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არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის გამოყენების 

დელეგირებიდან ,,სუვერენული დემოკრატიის“ იდეამდე 

 
თეონა ზურაბაშვილი1 

  

 

2021 წლის 6 ნოემბრისთვის ოპოზიციის მიერ დაანონსებული (Interpresnews.ge 2021a) 

მასშტაბური საპროტესტო აქციის წინ, ულტრამემარჯვენე დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერის 

მხრიდან გაკეთდა განცხადება (Publika.ge 2021), რომ ის მხარდამჭერთა მობილიზაციას და 

ოპოზიციის აქციის პარალელურად კონტრაქციის გამართვას აპირებს. აღნიშნული გარემოება 

კიდევ ერთი მაგალითია იმ პარადოქსისა, რომელიც მოქალაქეთა მშვიდობიანი შეკრების 

უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით საქართველოში 2013 წლიდან შეიმჩნევა. 

გამოხატვის და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვის კონტექსტში, ის, რაც ქართული 

ოცნების ხელისუფლების პირობებში საქართველოში გამართული საპროტესტო მოძრაობების 

უმეტესობას აერთიანებს სახელმწიფოს მხრიდან მინიმალური ძალადობა და პარალელურად 

ორგანიზებული კონტრაქციებია. კერძოდ, სხვადასხვა პოლიტიკური თუ სოციალური 

ჯგუფების მშვიდობიანი შეკრების უფლებას თავად სახელმწიფო ლეგიტიმური ძალის 

გამოყენებით თითქმის არ ზღუდავს (Ombudsman.ge 2020), თუმცა, მშვიდობიანი შეკრებები ან 

თვითონ ორგანიზატორთა მიერ უქმდება ან მნიშვნელოვნად იზღუდება დროსა და სივრცეში 

პარალელურად ორგანიზებული კონტრაქციებისგან მომდინარე აშკარა საფრთხის გამო 

(Civil.ge 2013a, Civil.ge 2013b, რადიო თავისუფლება 2018, რადიო თავისუფლება 2019a, რადიო 

თავისუფლება 2019b, Tabula.ge 2019a, Civil.ge 2019a, Ombudsman.ge 2020, Civil.ge 2021a). 

აღსანიშნავია, რომ  მთავრობა ,,ძალადობრივ ჯგუფებს“ შეკრების თავისუფლებით 

მოსარგებლე განსხვავებული მოსაზრების მქონე პირებად განიხილავს და მათგან მომდინარე 

                                                           
1 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) უმცროსი ანალიტიკოსი.  
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საფრთხეებს იმავე სამართლებრივ ჩარჩოებში აქცევს, რომელშიც გარანტირებულია იმ პირთა 

უფლება, ვინც საკუთარ შეხედულებებს მშვიდობიანი გზით გამოხატავს (Ombudsman.ge 

2020), ხოლო, მოქალაქეების შეკრების სრულფასოვნად რეალიზების უზრუნველსაყოფად  და 

მშვიდობიანი შეკრების მონაწილეთა დასაცავად არ იღებს ქმედით პრევენციულ და 

პროაქტიულ ზომებს (Ombudsman.ge 2020). ეს გარემოება კი, ტოვებს სივრცეს იმ 

ვარაუდისთვის, რომ სახელმწიფო კონტრაქციების ორგანიზატორ ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფებთან და სასულიერო პირებთან არაფორმალურად თანამშრომლობს და, ამ გზით, 

ქვეყანაში მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების შეზღუდვაში არაპირდაპირად 

მონაწილეობს. 

აღნიშნული გამოწვევებიდან გამომდინარე, პოლიტიკის მემორანდუმში განხილულია 

სახელმწიფოსა და კონტრაქციის ორგანიზატორებს შორის არაფორმალური 

თანამშრომლობის ფენომენი და შემოთავაზებულია არგუმენტები, თუ რატომ შეიძლება 

სჭირდებოდეს მმართველ პოლიტიკურ ელიტას ქვეყანაში მშვიდობიანი შეკრების 

თავისუფლების შეზღუდვაში არაპირდაპირი მონაწილეობა. მემორანდუმში, ასევე, 

განხილულია, ბოლო პერიოდში, მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან დასავლეთის 

მიმართ აშკარად არაკონსტრუქციული რიტორიკის გააქტიურების ფონზე, თუ როგორ 

შეიძლება იმოქმედოს სახელმწიფოსა და კონტრაქციების ორგანიზატორებს შორის 

არაფორმალური თანამშრომლობის არსებულმა ტენდენციამ ქვეყანაში დემოკრატიული 

განვითარების პერსპექტივაზე.  

 

 

რატომ შეიძლება ნიშნავდეს სახელმწიფოს უმოქმედობა კონტრაქციების 

მიმართ მის არაპირდაპირ მონაწილეობას შეკრების თავისუფლების 

შეზღუდვაში? 

