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ივლისი 2021 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

ექსპერტთა გამოკითხვა 
გამოცემა #15 

 
 

ექსპერტები ბოლოდროინდელ მოვლენებზე და 
რიგგარეშე არჩევნების შანსებზე 

 
 
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა (GIP) 7-დან 17 ივლისის ჩათვლით რიგით მე-15 
ექსპერტთა გამოკითხვა ჩაატარა. კითხვებს ბოლოდროინდელი პოლიტიკური მოვლენების 
და მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ ოცდაშვიდმა 
ქართველმა და საერთაშორისო ექსპერტმა უპასუხა. გამოკითხვამ აჩვენა, რომ საკვანძო 
პოლიტიკური მოვლენების შესახებ მათი მოსაზრებები იყოფა. პასუხები განსხვავდებოდა 
კითხვაზე, მიიღებს თუ არა ქართული ოცნება საკმარის ხმებს, რათა თავიდან აიცილოს 
რიგგარეშე არჩევნები, ასევე, არის თუ არა გიორგი გახარია თავის პოლიტიკურ პარტიასთან 
ერთად დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოთამაშე. მეორე მხრივ, რესპონდენტთა დიდი 
უმრავლესობა 2021 წლის 5 ივლისის ღირსების მარშის დროს მომხდარ ძალადობას 
მთავრობის პასუხისმგებლობად მიიჩნევს.   
 

ექსპერტები მომავალი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ 
 
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა ექსპერტებს ჰკითხა მოახლოებული 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ - მოახერხებს თუ არა ქართული 
ოცნება ხმათა 43%-ის მიღებას, რათა თავიდან აიცილოს ვადამდელი არჩევნები (გრაფა 1). 
გამოკითხული ექსპერტების და მკვლევრების მოსაზრებები გაიყო. 21% ფიქრობს, რომ 
ქართული ოცნება ამას მოახერხებს, ხოლო 37%-მა უპასუხა, რომ მმართველი პარტია ამას 
ვერ შეძლებს (გრაფა 1). რესპონდენტების ყველაზე დიდმა ნაწილმა (42%) პასუხად 
დააფიქსირა „მიჭირს პასუხის გაცემა“ (გრაფა 1). 
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გრაფა 1: გჯერათ თუ არა, რომ ქართული ოცნება მოახერხებს ხმათა 43%-ის მიღებას 
თვითმმართველობის არჩევნებში, რათა თავიდან აიცილოს ვადამდელი არჩევნები? 

 

 
 
 
ექსპერტთა მოსაზრებები, ასევე, გაიყო კითხვაზე: „როგორ ფიქრობთ, გიორგი გახარიას 
პარტია ბიძინა ივანიშვილის სატელიტი პოლიტიკური პარტიაა თუ დამოუკიდებელი 
მოთამაშე?“ გამოკითხულ რესპონდენტთა 24% ფიქრობს, რომ  ის ბიძინა ივანიშვილის 
პროექტია, ხოლო 40%-ის აზრით, ის არ არის დაკავშირებული ივანიშვილთან (გრაფა 2). 
რესპონდენტთა 36%-ისთვის ამის გადაწყვეტა რთული აღმოჩნდა და მათ დააფიქსირეს 
„მიჭირს პასუხის გაცემა“ (გრაფა 2). კითხვაზე, თუ ვინ დაზარალდება ყველაზე მეტად 
გიორგი გახარიას პარტიის გამოჩენით, გამოკითხულთა 60% ამბობს, რომ ეს ქართული 
ოცნება იქნება (გრაფა 3). ექსპერტთა მხოლოდ 8% ფიქრობს, რომ გახარიას პარტია ენმ-ს 
მეტად დააზარალებს, ხოლო 32%-ის აზრით, სხვა ოპოზიციური პარტიები ყველაზე მეტად 
დაზარალდებიან (გრაფა 3). 
 
 

გრაფა 2: ფიქრობთ თუ არა, რომ გიორგი გახარიას პარტია ბიძინა ივანიშვილის სატელიტი 
პოლიტიკური პროექტია? 
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გრაფა 3: თქვენი აზრით, რომელი პარტია დაზარალდება ყველაზე მეტად გიორგი გახარიას პარტიის 
გამოჩენით? 

 

 
 
ექსპერტებს, ასევე, ვკითხეთ მათი ვარაუდების შესახებ გახარიასა და  ულტრამემარჯვენე 
სპექტრის პარტიების საარჩევნო შედეგებთან დაკავშირებით. როგორც იკვეთება, 
რესპონდენტთა მოსაზრებით, ვერცერთი ეს პარტია მნიშვნელოვან საარჩევნო წარმატებას 
ვერ მიაღწევს (გრაფები 4 და 5). გამოკითხულ ექსპერტთა 69% ვარაუდობს, რომ გიორგი 
გახარიას პარტია მომავალ თვითმმართველობის არჩევნებში  მიიღებს ხმათა 10%-ზე 
ნაკლებს, ხოლო 27% ფიქრობს, რომ პარტია მიიღებს ხმებს 10%-დან 20%-მდე (გრაფა 4). ამის 
მსგავსად, რესპონდენტების 84% თვლის, რომ ულტრამემარჯვენე და რადიკალი პარტიები 
ჯამურად 10%-ზე ნაკლებს მიიღებენ, ხოლო 16%-ის მოსაზრებით, ეს პარტიები ჯამში ხმების 
10%-დან 20%-მდე აიღებენ (გრაფა 5). 
 

