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Summary 

This study concerns the extremely topical Social and Political issue - the 

issues of theoretical and instrumental practice of democracy as of the world's 

dominant conception in the context of the Georgian reality.  

The research of political, historical and cultural basics of the problems of 

democracy is of significant importance, as in Georgian political thought the self-

identification with Europe is often considered to be the only right way for survival.  

The research and the analysis of the ongoing democratic processes and the basic 

principles of democracy in Georgian politics: power distribution and balance, so called 

the principle of “checks and balances”, human rights and freedoms, the protection 

of minority rights, self-government and federalism, the principal strategies of 

avoiding tyranny, including tyranny of the majority is especially important at the 

modern stage of the development of Georgian statehood, moreover there are some 

problems in terms of development of Democracy in the Georgian reality.   

 In the introduction of this research theme the actuality of the work is 

justified, is shown the level of scientific and conceptual study in scientific 

literature, the goal of the study is defined, objective, scientific innovation, 

methodological basis, the theoretical and practical value. 

 The first chapter “The Process of Democratization in Georgia and the 

Lessons of Georgian Democracy” consists of four subchapters.  

 In the first subchapter “Zviad Gamsakhudria: Restoration of Georgian 

Independence” is reviewed the period of stewardship of the first president Zviad 

Gamsakhurdia and the first attempt to build Democratic Georgia. Hereby are 

outlined the challenges and the problems existed during the short period of his 

governance and mistakes that caused the failure of his government.   

The second subchapter “Eduard Shevardnadze: Contacts with the West” is 

dedicated to the period of E. Shevardnadze’s stewardship. In the research theme 

are discussed the problems related to his first steps towards the West, his 

controversial politics towards Russia, clannish governance, corruption, criminal 

and heavy social-economic conditions.  

The third subchapter “Michael Saakashvili: The Rose Revolution and the 

Beginning of Building the Democratic Institutions” concerns the events developed 

after the “Rose Revolution” and describes the period of governance of the third 

president of Georgia Michael Saakashvili; the success and the failure of his 

government in building of democratic state.  

In the fourth subchapter “Bidzina Ivanishvili: Establishing Electoral Practice 

of Power Shift in Georgia” is discussed the events developed after the Parliament 

Elections of 2012. The focus is on Cohabitation, Bidzina Ivanishvili Prime-

Ministry period and informal governance developed after his resignation. As well 

the problems of democracy are discussed.  

The second chapter “The Contemporary Challenges of Georgian Democratic 

State” consists of five subchapters. 
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The first subchapter “The Way Towards Parliamentary State” is dedicated to 

the analysis of parliamentary model of governance. In this subchapter is discussed 

the examples of several European and Asian countries and the experience of 

Georgian parliamentary model. 

In the second subchapter “Russian Foreign Policy Strategy and the 

Dilemmas of Georgian State” is analyzed the influence of Russian “Soft Power” on 

the ongoing processes in Georgia and the risks and challenges accompanied it.   

In the third subchapter “The Process of Euro Integration of Georgia and EU- 

Georgia Association Agreement” achievements in the way of Georgian Euro 

integration are discussed, as well as the expected results related to initialing of EU- 

Georgia Association Agreement. 

The fourth subchapter “The Problem of Charismatic Leadership and its 

Georgian Context” concerns the problem of Charismatic Leadership in general. On 

example of the three president of Georgia the preconditions of development of 

charismatic leadership in Georgia is analyzed.   

In the fifth subchapter “The Problems of Secularity in Modern Georgia” is 

discussed and analyzed the certain key aspects of Orthodox Church and 

government relations from the beginning of Georgian independence.  

In the conclusion the development of Democratization process in Georgia is 

summed up, related to it challenges and are given several recommendations.  

  Thesis is attached with list of the literature. 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საკვლევი თემის აქტუალობა: 

საკვლევი თემა ეხება თანამედროვეობის უაღრესად მნიშვნელოვან 

პოლიტიკურ პრობლემას - დემოკრატიის კონცეფციის თეორიული და 

ინსტრუმენტალური პრაქტიკის საკითხების განხილვას ქართული 

რეალობის კონტექსტში.  

ქართულ პოლიტიკაში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესებისა და 

დემოკრატიის ძირითადი პრინციპების: ძალაუფლების შტოს 

გადანაწილებისა და დაბალანსების ე.წ. შეკავებისა და გაწონასწორების 

პრინციპის, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, უმცირესობების 

უფლებების დაცვის, სეკულარიზმისა და კონსტიტუციის უზენაესობის, 

შესაბამისად არაფორმალური მმართველობისა და უმრავლესობის 

ტირანიის თავიდან აცილების  სტრატეგიების კვლევა და ანალიზი 

განსაკუთრებით აქტუალურია ქართული სახელმწიფოს განვითარების 
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თანამედროვე ეტაპზე, მითუფრო, რომ ქართულ რეალობაში დემოკრატიის 

განვითარების კუთხით გარკვეული პრობლემები არსებობს. 

პრაქტიკულად დემოკრატიის კონცეფციის ხორცშესხმა 

განსხვავებული ვარიაციებით მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აღდგენის შემდგომ პერიოდში საქართველოს პრეზიდენტების: ზვიად 

გამსახურდიას, ედუარდ შევარდნაძის, მიხეილ სააკაშვილისა დააგრეთვე 

დღევანდელი ხელისუფლების მიერ. 

უდაოდ, ძალიან ბევრი შეიძლება ითქვას საქართველოს  

პრეზიდენტების მმართველობის პერიოდების დადებით და უარყოფით 

მხარეებთან დაკავშირებით, მაგრამ არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი 

პარალელი, რომელმაც უაღრესად ნეგატიური როლი ითამაშა 

საქართველოში დემოკრატიის განვითარების კუთხით და  ეს გახლავთ ის, 

რომ საქართველოს სამივე პრეზიდენტი მოვიდა ქრიზმატული ლიდერის 

სახით. ისინი თავისი მხარდამჭერებით დომინირებდნენ პარლამენტში და 

თითოეულ მათგანს შეეძლო და აკეთებდა კიდეც ყველაფერს, რასაც 

საჭიროდ ჩათვლიდა. ასეთ პირობებში პოლიტიკურ პრაქტიკაში ხშირად 

წამოიჭრება პრობლემა ქარიზმატული ლიდერის პოლიტიკური ძლიერების 

საზღვრების ზრდის შესახებ და ხშირ შემთხვევაში სახელმწფო 

ინსტიტუტები „პოლიტიკოსების თარგზე იჭრება“ ხოლმე. 

დასავლეთში პოლიტიკოსები დიდი ხანია არსებულ 

სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს ერგებიან და აზრადაც არ მოსდით 

სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს სახე საკუთარი სურვილისა და 

გემოვნების შესაბამისად უცვალონ. დასავლეთისაგან განსხვავებით 

საქართველო ბოლო არჩევნებამდე იმ ქვეყანათა რიგს მიეკუთვნებოდა, 

სადაც სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობა მიდის რევოლუციებისა და 

გადატრიალებების თანხლებით. ამიტომაც ისინი ვინც წინა ხელისუფლებას 

ამ გზით ცვლიდნენ, სახელმწიფო ინსტიტუტების გადაწყობას უკვე თავის 

გემოზე იწყებედნენ. 
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საკვლევი თემის ისტორიის ჩარჩოში ჩვენ შევეცადეთ დინამიკაში 

განგვეხილა დემოკრატიული კონცეფციის განვითარების მიმართულებები 

საქართველოს სამივე პრეზიდენტის მოღვაწეობის პერიოდები და 

გაგვეანალიზებინა ის დილემები და გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას 

ქართული დემოკრატიის იდეა თანამედროვე ეტაპზე. 

ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ახალი ქართული 

სახელმწიფოებრიობის მშენებლობაში წარსულის, აწმყოსა და მომავლის 

პოლიტოლოგიური ანალიზის აუცილებლობა განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს, რადგან იგი გააადვილებს ქვეყნის საშინაო და საგარეო 

პოლიტიკის სტრატეგიის შემუშავებას და რეგიონალური და გლობალური 

ინტეგრაციის პროცესში ჩართვას. 

მონოგრაფიულად, დემოკრატიის პრობლემები ქართულ 

პოლიტიკაში ნაკლებად არის შესწავლილი, რაც განაპირობებს საკითხის 

აქტუალობას.  

კვლევის ობიექტი და საგანი: 

ჩვენი კვლევის ობიექტია თანამედროვე საქართველოსთვის 

უაღრესად მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პრობლემა, საქართველოში 

მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესი. კვლევის საგნია, საქართველოს 

უახლესი ისტორიის პერიოდი, 1990-იანი წლებიდან დღემდე; 

საქართველოს სამი პრეზიდენტის ზ. გამსახურდიას, ე. შევარდნაძის და მ. 

სააკაშვილის მოღვაწეობის განხილვის ფონზე და ასევე, 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდში დემოკრატიზაციის 

პროცესთან დაკავშირებული პრობლემების ქართული, ეროვნული 

სპეციფიკა და თავისებურებები. 

კვლევის მიზანი: 

ნაშრომის მიზანია: 

1. ვაჩვენოთ ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების ცალკეული ასპექტების 

კრიტიკული ანალიზისა და საქართველოს მმართველთა 

მოღვაწეობის განხილვის ფონზე (რამდენად შესძლეს მათ 
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დემიკრატიული ინსტიტუციების ჩამოყალიბება) დემოკრატიული 

პრობლემების ქართული, ეროვნული სპეციფიკა და თავისებურებანი;  

2. შევისწავლოთ და განვაზოგადოდ თანამედროვე ქართული 

დემოკრატიის ძირითადი დილემები და გამოწვევები, წარმოვაჩინოთ 

ამ პრობლემების  პოლიტიკურ-ეკონომიკური და სოციალური 

ასპექტები; 

3. გავაანალიზოთ ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარების 

სამომავლო პერსპექტივები. ამ პრობლემატიკის მეცნიერული 

კვლევა-ძიება, პოლიტიკური პროცესებისადმი კრიტიკული მიდგომა 

და პოლიტოლოგიური ანალიზი ჩვენი აზრით ხელს შეუწყობს 

საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების გააზრებას და 

ადეკვატური დასკვნების გაკეთებას.  

საკვლევი თემის მეთოდოლოგიური საფუძველი:  

ნაშრომის კვლევის პროცესი ეყრდნობა ისტორიული კვლევისა და  

პოლიტოლოგიის ზოგადმეთოდოლოგიურ პრინციპებს – შედარებით 

ანალიზს, სისტემატურობისა და სტრუქტურულ-ფუნქციონალურ 

მეთოდებს. პოლიტოლოგიური კვლევის კერძო მეთოდოლოგიური 

პრინციპებიდან გამოყენებულია ბიჰევიორისტული მეთოდოლოგია. 

კვლევის სიახლე: 

 ნაშრომის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს მასში, რომ ის  

არის ქართულ პოლიტიკაში მიმდინარე დემოკრატიული პროცესების 

ანალიზის მონოგრაფიული სახით წარმოდგენის ერთ–ერთი 

მოკრძალებული ცდა, რომელშიც: 

 მოცემულია საქართველოს მმართველთა მიერ დემოკრატიის 

განვითარების კუთხით გადადგმული ნაბიჯების პოლიტოლოგიური 

ანალიზი; 

 გამოკვლეულია დემოკრატიული საქართველოს წინაშე მდგარი 

გამოწვევები ქარიზმატული ლიდერობისა და სეკულარული 

სახელმწიფოს პრობლემების სახით; 
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 გაანალიზებულია ის დილემები და პოზიტიური ასპექტები, რაც 

დაკავშირებულია საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების 

ხელშეკრულებასთან; 

 განხილულია ის რისკები, რომელიც დაკავშირებულია რუსული 

„რბილი ძალის“ გავლენასთან საქართველოში მიმდინარე 

დემოკრატიულ პოლიტიკურ პროცესებზე. 

ძირითადი საკვლევი საკითხები: 

სადისერტაციო თემის დამუშავებისას გამოვკვეთეთ შემდეგი ძირითადი 

საკითხები: 

1. დემოკრატიზაციის პროცესი საქართველოში და ქართული დემოკრატიის 

გაკვეთილები 

1.1 ზვიად გამსახურდია: საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 

1.2 ედუარდ შევარდნაძე: კონტაქტები დასავლეთთან 

1.3 მიხეილ სააკაშვილი: ვარდების რევოლუცია და დემოკრატიული 

ინსტიტუციების მშენებლობის დაწყება 

1.4 ბიძინა ივანიშვილი: ხელისუფლების ცვლის საარჩევნო პრაქტიკის 

დამკვიდრება საქართველოში 

2. ქართული დემოკრატიული სახელმწიფოს თანამედროვე გამოწვევები 

2.1 გზა საპარლამენტო რესპუბლიკისაკენ 

2.2 რუსეთის საგარეო პოლიტიკური სტრატეგია და ქართული 

სახელმწიფოს დილემები 

2.3 საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი და საქართველოს 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება 

2.4 ქარიზმატული ლიდერობის პრობლემა და მისი ქართულ კონტექსტი 

2.5 სეკულარიზმის პრობლემები თანამედროვე საქართველოში 

საკვლევი თემის პრაქტიკული ღირებულება.  

ნაშრომის პრაქტიკულ მნიშვნელობას განსაზღვრავს თავად კვლევის 

საგანი. კვლევის შედეგად მიღებული თეორიული დასკვნები, 

რეკომენდაციები და წინადადებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
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სათანადო სახელმწიფო სტრუქტურების, ისევე როგორც  არასამთავრობო 

ორგანიზაციების და სხვა დაინტერესებულ პირთა მიერ ეროვნულ-

სახელმწიფოებრივი იდეოლოგიისა და საშინაო და საგარეო პოლიტიკური 

დოქტრინის პრობლემებზე მუშაობისას.  

ნაშრომის კვლევის შედეგების მონოგრაფიული წესით გამოცემა 

თავისთავად სიახლე იქნება ქართულ აკადემიურ სივრცეში, რომელსაც 

ექნება როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული დანიშნულება.  

საკვლევი თემის მოცულობა და სტრუქტურა.  

ნაშრომი “დემოკრატიის პრობლემები ქართულ პოლიტიკაში“ 

შედგება რეზიუმეს,  შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, ორი თავის, 

ცხრა ქვეთავის,  და დასკვნისაგან.  ნაშრომს ერთვის გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხა. 

გვერდების რაოდენობა შეადგენს 170 გვერდს. 

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

 რეზიუმეში მოკლედ გადმოცემულია ნაშრომის ანოტაცია, ასევე 

შესავალსა და თავებში განხილული ძირითადი საკითხები. 

შესავალ ნაწილში დასაბუთებულია საკვლევი თემატიკის აქტუალობა, 

განსაზღვრულია კვლევის საგანი, კვლევის ობიექტი, კვლევის მიზანი. 

