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Summary 

The paper _ „National Movement political anatomy“ discusses topics such as 
contemporary uaktualuresi: 2003-2012 years of power in the national government 
movements. During which there was a move towards authoritarian rule. 

 It is emphasized that in 2003 the President Eduard Shevardnadze to power 
was significantly weakened. Citizens Union of Georgia, the ruling party, which 
won legislative elections in Georgia (1999) 1999, has been broken up since 2000. 
Citizens kavirs separated from the youth wing of the so-called Reformers, who 
were all acceptable and unacceptable methods Launch branch coming battle. 

November 2003 was declared a fraud. Which led to mass unrest, which was 
caused by internal and external forces as a result of joint actions. Finally came the 
surprising election result announced gaqalebeulad the force, which was in fact the 
winner since it could create a coalition and parliamentary consultation and 
cooperation to win the majority of seats. But the "young reformers" group in this 
way is not a revolution in the way they have chosen to tsvida a result of which 
abolished the proportional results of elections conducted by majoritarian canceled. 

November 22, 2003 revolutionaries stormed the parliament and the 
government to forcibly actually traded hands. 

After that was appointed and held elections which resulted in the National 
Movement came to power. And became president of the National Movement 
leader Mikhail Saakashvili. 

Despite the apparent success of the reforms in the field of rule of National 
Movement. Ignored the law and the principles of the rule. 

National Movement to power, as it did was that the usurpation of power. The 
constitutional changes, which drastically increased the president's powers. Such an 
attitude moves toward the state and its structural component is an integral part of 
the UNM. 

Indicated that such legislation was adopted by the government, through 
which every step was violating human rights. Limiting the role of a judge and the 
prosecutor began. 

Constitutional changes in 2004 gave the president the authority to appoint 
and dismiss judges or other body without the consent of Parliament. 

UNM government's repressive policies in Europe as a result of Georgia 
occupies the first place in terms of the prisoners. Court was fully politicized and no 
protection of human institution there. 

The authorities have left the political field for opposition parties and free 
speech. 2007, 2009 and 2001 and the government was dispersed peaceful 
demonstrations organized by the opposition. There were victims. There were mass 
arrests, illegal and politically motivated. National Movement and the government 
broke up his body for a number of media outlets. She gave birth on. Sec. „Door 
journalists“, which the government tried to justify any improper actions. 
Government troops tried to use as a tool of repression against its own population, 
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which caused dissatisfaction in the military, which has become a gamokhatulebada 
Mukhrovani mutiny. Mukhrovani „Rebellion“ against the government used 
torture methods, arresting innocent people killed. 

The paper highlights the change of government should be through elections 
and not through revolution. And that the „Rose Revolution“ of the population 
should remain a lesson about what the Constitution is followed by a bypass. And 
in order to show good intentions and may lead to bad results. 

It is concluded that the political elite and the electorate will have to 
thoroughly analyze and realize the years 2003-2012 in the National Movement 
government, similar to the real essence of the violations of law and human rights 
violations do not occur. Therefore, we need a strong state institutions, which are 
not dependent on the government changes. 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. ფერადი რევოლუციების, სახელწოდებით 

„კორპორატიული რევოლუციები“ (ზოგჯერ რბილი ხავერდოვანი რევო-

ლუციების და რევოლუციების აღმოსავლეთ ევროპაში) არის ტერმინი, 

რომლითაც საუკეთესო შემთხვევებში მთავრდებოდა ცვლილება პოლიტი-

კური რეჟიმებისა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. 

2003 წლისთვის პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძე ძალაუფლება 

მნიშვნელოვანად იყო შესუსტებული. საქართველოს მოქალაქეთა კავშირმა, 

მმართველმა პარტიამ, რომელმაც 1999 წელს მოიგო საქართველოს 

საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნები, უკვე 2000 წლიდან დაიწყო დაშლა. 

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებ-

ში 2002 წელს „მოქალაქეთა კავშირი“ დამარცხდა. თბილისის თვით-

მმართველობის არჩევნები მოიგეს საქართველოს ლეიბორისტული პარტიამ 

და ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, ხოლო საქართველოს დანარჩენ 

თვითმმართველობა _ ახალი მემარჯვენეებმა. სამივე ოპოზიციური პარტია 

აცხადებდა პრეტენზიას 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვე-

ბაზე. 2003 წლისთვის პრეზიდენტობის სურვილი დაფიქსირებული ჰქონ-

დათ მიხეილ სააკაშვილი, ზურაბ ჟვანიასა და შალვა ნათელაშვილი. 
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„ვარდების რევოლუციის“ წინ მოხდა ის, რაც საბჭოთა პერიოდში 

ხდებოდა, როდესაც კომპარტია და სახელმწიფო ერთი იყო. ჩვენს 

შემთხვევაში „მოქალაქეთა კავშირი“ და სახელმწიფო გაერთიანდა და 

შეეზარდა ერთმანეთს კლანურ-პარტიული მმართველობა. 

გამართული პოლიტიკური ბატალიების გარეშე და შიგა ძალების 

ქმედების შედეგად მოხდა ე. წ. „ვარდების რევოლუცია“ . ფაქტობრივად ეს 

იყო უსისხლო სახელმწიფო გადატრიალება. 

ამ რევოლუციის მთავარ ლიდერის მ. სააკაშვილის თქმით:  „2003 წელს 

საქართველო კლასიკური არშემდგარი სახელმწიფო იყო. ბიუროკრატია 

საზოგადოების ყველა ინიციატივას ასამარებდა. ქვეყანაში იყო დამაბეჩავე-

ბელი სიღარიბე, ბევრი გაუმართავი ინფრასტუქტურა და კორუფციისგან 

ბორკილ დადებული ეკონომიკა“. 

სააკაშვილის ყველაზე რადიკალური რეფორმები მისი პრეზიდენ-

ტობის პირველ წელს განხორციელდა. დააპატიმრეს ზოგიერთი ოლიგარქი, 

რომლებიც აკონტროლებდნენ შევარდნაძის ეპოქის ეკონომიკას.  

დაპატიმრებები ხდებოდა ტელეკამერების წინ. ციხეში მოხვედრის 

შემდეგ მათი უმრავლესობა თანხმდებოდა საპროცესო გარიგებაზე; 

თავისუფლების სანაცვლოდ ისინი მილიონობით დოლარს თავაზობდნენ 

სახელმწიფო ბიუჯეტს. ამ ამბების და ფიქსირებული 12-პროცენტიანი 

საშემოსავლო გადასახადის შემოღების შედეგად, მოკრებილი გადასახა-

დების რაოდენობამ სწრაფად იმატა, ისე, რომ 2006 წლის ივლისისთვის 

ბიუჯეტი რვაჯერ გაიზარდა და 3$ მილიარდი შეადგინა. 

როგორც მოვლენათა განვითარებამ გვიჩვენა „ვარდების რევოლუცია“ 

ვერანაირად ვერ იქნება აღქმული იმ მოვლენად, რომელმაც თვისობრივად 

უკეთესობისკენ გარდატეხა სიტუაცია. ვინაიდან  „ვარდების რევოლუციის“ 

შემდგომდროინდელმა მოვლენებმა მკაფიოდ აჩვენა ის უბედურებანი, 

რომელიც მოაქვს საერთოდ რევოლუციებს. 

„ვარდების რევოლუციის“ პირველ წლებში საქართველოში იყო სახე-

ლისუფლებო პარტიის, მ. სააკაშვილის „ნაციონალური მოძრაობის“, სრული 
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დომინირება, როგორც პარლამენტში კონსტიტუციური უმრავლესობით, 

ასევე აღმასრულებელ სტრუქტურაში, რომელიც გარძელდა ცხრა წლის 

განმავლობაში. 