 

კონტრაქციების მიმართ სახელმწიფოს მიერ გატარებული არაქმედითი ზომები (რადიო 

თავისუფლება 2015, Ombudsman.ge 2020, Ombudsman.ge 2021a), ზოგიერთი 

დამკვირვებლისთვის შეიძლება, უფრო მეტად სახელმწიფოს არაეფექტიანობაზე 

მეტყველებდეს, ვიდრე მმართველი ელიტის ინტერესზე, რომ არაპირდაპირად 

განახორციელოს შეკრების თავისუფლების შეზღუდვა, თუმცა, არსებობს რამდენიმე 

გარემოება, რაც ამ უკანასკნელზე შეიძლება მიუთითებდეს. 

 

 კონტრაქციების სამიზნე შეკრებებს აქვთ კონკრეტული დიაპაზონი 
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ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში საქართველოში გამართული 

შეკრებების რეტროსპექტული განხილვა აჩვენებს, რომ კონტრაქცია ყოველთვის 

უპირისპირდება ლიბერალური იდეოლოგიის და მკვეთრად ოპოზიციური განწყობების 

მქონე სამოქალაქო ჯგუფების დემონსტრაციებს. ამ თვალსაზრისით, ულტრამემარჯვენე 

ძალების მიერ ორგანიზებული კონტრაქციები, უმეტესად, სექსუალური უმცირესობის 

წარმომადგენლების და მათი მხარდამჭერების გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ არის 

მიმართული (კვირიკაშვილი 2021, Ombudsman.ge 2020). თუმცა, საქართველოში, 2013-2021 

წლებში გამართული აქციების შინაარსის ანალიზის საფუძველზე, ცხადია, რომ 

ულტრამემარჯვენე დაჯგუფებები კონტრაქციებით და კონტრაქციების დროს ღია მუქარით 

და ძალადობით გამოირჩევიან ასევე იმ დემონსტრაციების მიმართ, რომლებიც უშუალოდ 

მმართველ ელიტას უქმნიან დისკომფორტს. კერძოდ კი, 2018 წელს კონტრაქცია 

დაუპირისპირდა თეთრი ხმაურის დემონსტრაციას, რომლის მთავარ მოთხოვნას პრემიერ-

მინისტრის და შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა წარმოადგენდა (On.ge 2018). შინაგან 

საქმეთა მინისტრის გადადგომას ითხოვდა 2019 წლის 20 ივნისს დაწყებული 

ანტისაოკუპაციო აქციაც (Civil.ge 2021b) და  8 ივლისს, რადიკალური ჯგუფებისა და 

სასულიერო პირებისგან შემდგარ კონტრაქციის წარმომადგენლებს არ დაუმალავთ, რომ მათ 

მიზანს ,,ქვეყანაში 19-დღიანი გარყვნილების დასრულება“ წარმოადგენდა (Civil.ge 2019b). 

საინტერესოა, რომ 2021 წლის 5 ივლისს ულტრამემარჯვენე ძალების მხრიდან თავდასხმის 

მთავარ ობიექტად იქცნენ ანტი-სამთავრობო დემონსტრაციების ერთ-ერთი მთავარი 

ორგანიზატორის, სამოქალაქო მოძრაობა სირცხვილიას ოფისი (Netgazeti.ge 2021) და 

კრიტიკული მედიის წარმომადგენლები (Mediachecker.ge 2021), რომელთა მიმართაც 

უკმაყოფილება ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ბევრჯერ ღიად გამოუხატავთ 

(Formulanews.ge 2021, Formulanews.ge 2020, Tabula.ge 2019b). კონტრაქციების სამიზნე 

დიაპაზონის თვალსაზრისით, საინტერესოა, რომ კონტრაქცია არათუ დაუპირისპირდა 

,,ნამოხვანი ჰესის“  საწინააღმდეგო აქციას, არამედ ულტრამემარჯვენეები რიონის ხეობის 

მცველებთან ერთად აპროტესტებდნენ სახელმწიფოს მიერ თურქულ კომპანია ENKA-თან 

დადებულ ხელშეკრულებას (რადიო თავისუფლება 2021a), რომლის პირობებიც თავად 

პრემიერ-მინისტრსაც  არ აკმაყოფილებდა (რადიო თავისუფლება 2021b) და რომლის 

გაუქმების გადაწყვეტილებაც კომპანია ENKA-მ არსებული ფორსმაჟორის გამო მოგვიანებით 

მიიღო (Mtisambebi.ge 2021).  
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 კონტრაქციის მიმართ სახელმწიფო არ იყენებს მის ხელთ არსებულ პრევენციულ და 

პროაქტიულ ზომებს 

 

არასაკმარისი რესურსების შესახებ მთავრობის ოფიციალური არგუმენტი ნაკლებად  

მყარი ჩანს იმ ფონზე, რომ ხელისუფლებას წყლის ჭავლი, ცრემლსადენი გაზი და რეზინის 

ტყვიები გამოყენებული აქვს 2019 წლის 20 ივნისს გამართული ანტისაოკუპაციო აქციის 

მონაწილეთა წინააღმდეგ (Civil.ge 2019c) და წყლის ჭავლით დაშალა არჩევნების შედეგის 

გაპროტესტების მიზნით ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული აქცია 2020 წლის 8 ნოემბერს 

