დისკუსიებში, რათა თავიდან აიცილონ ამომრჩეველთა 
იმედგაცრუება; 

- ფართო საზოგადოებასა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან კოორდინაციით, 
პოლიტიკურად ნეიტრალური ფიგურები უნდა დაინიშნონ საკვანძო 
თანამდებობებზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და იმ ინსტიტუტებში, 
რომლებიც თავისუფალნი უნდა იყვნენ პოლიტიკური მიკერძოებულობისაგან;   

- მთავრობამ, ვენეციის კომისიისა და სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების 
რეკომენდაციების შესაბამისად, უნდა უზრუნველყოს სასამართლო სისტემის 
ფუნდამენტური რეფორმირება და გაათავისუფლოს ის კლანური 
კორპორატიზმისაგან; 

- სასამართლო რეფორმასთან ერთად, პოლიტიკურმა პარტიებმა, საერთაშორისო და 
ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობით, უნდა იმუშაონ დამატებით 
საკანონმდებლო მექანიზმებზე, რათა თავიდან იქნას არიდებული პოლიტიკურად 
მოტივირებული საკადრო პოლიტიკა საჯარო სამსახურებში, ისევე, როგორც წინა 
მთავრობების წარმომადგენელთა არასამართლიანი დევნა.  

 
ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საერთაშორისო 
თანამეგობრობისათვის: 
 

- ვენეციის კომისიის შეფასების შესაბამისად და სხვა საერთაშორისო აქტორებთან 
თანამშრომლობით, ევროკავშირმა და აშშ-მ წარმოადგინონ გრძელვადიანი 
რეფორმების პაკეტი სასამართლოსა და საარჩევნო სისტემის რეფორმების 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
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მიმართულებით,  მკაფიო ნიშნულებით და ამ ნიშნულების მიღწევის საფუძველზე 
განისაზღვროს ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობებში შემდგომი პროგრესი; 

- გააფრთხილონ პოლიტიკური პარტიები, რომ შესუსტდება მათი კავშირები და 
შეუწყდებათ ევროპული პარტიული ოჯახების ასოცირებული წევრობა, თუ 
გააგრძელებენ რადიკალურ პოლიტიკურ დღის წესრიგს და არ იხელმძღვანელებენ 
თანამშრომლობისა და კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკის პრინციპებით;  

- წაახალისონ კონსესუსისათვის მზად მყოფი, კონსტრუქციული პარტიები კავშირების 
გაძლიერებით, მაღალი დონის კონტაქტებითა და შესაძლებლობის შემთხვევაში, 
ევროპულ პარტიათა ოჯახებში ასოცირებული წევრობით; 

- ხელი შეუწყონ პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევისათვის საჭირო ახალ ფორმატებს, 
მათ შორის, ჟან მონეს ფორმატს,vi  მაგრამ, ასევე, შემუშავდეს საზოგადოებრივი 
დიალოგის ახალი ფორმატები არაპარტიული მოთამაშეებისათვის (არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, პროფესიული 
კავშირები).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 
 

 

 

i მაკკოლეისა და მოსკალენკოს თანახმად, „ინდივიდების, ჯგუფებისა და მასის (პოლიტიკური) 
რადიკალიზაცია ხდება ქმედებისა და მათზე რეაგირების ტრაექტორიით, რომლის ბოლოსაც იშვიათად 
აკონტროლებს მხოლოდ ერთი რომელიმე მხარე. რადიკალიზაცია ყალიბდება ურთიერთობის პროცესში, 
ჯგუფებს შორის უთანხმოებისა და კონფლიქტისას, რაც აღიზიანებს ორივე მხარეს“ (2011, 223)  
ii მიკერძოებული მედიის ყველაზე მკაფიო მაგალითებია ტელევიზიები: TV მთავარი (ენმ-სთან სიახლოვე) 
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