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შესავალი  
 

,,დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი’’ (DRI)  2019 წლის მაისიდან ახორციელებს 

ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტი ჯგუფების შეკრება-მანიფესტაციების მონიტორინგს. 

ანგარიშში აღწერილია საქართველოში ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტი ჯგუფების მიერ 

განხორცილებული აქციებისა და კონტრ-დემონსტრაციების მონიტორინგის შედეგები.  

შეკრებებისა და დემონსტრაციების მონიტორინგისათვის, დემოკრატიის კვლევის 

ინსტიტუტის გუნდმა მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლების შესახებ ეუთოს 

დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის სახელმძღვანელო 

პრინციპებზე დაყრდნობით შეიმუშავა შეკრებებისა და დემონსტრაციების მონიტორინგის 

სპეციალური ფორმა და მონიტორინგის სახელმძღვანელო პრინციპები.   

წარმოდგენილი ანგარიში 2019 წლის პირველი მაისიდან პირველი  სექტემბრის ჩათვლით,  4 

თვის მონიტორინგის შედეგებს მოიცავს. ამ პერიოდის განმავლობაში DRI ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფების 6 შეკრებას დააკვირდა.  

ანგარიშის მიზნებისათვის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის სტატისტიკური 

მონაცემები გამოთხოვილია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, 

პროკურატურიდან და სასამართლოდან. 

ანგარიშს თან ერთვის მონიტორინგის მიმდინარეობისას გამოვლენილი შედეგების შეჯამება 

და ძირითადი მიგნებები. ანგარიშის მიზანია სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის 

პრევენცია, ულტრამემარჯვენე რადიკალური იდეოლოგიის მატარებელი ჯგუფების მიერ 

წევრთა რეკრუტირებისათვის ხელის შეშლა და სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენელთა ცნობიერების ამაღლება რადიკალური იდეოლოგიის მატარებელი 

ჯგუფების გაძლიერებით გამოწვეული საფრთხეების შესახებ.  
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1. მეთოდოლოგია 
 

ანგარიშში მოცემული ინფორმაცია მიღებულია ულტრამემარჯვენე ჯგუფების1 შეკრება-

დემონსტრაციებზე დასწრებისა და მათზე დაკვირვების შედეგად. მონიტორინგის პროცესში 

,,დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის’’  (DRI) დამკვირვებლები იყენებდნენ მონიტორინგის 

სპეციალურ ფორმას, რომელიც კონკრეტულად მიმდინარე პროექტის მიზნებისთვის 

შემუშავდა. შესაბამისად, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დასკვნები ეფუძნება 

მონიტორების მიერ მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზს.  

მონიტორინგის ფარგლებში მონაცემთა ანალიზისთვის სხვადასხვა სახელმწიფო 

სტრუქტურიდან გამოთხოვილ იქნა საჯარო ინფორმაცია.  

პროექტის მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით, ანალიზის პროცესში გამოყენებულია 

შემდეგი მეთოდოლოგია: 

 ე.წ.  case study ანალიზი, რომელიც გულისხმობს კონკრეტულ და მნიშნელოვან 

მოვლენებზე დაყრდნობით, ულტრამემარჯვენე რადიკალურ დისკურსში საჯარო 

მანიფესტაციების კუთხით არსებული ზოგადი ტენდენციების განსაზღვრას; 

 შედარებითი ანალიზი, რაც მოცემული კვლევის ფარგლებში გულისხმობს  

ადგილობრივი საკანონმდებლო ნორმებისა და ულტრამემარჯვენე ფორმირებების 

მიერ ორგანიზებული მანიფესტაციების პრაქტიკული მხარეების 

ურთიერთავსებადობის დადგენას; 

 სტატისტიკური ანალიზი - საჯარო სტრუქტურებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციისა 

და დამკვირვებელთა ანგარიშებში არსებული მონაცემების ხარისხობრივი ასახვა, ე.წ. 

აღწერითი სტატისტიკის წარმოება. 

შეკრებებისა და დემონსტრაციების მონიტორინგის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდა 

შემდეგი სახის დეტალებზე: 

 შეკრებებისა და მანიფესტაციების პროცესში ულტრამემარჯვენე ჯგუფების 

ლიდერების ან შეკრების მონაწილეების მხრიდან  სიძულვილის ენის ტირაჟირება და 

საჯარო მოწოდებები ძალადობრივი ქმედებებისკენ;  

 წესრიგის დაცვა საჯარო შეკრებებისა და დემონსტრაციების მიმდინარეობისას.  მათ 

შორის, როგორც პოლიციის მითითებებისადმი დამოურჩილებლობის ფაქტების 

გამოვლენა, ასევე, წერილობითი გაფრთხილების წინასწარ განსაზღვრული ჩარჩოების 

დაცვა; 

                                                           

1 ულტრამემარჯვენე დისკურსი მიმდინარე კვლევის ფარგლებში განმარტებულია როი მაკრიდის 