(Civil.ge 2020). ასევე, არასაკმარისია ხელისუფლების სამართლებრივი რეაქციაც კონტრაქციის 

მონაწილეების მხრიდან მშვიდობიან დემონსტრანტებზე თავდასხმის შემდეგ (Ombudsman.ge 

2020). პოლიცია  აგრესიის უშუალო განმახორციელებელ პირებს აკავებს, თუმცა, მათგან 

ბევრი ადმინისტრაციული ჯარიმით თავისუფლდება (რადიო თავისუფლება 2015), ხოლო 

ძალადობის ორგანიზატორთა პასუხისმგებლობის საკითხი, მათი მხრიდან ძალადობრივი 

მოწოდებების ამსახველი ფაქტების მიუხედავად, არ დგება (რადიო თავისუფლება 2015, 

Ombudsman.ge 2021).  

 

 ლიბერალური და ოპოზიციური განწყობის შეკრებების შეზღუდვა დროსა და 

სივრცეში: მთავრობის როლი  

 

კონტრაქციის საფრთხის წარმოშობის შემდეგ, მთავრობა მშვიდობიან დემონსტრანტებს 

მოუწოდებს, რომ  შესაძლო ესკალაციის გამო, თავი შეიკავონ დაგეგმილი ღონისძიებისგან 

(Ombudsman.ge 2019) ან მშვიდობიანი შეკრებისთვის ნაკლებად პომპეზურ გარემოს 

სთავაზობს (Ombudsman.ge 2020, რადიო თავისუფლება 2021a). იმ შემთხვევაში კი, თუ 

აქტივისტები მაინც მართავენ დემონსტრაციას რაიმე ფორმით, მას შემდეგ რაც, 

კონტრაქციისგან მომავალი საფრთხე თვალსაჩინო ხდება,  პოლიცია უშუალოდ ეხმარება 

აქტივისტებს, რომ ტერიტორია უსაფრთხო კორიდორებისა და წინასწარ მობილიზებული 

ავტობუსების მეშვეობით დატოვონ  (On.ge 2020,  Civil.ge 2013b, რადიო თავისუფლება 2019a, 

Civil.ge 2021c). 

 

 

 ღია წყაროებში არსებული ინფორმაცია მთავრობასა და კონტრაქციის 

ორგანიზატორებს შორის არაფორმალურ თანამშრომლობაზე აჩენს ეჭვს 

 



5 | w w w . g i p . g e  
 

მთავრობასა და ულტრამემარჯვენეებს შორის ერთგვარ არაფორმალურ გარიგებაზე 

შეიძლება მეტყველებდეს ის ფაქტიც, რომ 2018 წელს, კონტრაქციების ერთ-ერთი მთავარი 

ორგანიზატორისა და მონაწილის, სანდრო ბრეგაძის თხოვნით, ქართული ოცნების  

რამდენიმე დეპუტატმა შუამდგომლობა გაუწია ოპოზიციური ტელეარხის ჟურნალისტზე 

თავდასხმის ბრალდებით დაკავებულ ქართული მარშის წარმომადგენლებს (On.ge 2018). 

ამავდროულად, ულტრამემარჯვენეების ერთ-ერთი ცნობილი წევრი, სოციალური ქსელის 

საშუალებით დაემუქრა ხელისუფლებას, რომ 5 ივლისის მოვლენების გამო დაკავებულებს არ 

გაათავისუფლებდნენ, მმართველი პარტია არჩევნებისთვის მათგან დახმარებას ვერ 

მიიღებდა (ვარდოსანიძე 2021). 

განხილულ შემთხვევებზე დაყრდნობით, შეიძლება ვარაუდი, რომ 

ულტრამემარჯვენე დაჯგუფებების მიმართ მიზანმიმართული უმოქმედობით, მთავრობა 

ხელს უწყობს კონტრაქციისგან მომდინარე ფიზიკური საფრთხის შესახებ შიშის ფორმირებას 

მშვიდობიან დემონსტრანტებში და, აღნიშნული არაპირდაპირი გზით, ზღუდავს 

ლიბერალური იდეოლოგიის და მკვეთრად ოპოზიციური განწყობების მქონე სამოქალაქო 

ჯგუფების  შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებას. მთავრობის ეს ქცევა კი იდენტურია 

არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის გამოყენების დელეგირების მეთოდის (Chen 2017), 

რომელიც, ძირითადად, ავტორიტარულ ქვეყნებში ან არაკონსოლიდირებულ 

დემოკრატიებშია ფართოდ აპრობირებული (Robertson 2009, Mirovalev and Birch 2009, Chen 

2017) იმ მიზნით, რომ მმართველმა ელიტამ რეპუტაციის შენარჩუნებასთან ერთად შეძლოს 

მისთვის მიუღებელი პოლიტიკური თუ სოციალური ჯგუფების შეზღუდვა.   

 

რა მიზანი აქვს არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის დელეგირებას 

საქართველოს კონტექსტში? 