ნაშრომში განსაზღვრულია ძირითადი საკვლევი საკითხები და კვლევის 

თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. ასევე დასაბუთებულია 

კვლევის სიახლე, ძირითადი შედეგები, თეორიული და პრაქტიკული 

ღირებულება.  

ნაშრომის პირველი თავი  „დემოკრატიზაციის პროცესი საქართველოში 

და ქართული დემოკრატიის გაკვეთილები“ შედგება ოთხი ქვეთავისაგან. 

მასში განხილულია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 

დღემდე საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიზაციის პროცესი და ამ 

კუთხით საქართველოს პრეზიდენტთა და ქვეყნის მეთაურთა მიღწევები და 

წარუმატებლობანი.  
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პირველ ქვეთავში „ზვიად გამსახურდია: საქართველოს 

დამოუკიდებლობის აღდგენა“ გაანალიზებულია საქართველოს პირველი 

პრეზიდენტის - ზვიად გამსახურდიას მმართველობის პერიოდი.   

დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად 

გამსახურდია, ადამიანის უფლებების გამოჩენილი დამცველი იყო 1960-იან 

და 1970-იან წლებში. ის გახლდათ ადამიანის უფლებათა დაცვის 

საინიციატივო ჯგუფის (1970) და საქართველოს ჰელსინკის 

სადამკვირვებლო ჯგუფის (1977) ერთ-ერთი დამფუძვნებელი, რაც ხსნის იმ 

ფაქტს, რომ მას პრეზიდენტობის დასაწყისში  უპირობო მხარდაჭერა 

ჰქონდა დასავლურ პოლიტიკურ წრეებში. შემდგომში მან ეს მხარდაჭერა 

დაკარგა მის მიერ გატარებული  რადიკალური ეთნიკური პოლიტიკის გამო.   

ზვიად გამსახურდიას პრეზიდენტობის პერიოდში საფუძველი 

ჩაეყარა ძველი ბრწყინვალებისა და დაკარგული ტრადიციების 

აღორძინებას, რაც ეროვნული სიმბოლოების, დღესასწაულებისა და 

ქუჩებისათვის ქართული სახელების აღდგენით დაიწყო, მაგრამ სწრაფად 

გადაიზარდა ვნებათაღელვად პოლიტიკური ცხოვრების ყველა სფეროში. 

ზვიად გამსახურდიას მთავრობა ხელს უწყობდა განათლების 

ნაციონალიზაციას; მოხდა ქართული მართლმადიდებული ეკლესიის 

გაიგივება ქართულ სახელმწიფოებრიობასთან.  

ძალაუფლების მოსაპოვებლად ზვიად გამსახურდიამ სრულად 

ისარგებლა იმ ულტრანაციონალისტური განწყობით, რომლიც ქართული 

საზოგადოების ნაწილში არსებობდა. განსხვავებით ზომიერი 

ნაციონალიზმისგან, ულტრანაციონალიზმი გამოირჩევა აგრესიული 

არატოლერანტობით, ქსენოფობიით, საკუთარი ერის „სულიერი მისიის“ წინ 

წამოწევით. თუ ასეთი განწყობა მოსათმენია ჩაგრული ერში, მას შემდეგ, 

რაც ერი ჩაგრული აღარ არის, ასეთი განწყობა წარსულს უნდა ჩაბარდეს. 

სამწუხაროდ, ჩვენს რეალობაში ასე არ მოხდა. ამიტომაც, ზვიად 

გამსახურდიას ეთნიკურმა პოლიტიკამ საზღვარგარეთ განსაკუთრებული 
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მკაცრი კრიტიკა  გამოიწვია და მას  მოგვიანებით „პროვინციული ფაშიზმი“ 

ეწოდა.  

1991 წლის 1 აგვისტოს პრეზიდენტ ბუშის მიერ უკრაინის უმაღლეს 

საბჭოში წარმოთქმული იყო, „კიევური კატლეტის“ (Chicken Kiev) სახელით 

ცნობილი სიტყვა, რომელშიც მან ხაზგასმით დაგმო „ეთნიკურ ზიზღზე 

დამყარებული თვითმკვლელი ნაციონალიზმი“.  

შესაბამისად ზვიად გამსახურდიამაც დასალეთის მფარველობის 

ძებნის ნაცვლად ირჩია რეგიონული მხარდაჭერა. მან შემოიტანა 

,,იბერიულ-კავკასიური სოლიდარობის“ იდეა, რომელიც იდეოლოგიის 

გარკვეულ ქვაკუთხედაც იქცა.  

ეს იდეა გახდა კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ერთნაირად 

მიუღებელი აღმოჩნდა, როგორც დასავლეთისთვის, ისე რუსეთისთვის. 

დასავლეთში ჩათვალეს, რომ ზვიად გამსახურდიას კავკასიური 

ერთობის იდეა, მართალია, პირდაპირ არ გულისხმობდა მკვეთრ 

ანტიდასავლურ განწყობას, მაგრამ გარკვეულ ალტერნატივას უქმნიდა 

ქართველების დასავლურ მისწრაფებებს და არქაული ტომობრივი 

ტრადიციების კულტით, ფსიქოლოგიურად და ემოციურად 

უპირისპირდებოდა დასავლურ ლიბერალურ ღირებულებებს.  

1991 წლის შემოდგომაზე დაწყებული პოლიტიკური კრიზისი ზვიად 

გამსახურდიას რეჟიმის დასასრულის დასაწყისი გახდა და ისტორიაში 

პირველი სახალხოდ არჩეული არაკომუნისტი პრეზიდენტი 15 თვიანი 

მმართველობის შემდეგ პირველ ექსპრეზიდენტად იქცა. 

ზვიად გამსახურდიას დაცემა ხანგრძლივი და გაუთვალისწინებელი 

ფაქტორების ერთიანობით იყო გამოწვეული. არსებითად, მან ვერ შეძლო 

ქვეყნის სოციალური და პოლიტიკური ძალების ჩართვა სახელმწიფოს 

აღმშენებლობის პროცესში.  1990-91 წლებში ეროვნული ერთიანობის 

ემოციური აზვირთება დროებითი აღმოჩნდა და მას არ ახლდა საერთო 

ეროვნული მიზნის გაცნობიერება. საქართველოს მრავალეთნიკური ბუნება, 

შერწყმული ნეოპატრიმონიალურ ტრადიციებთან და ეროვნული 
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ინსტიტუტების არარსებობამ, შექმნა საერთო ღირებულებებისა და 

შემწყნარებლობის არმქონე საზოგადოება.  

პირველი თავის მეორე ქვეთავში „ედუარდ შევარდნაძე: კონტაქტები 

დასავლეთთან“ გაანალიზებულია საქართველოს მეორე პრეზიდენის მიერ 

გამხორციელებული პოლიტიკური ნაბიჯები, თუ რამდენად შეძლო მან 

გამოეყენებინა მის ხელთ არსებული რესურსები საქართველოში 

დემოკრატიის განვითარებისათვის.  

შევარდნაძის პერიოდის პოლიტიკური რეჟიმი გარკვეულ ჰიბრიდს 

წარმოადგენდა – შინაარსით იყო კომუნისტური სახელმწიფო, რომელსაც 

გააჩნდა დემოკრატიის მნიშვნელოვანი ელემენტები. მაგალითად: 

მოქალაქეების თავისუფლების პარალელურად, აღნიშნული თავისუფლება 

ძლიერ იზღუდებოდა კორუფციისა და არაფორმალური გაერთიანებების 

მიერ; არჩევნები ტარდებოდა, მაგრამ მათი შედეგები კითხვის ნიშნის ქვეშ 

იდგა. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ,  იმ პერიოდის სამეცნიერო ნაშრომების 

მიხედვით საქართველო ამ კუთხით არ წარმოადგენდა გამონაკლისს, 

რადგან პოსტ–საბჭოთა სახელმწიფოთა უმეტესობაში მსგავსი ე.წ. 