 2007-2009 წლების სახელისუფლებო კრიზისის დროს და პრეზიდენ-

ტის მიერ დემოკრატიის მეორე ტალღის გამოცხადების შემდეგ (როდესაც 

არ არსებობდა დემოკრატიზაციის პირველი ტალღა) დომინირებამ სახე 

იცვალა და ტრანსფორმირდა ფასადურ ჰეგემონურ რეჟიმად.  

ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში „ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ, 

პარტიების წილობრივი წარმომადგენლობის თვალსაზრისით, სურათი 

რადიკალურად შეიცვალა  და კვლავ ერთპარტიული სისტემაა გაბატონდა. 

ნაცვლად იმისა, რომ „ვარდების რევოლუციას“ შეეცვალა პოზიტიური 

მიმართულებით თუნდაც დემოკრატიულობის ხარისხი ეს არ მომხდარა. 

პირიქით სასამართლოს დამოუკიდებლობის კუთხით ყოველივეს კატასტ-

როფული სახე ჰქონდა და მან „ენკავედეს“ დროინდელ საბჭოთა კავშირსაც 

კი გადააჭარბა თუნდაც იმ სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, რომლის 

მიხედვითაც 99,9 % იყო პროკურატურის მიერ დაყენებული მოთხოვნების 

დაკმაყოფილების მაჩვენებელი სასამართლოს მიერ. 

„ვარდების რევოლუციის” შედეგად მოსული ხელისუფლება ხასიათ-

დებოდა იმიტირებული პროცესების დადგმის დიდი უნარით. ეს მმართვე-

ლობა იმიტირების მაღალი მაჩვენებლით და ფორმებით გამოიხატებოდა.  

ვარდების ხელისუფლება იჭერდა, მაგრამ იჭერდა გამოძიების გარეშე. 

მათთვის არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა მტკიცებულებების ქონა-

არქონის ფაქტს.  

„ვარდების რევოლუციას“ ჰქონდა როგორც დადებითი, ასევე უარყო-

ფითი მხარეები. დადებითი იყო ის, რომ არაეფექტური, კორუფციული 

შევარდნაძის ხელისუფლება, რომელიც მოსახლეობისთვის და დასავლე-

თისთვის მიუღებელი იყო, შეიცვალა.  

ნაწილობრივი პოზიტივი იყო ისიც, რომ ახალგაზრდა მთავრობა 

შემოვიდა პოლიტიკაში. ეს ის ახალგაზრდა თაობა იყო, რომელიც შევარდ-
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ნაძის რგოლში ჩამოყალიბდა როგორც პოლიტიკოსები და იქიდან 

განაცხადა მერე ოპოზიციონერობის შესახებ. 

დადებითი იყო ისიც, რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ რეფორმატო-

რები, რომლებმაც გააუმჯობესეს ერთი მხრივ, დასავლეთის, ხოლო მეორე 

მხრივ ,გარკვეულ პერიოდში რუსეთთან დამოკიდებულება(მხედველობაში  

გვაქვს აჭარის საკითხის გადაწყვეტა და მისი ჩართვა ქართულ პოლიტიკურ 

სივრცეში). საგარეო სივრცეში ურთიერთობების გაუმჯობესებამ თავისი 

შედეგები მოიტანა. დასავლეთის კარი გაიღო კონტაქტებისთვის.  

დადებითი მოვლენა იყო ასევე რეფორმა განათლების სისტემაში. 

კონკრეტულად კი, მისაღები გამოცდების ჩანაცვლება ეროვნულით, რაც 

უდავოდ პოზიტიური იყო. 

ასევე პოზიტიური იყო პატრულის შემოყვანა შსს სისტემაში. თუმცა, 

იგივე შსს და განათლების სისტემა დაუფიქრებლობის და დაუდევრობის 

გამო, მთლიანად მოიშალა. 

ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდა საშუალო განათლება, მოიშალა უმაღ-

ლესი სასწავლებლები. ამავე სისტემასთან დაკავშირებული იყო მეცნიერება, 

რომელიც  მძიმე დღეში ჩავარდა. 

ხელისუფლების შეცვლა უნდა იყოს არჩევნებით  და არა რევოლუციის 

გზით. ეს იყო სწორედ ცუდი და ამან გააგრძელა ის ტრადიცია, რომ 

საქართველოში ხელისუფლება იცვლებოდა ძალისმიერი მეთოდით. ამ 

შემთხვევაში ეს მოხდა ხალხის, ქუჩის ძალით. 

ნეგატიური იყო ისიც, რომ არჩევნები მომხდარ „ვარდების რევოლუ-

ციასთან“ დროში მეტისმეტად ახლოს ჩატარდა. შესაბამისად, არჩევნები 

განხორციელდა რევოლუციური განწყობილების ფონზე და მოსახლეობამ 

არა მარტო პრეზიდენტის, არამედ უპირველეს ყოვლისა, პარლამენტის 

არჩევნებში ხმა მისცა „ნაციონალურ მოძრაობას“ და მთელი ძალაუფლება 

ერთ პარტიას გადასცა.  

უარყოფითი მოხდა ისიც, რომ ვითომ იმის საბაბით, რომ არჩევნები არ 

იყო კანონიერი გზით ჩატარებული, დაითხოვეს პროპორციული სიით 
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არჩეული დეპუტატები, ხოლო მაჟორიტარები არ დაითხოვეს. ანუ შერჩე-

ვითი და პოლიტიკური სარგებლიანობის პრინციპით მოხდა დათხოვნა. 

ესეც კანონზე გადაბიჯების ერთ-ერთი პირველი ფაქტი გახლდათ. 

ხელისუფლებამ მოახდინა  ბიზნესის დატერორება, ძალაუფლების 

გადაჭარბება, უკანონობის არაერთი ფაქტი, თავისუფალი სიტყვისა და 

პიროვნების უფლებების  შეზღუდვა და ა.შ 

ამდენად ეს თემა იმიტომ არის აქტუალური, რომ „ვარდების რევო-

ლუცია” უნდა დარჩეს გაკვეთილად, თუ რა მოსდევს კონსტიტუციის 

გვერდის ავლას. და იმის იმის საჩვენებლად, კარგი განზრახვებით რა ცუდ  

შედეგამდე შეიძლება მივიდეთ.  

ეს გამოცდილება საქართველოს პოლიტიკურმა ელიტამ და 

ელექტორატმა მომავალში პოზიტიურად უნდა გამოიყენოს. 

კვლევის მიზნები და ამოცანები. სადისერტაციო ნაშრომის მიზანია 

გაგვერკვია საკითხით როგორი როლი შეასრულა 2003 წლის ნოემბერში 

საქართველოში მომხდარმა „ვარდების რევოლუციამ“ ქვეყნის განვითა-

რებაზე: 

დასახული მიზნის მისაღწევად საჭიროდ ჩავთვალეთ შემდეგი ამოცა-

ნების გადაჭრა: 

ა) თავდაპირველად წარმოგვეჩინა ის მდგომარეობა, რომელიც შეიქმნა 

საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკურ ველზე მეორე-მესამე ათასწ-

ლეულთა მიჯნაზე. 

ბ) გაგვერკვია ვარდების რევოლუციაზე მოქმედი შიგა და გარე 

ფაქტორები. 

გ) რატომ ვერ შეასრულა მ. სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ქვეყნის 

ევროპული სტილის დემოკრატიის მშენებლობის  დადებული 

პირობა. 