 

ზოგადი განმარტებით, სახელმწიფოს მხრიდან მოქალაქეთა გამოხატვისა და შეკრების 

უფლების შეზღუდვა მიზნად ისახავს რეჟიმის ბუნებისგან განსხვავებულად მოაზროვნე 

ინდივიდების ან ინდივიდთა ჯგუფებს შორის კოორდინაციისა და კოლექტიური 

მოქმედების პრევენციას, მათგან მომდინარე პოტენციური საფრთხის განეიტრალებას და, ამ 

გზით, ძალაუფლების გახანგრძლივებას (Davenport 2004). იმ სოციალური ჯგუფების 

კოორდინაციისა და კოლექტიური მოქმედების პრევენციისთვის, რომლებიც პოლიტიკური 

რეჟიმის მიერ  შექმნილ სოციალურ და პოლიტიკურ მეინსტრიმში ვერ თავსდებიან, ერთ-

ერთი მეთოდი მაღალი ინტენსივობის ძალადობრივი რეპრესიაა, რომელსაც უშუალოდ 
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სახელმწიფო ახორციელებს (Gerschewski 2013). თუმცა, პოლიტიკური რეჟიმის გადარჩენის 

თვალსაზრისით, ძალადობრივ რეპრესიას ძალიან მაღალი ფასი აქვს ავტორიტარულ 

ქვეყნებშიც კი, რადგან ის ამცირებს ხელისუფლების ლეგიტიმაციას და ართულებს ქვეყანაში 

სტაბილურობის შენარჩუნების შესაძლებლობას (Davenport 2004). კერძოდ კი, ძალადობრივი 

სახის რეპრესია სამოქალაქო წინააღმდეგობისთვის ქმნის საფუძველს, რაც, ძალადობის 

ინტენსივობის მიხედვით, შეიძლება გამოიხატოს ჩაგრული სოციალური ჯგუფების მხრიდან 

ღია ძალადობრივ პასუხში ან სამხედრო გადატრიალებაში (Gurr 2015, Ortiz 2007, Pierskalla 

2010). 

ძალადობრივი რეპრესიისა და ლეგიტიმაციის საკითხის მჭიდრო კავშირის 

თვალსაზრისით, ქართულ ოცნებას კარგი მაგალითი აქვს 2007 წლის 7 ნოემბრის და 2011 

წლის 26 მაისის სახით, რომლებმაც მნიშვნელოვნად შეარყია ნაციონალური მოძრაობის 

რეპუტაცია და „შავ ლაქად“ დარჩა ყოფილი მმართველი პარტიის პოლიტიკურ 

პორტფოლიოში როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე, საერთაშორისო საზოგადოების თვალში. 

იმის გათვალისწინებით, რომ  პოლიტიკურ ველზე ქართული ოცნება  წინა ხელისუფლებაზე 

უფრო დემოკრატიულის ნიშით პოზიციონირებას ცდილობს, შეკრების და გამოხატვის 

თავისუფლების ხელისუფლების უშუალო მონაწილეობით შეზღუდვის მეთოდი მის მიერვე 

შექმნილ ნარატივთან ნაკლებად თავსებადია. მაშინ, როდესაც დემოკრატიული რეჟიმის 

„მანტია“ ქართულ ოცნებას იძულებულს ხდის, შედარებით ნაკლებად გამოიყენოს რეპრესიის 

ღია მეთოდი, ის მიმართავს რეპრესიის ისეთ რთულად იდენტიფიცირებად სახეობას, 

არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის დელეგირებას, სადაც სახელმწიფოს პირდაპირი 

დადანაშაულება თითქმის შეუძლებელია და რომელიც რაციონალური მოსაზრებით ბევრად 

მომგებიან პოზიციაში აყენებს მმართველ პარტიას როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო 

ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით. 

 

 

არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის გამოყენების დელეგირება: შიდა 

ლეგიტიმაცია 

 

შეიძლება, გამოიყოს ორი ძირითადი ასპექტი, რა მიმართულებითაც  არასახელმწიფო 

აქტორებზე ძალის გამოყენების დელეგირება ქართული ოცნებისთვის შიდა ლეგიტიმაციის 

გამყარებას და ამ თვალსაზრისით, მის ხელისუფლებაში ყოფნის გახანგრძლივებას 

უზრუნველყოფს. პირველ რიგში, შეიძლება, ვივარაუდოთ, რომ ულტრამემარჯვენე 

დაჯგუფებების მეშვეობით, ხელისუფლება  ძალის დემონსტრირებას ახდენს კრიტიკული 
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მოსაზრებების მქონე მიზნობრივი სამოქალაქო აქტორების მიმართ, როგორც ეს მოხდა და  

კრიტიკული მედიის ჟურნალისტებსა და სირცხვილიას ოფისზე თავდასხმის შემთხვევაში. 