გრაფა 4: თქვენი აზრით, რამდენად წარმატებული იქნება გიორგი გახარიას პარტია მომავალ 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე?  
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გრაფა 5: თქვენი აზრით, რამდენად წარმატებული იქნებიან რადიკალური მემარჯვენე პარტიები 
მომავალ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე? 

 
 

 
 

 
ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ 5 ივლისის მოვლენებზე პასუხისმგებელი მთავრობაა 

 
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა ექსპერტებს და მკვლევრებს, ასევე, დაუსვა 
რამდენიმე ღია კითხვა. კითხვაზე, ვისი პასუხისმგებლობა იკვეთება დაგეგმილი პრაიდის 
ღონისძიების დროს განვითარებულ არეულობასა და ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, 
გამოკითხული რესპონდენტების დიდმა უმრავლესობამ უპასუხა, რომ ეს საქართველოს 
მთავრობაა (18 პასუხი), მას მოჰყვება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის 
საპატრიარქო (9 პასუხი) და მემარჯვენე / ექსტრემისტული / ნაციონალისტური ჯგუფები (4 
პასუხი).  
 
გარდა ამისა, პოიტიკის ინსტიტუტმა ექსპერტებს სთხოვა, წამოეყენებინათ გადაჭრის გზები 
მსგავსი პრობლემების (პრესასა და LGBT საზოგადოებაზე თავდასხმა) თავიდან 
ასაცილებლად და ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად. რესპონდენტების 
უმრავლესობის აზრით, სახელმწიფო ინსტიტუტები სრულფასოვნად და არაშერჩევითად 
უნდა ასრულებდნენ თავიანთ ფუნქციებს (მათ შორის, საზოგადოების ნებისმიერი ჯგუფის 
ძალადობისგან და ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის პროცესში). 
შემოთავაზებული იყო, ასევე, რამდენიმე განსხვავებული რეკომენდაცია, როგორიცაა 
„საზოგადოებრივი კონსენსუსის მიღწევა ღირსების მარშის ჩატარების შესახებ 
რეფერენდუმის ჩატარების გზით“, ასევე, ის, რომ საზოგადოების ყველა ჯგუფმა და 
სეგმენტმა, საკუთარი უფლებების დაცვის ფარგლებში უნდა „გაითვალისწინოს ქვეყნის 
კულტურული, მენტალური და რელიგიური რეალობა და აჩვენოს კომპრომისის 
შესაძლებლობა“. დაფიქსირდა, ასევე, ისეთი იდეები, როგორიცაა „პოლარიზაციის 
შემცირება“, „პოლიციის რეფორმა“, „კოალიციური მთავრობის ფორმირება“, 
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„ექსტრემისტული ძალების მხრიდან სიძულვილის ენის შეზღუდვა“ და „ეკლესიის 
ჩართულობის შეზღუდვა პოლიტიკაში“.  
 
გარდა ამისა, როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ექსპერტები ფიქრობენ, რომ 
ბოლოდროინდელი არეულობები და ადამიანის უფლებების დარღვევები თბილისის 
ღირსების მარშის ღონისძიების დროს ნეგატიურად აისახება საქართველოს 
ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე და მის ურთიერთობებზე დასავლეთთან. 
რესპონდენტების მოსაზრებით, აღნიშნული მოვლენები დააზიანებს საქართველოს იმიჯს 
დასავლეთის თვალში, შეაფერხებს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას და მინიმუმამდე 
დაიყვანს ისედაც დაბალ შანსებს 2024 წლისთვის ევროკავშირის წევრობის ოფიციალური 
განაცხადის მომზადებისთვის.  
 
და ბოლოს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა მიმომხილველებს, ასევე, ჰკითხა, რა 
უნდა გააკეთოს საერთაშორისო საზოგადოებამ, რათა დაეხმაროს საქართველოს მიმდინარე 
პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრაში. პოლიტიკური პირობითობის უფრო მკაცრი და უფრო 
მუდმივი გამოყენება მთავრობის მიმართ, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა 
სეგმენტების გაძლიერება და დემოკრატიული რეფორმების მხარდაჭერა იყო ის ძირითადი 
პასუხები, რომლებიც ამ კითხვაზე დაფიქსირდა. ექსპერტების მოსაზრებები, ასევე, შეიცავდა 
დასავლეთის მხრიდან „ქართულ ოცნებასა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას შორის 
მიუკერძოებელი განწყობის დემონსტრირებას“, „საგანმანათლებლო პროექტების 
დაფინანსებას“, „მთავრობის წინააღმდეგ სანქციებს“, „რუსეთის ჰიბრიდული ომის 
წინააღმდეგ სამოქალაქო საზოგადოების საინფორმაციო აქტივობების დაფინანსებას“, მეტ 
დიალოგს მოსახლეობის იმ ნაწილთან, რომელიც „ღირსების მარშს ეწინააღმდეგება, თუმცა 
აუცილებლად პრო-რუსული არ არის, „ისეთი ნაბიჯებისგან თავის შეკავებას, რომლებიც 
წაახალისებს ევროსკეპტიციზმს საქართველოში“ და „სხვადასხვა პროგრამების 
ადგილობრივ კონტექსტზე მორგებას“. 
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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. 
 
გამოკითხვას ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს აშშ-ს “ნაციონალური ფონდი დემოკრატიისთვის” (National 
Endowment for Democracy, NED). 
 
დოკუმენტის ციტირების წესი:  
 
ექსპერტთა გამოკითხვა #15, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ივლისი, 2021. 
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