თანამედროვე პოლიტიკური იდეოლოგიების მიხედვით, რაც გულისხმობს იდეოლოგიის იმ 

ნაირსახეობას, რომელიც საკუთარ თავში აერთიანებს რასიზმს, ქსენოფობიას, მიზოგენიას, 

ანტისემიტიზმსა და ჰომოფობიას (Macarid’s, Roy C. Contemporary Political Ideologies: Movements and 

Regimes, 4th ed. Glenview: Scott, Foresman and Co., 1989, p. 231).  
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 დემონსტრაციის პროცესში ძალადობრივი მოწოდებების იდენტიფიცირება 

კონკრეტული პირების ან ჯგუფების მისამართით. ანალოგიური მუქარის შემცველი 

პოსტებისა და ინფორმაციის იდენტიფიცირება სოციალურ ქსელებსა თუ მედიაში; 

 შეკრება-მანიფესტაციების ორგანიზატორთა მიერ ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოს წინასწარი ინფორმირება 

შეკრების/მანიფესტაციის ფორმის, მიზნის, ადგილის, სვლის გეზის, დაწყებისა და 

დასრულების დროის თაობაზე. 

მიმდინარე მონიტორინგის ფარგლებში ასევე განისაზღვრა  სამართლებრივი ჩარჩო, რომლის 

ფარგლებშიც გაანალიზდა ულტრამემარჯვე ჯგუფების მიერ ორგანიზებული საჯარო 

შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობასთან და 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცით დადგენილ საერთაშორისო სტანდარტებთან. 

 

 

 

2. არსებული ვითარების მიმოხილვა  
 

საქართველოში ულტრამემარჯვენე ჯგუფებისა და მოძრაობების მრავალფეროვანი სპექტრია 

წარმოდგენილი. არსებული დაჯგუფებები საკუთარ თავში აერთიანებენ და მოიაზრებენ, 

როგორც სხვადასხვა ტიპის არაფორმალურ დაჯგუფებებს, ასევე ფორმალური სახის 

ერთობებსაც - სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის სახით.  გარდა ამისა, სოციალურ ქსელებში 

არსებობს ათეულობით არაფორმალური ჯგუფი. მათი ნაწილი დარეგისტრირებულია 

როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ არსებული ჯგუფები 

ერთმანეთისგან ხშირად განსხვავდებიან  სხვადასხვა დეტალით, მათ აერთიანებთ აშკარა 

შეუწყნარებლობა ლგბტქ თემის და მათი დამცველების მიმართ, ანტილიბერალური და 

ანტიმიგრანტული რიტორიკა.  
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3. კანონმდებლობის მოკლე მიმოხილვა  
 

რადიკალური და ექსტრემისტი ჯგუფების საქმიანობის (ასევე მათი შეკრებებისა და 

დემონსტრაციების) განსახილველად მოკლედ უნდა შევეხოთ საქართველოს 

კანონმდებლობაში სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის და დისკრიმინაციის 

აღმოსაფხვრელად მიღებულ ზომებს და შესაბამის რეგულაციებს. 

  

3.1. სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული სისხლის სამართლის 

კოდექსში  
 

2012 წლის 27 მარტს სისხლის სამართლის კოდექსში განხორციელებული ცვლილების 

შედეგად, ეროვნულმა კანონმდებლობამ შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაული 

პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად აღიარა.2შესაბამისად, დანაშაულის 

სიძულვილის მოტივით ჩადენა, ამძიმებს პირის პასუხისმგებლობას 531-ე მუხლზე 

მითითებით. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი არ იყენებს 

სიტყვა „სიძულვილს“ და მიკერძოების მოტივის აღსანიშნავად შედარებით სუსტი ემოციის 

გამომხატველი სიტყვა - „შეუწყნარებლობა“ გამოიყენება. სისხლის სამართლის კოდექსში 

ასევე არსებობს სპეციალური ნორმები, რომლებიც აღნიშნული მუხლისგან დამოუკიდებლად 

ვრცელდება სხვადასხვა სიძულვილით (შეუწყნარებლობით) მოტივირებულ დანაშაულზე.3  

საკანონმდებლო ტექნიკის თვალსაზრისით, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში 

მიკერძოების ინდიკატორზე აგებული მოდელი გვხვდება, რომელიც მსხვერპლის 

კონკრეტული ჯგუფისადმი კუთვნილების გარდა მოითხოვს დამატებით მტკიცებულებას, 

რომ ბრალდებულმა შეუწყნარებლობის მოტივით ჩაიდინა დანაშაული.4 ასევე, შესაძლებელია, 

მიკერძოების მოტივს თან ახლდეს დამატებითი მოტივები, მაგალითად, ანგარება.  