დ) რა ფაქტორებმა იქონიეს გავლენა საქართველოში ფაქტობრივად 

ავტორიტარული რეჟიმის ჩამოყალიბებაზე. 
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ნაშრომში შევეცადეთ გაგვეანალიზებინა საქართველოს არსებული 

ცხრა წლიანი ნაციონალური მოძრაობის ავტორიტარული პოლიტიკური 

მმართველობის ევოლუცია ქვეყანაში განვითარებული სოციალურ პოლი-

ტიკური პროცესების ფონზე.  მასში შეძლებისდაგვარად ავსახეთ ის წინა-

აღმდეგობანი, რომელიც საზოგადოებასა და მმართველობის ავტორიტა-

რულ სტილს შორის არსებობდა განსაკუთრებით 2007 წლიდან. 

კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. უშუალოდ გამომდინარებს 

საკვლევი ობიექტის არსიდან და თავისებურებებიდან, მიზნიდან და 

გადასაწყვეტი ამოცანებიდან.  

მართალია მსოფლიოში მომხდარმა ე.წ. „ფერადმა რევოლუციებმა“ და 

მათ შორის საქართველოში მომხდარმა „ვარდების რევოლუციამ დიდი 

ინტერესი გამოიწვია, თუმცა, ვფიქრობთ, თავადაპირველ ეტაპზე აღნიშ-

ნულ მოვლენებზე მსჯელობების და ანალიზის დროს სჭარბობდა ემოციები. 

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ის, რომ მკვლევარები ვარდების რევო-

ლუციაში ხედავენ, როგორც პოზიტიურ, ისე ნეგატიურ ტენდენციებს. ისინი 

მიუთითებენ, რომ 2003 წლის ნოემბერში საქართველოს ხელისუფლება 

შეიცვალა მშვიდობიანი, მაგრამ არაკონსტიტუციური გზით. მოქალაქეთა 

მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები დაახლოებით სამ კვირას გაგრძელდა  

რაც საბოლოოდ 23 ნოემბერს საქართველოს პრეზიდენტის, ედუარდ 

შევარდნაძის, გადადგომით დამთავრდა. ხელისუფლების შეცვლა „ვარდე-

ბის რევოლუციის“ სახელით შევიდა ისტორიაში. 

კვლევა ეყრდნობა პოლიტიკურ მეცნიერებებში გავრცლებულ და 

კარგად აპრობირებულ რამდენიმე მეთოდს. ესენია: ისტორიულ-

შემეცნებითი, ლოგიკური, სისტემურ-სტრუქტურული, ფუნქციონალური, 

კონტენანალიზი, სიტუაციური ანალიზი, სინთეზი, დოკუმენტების 

შესწავლა და შედარება და ა.შ. 

ნაშრომში გამოყენებულია სხვადასხვა საგაზეთო და ინტერნეტ-

მასალები.  
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ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა.                               

2003-2012 წლებში არსებული პოლიტიკურ მმართველობის შესწავლას და 

მისი უარყოფითი მხარეების გამოაშკარავებას და ანალიზს გააჩნია დიდი 

თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. საკითხის სწორი, ობიექტური 

ანალიზი დიდ დახმარებას გაუწევს როგორც ამ საკითხის მკვლევარებს, 

ასევე მომავალ დისერტანტებს მომავლის პოლიტიკურად აქტუალური 

საკითხების დამუშავებასა და სალექციო კურსების შედგენაში. 

მიღებული კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები ასევე შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს პრაქტიკაში, როგორც ცალკეული პოლიტიკური და 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, ასევე, განსაკუთრებით სახელმწიფო-

პოლიტიკური უწყებების, ფონდების და საზოგადოებრივი კვლევის 

ცენტრების მიერ, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო 

სექტორის მიერ სამეცნიერო კვლევების განხორციელებისას. 

დისერტაციის მეცნიერული სიახლე. ნაშრომის მეცნიერული სიახლე, 

უპირველეს ყოვლისა, მდგომარეობს იმაში, რომ ამ სათაურით, თუ არ ჩავ-

თვლით მის ცალკეულ ასპექტებს, აღნიშნული საკითხი არ დამუშავებულა. 

მეცნიერული სიახლეა მდგომარეობს შემდეგში:  

ამ ნაშრომში სახით სამეცნიერო ბრუნვაში შემოდის ფართო  საზო-

გადოებისათვის დღემდე გამოუქვეყნებელი და ნაკლებად ცნობილ მასალე-

ბი, გარდა ამისა გარკვეულია:  

1. „ვარდების რევოლუციაზე“ მიმდინარე შიგა და გარე ფაქტორები. 

2. რა მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობდა პოსტშევარდნა-

ძისტული პერიოდისათვის საქართველოს უმაღლეს  პოლიტიკურ 

წრეებში . 

3. გამოქვეყნებული და გაანალიზებულია საქართველოს იმჟამინ-

დელი პროკურორის გია მეფარიშვილის დასკვნა „რუთავი 2“-ის 

საქმეზე, რომლის გამოქვეყნებისა და საზოგადოებისათვის გაცნო-

ბის  უფლება იმ დროისათვის პროკურორს არ მისცეს. 
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4. ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია მმართველობის იმ მანკიერ 

ფორმებზე,რომელსაც ადგილი ჰქონდა ქვეყნის სინამდვილეში 

5. წარმოჩენილია ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ 

საკონსტიტუცო ცვლილებების ნამდვილი მიზანი და არსი. 

6. შესაბამის მასალებსა და წყაროებზე დაყრდნობით განხილულია 

ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მეტ-ნაკლები პოლი-

ტიკური ანატომია,  

ჩვენს მიერ ასევე მოცემულია ფასეული და პრაგმატული ხასიათის 

რეკომენდაციები, რათა არ განმეორდეს მმართველობის ის მანკიერი და 

დამღუპველი ფორმები, რომლითაც ხასიათდებოდა ნაციონალური მოძრა-

ობის ცხრაწლიანი მმართველობა. 

ნაშრომში გამოყენებულია სხვადასხვა საგაზეთო და ინტერნეტ-

მასალები.  

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

 

შესავალ ნაწილში  დასაბუთებულია საკვლევი თემატიკის აქტუალობა 

და მნიშვნელობა, განსაზღვრულია კვლევის საგანი, კვლევის ობიექტი, 

კვლევის მიზანი. დასახული მიზნის მისაღწევად მოცემულია შესასრულე-

ბული ამოცანები, კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

ასევე დასაბუთებულია კვლევის სიახლე, თეორიული და პრაქტიკული 

გამოყენების ღირებულება.  

წარმოდგენილი ნაშრომის შედეგების განსჯა მოიცავს სამ თავს: 

პირველ თავი  „ვარდების რევოლუციის“ პოლიტიკური არსი“  _ 

შედგება სამი ქვეთავისაგან.  

პირველ ქვეთავში: „იდეოლოგიური მზადება „ვარდების 

რევოლუციისათვის“ განხილულია ის ფაქტობრივი მდგომარეობა, 

რომელიც შექმნილი იყო საქართველოში მე-2 ათასწლეულის ბოლოსა და 

მე-3 ათასწლეულის დასაწყისში. სახელდობრ, 1999 წლის არჩევნები   მოიგო 
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„მოქალაქეთა კავშირმა“, მაგრამ ქვეყანაში ძალიან მძიმე მდგომარეობა იყო. 

ამ ფონზე ზურაბ ჟვანიამ შესთავაზა ედუარდ შევარდნაძეს მინისტრთა 

კაბინეტის შემოღება. გარკვეულმა პოლიტიკურმა ძალებმა მაშინ ჩაითვა-

ლეს, რომ ეს ჟვანიას  გასაძლიერებლად და იმდროინდელი მინისტრების 

გავლენების შესასუსტებლად კეთდებოდა. საპასუხოდ მინისტრების 

ნაწილმა  ჟვანიას დაუწყო ბრძოლა. 2000 წლიდან  გავლენის მოსაპოვებლად 

დაიწყო ბრძოლა. ყველა შევარდნაძის წასვლისთვის ემზადებოდა, რათა 

ამის მერე, რაც შეიძლება კარგი სასტარტო პოზიცია მიეღო. 