ამავდროულად, კონტრაქციების წახალისების ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს საჯარო 

სივრცეში ანტი-სამთავრობო აქციების განგრძობადობის შემცირება. ოპოზიციური და 

ლიბერალური განწყობების მქონე შეკრებების დროში შეზღუდვა მნიშვნელოვნად 

ართულებს სამოქალაქო აქტივისტების მხრიდან მთავრობისთვის კონკრეტული 

მოთხოვნების წაყენების შესაძლებლობას.  გრძელვადიან პერსპექტივაში კი, აღნიშნული 

სტრატეგია შეიძლება, მიმართული იყოს ზოგადი სოციალური და პოლიტიკური 

წინააღმდეგობისთვის სივრცის შეზღუდვისა და შესაბამისად, მმართველი პარტიისთვის 

პოლიტიკურად ნაკლებად სახიფათო გარემოს უზრუნველსაყოფად, პოლიტიკური რეჟიმის 

დადანაშაულების გარეშე.  

საქართველოს კონტექსტში, არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის დელეგირება 

ქართული ოცნებისთვის ასევე სარგებლის მომტანი შეიძლება იყოს ელექტორალური 

თვალსაზრისითაც. ერთი მხრივ, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან და 

ულტრამემარჯვენე დაჯგუფებებთან არაფორმალური თანამშრომლობა, ქართული ოცნების 

მხრიდან, შესაძლებელია, მიზნად ისახავდეს  ტრადიციული, კონსერვატიული ამომრჩევლის 

მიმხრობას, ხაზს უსვამს რა მმართველი პარტიის თავსებადობას რადიკალური ჯგუფების 

მიერ წინ წამოწეულ ეროვნულობის და ტრადიციების ნარატივთან. ეკლესია, რომელიც 

სტაბილურად მანძილზე ერთ-ერთი ყველაზე სანდო ინსტიტუტია საქართველოს 

მოსახლეობისთვის (IRI 2021, NDI 2020) ელექტორალური თვალსაზრისით, დიდი ძალაა. 

მეორე მხრივ, ქვეყანაში სოციალური დასაყრდენი აქვთ ულტრამემარჯვენეებსაც, რომლის 

წარმომადგენელი პოლიტიკური პარტია პატრიოტთა ალიანსი 2016 წლიდან ახერხებს 

არჩევნებში მიღებული ხმების შედეგად პარლამენტში ადგილების მოპოვებას (Cesko,ge 2016, 

Cesko 2020). გარდა ამისა, ულტრამემარჯვენეები, ფლობენ მასმედიის საშუალებებს და 

საჭირო დროს შეუძლიათ კონსერვატიული განწყობის მქონე მოქალაქეთა მობილიზება. 

მეორე მხრივ კი, ულტრამემარჯვენეებზე სახელმწიფოს ძალის დელეგირება, შეიძლება, 

არაინფორმირებული ამომრჩევლის შენარჩუნების თვალსაზრისით იყოს მომგებიანი. 

არსებული პოლიტიკური და მედია პოლარიზაციის ფონზე, მმართველი ელიტის 

კონტრაქციებთან პირდაპირ დაკავშირება, შესაძლოა, ზოგიერთი  იმ ამომრჩევლისთვის იყოს 

რთული, რომელიც მმართველ პარტიას დემოკრატიული მართვის სტილის გამო უჭერს 

მხარს. არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის გამოყენების დელეგირება კი, შესაძლებლობას 

ამცირებს, რომ ქართულმა ოცნებამ  ამომრჩეველთა აღნიშნული სეგმენტი დაკარგოს. 
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არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის გამოყენების დელეგირება: 

საგარეო ლეგიტიმაცია 

 

არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის გამოყენების დელეგირების მეთოდი მმართველ 

პარტიას, ასევე, ეხმარება შექმნას დემოკრატიულობის ფასადი საერთაშორისო 

პარტნიორებისთვის და გაიმყაროს საგარეო ლეგიტიმაცია.  საქართველოს საერთაშორისო 

პარტნიორების წინაშე დემოკრატიული განვითარების და ინსტიტუტების მშენებლობის 

ვალდებულება აქვს აღებული და ამ აღნიშნული მოცემულობის ფარგლებში, ქვეყანას აშშ-ის 

განვითარების სააგენტოსგან მიღებული აქვს 1.8 მილიარდი დოლარი (USAID 2021),  

ევროკავშირისგან  კი ორ მილიარდ ევროზე მეტი (MFA.ge 2021), რომელთაგანაც 121 მილიონი 

ევრო ქვეყანამ მხოლოდ 2014 წლის შემდეგ მიიღო ,,2014 წლიდან განხორციელებული 

დემოკრატიული რეფორმების“ გამო (MFA.ge 2021). ამ ფონზე, ქართულ ოცნებას სჭირდება, 

რომ ფორმალურად მაინც მიჰყვეს დასავლურ სტანდარტებს და რეკომენდაციებს და 

უზრუნველყოს გამოხატვის თავისუფლება ყველა პოლიტიკური თუ სოციალური 

სეგმენტისთვის.  