სისხლის სამართლის კოდექსით ასევე დასჯადია სიტყვის თავისუფლების ხელყოფა,5  

რელიგიური წესის აღსრულებისათვის ხელის შეშლა,6 შეკრების ან მანიფესტაციის მოწყობის 

ან და მასში მონაწილეობის უფლების განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლა.7  

მიუხედავად იმისა, რომ ზემოთაღნიშნული უფლებების მიზანმიმართული დარღვევა 

აკრძალულია სისხლის სამართლის კოდექსით, კანონმდებლობაში ნაკლებად მძიმე 

                                                           
2  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 531.  
3 მაგალითად, სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 109(2)(დ);  მუხლი 1261. 

4 ანალოგიურ საკანონმდებლო კონსტრუქციას იზიარებს სერბეთის სისხლის სამართლის კოდექსი, 

რომლის 54a მუხლის თანახმად, ,, დანაშაულის ჩადენა პირის რასის, რელიგიის, ნაციონალური ან 

ეთნიკური კუთვნილების, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის 

შეუწყნარებლობის მოტივით, სასამართლოს მიერ მიიჩნევა დამამძიმებელ გარემოებად, თუ ეს არ არის 

კანონით გათვალისწინებული სხვა დანაშაულის მაკვალიფიცირებელი ელემენტი.’’  
5 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 153. 
6 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 155. 
7 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 161.   
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დანაშაულის მომზადება არ არის დასჯადი, გარდა ცალკეული გამონაკლისებისა. 

შესაბამისად, შეუძლებელია ორგანიზატორის დასჯა ცალკეული პირის ან პირთა ჯგუფის 

უფლებების დარღვევისაკენ საჯარო მოწოდებისათვის. მონიტორინგის შედეგებმა აჩვენა, რომ 

ულტრამემარჯვენე  ჯგუფების ლიდერები ახდენენ მიმდევრების მობილიზებას და ღიად 

მოუწოდებენ მხარდამჭერებს შეზღუდონ მათთვის არასასურველ პირთა ჯგუფის უფლებები 

(მათ შორის, ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებით). მიუხედავად ამისა, დანაშაულის 

ჩადენის შემდეგ ემიჯნებიან მხარდამჭერთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებებს და არ 

იღებენ პასუხისმგებლობას.  

                                                                             

ლევან ვასაძის მიერ შექმნილი                                                ულტრამემარჯვენე რადიკალური გაერთიანება                                                                                                                                                                                                                                         

გაერთიანების მხარდამჭერი აქციაზე.                                   ქართული მარშის წევრები  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, აუცილებელია გარკვეული ზომების მიღება 

ულტრამემარჯვენე ექსრემისტი ჯგუფების ლიდერების მიერ ორგანიზებული ძალადობრივი 

ქმედებების გამოვლენისა და პრევენციისათვის.  

 

3.2. ანტიდისკრიმინაციული სამოქალაქო და ადმინისტრაციული 

ნორმატიული აქტები  
 

საქართველოს კანონმდებლობა კრძალავს დისკრიმინაციას. კანონი ,,დისკრიმინაციის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’ საქართველოში არსებულ დაწესებულებებს ავალდებულებს 

თავიანთი საქმიანობა, აგრეთვე სამართლებრივი აქტები და შიდა რეგულაციები, შეუსაბამონ 
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ამ კანონს და სწრაფი და ეფექტური რეაგირება მოახდინონ სავარაუდო დისკრიმინაციის 

ნებისმიერ ფაქტზე. 8 

,,მაუწყებლობის შესახებ’’ საქართველოს კანონით იკრძალება ისეთი პროგრამების გადაცემა, 

რომლებიც რაიმე ფორმით რასობრივი, ეთნიკური, რელიგიური ან სხვაგვარი შუღლის 

გაღვივების, რომელიმე ჯგუფის დისკრიმინაციის ან ძალადობისკენ წაქეზების აშკარა და 

პირდაპირ საფრთხეს ქმნის. ასევე, ისეთი პროგრამების გადაცემა, რომლებიც მიმართულია 

პირის ან ჯგუფის ფიზიკური შესაძლებლობის, ეთნიკური კუთვნილების, რელიგიის, 

მსოფლმხედველობის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის ან სხვა თვისებისა თუ სტატუსის 

გამო შეურაცხყოფისაკენ, დისკრიმინაციისაკენ ან ამ თვისებისა თუ სტატუსის 

განსაკუთრებული ხაზგასმისაკენ. 9 

მიუხედავად ამისა, დისკრიმინაციისა და სიძულვილის ენის შემცველი ნაწარმოებების 

დამზადების, გავრცელებისა და ტირაჟირების აკრძალვა არ ვრცელდება ბეჭდურ პრესაზე და 

ონლაინ მედიაზე, რაც ხელს უწყობს შეუწყნარებლობისა და რადიკალური იდეოლოგიის 

გავრცელებას. საქართველოს კანონი „პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების 

შესახებ’’, რომელიც აწესრიგებს პრესისა და სხვა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების 