„ჰიბრიდული რეჟიმები“ დამკვიდრდა, რომელიც არც ტოტალიტარულია 

და არც დემოკრატიული. 

ე. შევარდნაძის მმართველობის პერიოდის მოკლე შეფასება ასე 

გამოიყურება: ადამიანების დევნა, რეპრესიები,  აფხაზეთში ომის გაღვივება, 

საკუთარი ჯარის განიარაღება, შედეგად ტერიტორიების დაკარგვა, ათეულ 

ათასობით დაღუპული და ასეულ ათასობით საკუთარ ქვეყანაშივე 

დევნილი, ქვეყნის პირდაპირი და მენტალური კრიმინალიზაცია, სსრკ 

დაშლის შედეგად საქართველოს კუთვნილ წილზე უარის თქმის (ე.წ. 

"ნულოვანი ვარიანტი"), ქვეყნის ეკონომიკის სრული განადგურება, 

მოსახლეობის ელექტროობის და გაზის გარეშე დატოვება, ნავთზე და 

პურზე რიგები, 8 ლარიანი გაყინული პენსია, ისევ და ისევ ტოტალური 

ნეპოტიზმი და კორუფცია და ბევრი სხვა. 
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სიკვდილის შემდეგ ედუარდ შევარდნაძე CNN-მა ასე დაახასიათა, 

მსოფლიოში მას მიესალმებიან როგორც ადამიანს, რომელმაც ცივი ომის 

დასრულებას შეუწყო ხელი, ხოლო სამშობლოში ის იყო კაცი, რომლის 

პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომაც ფოიერვერკებითა და ტაშით 

აღნიშნეს. კორუფცია, უშუქობა, გაყალბებული არჩევნები, გაუმართავი 

სახელმწიფო მანქანა - არაერთი ადამიანი აფასებს ასე საქართველოში 

პრეზიდენტის პოსტზე მის მოღვაწეობას. 

პირველი თავის მესამე ქვეთავში „მიხეილ სააკაშვილი: ვარდების 

რევოლუცია და დემოკრატიული ინსტიტუციების მშენებლობის დაწყება“ 

გაანალიზებულია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიერ მიღწეული 

წარმატებები და ის შეცდომები, რომელსაც მოყვა მისი ჩანაცვლება 

დღევანდელი ხელისუფლებით.  

მ. სააკაშვილმა მიზნად დაისახა ქვეყნის საშინაო და საგარეო 

პოლიტიკაში მკვეთრად გამოკვეთილი „ევროპული ვექტორის“ გატარება. 

მისი ხელისუფლების ერთ-ერთ მთავარ საგარეო პოლიტიკურ სამიზნეს 

ქვეყნის ნატოში გაწევრიანება წარმოადგენდა. ამ მიმართულებით საკმაოდ 

სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა მოხდა. 2004 წელს საქართველო 

შეუერთდა ნატოსთან ინდივიუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმას 

(IPAP). 2006 წლის 21 სექტემბრიდან საქართველო ნატოსთან ინტენსიური 

დიალოგის ფორმატით თანამშრომლობს. იწყება მნიშვნელოვანი 

პოზიტიური პროცესები ქვეყნის საშინაო პოლიტიკაში; ფიქსირებული 12 

პროცენტიანი საშემოსავლო გადასახადის შემოღების შედეგად, მოკრებილი 

გადასახადების რაოდენობამ სწრაფად იმატა, ისე, რომ 2006 წლის 

ივლისისთვის ბიუჯეტი რვაჯერ გაიზარდა და $3 მილიარდი შეადგინა. 

ასევე გატარდა რეფორმები სხვადასხვა სფეროში.  მის პრიორიტეტს იმ 

ფასეულობების ნგრევა წარმოადგენდა, რომელიც წარმოადგენდა 

სოციალიზმის მემკვიდრეობას,  მაგრამ „ქურდული“ მენტალიტეტის 

წინააღმდეგ ბრძოლის პარალელურად სააკაშვილმა ვერ მოახერხა მისი 

საპირწონე დემოკრატიული და სამართლიანი სასამართლო სისტემის 
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ფორმირება. ლიბერალური ღირებულებების დანერგვა მიმდინარეობდა 

ერთი ხელის მოსმით და უაღრესად არალიბერალურ გარემოში - 

ხელისუფლების ვერტიკალის გაძლიერების პირობებში, რომელიც 

დემოკრატიული მაჩვენებლის უკუპროპორციულია. აღმასრულებელი 

ხელისუფლების მკვეთრად გაძლიერების შედეგად დაირღვა დემოკრატიის 

ერთ ერთი ძირითადი განმსაზღვრელი პრინციპი: ძალაუფლების შტოთა 

გადანაწილება  და დაბალანსება ე.წ. შეკავებისა და გაწონასწორების 

პრინციპი. პოლიტიკური ლექსიკონიდან გაქრა ისეთი მცნებები, როგორიცაა 

„დიალოგი“, „კონსენსუსი“ და „კომპრომისი“. 

მ. სააკაშვილის მმართველობის ამგვარი წინააღმდეგობრივი 

მონაცემების არსებობის გამო, საქართველოს შეფასებისას ხშირია ბინარული 

დახასიათების ტენდენცია: მოდერნიზაცია – დემოკრატიზაციის 

საპირისპიროდ. სწორედ დემოკრატიის ფუნდამენტალური პრინციპების 

იგნორირება გახდა  სააკაშვილის ხელისუფლების ახლით ჩანაცვლების 

მიზეზი. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის 

საქართველოს ისტორიაში პირველად მოხდა  ხელისუფლების 

მშვიდობიანი, არჩევნების გზით შეცვლა. საქართველომ გარდამტეხ 

წარმატებას მიაღწია თავის პოლიტიკურ განვითარებაში და იმავდროულად, 

ის გარკვეულ გაკვეთილადაც კი იქცა პოტენციური დემოკრატიებისთვის 

მსოფლიოში. 

პირველი თავის მეოთხე ქვეთავი „ბიძინა ივანიშვილი: 

ხელისუფლების ცვლის საარჩევნო პრაქტიკის დამკვიდრება საქართველოში“ 

ეძღვნება დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკის ანალიზს, რომელიც 

მთლიანად განსხვავდება წინამორბედებისგან.  

2011 წელს ხელისუფლებაში მოსულმა პრემიერ-მინისტრმა ბ. 

ივანიშვილმა გეზი აიღო დაბალანსებული პოლიტიკისაკენ. 

გარკვეულწილად მას გაუმართლა, რადგან ქართული პოლიტიკური 

პირამიდის სათავეში იმ პერიოდში აღმოჩნდა, როდესაც აშშ–ს 

ხელისუფლების პოლიტიკური სტრატეგია, ანალოგიურად, ცხელ 
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წერტილებში ვითარების გადატვირთვისკენ იყო მიმართული. ბარაკ ობამას 

პოლიტიკის კვალდაკვალ ქართველმა პრემიერ მინისტრმაც დაიწყო 

ურთიერთობების გადატვირთვა რუსეთთან. აშშ–ს რესპუბლიკური 

პარტიის რადიკალური პოლიტიკის ფარგლებში ბ. ივანიშვილის 

დაბალანსებული პოლიტიკა კონტექსტიდან ამოვარდნილი გამოჩნდებოდა, 

დემოკრატიული პარტიის ხელისუფლებაში ყოფნის პირობებში კი 

ვაშინგტონის პოლიტიკის გამტარებელი აღმოჩნდა. 