ნარომში ნათქვამია, რომ 2001-2002 წლებში ძალაუფლების არსებულმა 

სტრუქტურამ დაშლა დაიწყო. ძალაუფლების სტრუქტურა, რომელიც 

შევარდნაძის და ჟვანიას რაციონალური თუ ირაციონალური თანხმობის 

შედეგად დემოკრატიის სიმულირებას და ხელისუფლების აღმასრულებელ 

და კანონმდებელ შტოებს შორის კონფლიქტს გულისხმობდა,  ვეღარ 

მუშაობდა. 

„მოქალაქეთა კავშირის“ წიაღში ჩამოყალიბებულმა ე.წ. რეფორმა-

ტორების მიერ დღის წესრიგში დადგა საკითხი სახელმწიფო გადატრია-

ლება საქართველოში არა ერთბაშად, არამედ ნელ-ნელა, ხანმოკლე 

პაუზებით, დროში და სივრცეში გაწელვით მოეხდინათ. აღნიშნული პოლი-

ტიკური ჯგუფი აქტიურად იბრძოდა იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი 

პოლიტიკური გავლენა მოეპოვებინა საკანონმდებლო ორგანოსა და 

ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებში. ამ მიზნით ხდებოდა პარლამენტის 

თავმჯდომარის ზ. ჟვანიას მიერ სხვადასხვა თანამდებობებზე დასანიშ-

ნავად მათთვის მისაღებ პირთა ლობირება. რომელნიც შემდეგში ამ ჯგუფს 

უნდა დახმარებოდნენ ხელისუფლების მთლიანი ბერკეტების ხელში ჩასაგ-

დებად. ასეთად მიაჩნდათ გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე  მათ 

მიერ რეკომენდირებული გ. მეფარიშვილი, რომლის შერჩევაში, რეფორ-

მატორები შეცდნენ. ვინაიდან საქართველოს გენერალური პროკურორი არ 

აღმოჩნდა ის პიროვნება რომელიც უღალატებდა კანონს,   საკუთარ 

პრინციპებს და „ვიღაცეების“  ბრძანებებს ერთგულად შეასრულებდა. 



 

13

მეორე ქვეთავში:  „ბრძოლა საინფორმაციო სივრცისათვის. „რუსთავი 

2“-ის საქმე“ აღწერილი და გაანალიზებულია ის ვითარება, რომელიც შპს 

ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის გარშემო შეიქმნა.  მოტანილია ქ. თბილისის 

ვაკე-საბურთალოს რაიონული სასამართლოს მოსამართლე თ. ანდღულაძის 

ბრძანება, რომლის საფუძველზეც უნდა მომხდარიყო შპს „რუსთავი 2“-ის 

შემოწმება. ამით ისარგებლა ე.წ. „რეფორმატორთა ჯგუფის“ ხელმძღვანე-

ლობ, მაშინვე დაიწყო სასწრაფო ზომების მიღება. რაც უპირველესად იმით 

გამოიხატა, რომ 30 ოქტომბერს „რუსთავი 2-„-ის ჟურნალისტებმა პირდაპირ 

ეთერში მოსახლეობას  განუცხადეს, "რუსთავი-2"-ის ოფისში უშიშროების 

სამინისტროს თანამშრომლების უკანონოდ შეიჭრის შესახებ, რომლებიც 

კომპანიის ხელმძღვანელობისგან ითხოვდნენ რაღაც დოკუმენტებს.  ინცი-

დენტი, რომელიც „რუსთავი-2“-ის წარმომადგენლებისგან იყო პროვოცი-

რებული, მოსახლეობის თვალწინ, ღია ეთერში გაფორმდა, როგორც თავი-

სუფალი პრესის დარბევის მცდელობა, როგორც სიტყვის თავისუფლების 

ხელყოფა, როგორც პოლიტიკური ანგარიშსწორება ხელისუფლებისაგან. 

რუსთავი 2-ის ხელმძღვანელებმა თავისი პოლიტიკური ლობის, 

„ახალგაზრდა რეფორმატორების“ მხარდაჭერით შეძლეს დიდი ფიარის 

აგორება. ამ პროცესს ხელს უწყობდა ისიც, რომ შევარდნაძის რეჟიმი 

თანდათან უფრო და უფრო მიუღებელი ხდებოდა ფართო მასებისათვის. 

დისერტაციაში გატარებული აზრით „მოქალაქეთა კავშირისაგან“ 

გამოყოფილ ახალ  ძალას, ჟვანია-საკაშვილის ჯგუფს, ამ პოლიტიკური 

სვლით სურდა ერთბაშად რამდენიმე ფრონტზე წარმატებით გამოსვლა:  

1. მოახლოებულ არჩევნებში მათ არ უნდოდათ „მოქალაქეთა 

კავშირის“ სახელგატეხილ პოლიტიკურ ძალასთან ერთად 

საკუთარი თავის გაიგივება.  

2. მათი მიზანს წარმოადგენდა სკანდალით მოეხდინათ ჯერ მკაფიო 

დისტანცირება შემდეგ, კი საბოლოო დაშორება შევარდნაძის მიერ 

დაარსებული ძალისაგან. ამ გზით ისინი  ცდილობდნენ 
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ხელისუფლებისგან უკმაყოფილო ელექტორატში დივიდენდების 

მოპოვებას.  

3. იდოლოგიური ნიადაგის შეემზადებას მომავალი პოლიტიკური 

ბრძოლებისათვის.  

4. საზოგადოებისათვის ხმაურით წარმოეჩინათ  ახალი პოლიტი-

კური ძალა,  რომელიც ფაქტობრივად ძალთა ახალ გადანაწილებას 

ახდენდა უკვე უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში.  

ხელისუფლება იძულებული იყო ანგარიში გაეწია არსებული 

რეალობისადმი. შექმნილ კრიზისულ ვითარებაში გადადგნენ უშიშროების 

მინისტრი, ვახტანგ ქუთათელაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრი კახა თარგა-

მაძე. გადადგა აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარე ზურაბ ჟვანია-

მომავალში დაბრუნების სანაცვლოდ.  

ნაშრომში მოყვანილია საქართველოს გენერალური პროკურორის გია 

მეფარიშვილის დასკვნა: „რუსთავი-2"-ის ოფისში 2001 წლის 30 ოქტომბერს 

განხორციელებულ ქმედებათა კანონიერების შესახებ“, რომლის წაკითხვის 

და გამოქვეყნების საშუალება გ. მეფარიშვილს არ მისცეს პარლამენტის 

სხდომაზე და არც ტელევიზიითა და პრესით. ამ დოკუმენტით მკაფიო 

ხდება თუ რა ქმედებს ჰქონდა ადგილი ტელეკომპანია „რუსთავი 2-თან 

მიმართებაში და როგორ იყენებდნენ მას ჟვანია-სააკაშვილის  პოლიტიკური 

ჯგუფის წევრები ქვეყანაში ვითარების დესტაბილიზაციისთვის. 

მესამე ქვეთავში: „2003 წლის ნოემბრის არჩევნები და სახელმწიფო-

პოლიტიკური გადატრიალება საქართველოში“ განხილულია 2003 წლის 

ნოემბერში ჩატარებული არჩევნები. მოყვანილია 2003 წლის არჩევნების 

სტატისტიკა, რომელმაც ე.წ. „ვარდების რევოლუცია“ გამოიწვია. საუბარია 

იმ ანომალიაზე, რომელიც სუფევდა არჩევნების შედეგების გამოცხადებისა 

და შემდეგ ოპოზიციის მოქმედებებსი, რაც დასრულდა პრეზიდენტ 

შევარდნაძის გადადგომითა სახელმწიფო-პოლიტიკური გადატრიალებით. 