გავრცელებას, მიღებულია 1991 წელს, არ შეესაბამება თანამედროვე მოთხოვნებს და ვეღარ 

უზრუნველყოფს სიტყვისა და აზრის თავისუფლებისა და თავისუფალი მეწარმეობის 

პრინციპების შესაბამისად უსაფრთხო, დემოკრატიული და თანასწორი საზოგადოების 

ჩამოყალიბებას. ამგვარად, მასობრივი მაუწყებლობების საშუალობებისგან განსხვავებით, 

რომელთაც ეკრძალებათ დისკრიმინაციისა და სიძულვილის ენის შემცველი მასალების 

გავრცელება, ბეჭდური მედია და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებები, ერთი მხრივ, 

თავისუფლად სარგებლობენ სიტყვის თავისუფლებით, მეორე მხრივ, ყოველგვარი 

შეზღუდვის გარეშე მოქმედებენ დემოკრატიული წეს-წყობილებისა და სიტყვის 

თავისუფლების წინააღმდეგ, ავრცელებენ რა სიძულვილის ენის შემცველ მასალას 

უმცირესობების, ლგბტქ თემის და მიგრანტების შეუწყნარებლობისა და მათი უფლებების 

შეზღუდვისაკენ მოწოდებით. 10  

 

 
 

                                                           
8 „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ’’ საქართველოს კანონი მუხლი 4 
9 „მაუწყებლობის შესახებ’’ საქართველოს კანონი - 56-ე მუხლი 
10 თუმცა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 2391 და 317-ე მუხლებით იკრძალება 

კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების 

დამხობისაკენ, ანდა ასეთი მოწოდების შემცველი მასალის გავრცელება, აგრეთვე ამავე მიზნით 

შეიარაღებისაკენ მოწოდებას, ასევე  რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, 

სოციალური, პოლიტიკური, ენობრივი ან/და სხვა ნიშნის მქონე პირთა ჯგუფებს შორის განხეთქილების 

ჩამოსაგდებად ძალადობრივი ქმედებისაკენ ზეპირად, წერილობით ან გამოხატვის სხვა საშუალებით 

საჯაროდ მოწოდება, თუ ეს ქმნის ძალადობრივი ქმედების განხორციელების აშკარა, პირდაპირ და 

არსებით საფრთხეს. 
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3.3. ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტი ჯგუფები და საქართველოს 

სტრატეგია ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ 
 

2019 წლის 23 იანვრის №53 განკარგულებით, საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა 

,,საქართველოს ეროვნული სტრატეგია ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ’’ და მისი 2019-2021 

წლების სამოქმედო გეგმა. საქართველოში აღნიშნული შინაარსის დოკუმენტი ფაქტობრივად 

უპრეცედენტოა. 

სტრატეგია მიზნად ისახავს ბრძოლას როგორც ტერორიზმის, ასევე ექსტრემიზმისა და 

რადიკალიზაციის წინააღმდეგ. მასში ექსტრემიზმი განმარტებულია, როგორც ,,იდეათა 

ერთობლიობა, იდეოლოგია, რომელიც არ აღიარებს ადამიანთა თანასწორობის პრინციპს, 

მხარს უჭერს სიძულვილს, შეუწყნარებლობას, ძალადობას, საფრთხეს უქმნის ქვეყნის 

დემოკრატიულ წყობას და კანონის უზენაესობას.’’11 რადიკალიზაცია - როგორც ,,პროცესი, 

როდესაც პირი საკუთარი მოსაზრებების გავრცელებისა და გარკვეული იდეოლოგიის 

მხარდაჭერისას შესაძლოა გასცდეს კანონის ფარგლებს და ჩაერთოს ტერორისტულ ან/და 

ექსტრემისტულ საქმიანობაში. აღნიშნულ პროცესში იკვეთება პირის მზაობა მის მიერ 

მხარდაჭერილი იდეოლოგიის მიზნებისათვის დაეთანხმოს  ან/და საჭიროების შემთხვევაში 

მიმართოს ძალადობრივ მეთოდებს.12  

როგორც ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ეროვნული სტრატეგიის 

შემმუშავებელი პირველი დოკუმენტი, საქართველოს ეროვნული სტრატეგია ტერორიზმთან 

ბრძოლის შესახებ დადებით მოვლენად შეიძლება შეფასდეს. სტრატეგია აღმასრულებელი 

ხელისუფლების დონეზე აღიარებს, რომ საქართველოში მოქმედებენ ექსტრემისტული და 

რადიკალური იდეოლოგიის მხარდამჭერი ჯგუფები. დოკუმენტში განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში 

სამოქალაქო საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მესამე სექტორის 

ჩართულობას, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ჩანაწერი ფორმალური ხასიათისაა. არსებული 

მდგომარეობით, არ არსებობს რადიკალიზაციისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ მიმართული 

პროექტი, რომელშიც აკადემიური წრეები, ან არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან 

ჩართული.  