თუმცა, ხელისუფლების როლის შესუსტებამ მოიტანა რიგი 

უარყოფითი შედეგები როგორც ეკონომიკის სფეროში, ასევე 

პოლიტიკურში. 2013 წლის შემდეგ, როდესაც ბ. ივანიშვილი ფორმალურად 

გადადგა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან, ქართულ პოლიტიკაში 

გაჩნდა არაფორმალური მმართველობის ნიშნები.  

ნაშრომის მეორე თავში „ქართული დემოკრატიული სახელმწიფოს 

თანამედროვე გამოწვევები“ შედგება ხუთი ქვეთავისაგან.  

 აღნიშნული თავის პირველ ქვეთავში „გზა საპარლამენტო 

რესპუბლიკისაკენ“ განხილულია საკონსტიტუციო ცვლილებები 

საქართველოში საპრლამენტო მმართველობის დამკვიდრების 

მიმართულებით. 

საპარლამენტო მოდელი საქართველოში პირველად იქნა 

გამოყენებული პირველი დამოუკიდებლობის პერიოდში.  

მეორეჯერ განხორციელდა ზუსტად 71 წლის შემდეგ „სამხედრო 

საბჭოს“ მიერ, როცა აღდგა 1921 წლის კონსტიტუციის ძირითადი 

პრინციპები.  

1995 წლის კონსტიტუციის შემოღებასთან ერთად საპარლამენტო 

მოდელი საპრეზიდენტოთი შეიცვალა, მაგრამ საუკუნის ბოლოს ქართულ 

პოლიტიკურ დისკურსში კვლავ გაიჟღერა საქართველოში საპარლამენტო 

მოდელის ეფექტურობის კონცეპტმა.   

სამწუხაროდ, საპარლამენტო მოდელის პრიორიტეტების განსაზღვრა 

საქართვლოში მოხდა სერიოზული პოლიტიკური დისკურსების ჩატარების 
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გარეშე. მხოლოდ ცალკეული სამეცნიერო სტატიები მიეძღვნა 

საქართველოში საპარლამენტო მოდელის დადებითი და უარყოფითი 

მხარეების მეცნიერულ პოლიტოლოგიურ ანალიზს.  

ნაშრომში შევეცადეთ ჩამოგვეყალიბებინა საპარლამენტო 

მმართველობის დადებითი და უარყოფითი ასპექტები. განსაკუთრებით 

საყურადღებოდ გვეჩვენა საქართველოსთვის, მისი პოლიტიკური 

ტრადიციიდან გამომდინარე ის პუნქტი, რომლის მიხედვითაც 

მთავრობისაა და მისი მეთაურის პარლამენტის წინაშე პასუხისმგებლობის 

შემთხვევაში გაცილებით რთულია  მოხდეს სახელმწიფო ხელისუფლების 

უზურპაცია მთავრობის ან მისი მეთაურის მიერ.  

თუმცა, საქართველოს თანამედროვე რეალობიდან გამომდინარე, 

სტრუქტურირებული მძლავრი პარტიული ინსტიტუტებისა და სუსტი 

სამოქალაქო საზოგადოების არსებობის პირობებში, რეჟიმის არასწორად 

განვითარების საკმაოდ დიდი საფრთხის წინაშე ვდგებით. 

მეორე თავის მეორე ქვეთავში „რუსეთის საგარეო პოლიტიკური 

სტრატეგია და ქართული სახელმწიფოს დილემები“ განხილულია ის 

გამოწვევები და რისკები, რომელიც რუსული საფრთხის სახით დომოკლეს 

მახვილივით კიდია ქართული სახელმწიფოს თავზე.  

რუსეთის საგარეო პოლიტიკური სტრატეგია ისტორიულად ე. წ. 

“შოლტისა და შაქარლამის” პოლიტიკის განხორციელებაზე იყო 

დაფუძნებული. დროთა განმავლობაში რუსეთმა კიდევ უფრო მეტად 

დახვეწა ხისტი და რბილის ძალის ეფექტური ჩანაცვლების კონცეფცია და 

შესაშური ეფექტურობით განაგრძო საქართველოში მისი გამოყენება. 

2010 წელს რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა 

ოფიციალურად დაადასტურა რბილი ძალის კონცეფციის დამატება 

ეროვნულ საგარეო პოლიტიკის დოქტრინაში. რუსმა დიპლომატებმა მას 

“კულტურული დიპლომატია” დაარქვეს, ხოლო 2013 წელს ტერმინი 

“რბილი ძალა” ორიგინალური ვერსიით გამოჩნდა დოქტრინის ახალ 

ვერსიაში და განისაზღვრა როგორც “საგარეო პოლიტიკური მიზნების 
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მიღწევის საშუალება საინფორმაციო, კულტურული და ტრადიციული 

დიპლომატიის ალტერნატიული საშუალებებით”.  

ეს სტრატეგია კიდევ უფრო დაიხვეწა 2008 წლის რუსეთ-

საქართველოს ომის შემდეგ, რადგან პუტინი მიხვდა, რომ ქართულ 

საზოგადოებას  ომით და მხოლოდ ხისტი ძალის პოლიტიკის გამოყენებთ 

ვერ შემოაბრუნებდა რუსეთისკენ. 

რუსეთის „რბილი ძალის“ სტრატეგიის ერთ-ერთი მთავარი 

კომპონენტია ქართველ ხალხთან ურთიერთობის გამყარება 

მართლმადიდებლური ეკლესიის საშუალებით. ასევე, ჰომოსექსუალების 

უფლებების თემა, რომელიც სულ რაღაც ათიოდე წლის წინ მთელ 

პოსტსაბჭოურ სივრცეში ტაბუირებული იყო, დღეს კრემლის 

“ტრადიციონალისტური” იდეოლოგიის წყალობით საზოგადოებრივი 

ყურადღების ეპიცენტრში მოექცა, მაშინ, როცა უმცირესობის სტატუსის 

თემას ევროპული ქვეყნების საჯარო დისკურსებში იმდენად 

მნიშვნელოვანი ადგილი არ უკავია, როგორც ამის წარმოჩენას კრემლი 

ცდილობს.  

სხვა ზემოქმედების ძლიერი ბერკეტი შეიძლება იყოს სავიზო 

რეჟიმის გამარტივება ან უვიზო რეჟიმის შემოღება. რადგანაც სამუშაო 

რჩება ნომერ პირველ პრიორიტეტად საქართველოში, რუსეთში 

გადაადგილების გამარტივებას საზოგადოების დიდი ნაწილი აღტაცებით 

შეხვდება.  

რუსეთის ამ გააზრებულ საინფორმაციო პოლიტიკას, რომელშიც 

რუსეთის ბიუჯეტიდან დიდძალი თანხები იხარჯება, სამწუხაროდ, 

ქართულმა ხელისუფლებამ საპირწონე ტექნოლოგია ვერ დაუპირისპირა. 

მეორე თავის მესამე ქვეთავში „საქართველოს ევროინტეგრაციის 

პროცესი და საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება“ 

გამოკვეთილია საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების 

ხელშეკრულების ძირითადი ასპექტები.  
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ურთიერთობა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 1992 წელს, 

სსრკ-ს დაშლის შემდეგ დაიწყო. ევროკავშირი იყო ერთ-ერთი პირველი 

საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც საქართველოს რთულ, 

გარდამავალ პერიოდში დახმარება შესთავაზა.  

საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება არის 

ყველაზე ვრცელი, სიღრმისეული, კომპლექსური დოკუმენტი, რომელიც 

ოდესმე მომზადებულა საქართველოს საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და 

ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის შესახებ და რომელიც საქართველოს 

მისცემს ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირებისა და ეტაპობრივი 

ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობას. 