რევოლუციური გზით ხელისუფლებაში მოსული ძალა საკუთარ  

თარგზე ირგებდა კანონს ამის დასტურად შეიძლება მოვიყვანოთ  
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ის, რომ 2003 წლის არჩევნების მაჟორიტარული შედეგები არ  იქნა  

გაუქმებული . გააუქმეს მხოლოდ პროპორციული ე.ი. ის შედეგები  

რომელიც აწყობდათ.      

ნაშრომის ამ ქვეთავში, ხშირადაა დამოწმებული უშიშროების 

მაშინდელი  მინისტრის ვ. ხაბურზანიას ინტერვიუები. 

ნაშრომის მეორე თავი: „კონსტიტუცია, სასამართლო და ნაციონალური 

მოძრაობის ხელისუფლება“. მისი პირველი ქვეთავში: „ნაციონალური 

მოძრაობის მიერ გატარებული საკონსტიტუციო ცვლილებების არსი“ 

საუბარია იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების სესახებ რომლის მეშვეობითაც  

პრეზიდენტმა და ნაციონალურმა მოძრაობა ხელში აირო აბსოლუტური 

ძალაუფლება. 2004 წლის თებერვალში ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა საა-

კაშვილმა კანონმდებლობაში რევოლუციური ცვლილებები განახორციელა 

და 1995 წლიდან მოქმედი კონსტიტუცია, რომელიც საერთაშორისო 

ექპსპერტების მიერ შეფასებული იყო, როგორც ახალგაზრდა რესპუბლიკის 

დემოკრატიული განვითარებისთვის  აუცილებელი საფუძველი, ფაქტობ-

რივად მხოლოდ საკუთარ თავზე მოირგო. 

2004  წლის საკონსტიტუციო რეფორმის მიზანი იყო ისეთი მმართვე-

ლობის სისტემის შექმნა რაც ერთი მხრივ, ერთიან, გუნდურ პასუხის-

მგებლობაზე დაფუძნებული კოლეგიური ორგანოს - მთავრობის შექმნას, 

ხოლო მეორე მხრივ, პრეზიდენტის, როგორც სახელმწიფოს მეთაურის 

როლის გაზრდას უზრუნველყოფდა. თუმცა უდავო აღმოჩნდა ის, რომ 

ხელისუფლების გზა მიდოდა მისი უზურპაციისაკენ. 

უკვე 10-იანი წლების დასაწყისში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და 

ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ დაიწყეს საკონსტიტუციო 

ცვლილებებისათვის მზადება, რათა მოეხდინათ მატი ხელისუფლების 

„კანონიერი“ გზით გახანგრზლივება. ვინიდან ერტი და იგივე პრეზიდენტი 

არ შეიძლებოდა, რომ მესამე ვადით არჩეულიყო ამიტომ დაიწყეს 

კონსიტიტუციაში ცვლილებების შეტანა პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის 

უფლებამოსილების გაზრდისათვის. 
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ამავე თავის მეორე ქვეთავში გაანალიზებულია „ვარდების 

რევოლუციით“ მოსული ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების სა-

კონსტიტუციო ცვლილებების ნამდვილი მიზნები. კერძოდ, საკონსტი-

ტუციო ცვლილებების ნაწილი 2011 წელს ამოქმედდებოდა, ხოლო ის 

ნორმები, რომელიც უშუალოდ ეხებოდა საპრეზიდენტო უფლებამოსი-

ლებას, 2013 წლიდან მოქმედი პრეზიდენტის უფლებამოსილების ამოწურ-

ვის შემდეგ მოხდებოდა. ანუ ხდებოდა ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების 

ნაციონალური ხელისუფლების მიერ საკუთარ თავზე საბოლოოდ მორგება. 

„ნაციონალური მოძრაობის“ რეჟიმის ტყვეობაში აღმოჩნდა ყველა სახელი-

სუფლებო შტო და მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოც. 

დისერტაციაში ხაზგასმულია, რომ ყველაფრის თავიდათავი  იყო 2004 

წელს წელს განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებები. რის 

შედეგადაც აღმასრულებელი ხელისუფლების ფორმირება და დაკომპლექ-

ტება მთლიანად პრეზიდენტის პრეროგატივაში მოექცა მანვე მიიღო 

პარლამენტის დათხოვნის უფლებამოსილება საქართველოს კონსტიტუციის 

73-ე მუხლის თანახმად პრეზიდენტს უფლება მიეცა ჩარეულიყო პარლამენ-

ტის საქმიანობაში  საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით მთავრობა 

გადაიქცა საკანონმდებლო პროექტების მთავარ დამკვეთად პარლამენტს არ 

ჰქონდა უფლება საკუთარი ინიციატივით მიეღო კანონი ან რაიმე ცვლი-

ლება შეეტანა კანონმდებლობაში. 

პარლამენტი პოლიტიკური მძევლის როლში აღმოჩნდა, ვინაიდან 

გაუქმებულ იქნა დეპუტატის კონსტიტუციური დაცვის გარანტიები და 

ცვლილებების მიხედვით, აღარ იყო საჭირო პარლამენტის თანხმობა 

დეპუტატის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების თაობაზე 

და პასუხისგებაში მიცემაზე, რამაც საგამოძიებო ორგანოებს უფლება 

მიანიჭა დეპუტატი დაეკითხათ მოწმედ, ეჭვმიტანილად ან ნებისმიერი 

საფუძვლით, თუნდაც საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვისთვის. 
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დასახელებული ცვლილებების შედეგად, უხეშად დაირღვა ხელისუფ-

ლების მოწყობის კონსტიტუციით აღიარებული ძირითადი დემოკრატი-

ული პრინციპები, რაც ხელისუფლების დანაწილებას ითვალისწინებს.  

საბოლოოდ, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ კონსტი-

ტუციის ცვლილებების პროცესი წარმოადგენდა მცდელობას, რომ დიდხანს 

გაეხანგრძლივებინა ამ ძალის ხელისუფლებაში ყოფნა. 

მესამე  ქვეთავში: „ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება   და 

სასამართლო“ საუბარია იმ განუკითხაობაზე, რომელსაც ახდენდა ნაციონა-

ლური მოძრაობის ხელისუფლება 2004 წლიდან დაიწყო სისტემური შეტევა 

სასამართლო ხელისუფლებაზე. „რეფორმების“ ნიღაბს ამოფარებული მმარ-

თველი გუნდი თანდათანობით ცდილობდა, დაექვემდებარებინა მართლ-

მსაჯულება: 2004 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებმა პრეზიდენტს 

მიანიჭა მოსამართლეთა დანიშვნისა და გათავისუფლების უფლებამოსი-

ლება პარლამენტის ან სხვა ორგანოს თანხმობის გარეშე. პრეზიდენტმა 

არაერთხელ ისარგებლა ამ ცვლილებით მინიჭებული უფლებამოსილებით. 

მაგალითად, 2004 წლის აგვისტოში პრეზიდენტის ბრძანებულებით 

სასამართლო სისტემაში გარკვეული სტრუქტურული ცვლილებები შევიდა, 

რამაც მოსამართლეთა რაოდენობა არსებითად შეამცირა. 