ასევე, უნდა აღინიშნოს ,,ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს ეროვნულ 

სტრატეგიაში’’ არსებული ბუნდოვანება. მართალია, დოკუმენტში სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩართულობა ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის პრევენციის პროცესში, ერთ-ერთ ძირითად 

პრიორიტეტად არის მიჩნეული, მაგრამ არ არის მითითებული კონკრეტული ხედვა ან გზები 

თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს თანამშრომლობა. აღნიშნული, სავარაუდოდ, 

დეტალურად არის გაწერილი სტრატეგიასთან ერთად შემუშავებულ 2019-2021 წლის 

სამოქმედო გეგმაში, რომელიც გასაიდუმლოვებულია. მითითებულ ინფორმაციაზე საჯარო 

წვდომის შეზღუდვა შეუძლებელია გამოწვეული იყოს სახელმწიფო ინტერესების დაცვის 

                                                           

11 ,,ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს ეროვნული სტრატეგია’’ გვ. 5 

12 იქვე გვ. 5 
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აუცილებლობით. სამოქმედო გეგმის გასაიდუმლოება ასევე ეწინააღმდეგება ,,სახელმწიფო 

საიდუმლოების შესახებ’’ საქართველოს კანონს, რომლის თანახმადაც, ინფორმაციაზე საჯარო 

ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, თუ აღნიშნული 

აუცილებელია სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ან სამართალწარმოების 

ინტერესების დაცვისათვის. მიუხედავად აღნიშნულისა, უფლებამოსილი სამთავრობო 

სტრუქტურებიდან ამ ეტაპზე არ იკვეთება მზაობა მოხდეს მითითებული დოკუმენტის (ან 

მისი ნაწილის) განსაიდუმლოვება. ,,დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა’’ (DRI) არაერთხელ 

უშედეგოდ მიმართა შესაბამის ორგანოებს აღნიშნულ საკითხზე. 

საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ექსტრემიზმისა 

და რადიკალიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმა (ან მსგავსი შინაარსის მქონე 

ნორმატიული აქტი) საჯაროა საზოგადოების ჩართულობის გაუმჯობესების მიზნით.13 

საქართველოში აღნიშნული რესურსის არგამოყენება ულტრამემარჯვენე და სხვა 

რადიკალური იდეოლოგიებით მოქმედი გაერთიანებების გაძლიერებას იწვევს.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13 მაგალითად იხ. ნორვეგიის სამოქმედო გეგმა რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის 

წინააღმდეგ: https://www.counterextremism.org/resources/details/id/679/action-plan-against-radicalisation-

and-violent-extremism; დანიის სამოქმედო გეგმა ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის 

პრევენციისათვის: http://uim.dk/publikationer/preventing-and-countering-extremism-and-radicalisation; 

შვეიცარიის ეროვნული სამოქმედო გეგმა რადიკალიზაციისა და ძალდობრივი ექსტრემიზმის 

პრევენციისათვის: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50703.pdf;  საფრანგეთის 

ეროვნული სამოქმედო გეგმა რადიკალიზაციის პრევენციისათვის: 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Prevention_radicalisation/06/0/PNPR_2018-02-23-cipdr-

radicalisation_905060.pdf და სხვა.  

https://www.counterextremism.org/resources/details/id/679/action-plan-against-radicalisation-and-violent-extremism
https://www.counterextremism.org/resources/details/id/679/action-plan-against-radicalisation-and-violent-extremism
http://uim.dk/publikationer/preventing-and-countering-extremism-and-radicalisation
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/50703.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Prevention_radicalisation/06/0/PNPR_2018-02-23-cipdr-radicalisation_905060.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Prevention_radicalisation/06/0/PNPR_2018-02-23-cipdr-radicalisation_905060.pdf
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4. მონიტორინგის შედეგები 

  

4.1. 2019 წლის 17 მაისის აქცია  
 

2019 წლის 17 მაისს, საქართველოს საპატრიარქოს მიერ დაგეგმილი ოჯახის სიწმინდის დღის 

პარალელურად, თბილისში, მთავრობის კანცელარიასთან ჩატარდა ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფების აქცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ გურამ ფალავანდიშვილი, კობა 

დავითაშვილი და სხვა ორგანიზატორები. აქცია დაიწყო 18:00 საათზე და  ერთი სააათის 

განმავლობაში მიმდინარეობდა. მონაწილეებს ხელში სიძულვილის ენის შემცველი 

პოსტერები ეჭირათ. სიძულვილის ენა გამოიყენეს მოწოდებებში გამომსვლელებმაც. აქციაზე 

ლიბერალური ღირებულებების მატარებელი ადამიანები და ლგბტქ თემის წარმომადგენლები 

წარმოაჩინეს ქვეყანაში არსებული სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების სათავედ და 

ქვეყნისათვის საფრთხის შემცველად. გამომსვლელების თქმით, მათი მიზანი იყო 

საქართველოს სკოლებში განათლების სისტემის შეცვლა, ქვეყნის გადაგვარება და ბავშვების 

გარყვნა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ 

იგეგმებოდა სპეციალური ჯგუფების შექმნა, რომლის წევრებსაც მოამზადებდნენ ე.წ. 