ხელშეკრულების მხარეები იღებენ ვალდებულებას წვლილი 

შეიტანონ საქართველოს პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური და 

ინსტიტუციონალური განვითარების პროცესში, საერთო ინტერესთა  

სფეროების  ფართო სპექტრში  მრავალი მიმართულებით თანამშრომლობის 

გზით, როგორიცაა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, კარგი 

მმართველობა, მათ შორის საგადასახადო სფეროში, სავაჭრო ინტეგრაცია და 

გაღრმავებული ეკონომიკური თანამშრომლობა, ინსტიტუციური 

განვითარება, საჯარო  მმართველობისა და საჯარო სამსახურის რეფორმა და 

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, სიღარიბის შემცირება და 

თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და მართლმსაჯულების სფეროში 

თანამშრომლობა, რაც აუცილებელია წინამდებარე შეთანხმების ეფექტიანი 

განხორციელებისათვის და აღნიშნავენ ევროკავშირის მზადყოფნას, ხელი 

შეუწყოს საქართველოში შესაბამისი რეფორმების განხორციელებას. 

სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად ეს შეთანხმება მოიცავს  

ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებულ ასპექტებსა ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნას, რაც კიდევ უფრო 

გააძლიერებს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სავაჭრო ურთიერთობებს 

მხარეებს შორის.  
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მეორე თავის მესამე ქვეთავში „ქარიზმატული ლიდერობის პრობლემა 

და მისი ქართული კონტექსტი“ განხილულია ქართული პოლიტიკის 

მარადიული პრობლემა - ქარიზმატული ლიდერობა, რომელმაც 

სპონტანური აღორძინება ჰპოვა ქართული სახელმწიფოს განვითარების 

ყველა ეტაპზე. 

ქრიზმატული ლიდერის სახით მოსული საქართველოს სამივე 

პრეზიდენტი, პარლამენტში დომინირებდა თავისი მხარდამჭერებით   და 

თითოეულ მათგანს შეეძლო და აკეთებდა კიდეც ყველაფერს, რასაც 

საჭიროდ ჩათვლიდა. ასეთ პირობებში პოლიტიკურ პრაქტიკაში ხშირად 

ვხვდებით  ქარიზმატული ლიდერის პოლიტიკური ძლიერების 

საზღვრების ზრდის პრობლემას და ხშირ შემთხვევაში ინსტიტუტები 

„პოლიტიკოსების ტანზე იჭრება“. ასე მოხდა ჩვენს რეალობაშიც. 

მეორე თავის მეხუთე ქვეთავში „სეკულარიზმის პრობლემები 

თანამედროვე საქართველოში“ განხილულია მართლმადიდებელი 

ეკლესიისა და ხელისუფლების ურთიერთობის საკვანძო საკითხების 

ცალკეული ასპექტები საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს 

ჩამოყალიბებიდან დღემდე და ყურადღება გამახვილებული გვაქვს იმ 

დილემებსა და გამოწვევებზე, რომელთა წინაშე იმყოფება დღეს ქართული 

საზოგადოება.  

90-იან წლებში საქართველოში მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ 

ფორმალურად დაიწყო არსებობა, მაგრამ დასაწყისში მან ვერ შეძლო ერის 

წინამძღოლის ფუნქციის განხორციელება, რადგან იგი მორალურად 

გატეხილი იყო, საბჭოთა კონტროლქვეშ იმყოფებოდა და უშიშროების 

კადრებით კომპლექტდებოდა.  

90-იანი წლებიდან თანდათანობით იწყება ეკლესიის, როგორც 

ინსტიტუტის გაძლიერება, რასაც ხელი შეუწყო გაუსაძლისმა 

ეკონომიკურმა პირობებმა, უსინათლობამ, უმუშევრობამ, განათლების 

დეფიციტმა და, რაც მთავარია, დემოკრატიული ინსტიტუტების არ 

არსებობამ. 
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ე. შევარდნაძის ეპოქაში თავს იჩენენ სეკულარული იდეები. ისინი 

თანდათან მკვიდრდებიან ქართული საზოგადოების გარკვეული სეგმენტის 

ცნობიერებაში, მაგრამ ამავე დროს იკვეთება მეორე ტენდენციაც - ეკლესიის 

ავტორიტეტის პოლიტიკური პროცესის სამართავად გამოყენების 

ტენდენცია.  

სეკულარული სახელმწიფოსკენ გადადგმული ნაბიჯები დღეს 

საკმაოდ რეალურია და მომავალი პრობლემების თავიდან აცილების 

ბერკეტები მხოლოდ ქართული სახელმწიფოსა და მართლმადიდებლური 

ეკლესიის დიალოგსა და ადექვატური, სახელმწიფოსთვის სასარგებლო 

გადაწყვეტილებების მიღებაზე გადის.  

დასკვნები და რეკომენდაციები 

წინამდებარე ნაშრომის მიზანი იყო გაგვეანალიზებინა დემოკრატიის 

პრობლემები, დილემები და განვითარების პერსპექტივები საქართველოს 

პოლიტიკურ კონტექსტში. დემოკრატიზაციის პროცესის კვლევის ათვლის 

წერტილად მივიჩნიეთ 1990-იანი წლები, რამეთუ თანამედროვე 

საქართველოში დემოკრატიზაციის ნიშნების გამოჩენა ამ პერიოდს 

ემთხვევა.  

ნაპოლეონის სიტყვებია „სკეპტიციზმი ისტორიის ღირსებაა, ისევე, 

როგორც ფილოსოფიის.“ ჩვენც შევეცადეთ ზომიერი სკეპტიციზმის 

ფარგლებში გაგვეანალიზებინა საქართველოს პრეზიდენტთა დამსახურება 

საქართველოში დემოკრატიული პროცესების განვითარების კუთხით. 

პოლიტიკურ პერსონაჟთა შეფასების კრიტერიუმად მივიჩნიეთ პასუხი 

კითხვაზე, თუ როგორ გამოიყენეს მათ ხელთარსებული რეალური 

შესაძლებლობანი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის. ჩვენ 

შევეცადეთ თანამედროვე საქართველოში განვითარებული ცალკეული 

პოლიტიკური პროცესის პოლიტოლოგიური ანალიზის საფუძველზე 

წარმოგვედგინა ჩვენეული ვერსია საქართველოს დამოუკიდებლობის 
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აღდგენის შემდგომ პერიოდში დემოკრატიის განვითარების კუთხით 

მიღწეული წარმატებების შესახებ. კერძოდ: 

 საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა; 

 ზვიად გამსახურდიას მმართველობის პერიოდში მისივე დავალებით 

წამოწყებული ტრანსკავკასიური პროექტები. მაგალითად ერთ–ერთი 

მათგანია ნავთობსადენის მაგისტრალის ეკონომიკური პროექტი, 

რომელიც 1991 წლის 24 სექტემბერს საქართველოს პირველი 

პრეზიდენტის ხელმოწერით დამტკიცდა. თუმცა ძირითადი 

სამუშაოები საქართველოს ისტორიული ფუნქციის დასაბრუნებლად 

მეორე პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის მმართველობის დროს 

შესრულდა. სწორედ ამ დროს აშენდა ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი და 

დაიწყო მაგისტრალური მილსადენის მშენებლობა კასპიის ზღვიდან 

ანატოლიამდე და ხმელთაშუა ზღვამდე.  

 რუსეთის სამხედრო ბაზების გაყვანის შესახებ შეთანხმების მიღწევა, 

რომელიც წამოიწყო ე. შევარდნაძემ და გაფორმდა საქართველოს 

მესამე პრეზიდენტის მ. სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში. 