მოსამართლეები სამსახურებიდან უსაფუძვლოდ გათავისუფლება წარ-

მოადგენდა მათი უფლებების უხეშად დაირღვევას მოსამართლეების სამ-

სახურებიდან გათავისუფლება იმ მიზანს ემსახურებოდა, რომ ხელისუფ-

ლებას მოეყვანა თავისი მომხრეები მოსამართლეებად მოსამართლეებს 

სამსახურებიდან ათავისუფლებდნენ, რათა მათი ადგილი ხელისუფ-

ლებისთვის სასურველ პოლიტიკურ ძალებს ან მათ მადლიერ ადამიანებს 

დაეკავებინათ. 

ქვეყანაში სერიოზული უკუსვლა იყო სისხლის სამართლის პოლი-

ტიკის თვალსაზრისით პოლიტიკაში ნულოვანი ტოლერანტობა გამოცხად-

და რამაც კანონმდებლობაშიც ჰპოვა ასახვა, კერძოდ, სისხლის სამართლის 

კოდექსში გაუქმდა სასჯელის შთანთქმის პრინციპი. ძალიან თვალშისაცემი 
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იყო სანქციების სიმკაცრე, ხოლო სასჯელთა შეკრების წესით მიღებული 

ვადების ხანგრძლივობა ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში დამკვიდრებული 

პატიმრობის ვადებს აჭარბებდა. შედეგად საქართველო პატიმრების რაოდე-

ნობით ერთ სულ მოსახლეზე ევროპაში პირველ ქვეყნად იქცა. ქვეყანას 30 

ათასი პატიმარი ჰყავდა და 350  ათასი კაცი პირობითი მსჯავრით იყო 

გათავისუფლებული. ძალიან მახინჯი ფორმით განვითარდა ე.წ საპროცესო 

შეთანხმებები საიდანაც ხდებოდა პირდაპირ ქვეყნის ბიუჯეტის შევსება. 

დაზარალებულის უფლებები ფაქტობრივად ნულამდე შემცირდა  

ვინაიდან დაზარალებულს საპროცესო შეთანხმების პირობების გასაჩივრე-

ბის არანაირი უფლება არ ჰქონდა შესაბამისად ის მთლიანად დაუცველი 

იყო. 

საქართველო წინააღმდეგობაში შევიდა ევროპულ სტანდარტებთან 

რაც აისახა კიდეც ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებებში საქართვე-

ლოს წინააღმდეგ. თითქმის ყველა საქმე მომჩივანის სასარგებლოდ და 

სახელმწიფოს მარცხით მთავრდებოდა. 

ხელისუფლების მესვეურებმა სასამართლოს დამოუკიდებლობა 

წაართვეს და იგი სრულად დაუქვემდებარეს აღმასრულებელი ხელისუფ-

ლების კონტროლს. იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების ისეთი წესი 

დაადგინეს, რომ მას ხელისუფლება აკომპლექტებდა მთლიანად.  

სასამართლო და მართლმსაჯულება „ვარდების რევოლუციით“ მო-

სულმა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებამ გადააქცია სადამსჯელო 

ორგანოდ და არა ორგანოდ, რომელსაც წესით სამართალი უნდა აღესრუ-

ლებინა. დაშინებები, მუქარები და რეპრესიები ხელისუფლების მთავარ 

მიზანს წარმოადგენდა.  

ნაშრომის მესამე თავი: „ოპოზიციის, მასმედიის და ადამიანის 

უფლებების საკითხები ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს“ 

შედგება სამი ქვეთავისაგან. 

პირველ ქვეთავში: „მდგომარეობა მასმედიასა და ოპოზიციურ 

პარტიებში 2003-2012 წლებში“ განხილულია ის უმძიმესი მდგომარეობა, 
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რომელიც ამ სფეროებში სუფევდა. მედიის თავისუფლების მიმართულებით 

თითქოსდა ფასადურად იყო კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფ-

ლების შესახებ თუმცა „ვარდების რევოლუციიდან“ სამ თვეში ნაციო-

ნალების მთავარი სამიზნე ოპოზიციური მედია გახდა. პირველი 

მსხვერპლი ტელეკომპანია „იბერია“ აღმოჩნდა, შემდეგ მას მიჰყვნენ  

ტეკელომპანია „მზე“, „202“. ხელისუფლებამ 2007 წლის 7 ნოემბერს 

სპეცრაზმი შეიყვანა ტელეკომპანია „იმედში“ და დაარბია. 

ანალოგიური ვითარება იყო რეგიონებში . სატელევიზო არხების  

შემდეგ ხელისუფლება უკვე ინტერნეტ გამოცემები და გაზეთები 

დახურა.  განსაკუთრებით მარაზმში ჩავარდა „ვარდების“ ხელისუფლება 

მას შემდეგ, რაც დაიწყო ე. წ. სატელევიზიო „თეფშების დევნა“. 

მმართველმა ძალამ მოახდინა საარჩევნო ადმინისტრაციებზე კონტრო-

ლი სრულად განახორციელება. დისკრიმინაცია იყო კვალიფიციური 

პარტიების ცნების  შემოიღებაც. პარტიებს, რომლებმაც საპარლამენტო თუ 

საპრეზიდენტო არჩევნებში მინიმალური ბარიერი გადალახეს კვალიფი-

ციური ეწოდათ. ხოლო დანარჩენ პარტიებს ყველანაირი უფლება წაართვეს. 

2007, 2009 და 2011 წლების მანიფესტაციებს ხელისუფლებამ დაუპი-

რისპირა რეპრესიები, რასც მოჰყვა, რეპრესიები, პოლიტპატიმრები და 

ადამიანთა მსხვერპლი. 

მეორე ქვეთავში: „სამხედრო მოსამსახურეთა ე. წ. მუხროვანის 

ამბოხება“ საუბარია იმ მოვლენებზე რომელსაც ადგილი ჰქონდა ჯარში. 

„ვარდების რევოლუციით მოსულ ხელისუფლებისადმი უკმაყოფილებამ 

სამხედროებში მაშინ იმატა, როდესაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მათი 

გამოყენება მშვიდობიან მომიტინგეთა დასარბევად. მოთხრობილია იმ  

პროვოკაციების შესახებ, რომელსაც ხელისუფლება მიმართავდა პატრიო-

ტულად განწყობილი ოფიცრების მიმართ. 

მესამე ქვეთავში: „ადამიანისა და საკუთრების დაცვის  უფლებრივი 

მდგომარეობა 2003-2012 წლებში“ ყურადღება გამახვილებულია ისეთ 

ფუნდამენტალურ საკითხებზე, როგორიცაა ადამიანისა და საკუთრების 



 

20

უფლებები. ხაზგასმითაა აღნიშნულია, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოს 

ფუნდამენტალურ პრინციპს სწორედ კერძო საკუთრების, ადამიანთა 

უფლებების დაცვა და პატივისცემა წარმოადგენს. ამის გათვალისწინებით 

ეჭვის ქვეშ დგება სახელლმწიფოს დემოკრატიული სახელმწიფოს სტატუ-

სი და შეიძლება ითქვას, რომ დემოკრატია უბრალოდ ფასადურ ხასიათს 

ატარებს. „ვარდების რევოლუციით“ მოსული ხელისუფლების დროს 

ყველაზე მეტად აღნიშნული სფეროები იყო ფეხქვეშ გათელილი. სისხლის 

სამართლის საქმეებზე გამამართლებელი განაჩენი თითქმის არ არსებობდა. 

ხელისუფლების მიზანი იყო მარადიულობისკენ სწრაფვა ავტორიტარული 

მმართველობის ჩამოყალიბება და საზოგადოების და ხელისუფლების 

გახლეჩვა რასაც სხვათა შორის მშვენივრად ახერხებდა. მედია, დამოუ-

კიდებელი ინსტიტუტები, სასამართლო, მთლიანად პოლიტიზებული იყო 

და სახელმწიფოს აღმასრულებელი შტოს გავლენის ქვეშ იყო მოქცეული. 