,,საინფორმაციო და პოლიტიკურ ბრძოლაში.’’ შეკრებაზე ასევე დაფიქსირდა მოწოდება 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-11 მუხლზე დაყრდნობით, შეზღუდვოდათ 

ლგბტქ თემის წევრებს და მათ უფლებადამცველებს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება. 

აქციაზე ასევე განაცხადეს, რომ ჰქონდათ სურვილი, დაემყარებინათ კონტაქტი ევროპაში 

მოქმედ ანალოგიური იდეოლოგიის მქონე ძალებთან. 

 

4.2. 2019 წლის 14 ივნისის აქცია  
 

2019 წლის 14 ივნისს, თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებმა საქართველოს მთავრობის 

კანცელარიის წინ დაგეგმეს აქცია „სახელმწიფო, სად ხარ?!“ ლგბტქ აქტივისტების ძირითად 

მოთხოვნას წარმოადგენდა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი  ხელისუფლების უმაღლესი 

წარმომადგენლების თანამდებობის პირების მხრიდან, ოფიციალური განცხადების გაკეთება 

თბილისი პრაიდის გარშემო მიმდინარე მოვლენების შესახებ. აქცია საქართველოს მთავრობის 

კანცელარიის წინ 19:00 საათისთვის დაიგეგმა. მას წინ უძღვოდა საპატრიარქოს მიერ 

გაკეთებული განცხადება, რომლითაც ხელისუფლებას მოუწოდებდა, არ დაეშვათ 

საქართველოში თბილისი პრაიდის ჩატარება.  აღნიშნულ აქციასთან დაკავშირებით, 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფებმა გამოაცხადეს მობილიზაცია. აქციის მონაწილეებს და მათ 

მხარდამჭერებს, მთავრობის კანცელარიის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

ჰომოფობიურად განწყობილი ულტრამემარჯვენე ჯგუფების წარმომადგენლები და მათი 

ლიდერები დახვდნენ. აღნიშნულმა პირებმა გამართეს კონტრაქცია. შეკრება ორგანიზებული 

იყო გურამ ფალავანდიშვილის, ლევან ვასაძის და ზვიად ტომარაძის მიერ, რომელთაც 

შეუერთდნენ ულტრამემარჯვენე ჯგუფების სხვა ლიდერებიც: დიმიტრი ლორთქიფანიძე, 

https://www.facebook.com/events/1031290843742197/
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ლევან ჩაჩუა და ალექსანდრე ფალავანდიშვილი. კონტრშეკრებაზე დაფიქსირდა სიძულვილის 

ენის გამოყენების, ძალადობრივი მოწოდებებისა და მუქარის არაერთი შემთხვევა. 

კონტრაქციის წარმომადგენლებმა „სახელმწიფო, სად ხარ?!“ შეკრების მონაწილეებს ბურთები 

და ბოთლები დაუშინეს. მონაწილეებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს 

„ლიბერალის“, „ნეტგაზეთის“ და „ტვ პირველის“ ჟურნალისტებს. მუქარისა და აგრესიის 

სამიზნე ასევე გახდა საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე. აქციის დასასრულისკენ, 

კონტრაქციის რამდენიმე მონაწილემ  ხალხს აქტივისტ ნატა ფერაძის ფიზიკური 

განადგურებისაკენ მოუწოდა. კონტრაქციაზე დაფიქსირდა ანტიდასავლური, 

ანტიამერიკული და პრორუსული გზავნილებიც, როგორც ორგანიზატორების, ისე, 

სასულიერო პირების მხრიდან. მამა დავით ისაკაძემ ოფიციალურად განაცხადა, რომ „მსგავსი 

გარყვნილების დამკანონებელი დასავლეთი სძულთ ქართველებს და სწორედ ამიტომ უყვართ 

რუსეთი.” კონტრაქცია გამოირჩეოდა სიძულვილის ენის გამოყენებით და სხვადასხვა 

ძალადობრივი ქმედებისაკენ მოწოდებით, სამართალდამცავმა ორგანოებმა წესრიგის 

დარღვევის გამო ადმინისტრაციული წესით 28 პირი დააკავეს. აღნიშნულიდან 7 პირს 

შეეფარდა ადმინისტრაციული პატიმრობა, ხოლო დანარჩენები სიტყვიერად გააფრთხილეს.14 

აღსანიშნავია, რომ რიგ შემთხვევებში, მიუხედავად სამართლებრივი საფუძვლების 

არსებობისა, სახელმწიფო ორგანოებმა არ დაიწყეს სისხლისსამართლებრივი დევნა. 