საერთაშორისო სტანდარტებით, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 

რეპრესიის განმახორციელებელი ძალა სახელმწიფოა (Davenport 2004). სწორედ, უშუალოდ 

სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული შეზღუდვების კომპონენტი წარმოადგენს  

გამოხატვის და მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების ინდექსებისთვის მთავარ 

კრიტერიუმს (Coppedge et al, 2020) იმ კვლევით ინსტიტუტებისთვის, რომელთა მონაცემებსაც 

სხვადასხვა საერთშორისო აქტორები ხშირად ეყრდნობიან ქვეყნის დემოკრატიული გარემოს 

შეფასების დროს. ამ თვალსაზრისით, საინტერესოა დემოკრატიის მრავალფეროვნების 

ინსტიტუტის მონაცემების ილუსტრირება, რომელიც საუკეთესოდ წარმოაჩენს 

არასახელმწიფო აქტორებზე ძალის გამოყენების დელეგირების მეთოდის ეფექტს 

საქართველოში. დემოკრატიის მრავალფეროვნების ინსტიტუტის მშვიდობიანი შეკრების 

თავისუფლების ინდექსი, რომელიც სწავლობს, თუ რამდენად იცავს მთავრობა პრაქტიკაში 

მოქალაქეთა უფლებას საერთო მიზნის დემონსტრირებისთვის წინასწარ განსაზღვრულად და 

დროებით შეიკრიბონ საჯარო სივრცეში და ხელისუფლების მხრიდან რამდენად ხშირია 

ამგვარი შეკრებების პოლიტიკური ნიშნით შეზღუდვა (Coppedge et al, 2020), ასახავს 2019 და 

2020 წლებში საპოლიციო ძალების მიერ საპროტესტო დემონსტრაციების ბრუტალური 

მეთოდებით დარბევას (Agenda.ge 2020, HRW 2019, BBC 2020). თუმცა, არ ასახავს მშვიდობიანი 

შეკრების უფლებრივ მდგომარეობაზე კონტრაქციების გავლენას. უფრო მეტიც, როგორ 

პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, 2013-2017 წლებში საქართველოს  მშვიდობიანი 
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შეკრების თავისუფლების უფრო მაღალი მაჩვენებელი აქვს, ვიდრე ლიბერალური 

დემოკრატიის ერთ-ერთ მექას, დანიას (დიაგრამა 1).  

 

დიაგრამა 1. მშვიდობიანი  შეკრების თავისუფლების ინდექსის დინამიკა 

საქართველოსა და დანიაში  (1992 -2020 წწ) 

 

 

 

წყარო: დემოკრატიის მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (VDem)  

 

აღნიშნულ ანალიზზე დაყრდნობით, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არასახელმწიფო 

აქტორებზე ძალის გამოყენების დელეგირების მეთოდი ქართულ ოცნებას აძლევს 

საშუალებას,  ისე შეზღუდოს ლიბერალური და ოპოზიციური განწყობების მქონე 

მოქალაქეთა შეკრების თავისუფლება, რომ საერთაშორისო პარტნიორების თვალში რთული 

იყოს სახელმწიფოს ბრალეულობის იდენტიფიცირება. ეს კი ზემოქმედების საერთაშორისო 

პოლიტიკურ ბერკეტებს ამცირებს მმართველი პარტიის წინააღმდეგ, რაც, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, შეიძლება, ასევე აძლიერებდეს პოლიტიკური რეჟიმის განგრძობადობას. 

 

 

,,სუვერენული დემოკრატიის“ იდეა, როგორც ლეგიტიმაციის ახალი 

წყარო 

 

ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის მესამე ვადის განმავლობაში, 

განსაკუთრებულად თვალსაჩინო გახდა დემოკრატიის უკუსვლა საქართველოში, რაც 
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ტრადიციული ინსტიტუციური პრობლემების გარდა, მმართველი პარტიის 

წარმომადგენლების მოქმედებებსა და რიტორიკაშიც აისახა. მიმდინარე წლის 5 ივლისის 

მოვლენების შესახებ კომენტირებისას, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 

თუ მოქალაქეთა უმრავლესობა წინააღმდეგი იქნება, რომელიმე სოციალურმა თუ 

პოლიტიკურმა ჯგუფმა ჩაატაროს საჯარო სივრცეში შეკრება, ხელისუფლება უმრავლესობის 

აზრს სცემს პატივს (რადიო თავისუფლება 2021c).  ამ განცხადების შემდეგ კი, მმართველმა 

პარტიამ საერთაშორისო ვალდებულებით აღებული რეფორმების შესრულებაზე უარი 

განაცხადა (ჩიჩუა 2021) და მნიშვნელოვნად გააქტიურა არაკონსტრუქციული რიტორიკა 

საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში 

არსებული მმართველობის კრიტიკის საპასუხოდ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და 

მთავრობის სხვა წევრები ღიად მოუწოდებენ საერთაშორისო აქტორებს, რომ არ ჩაერიონ 

ქვეყნის შიდა საქმეებში (Interpresnews.ge 2021b, Civil.ge 2021d), იქმნება შთაბეჭდილება, რომ 

საქართველოს მმართველი პარტია ცდილობს, ქვეყანაში  ,,სუვერენული დემოკრატიის“ 

იდეის განვითარებას, რომლის ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში 

ჩამოყალიბების საშიშროების შესახებ ჯერ კიდევ 2012 წელს პროგნოზირებდნენ (ავალიანი 

2012). 