შრომის კოდექსი დამქირავებელს ყველაფრის უფლებას აძლევდა 

დამქირავებელს ყოველგვარი დასაბუთებისა და საფუძვლის გარეშე შეეძლო 

დაეთხოვა სამსახურიდან დაქირავებული პირის რის გამოც ადამიანის 

უფლებები სერიოზულად ილახებოდა ამის შედეგად უამრავი ადამიანი 

ქუჩაში უსამსახუროდ დარჩა და ზოგადად ის სოციალური და შრომის 

უფლების გარანტიები რაც შრომის კოდექსის თანახმად ყველას უნდა 

ჰქონდეს აღნიშნული კანონით უზრუნველყოფილი არ იყო. 

ხელისუფლების მიერ ისეთი კანონმდებლობა იქნა მიღებული, რომ  

მისი მეშვეობით სახელმწიფოში ყველაფერი ადამიანის უფლებების შესალა-

ხად იყო მიმართული. ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფ-

ლებაში მოსვლის დღიდან მიმდინარეობდა ადამიანების განსჯა და დასჯა 

ამა თუ იმ თანამდებობის პირის კონკრეტული შეხედულებების შესაბა-

მისად. ფაქტობრივად არ არსებობდა სამართლებრივი პოლიტიკა და 

შეიძლება ითქვას,  რომ ქვეყანა სამართლებრივი ჩარჩოებიდან იყო გასული. 

 

 



 

21

დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

მე-2 ათასწლეულის ბოლოს საქართველოში  ცხადი გახდა, რომ 

შევარდნაძე ასრულებდა პოლიტიკურ მოღვაწეობას. ამიტომ დაიწყო დიდი 

დაპირისპირება თავად შევaრდნაძის მიერ შექმნილ „მოქალაქეთა კავშირში“ 

პოსტშევარდნაძისეული პერიოდისათვის.   

2001 წელს, პრეზიდენტ შევარდნაძის მმართველობისას, საქართველო-

ში რევოლუციური სიტუაცია შექმნა ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ში უშიშ-

როების სამინისტrოს შესვლის, ტელეკომპანიის წინააღმდეგ სისხლის სა-

მართლის საქმის აღძვრისა და მისგან ფინანსური დოკუმენტაციის მოთხოვ-

ნის გამო.  

ტელეკომპანიას იცავდა ე.წ. ჟვანია-საკაშვილის გუნდი. საბოლოოდ 

ყველაფერი პარლამენტის თავმჯდომარისა და მინისტრების გადადგომით 

დამთავრდა. 

აშკარაა, რომ „რუსთავი 2“-ის საკითხის აგორება იყო „ახალგაზრდა 

რეფორმატორთა“ ჯგუფის მიერ წარმოებული პროვოკაცია და პოლიტი-

კური ტექნოლოგიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც მიზნად 

ისახავდა არსებული ხელისუფლების დისკრედიტაციას და რაც მთავარია 

ე.წ. „რეფორმატორთა ჯგუფის“ ხელისუფლებიდან წასვლას, ისევ ხელისუფ-

ლებაში რევოლუციური გზით დაბრუნების სანაცვლოდ. 

2003 წლის ე. წ. „გაყალბებული არჩევნების“ შემდეგ ხელისუფლებაში 

ხავერდოვანი გადატრიალების ანუ ფერადი რევოლუციის გზით მოვიდა 

ნაციონალური მოძრაობა. 

რევოლუციური გზით ხელისუფლებაში მოსული ძალა საკუ-

თარ თარგზე ირგებდა კანონს ამის ამის ნათელი მაგალითია ის, 

რომ 2003 წლის არჩევნების მაჟორიტარული შედეგები არ იქნა 

გაუქმებული. გააუქმეს მხოლოდ პროპორციული ე. ი. ის შედეგები 

რომელიც აწყობდათ.      
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ნაციონალურმა მოძრაობამ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე, რაც 

გააკეთა ეს ის იყო, რომ დაიწყო ხელისუფლების უზურპაცია. მოახდინა  

საკონსტიტუციო ცვლილებები, რითაც განუზომლად გაიზარდა პრეზიდენ-

ტის უფლებამოსილებანი. ასეთი დამოკიდებულებამ სახელმწიფოსა და 

მისი სტრუქტურული ისტიტუტების მიმართ წარმოადგენდა ნაციონალური 

მოძრაობის ხელისუფლების შემადგენელ ორგანულ ნაწილს. 

კონსტიტუციაზე შეტევით ხელისუფლებამ  დაიწყო ფაქტობრივი 

მზადება ავტორიტარული რეჟიმის დასამყარებლად. 

უხეშად დაირღვა ხელისუფლების მოწყობის კონსტიტუციით აღიარე-

ბული ძირითადი დემოკრატიული პრინციპები, რაც ხელისუფლების დანა-

წილებას ითვალისწინებს.  

ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მიერ კონსტიტუციის 

ცვლილებების პროცესი წარმოადგენდა მცდელობას, რომ დდიდხანს 

გაეხანგრძლივებინა ამ ძალის ხელისუფლებაში ყოფნა. 

„ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველობის დროს მიუხედავად რე-

ფორმების დარგში შესამჩნევი წარმატებებისა. იგნორირებული იქნა კანონი 

და მისი უზენაესობის პრინციპები. 

2004 წლიდან დაიწყო სისტემური შეტევა სასამართლო ხელისუფლე-

ბაზე. „რეფორმების“ ნიღაბს ამოფარებული მმართველი გუნდი თანდათა-

ნობით ცდილობდა, დაექვემდებარებინა მართლმსაჯულება: 2004 წლის სა-

კონსტიტუციო ცვლილებებმა პრეზიდენტს მიანიჭა მოსამართლეთა დანი-

შვნისა და გათავისუფლების უფლებამოსილება პარლამენტის ან სხვა 

ორგანოს თანხმობის გარეშე. 

2006 წელს, როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა და უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარემ ნულოვანი ტოლერანტობა პრიორიტეტად 

დაისახეს  ცხადი გახდა, რომ კანონმდებლობაც შესაბამისად შეიცვლებოდა. 

მაქსიმალურად შეიზღუდა მოსამართლის ფუნქციები და წინ წამოიწია 

პროკურორის როლმა. შეიქმნა რეპრესიული სახელმწიფო მექანიზმი, რის 
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შედეგადაც ადგილი  ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს ჰქონდა 

მასობრივი ხასიათი.   

სასამართლო პროცესებზე აუდიო და ვიდეოჩანაწერების აკრძალვამ 

გამოიწვია ის, რომ სასამართლოში ხდებოდა ოქმების გაყალბება. ხელისუფ-

ლების მიზანი იყო პოლიციური სახელმწიფოს შექმნა ადამიანის უფლე-

ბების მასობრივი დარღვევითა და იგნორირებით ხელისუფლებას სურდა 

რეპრესიული სახელმწიფო მექანიზმის გაძლიერება რათა მოსახლეობა 

მუდმივად შიშის ქვეშ ჰყოლოდა. 

საქართველო ევროპაში პირველ ადგილს იკავებდა პატიმრების მხრივ. 

სასამართლო სრულად პოლიტიზებული იყო და ადამიანის დაცვის არანა-

ირი ინსტიტუტი არ არსებობდა. 

საქართველო წინააღმდეგობაში შევიდა ევროპულ სტანდარტებთან 

რაც აისახა კიდეც ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებებში საქართვე-

ლოს წინააღმდეგ. თითქმის ყველა საქმე მომჩივანის სასარგებლოდ და 

სახელმწიფოს მარცხით მთავრდებოდა. 

საკუთრების წართმევა ძირითადად ერთი სცენარით ხდებოდა, რასაც 

სახელმწიფო ძალოვნების საშუალებით ახორციელებდა. 