 საქართველოს გაწევრიანება ევროპულ სტრუქტურებში და ნატოში 

გაწევრიანების მიზნით გადადგმული ნაბიჯები. შესაბამისად, 

საქართველოსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის პარტნიორული 

ურთიერთობების ჩამოყალიბება.  

 დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებისათვის 

გადადგმული ნაბიჯები: სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება, 

ქვეყანაში  ეთნიკური და რელიგიური ნაციონალიზმის დაძლევა. 

შესაბამისი კანონმდებლობის მიღება, რომელის მიხედვითაც 

მკვიდრდება კანონის წინაშე თანასწორობა. მაგალითად, სხვადასხვა 

რელიგიური კონფესიების იურიდიული სტატუსის მინიჭება; ასევე 

ყველა მოქალაქეს მინიჭებული აქვს თანაბარი კონსტიტუციური 

უფლებები (გამოხატვის უფლება, ხმის უფლება, სინდისის 

თავისუფლება). 
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 ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება, რაც ერთ–ერთი 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო საქართველო–ევროკავშირის 

ხელშეკრულების გაფორმების გზაზე;  

 საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების 

გაფორმება.  

მიღწევებზე გაცილებით მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია სხვადასხვა 

პრეზიდენტებისა და პოლიტიკური გუნდების მმართველობის პერიოდში 

მათ მიერ დაშვებული შეცდომების ანალიზი, რადგან, ჩვენი აზრით, ის 

ქართულ საზოგადოებას დაეხმარება ქართული პოლიტიკის 

გაკვეთილებიდან შესაბამისი დასკვნების გამოტანაში და სამომომავლო 

ორიენტირებთან დაკავშირებით რაციონალური პოზიციის ჩამოყალიბებაში. 

ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით შევეცადეთ შეგვედგინა ამ 

პერიოდებში დაშვებული შეცდომების ნუსხა: 

 ხელისუფლების ცვლის არასაარჩევნო პრაქტიკა; 

 დემოგრაფიული პოლიტიკის არარსებობა; 

 სამოქალაქო თანხმობის მიუღწევლობა; 

 2004 წლის კონსტიტუციური ცვლილებების შედეგად 

ხელისუფლების შტოებს შორის გაწონასწორების და კონტროლის 

მექანიზმების მოშლა;  

 კანონის უზენაესობისა და თანასწორუფლებიანობის პრინციპის 

უგულებელყოფა; 

 ადამიანური რესურსების არასწორი გამოყენება; 

 და ბოლოს, დემოკრატიის ყველაზე მძიმე გამოცდა - არაფორმალური 

მმართველობა. რის შესახებაც ქართულ საზოგადოებაში, ჩვენი 

დაკვირვებით, აზრი ორ ნაწილად იყოფა. საზოგადოების ერთი 

ნაწილი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიმღებ პირად  ბიძინა 

ივანიშვილს მიიჩნევს, მეორე კი არ იზიარებს ამ მოსაზრებას.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ საქართველოში ჯერჯერობით ვერ ხერხდება 
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დემოკრატიული მმართველობის კულტივირება, რადგანაც საქართველოს 

ხელმძღვანელ პირებს სახელმწიფო მართვის გამოცდილება არ გააჩნიათ. 

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, საზოგადოებაც და ხელისუფლებაც განიცდიან 

დემოკრატიული მმართველობის გამოცდილებისა და კომპეტენციის 

ნაკლებობას. 

ნაშრომში ასევე გაანალიზებულია ის დილემები და პრობლემები, 

რომელიც ქართული პოლიტიკური დღის წესრიგის ყველაზე მწვავე და 

აქტუალური თემებია კერძოდ: საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ 

პროცსებზე რუსული „რბილი ძალის“ გავლენა, საკონსტიტუციო 

ცვლილებები, საქართველოს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებიდან 

გამომდინარე პოზიტიური ასპექტები და რისკები, სეკულარულ 

სახელმწიფოსთან დაკავშირებული გამოწვევები და ა.შ.  

 ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, თანამედროვე 

საქართველოში დემოკრატიული პროცესების მდგრადი განვითარების 

გაძლიერებისა და გაუმჯობესებისათვის შემდგომი კონკრეტული 

ნაბიჯებისა და ღონისძიებების გასატარებლად ჩატარებული კვლევის 

ფარგლებში შევეცადეთ შეგვემუშავებინა ცალკეული რეკომენდაციები. 

კერძოდ: 

პირველი: საპარლამენტო მოდელის ეფექტურად ფუნქციონირების 

თვალსაზრისით, აუცილებლად მიგვაჩნია კონსტიტუციაში გარკვეული 

ცვლილებების განხორციელება. კერძოდ, საპარლამენტო სისტემის 

უმთავრესი ნიშან-თვისება ისაა, რომ ქვეყანაში ყველაზე ძლიერი 

პოლიტიკური ფიგურა პარლამენტის მიერ არჩეული პრემიერ-მინისტრია, 

რომლის არჩევის ვადებზე შეზუდვა არ არსებობს. ეს ნიშნავს, რომ ერთი და 

იგივე პიროვნება შესაძლებელია პრემიერ-მინისტრად აირჩეს ზედიზედ 

განუსაზღვრელი ვადით.  აღნიშნულის თავიდან ასაცილებლად 

აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს დემოკრატიული პოლიტიკური 

კულტურის ხანგრძლივი ტრადიცია. აღნიშნული პრობლემა არ 

წარმოადგენს საფრთხეს დემოკრატიული დასავლეთისთვის, მაგრამ მწირი 
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დემოკრატიული ტრადიციების მქონე საქართველოში, არ არსებობს იმის 

გარანტია, რომ რომელიმე პრემიერ-მინისტრი არ მოახდენს  ძალაუფლების 

უზურპაციას და ხელისუფლების სათავეში უვადოდ არ დარჩება.   

შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ იმ საფრთხის წინაშე დავდექით, რომლისგან 

დასაცავადაც იყენებენ საპარლამენტო სისტემას მდიდარი დემოკრატიული 

ტრადიციების ქვეყნები.  აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, 

რომ ახალ კონსტიტუციაში პრევენციის მიზნით განისაზღვროს პრემიერის 

უფლებამოსილების კონკრეტული ვადები და ჩარჩოები. 

მეორე: იმისათვის, რომ არ მოხდეს ერთი პიროვნების მიერ 

ძალაუფლების უზურპაცია, საჭიროდ მიგვაჩნია კონსტიტუციაში აისახოს 

უფლებამოსილების დაბალანსების ბერკეტები თავად სამთავრობო 

სისტემაში, რადგანაც საპარლამენტო მოდელი არ იძლევა ამის გარანტიას. 

ამგვარი დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა გერმანიისა და იტალიის 

გამოცდილება, როდესაც უზურპატორები - ადოლფ ჰიტლერი და ბენიტო 

მუსოლინი წარმოიშვნენ საპარლამენტო მოდელის წიაღიდან.  

გერმანიაში საპარლამენტო მოდელმა მხოლოდ მაშინ დაიწყო 

ეფექტური ფუნქციონირება, როდესაც მოხდა კანცლერის უფლებების 

შეზღუდვა სხვა ინსტიტუტების გაძლიერების ხარჯზე.  

სასურველია, რომ გერმანიის მაგალითიდან გამომდინარე მოხდეს 

დასკვნების გაკეთება და დაბალანსებისა და გაწონასწორების მიზნით 

მოხდეს მთავრობის წევრთა კომპეტენციის გაზრდა პრემიერ-მინისტრის 

კომპეტენციის ხარჯზე, რადგან ძალაუფლების დაბალანსება  დემოკრატიის 

მთავარი პრინციპია.   