 

4.3. 2019 წლის 19 ივნისის აქცია 
 

2019 წლის 14 ივნისის აქციასთან დაკავშირებით, მსოფლიო საოჯახო კონგრესის 

წარმომადგენელმა საქართველოში ლევან ვასაძემ სატელევზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ 

აპირებდა შეექმნა გაერთიანება, რომლის წევრებიც ქამრების გამოყენებით ხელებს 

შეუკრავდნენ აქციაში მონაწილე ლგბტქ თემის წარმომადგენლებს და იძულებით 

დაატოვებინებდნენ ტერიტორიას, ხოლო თუ პოლიცია მოახდენდა სათანადო რეაგირებას, 

მისი ჯგუფის წევრები კომბლებით დაუპირისპირდებოდნენ. 

ლევან ვასაძის განმარტებით, აღნიშნული გაერთიანების მართვაში მონაწილეობას 

მიიღებდნენ სამხედრო გამოცდილების მქონე პირები და სპორტსმენები. გაერთიანებას 

ექნებოდა იერარქია და სტრუქტურა.15 აღნიშნული მიზნით, ვერის პარკის ტერიტორიაზე 

დაიწყო მოხალისეთა დარეგისტრირება და პირადი მონაცემების შეგროვება. შინაგან საქმეთა 

სამინისტრომ მითითებულ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო.16 ლევან ვასაძის მოწოდებაში 

დანაშაულის ნიშნების არსებობის მიუხედავად, რასაც არაერთი ვიდეოჩანაწერი და სხვა 

პირდაპირი მტკიცებულებები ადასტურებდა, სისხლის სამართლის საქმეზე 

სისხლისსამართლებრივი დევნა ჯერ არ დაწყებულა.17  

                                                           
14 შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, იხ. https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-gantskhadeba/12810 
15 http://www.tabula.ge/ge/story/150536-vasadze-policias-tu-kordonis-garghvevisas-dagvitskebt-cemas-miighebt-komblebis 
16 საქართველოს სსკ-ის 223-ე მუხლის საფუძველზე 
17 2019 წლის 20 სექტემბერის მდგომარეობით  

https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-gantskhadeba/12810
http://www.tabula.ge/ge/story/150536-vasadze-policias-tu-kordonis-garghvevisas-dagvitskebt-cemas-miighebt-komblebis
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უკანონო ფორმირებაში გაწევრიანების მიზნით ხელმოწერების შეგროვება და მსურველთა 

რეგისტრაცია აქტიურად მიმდინარეობდა მომდევნო 3 დღის განმავლობაში. მოხალისეთა 

გაწევრიანებისათვის ხელი არ შეუშლიათ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებს. 

2019 წლის 19 ივნისს, 18:00 საათზე, ილია ჭავჭავაძის გამზირისა და ნოე რამიშვილის ქუჩების 

კვეთაზე, „თბილისი პრაიდის“ ოფისთან გაიმართა გამაფრთხილებელი აქცია. აქციის 

ორგანიზატორები იყვნენ ახალგაზრდული ცენტრი ,,ზნეობა’’, ,,ბავშვთა უფლებების დაცვის 

ასოციაცია’’ და ,,მასწავლებელთა ასოციაცია.’’  

აქცია მიმდინარეობდა სიძულვილის ენის გამოყენებისა და ჰომოფობიური განცხადებების 

ფონზე. მონაწილეებმა მოუწოდეს ხელისუფლებას შეეზღუდა ლგბტქ თემის გამოხატვის 

თავისუფლება. აქციაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ მართლმადიდებელი სასულიერო 

პირები. მამა დავით ისაკაძემ განაცხადა, რომ „თბილისი პრაიდის“ და მსგავსი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ოფისები მიზანმიმართულ საქმიანობას ეწეოდნენ ქართველი ხალხის 

გადასაგვარებლად და „სულიერი გენოციდის“ მოსაწყობად. შესაბამისად, აუცილებელი იყო 

დახურულიყო ყველა აღნიშნული ორგანიზაცია და გაუქმებულიყო სახალხო დამცველის 

ოფისი, ვინაიდან ამ ინსტიტუტის ფუნქციონირება არ ჯდებოდა ქართველი ხალხის 

ინტერესებში. 

 

4.4. 2019 წლის 8 ივლისის მოვლენები 
 

მოვლენების განვითარებამ კულმინაციას მიაღწია 2019 წლის 8 ივლისს. 2019 წლის 7 ივლისს 

,,თბილისი პრაიდმა’’ ღირსების მარშის ჩატარება დააანონსა.18 მოვლენებს წინ უძღვოდა ე.წ. 