ხელისუფლების მიერ ისეთი კანონმდებლობა იქნა მიღებული, რომ  

მისი მეშვეობით სახელმწიფოში ყველაფერი ადამიანის უფლებების შესალა-

ხად იყო მიმართული. ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფ-

ლებაში მოსვლის დღიდან მიმდინარეობდა ადამიანების განსჯა და დასჯა 

ამა თუ იმ თანამდებობის პირის კონკრეტული შეხედულებების შესაბამი-

სად. ფაქტობრივად არ არსებობდა სამართლებრივი პოლიტიკა და შეიძლება 

ითქვას,  რომ ქვეყანა სამართლებრივი ჩარჩოებიდან იყო გასული. 

სახელმწიფოს ჰქონდა ყველაფრის უფლება და ის არამარტო 

დომინანტურ და უპირატეს მდგომარეობაში იყო ხელისუფლებას არანაირი 

ვალდებულება არ ეკისრებოდა. სამაგიეროდ ფიზიკურ და იურიდიულ 

პირებს დაეკისრათ ყველანაირი ვალდებულება, შეეზღუდათ უფლებები და 
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საპროცესო და ე.წ. მატერიალურმა კანონმდებლობამ აბსოლუტური უთანა-

სწორობა შექმნა. 

ხელისუფლებამ მოსახლეობის დამორჩილების მიზნით ტერორის 

დაშინების პოლიტიკა აირჩია ვინაიდან დაშინებული ადამიანი უფრო მორ-

ჩილია სახელმწიფო ყველა სფეროში შეიჭრა მასიურად ათავისუფლებდნენ 

ადამიანებს სამსახურებიდან აკადემიური პერსონალი ქუჩაში გამოყარეს და 

გაჩნდა ე.წ „ჩარეცხილების“ თაობაც.  

ნაციონალურ ხელისუფლებას სურდა მისთვის სასურველი კადრებით 

შეევსო სკოლები აკადემიური დაწესებულებები, რათა მორჩილებაში 

ჰყოლოდა საზოგადოების ინტელექტუალური ნაწილი. 

სისხლის სამართლის საქმეებზე გამამართლებელი განაჩენი თითქმის 

არ არსებობდა. ხელისუფლების მიზანი იყო მარადიულობისკენ სწრაფვა 

ავტორიტარული მმართველობის ჩამოყალიბება. 

ხელისუფლება არ ტოვებდა პოლიტიკურ ველს ოპოზიციური 

პარტიებისა და თავისუფალი სიტყვისათვის. 

2007, 2009 და 2001 წლებში ხელისუფლების მიერ დარბეული იქნა 

ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული მშვიდობიანი მიტინგები. ადგილი 

ჰქონდა ადამიანთა მსხვერპლს. 

 მასობრივი ადგილი ჰქონდა ადამიანების უკანონოდ და პოლიტიკური 

ნიშნით დაპატიმრებებს.  

„ვარდების რევოლუციის“ გზით მოსული ნაციონალური მოძრაობის 

ხელისუფლებამ დაარბია და საკუთარ ორგანოდ აქცია არაერთი მედია 

საშუალება. მან გააჩინა ე.წ. „კარის ჟურნალისტები“, რომელნიც ცდილობდ-

ნენ ხელისუფლების ყოველგვარი უმსგავსო ქმედებების გამართლებას. 

„ვარდების რევოლუციის“ გზით მოსული ნაციონალური მოძრაობის 

ხელისუფლება ცდილობდა სხვადასხვა მეთოდებით ჩაეკეტა ოპოზიციი-

სათვის საინფორმაციო ველი. 
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ხელისუფლებას ჰქონდა მცდელობა ჯარის საკუთარი მოსახლეობის 

მიმართ რეპრესიულ იარაღად გამოყენების, რამაც გამოიწვია უკმაყოფილე-

ბა სამხედროებში, რის გამოხატულებადაც იქცა მუხროვანის ამბოხება.  

მუხროვანის ე.წ. „ამბოხებაში“ მონაწილეთა მიმართ ხელისუფლებამ 

გამოიყენა წამების მეთოდები. დაპატიმრებისას დახვრიტა უდანაშაულო 

ადამიანები.  

2003-2012 წლებში ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს 

ადგილი ჰქონდა სასამართლოზე ზეწოლას, კერძო საკუთრების ხელყოფას 

და ადამიანის უფლებების ფეხქვეს. 

ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ, 

პარტიების წილობრივი წარმომადგენლობის თვალსაზრისით, სურათი 

რადიკალურად შეიცვალა  და კვლავ ერთპარტიული სისტემაა გაბატონდა. 

მოვლენათა განვითარებამ გვიჩვენა, რომ ვარდების რევოლუცია 

ვერანაირად ვერ იქნება აღქმული იმ მოვლენად, რომელმაც თვისობრივად 

უკეთესობისკენ გარდატეხა სიტუაცია. ვინაიდან  ვარდების რევოლუციის 

შემდგომდროინდელმა მოვლენებმა მკაფიოდ აჩვენა ის უბედურებანი, რო-

მელიც მოაქვს საერთოდ რევოლუციებს. 

კიდევ ერთხელ აქსიომად იქცა ის დებულება, რომ ხელისუფლების 

შეცვლა უნდა ხდებოდეს არჩევნებით  და არა რევოლუციის გზით. 

საქართველოში გაგრძელდა ხელიუფლებების ძალისმიერი გზით შეცვლის 

ტრადიცია.  

„ვარდების რევოლუცია“ უნდა დარჩეს საქართველოს მოსახლეობი-

სათვის გაკვეთილად, თუ რა მოსდევს  კონსტიტუციის გვერდის ავლას. და 

იმის იმის საჩვენებლად, კარგი განზრახვებით თუ რა ცუდ  შედეგამდე 

შეიძლება მივიდეთ.  

საქართველოს პოლიტიკურმა ელიტამ და ელექტორატმა მომავალში 

საფუძვლიანად უნდა გააანალიზოს და გააცნობიეროს 2003-2012 წლებში 

არსებული ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მმართველობის 

ნამდვილი არსი  რათა მსგავსი კანონდარღვევები და ადამიანის უფლებების 
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დარღვევები არ განმეორდეს. ამისათვის კი საჭიროა მყარი სახელმწიფო 

ინსტიტუტების შექმნა, რომელნიც დამოკიდებულნი არ იქნებიან ხელისუფ-

ლებების ცვლილებებზე. 

 

ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

დისერტაციის ძირითადი შინაარსი გამოქვეყნებულია შემდეგ შრო-

მებში:  

მოხსენებულია ორ სემინარში: 

1. „ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობები“  - 11.02.2015 

2. „ევროკავშირის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ“ – 08.07.2015 

 

სამ კოლოქვიუმში:  

1. ვარდების რევოლუციის პოლიტიკური არსი - 11.02.2015 

2. ოპოზიციის, მასმედიის და ადამიანის უფლებების  

საკითხები ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების  

დროს - 08.07.2015 

3. კონსტიტუცია და ნაციონალური მოძრაობის  

ხელისუფლება - 05.02.2016 

 

სტატიები: 

1. „ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება და საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური პროცესები საქართველოში“. საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, №32, 2015, გვ. 

177-184  

 

2. „ვარდების რევოლუციის“ ზოგიერთი საკითხისათვის 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, 

№32, 2015, გვ. 306-312. 
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3. „ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება და სასამართლო“ 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, 

№33, 2016, გვ. 175-180. 

 

კონფერენციები: 

 

1.  მოხსენება: „კონფლიქტის მომწიფების ეტაპები ე.წ. სამხრეთ ოსეთის 

ავტონომიურ ოლქში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, 2015. 