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ,,სუვერენული დემოკრატიისადმი“ ქართული ოცნების 

არჩევანი შიდა ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებულ პრობლემას უკავშირდება, რომელიც 

ხელისუფლებაში ყოფნის მესამე ვადის განმავლობაში მმართველი პარტიისთვისაც 

თვალსაჩინო გახდა. დახურულ ავტოკრატიებშიც კი ქვეყნის შიგნით ლეგიტიმაციის 

გასამყარებლად მმართველებს სჭირდებათ საზოგადოების დაკმაყოფილება ცხოვრების 

საბაზისო პირობებით. ამ თვალსაზრისით, სახელმწიფოს მიტაცების (საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა საქართველო 2020) ფონზე, სიღარიბის მასშტაბური ზრდის, ეკონომიკური 

ზრდის არასახარბიელო მაჩვენებლებით და პანდემიის მართვის სუსტი მოდელით ,,ქართულ 

ოცნებას“ ბევრის შეთავაზება აღარ შეუძლია ამომრჩეველთა ფართო სპექტრისთვის.  

აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით, შიდა ლეგიტიმაციის შესანარჩუნებლად, 

ქართულ ოცნებას შესაძლოა, ურჩევნია, რომ დაეყრდნოს უკვე მის სასარგებლოდ 

კაპიტალიზირებულ მართლმადიდებელი ეკლესიის რადიკალური ფრთის და 

ულტრამემარჯვენეთა მომხრეებს, რომელთა ფასეულობები დასავლური სამყაროს მიერ 

შემოთავაზებულ ლიბერალური დემოკრატიის მოდელთან არათავსებადია. ამ 

თვალსაზრისით, კი მმართველი ძალისთვის ბევრად რაციონალური შეიძლება იყოს 

დასავლელი პარტნიორებისთვის ღია კონფრონტაციის გამოცხადება, რომლებიც 
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2021; 

Ombudsman.ge. 2020. საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში მშვიდობიანი 

შეკრების თავისუფლება (უფლებით დაცული სფერო და შეკრების მართვის სტანდარტი). 

ხელმისაწვდომია: https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020061620213679437.pdf  ბოლოჯერ 

ნანახია: 22 ოქტომბერი, 2021; 

Ombudsman.ge. 2021a. სახალხო დამცველი 5 ივლისს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და 

ძალადობისკენ მოწოდების ფაქტებზე 2 პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის 

დაწყებას მოითხოვს. ხელმისაწვდომია:https://ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakhalkho-

damtsveli-5-ivliss-jgufuri-dzaladobis-organizebisa-da-dzaladobisken-motsodebis-faktebze-2-piris-

mimart-siskhlissamartlebrivi-devnis-datsqebas-moitkhovs ბოლოჯერ ნანახია: 17 სექტემბერი, 

2021; 

On.ge. 2018. ბრეგაძე: ოცნებისა და პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატთა ნაწილი მარშის წევრებს 

თავდებში უდგება. ხელმისაწვდომია: t.ly/a9Tb ბოლოჯერ ნანახია: 11 სექტემბერი, 2021; 

On.ge. 2018. თეთრი ხმაურის მოძრაობა შს მინისტრისა და პრემიერის გადადგომას ითხოვს 

.ხელმისაწვდომია: t.ly/mo17 ბოლოჯერ ნანახია: 14 სექტემბერი, 2021; 

Publika.ge. 2021. მორგოშიას თქმით, ხვალ ენმ-ის აქციის პარალელურად მხარდამჭერების 

მობილიზება იგეგმება. ხელმისაწვდომია: https://publika.ge/alt-infos-tqmit-kal-enm-aiis-

paralelurad-mkhardacherebis-mobilizebas-gegmaven/. ბოლოჯერ ნანახია: 5 ნოემბერი, 2021; 

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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https://www.mediachecker.ge/ka/mediagaremo/article/88604-dashavebuli-zhurnalistebis-sia
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https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia%20Poll%20Results_June_2020_Final%20Version_GEO.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia%20Poll%20Results_June_2020_Final%20Version_GEO.pdf
https://netgazeti.ge/news/553547/
https://ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020061620213679437.pdf
https://ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsveli-5-ivliss-jgufuri-dzaladobis-organizebisa-da-dzaladobisken-motsodebis-faktebze-2-piris-mimart-siskhlissamartlebrivi-devnis-datsqebas-moitkhovs
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https://publika.ge/alt-infos-tqmit-kal-enm-aiis-paralelurad-mkhardacherebis-mobilizebas-gegmaven/
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Tabula. 2019a. ““სახელმწიფო, სად ხარ?” - TBILISI PRIDE-ის ორგანიზატორები მთავრობის 

კანცელარიის ნაცვლად აქციას კანცელარიის კიბეებზე მართავენ. ხელმისაწვდომია: https://p-

upload.facebook.com/watch/live/?v=321559042075746&ref=watch_permalink ბოლოჯერ ნანახია: 

20 სექტემბერი, 2021; 

Tabula.ge. 2019b. ვოლსკი მთავარი არხის ჟურნალისტს: არ ხართ ტელევიზია, ეგ არის ხეპრე 