მესამე: საჭიროდ მიგვაჩნია ხელისუფლების მიერ მოხდეს ახალი 

რუსული სტრატეგიის საპირწონე კონცეფციის შემუშავება. სამწუხაროდ, 

გლობალური პოლიტიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, მსოფლიო 

პოლიტიკური და სოციალური ფონი იმდენად ხელსაყრელია 

რუსეთისთვის, როგორიც არ ყოფილა ბოლო 25 წლის განმავლობაში. 

ამასთანავე, პროდასავლურ ფლანგს ჯერ-ჯერობით არ ყავს ლიდერი, 
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რომელიც შესძლებს ცივილიზებული, დემოკრატიული საზოგადოების 

გაერთიანებას რუსული აგრესიის წინააღმდეგ.  

ამ გლობალური პროცესების ფონზე საქართველოში სულ უფრო 

თვალში საცემია დასავლეთის მიმართ მზარდი ნიჰილიზმი და 

პარალელურად რუსეთის მიმართ გაჩენილი მოლოდინი. ამის მიზეზი, 

გლობალურ ფაქტორებთან ერთად არის,  ასევე, ქართული პოლიტიკური 

ელიტის მიერ დასავლეთთან ურთიერთობის სტრატეგიისა და დასავლური 

კურსის მხარდამჭერი ერთიანი საინფორმაციო პოლიტიკის უქონლობაა. 

სერიოზულ გამოწვევად მიგვაჩნია რუსეთის ხელისუფლების მიერ 

საქართველოსთან არსებული სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების ან გაუქმების 

შეთავაზება;  ასევე, საქართვლოს ტერიტირიული მთლიანობის აღიარებით 

და დევნილების საკუთარ სამშობლოში დაბრუნებით მანიპულირება და 

მართლმადიდებლური ღირებულებებით სპეკულირება.  

თანამედროვე ეტაპზე სასიცოცხლოდ  მნიშვნელოვანია, რომ 

ხელისუფლებამ თავი დაანებოს საკუთარი სისუსტის სხვისთვის 

გადაბრალებას და იპოვოს ძალა, რომ საქართველოს საზოგადოებას 

შესთავაზოს ახალი რუსული სტრატეგიის საპირწონე კონცეფცია. 

ამისათვის, პირველყოვლისა აუცილებელია, ზუსტად გააცნობიეროს 

ქვეყნის წინაშე მდგარი გამოწვევები, რათა მოხდეს მათ დასაძლევად 

აუცილებელი გეგმის ჩამოყალიბებაზე მუშაობა. 

მეოთხე: დასავლური ღირებულებების მხარდაჭერისათვის, 

ხელისუფლებამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ ერთობლივად უნდა 

განახორციელონ სამოქალაქო განათლების პროექტები, რომლებიც 

სენსიტიურ და სადაო საკითხებს ეხება. მაგალითად, საქართველოს მიერ 

ევროსაბჭოს წინაშე აღებული ვალდებულებების კონტექსტში 

საზოგადოების ინფორმირების კამპანიის წარმართვა სამოქალაქო კოდექსში 

მიღებული ცვლილების თაობაზე (რომელიც ეხება ყველა სახის 

უმცირესობების სამართლებრივ სტატუსს) მიზნად უნდა ისახავდეს ფართო 

საზოგადოების გათვითცნობიერებას დემოკრატიის პრინციპებთან 
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დაკავშირებით, რაც, ამავდროულად, იქნება ამ ტიპის კანონმდებლობის 

არასწორი ინტერპრეტაციის გაუვნებელყოფა; 

კიდევ უფრო ამოქმედდეს სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც ხელს 

შეუწყობს უმცირესობათა წარმომადგენელთა მომზადებას საჯარო 

სამსახურში დასაქმებისათვის.  

მეხუთე: საქართველოში მძიმე პოლიტიკურმა და ეკონომიკურმა 

ფონმა, ასევე საზოგადოებაში დაბალი პოლიტიკური კულტურის არსებობამ 

განაპირობა ქარიზმატული ლიდერის მმართველობა, რომელსაც 

თავდაპირველად თუმცა არადემოკრატიული, მაგრამ კანონიერი სახე 

ქონდა, მოგვიანებით კი არაფორმალურ მმართველობაში გადაიზარდა. ეს 

კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს, 

ანგარიშვალდებულებას, დემოკრატიულობას და მმართველობაში 

გამჭვირვალეობის ვალდებულების არსებობას.  

ამ პრობლემის გადასაჭრელად საჭიროდ მიგვაჩნია საქართველოში 

ძლიერი, პასუხისმგებლობის მატარებელი სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარება და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გენერირება; 

მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია მედიის დახმარებითა და  საჯარო 

ღონისძიებების საშუალებების ჩართვით დემოკრატიის უნივერსალურ 

პრინციპებთან დაკავშირებით ინფორმირებულობის დონის გაზრდა 

ქართულ საზოგადოებაში. 

ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა 

დეპარტამენტის საგამოცდო კომისიაში დაცული იქნა 

ორი სემინარი: 

1. ტერორიზმის ფსიქოლოგია     (12.02.2015) 

2. ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკური 

სტრატეგიის ტრანსფორმაცია რბილიდან ჭკვიან ძალამდე (10.07.2015) 
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სამი კოლოკვიუმი: 

1. მმართველობის საპარლამენტო მოდელები და მათი ქართული 

კონტექსტი (12.02.2015) 

2. ქართული დემოკრატიული სახელმწიფოს თანამედროვე გამოწვევები 

(10.07.2015) 

3. პოლიტიკური ლიდერობის პრობლემები ქართულ რეალობაში 

(16.02.2016) 

სადისერტაციო თემის ირგვლივ გამოქვეყნებული მასალა : 

 

1. „სეკულარიზმის დილემები და ქართული პოლიტიკური პრაქტიკა“ - 

საერთაშორისო კონფერენცია „ძირითადი რელიგიური კონფესიები 

და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების ზოგიერთი 

პრობლემები“ მასალები, თბილისი 2015, გვ. 166-172 

2. „მმართველობის საპარლამენტო მოდელების ქართული კონტექსტი - 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „კვალი“, №1-2, 2015, გვ. 43-47 

3. „რუსეთის საგარეო პოლიტიკური სტრატეგია და ქართული 

სახელმწიფოს თანამედროვე გამოწვევები“ - საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, №33, 2016, გვ. 

266-272 

4. „ქარიზმატული ლიდერობის პრობლემა და მისი ქართული 

კონტექსტი“ - საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო 

ვერტიკალები’’, №33, 2016, გვ. 281-287  

5. “საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი - პრობლემები და 

პერსპექტივები" - ღია დიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო 

ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, 

პრაქტიკა)’’, № 2(38), 2016, გვ. 27-39  

 

მონაწილეობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში: 

1. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

"ხელისუფლება და საზოგადოება", სტუ, თბილისი, 2013წ. 

 

2. სამეცნიერო კონფერენცია: "ძირითადი რელიგიური კონფესიები და 

კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები", 

თსუ, თბილისი 2014წ. 
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3. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „მეორე მსოფლიო ომი 

და კავკასია“, სტუ, თბილისი, 2015წ. 

 

4. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

"ხელისუფლება და საზოგადოება" სტუ, თბილისი, 2015წ. 

 

5. სამეცნიერო კონფერენცია: „ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი და 

კავკასია", თსუ, თბილისი 2016წ. 

 