ადამიანების თავყრილობა. ხელმისაწვდომია: https://tabula.ge/ge/news/635031-volski-mtavari-

arkhis-zhurnalists-ar-khart ბოლოჯერ ნანახია: 13 სექტემბერი, 2021; 

USAID.gov. 2021. History. ხელმისაწვდომია: https://www.usaid.gov/georgia/history ბოლოჯერ ნანახია: 

20 სექტემბერი, 2021; 

ავალიანი დიმიტრი. 2012. აჩრდილი დადის საქართველოში, აჩრდილი სუვერენული 

დემოკრატიის. ხელმისაწვდომია: https://tabula.ge/ge/news/550991-achrdili-dadis-sakartveloshi-

achrdili-suverenuli ბოლოჯერ ნანახია: 17 სექტემბერი, 2021; 

ვარდოსანიძე, ბექა. 2021. ალტ-ინფოს ყველა წევრი გადაყვანილია განყოფილებაში ჩატარდა მათი 

სახლების ჩხრეკა!!!. ხელმისაწვდომია: 

https://www.facebook.com/beqa.vardosanidze.1/posts/4260817120628450 ბოლოჯერ ნანახია: 20 

სექტემბერი, 2021; 

კვირიკაშვილი, ნინო. 2021. ქართული ულტრამემარჯვენე რადიკალიზმი გამოხატვის 

თავისუფლების პრიზმაში. 

ხელმისაწვდომია:http://gip.ge/ge/%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%a3

%e1%83%9a%e1%83%98-

%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83

%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%af%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%9-2/ 

ბოლოჯერ ნანახია: 18 სექტემბერი, 2021; 

რადიო თავისუფლება. 2015. 17 მაისის საქმეზე გამართლებული სამღვდელოება. ხელმისაწვდომია: 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/sasamartlos-gadatskvetileba-chvitmeti-maisis-

sakmeze/27322528.html ბოლოჯერ ნანახია 13 სექტემბერი, 2021; 

რადიო თავისუფლება. 2018. თბილისში გაიმართა „ქართული მარშისა“ და მისი თანამოაზრეების 

აქცია. ხელმისაწვდომია: https://www.radiotavisupleba.ge/a/29226420.html ბოლოჯერ ნანახია: 

20 სექტემბერი, 2021; 

რადიო თავისუფლება. 2019a. 17 მაისის 9 წლიანი ქრონიკა. ხელმისაწვდომია: t.ly/iaSP ბოლოჯერ 

ნანახია:  8 სექტემბერი, 2021; 

რადიო თავისუფლება. 2019b. რუსთაველზე რაღაც ხდება. ხელმისაწვდომია: t.ly/WJKV ბოლოჯერ 

ნანახია: 12 სექტემბერი, 2021; 

რადიო თავისუფლება. 2021a. ,,თბილისი პრაიდი": ვთხოვთ, რიონის ხეობის მცველებს პატივი სცენ 

ჩვენს გამოხატვის თავისუფლებას. 

ხელმისაწვდომია:https://www.radiotavisupleba.ge/a/31271506.html ბოლოჯერ ნანახია: 18 

სექტემბერი, 2021; 

https://p-upload.facebook.com/watch/live/?v=321559042075746&ref=watch_permalink
https://p-upload.facebook.com/watch/live/?v=321559042075746&ref=watch_permalink
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http://gip.ge/ge/%e1%83%a5%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%94%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%af%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%259-2/
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რადიო თავისუფლება. 2021a. ირაკლი ღარიბაშვილი: დღეს დაანონსებული მარშის ჩატარება 

მიმაჩნია მიზანშეუწონლად. ხელმისაწვდომია: 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31341356.html?fbclid=IwAR0wNJXVwNBZIAGVo3AVovoAdmy

X6kBl0A7FRN_I7nTYc6GweIOtBHiYc9c ბოლოჯერ ნანახია: 15 სექტემბერი, 2021; 

რადიო თავისუფლება. 2021b. „ნამახვანჰესი“ არსებული პროექტით არ აშენდება, ამბობს ირაკლი 

ღარიბაშვილი.ხელმისაწვდომია: https://www.radiotavisupleba.ge/a/31298722.html ბოლოჯერ 

ნანახია: 18 სექტემბერი, 2021; 

რადიო თავისუფლება.2021c. ირაკლი ღარიბაშვილი: როცა 95% მარშის ჩატარების წინააღმდეგია 

ყველა უნდა დაემორჩილოს. ხელმისაწვდომია: 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31354085.html ბოლოჯერ ნანახია: 17 სექტემბერი, 2021; 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. 2020. არის თუ არა ქართველო მიტაცებული 

სახელმწიფო? ხელმისაწვდომია: https://transparency.ge/ge/blog/aris-tu-ara-sakartvelo-

mitacebuli-saxelmcipo ბოლოჯერ ნანახია: 16 სექტემბერი, 2021; 

ჩიჩუა ნინო. 2021. “ოცნება” შარლ მიშელის შეთანხმებიდან გადის. ხელმისაწვდომია: 

https://netgazeti.ge/news/556482/ ბოლოჯერ ნანახია: 15 სექტემბერი, 2021. 
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