გავრილოვის ღამის მოვლენების შედეგად ხელისუფლების მიერ პარლამენტის წინ შეკრებილი 

პროტესტანტების დარბევა,19 2019 წლის 21 ივნისს დაგეგმილი ღირსების მარშის გადადება და 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება, რომლის თანახმადაც, „თბილისი პრაიდის“ 

ორგანიზატორების მიერ დაგეგმილ ადგილებზე და ფორმატით ღონისძიებების ჩატარება, 

პროცესში ჩართული პირების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების 

გათვალისწინებით, იყო შეუძლებელი.20  

აღნიშნულ მოვლენებთან დაკავშირებით, საქართველოში მოქმედმა ულტრამემარჯვენე 

დაჯგუფებებმა და მათმა ლიდერებმა სრული მობილიზაცია გამოაცხადეს.  ლევან ვასაძემ 

საჯაროდ მოუწოდა ხალხს ვერის ბაღში შეკრებისაკენ, რათა ძალის გამოყენებით ხელი 

შეეშალათ ლგბტქ თემის წარმომადგენლებისა და მათი მხარდამჭერებისათვის, ჩაეტარებინათ 

                                                           

18 https://www.interpressnews.ge/ka/article/555066-tbilisi-praidis-inpormaciit-girsebis-marshi-8-ivliss-

gaimarteba/ 

19 http://www.tabula.ge/ge/story/150958-gavrilovis-ghame-rogor-daitsko-darbeva-da-ramdeni-adamiani-

dashavda 

20 შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება იხ. https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-

gantskhadeba/12775?print=1 

https://www.interpressnews.ge/ka/article/555066-tbilisi-praidis-inpormaciit-girsebis-marshi-8-ivliss-gaimarteba/
https://www.interpressnews.ge/ka/article/555066-tbilisi-praidis-inpormaciit-girsebis-marshi-8-ivliss-gaimarteba/
http://www.tabula.ge/ge/story/150958-gavrilovis-ghame-rogor-daitsko-darbeva-da-ramdeni-adamiani-dashavda
http://www.tabula.ge/ge/story/150958-gavrilovis-ghame-rogor-daitsko-darbeva-da-ramdeni-adamiani-dashavda
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-gantskhadeba/12775?print=1
https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministros-gantskhadeba/12775?print=1
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დაანონსებული „ღირსების მარში“. პროცესში საჯაროდ ჩაერთო არაერთი მართმადიდებელი 

სასულიერო პირი, რომელთაც ასევე მოუწოდეს ხალხს დილის 6 საათიდან ცენტრალურ 

ქუჩებზე პატრულირებისაკენ, რათა თავიდან აერიდებინათ ლგბტქ თემის მიერ ჩატარებული 

ნებისმიერი ღონისძიება. ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ლიდერებმა გურამ და ალექსანდრე 

ფალავანდიშვილებმა, ლევან ჩაჩუამ, დიმიტრი ლორთქიფანიძემ და ლევან ვასაძემ „ღირსების 

მარშის“ წინააღმდეგ მხარდამჭერთა მობილიზაცია გამოაცხადეს.  

2019 წლის 8 ივლისს, დილის 9 საათზე, თბილისის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის 

შენობის წინ გურამ ფალავანდიშვილის ორგანიზებით, დაახლოებით 20 ადამიანი შეიკრიბა 

მოთხოვნით, არ დაეშვათ დაანონსებული „თბილისი პრაიდის“ ჩატარება. მას შემდეგ, რაც 

ცნობილი გახდა, რომ პრაიდის ორგანიზატორებმა უარი განაცხადეს ე.წ. ,,ღირსების მარშის“ 

ჩატარებაზე, ულტრამემარჯვენე ძალების ლიდერებმა და მიმდევრებმა ვერის ბაღში 

გადმოინაცვლეს, სადაც მათი მხარდამჭერები იკრიბებოდნენ. მხარდამჭერების 

მობილიზაციაში აქტიურად იყვნენ ჩართული სასულიერო პირები. ულტრამემარჯვენე 

ძალების ძირითადი თავმოყრა ბიზნესმენისა და მსოფლიო საოჯახო კონგრესის 

წარმომადგენლის ლევან ვასაძის გარშემო მოხდა. მან გააჟღერა შეკრებილთა ძირითადი 

მოთხოვნები, რაც უცვლელი დარჩა აქციის განმავლობაში - „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ“ კანონის გაუქმება და ე.წ. „გარყვნილების პროპაგანდის'' კანონით 

აკრძალვა. აღნიშნული განცხადების შემდეგ, ვერის ბაღში შეკრებილებმა საქართველოს 

პარლამენტის წინ გადაინაცვლეს.  

აქციის მიმდინარეობისას ნათელი გახდა, რომ მონაწილეთა ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენდა 

ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეთა შეკრებისათვის ხელის შეშლა, რომლებიც აღნიშნულ 

ტერიტორიაზე მთელი კვირის განმავლობაში იკრიბებოდნენ. დეკანოზმა დავით ისაკაძემ, 

ანტისაოკუპაციო აქციის მონაწილეები უწმინდურ და ცოდვილ ადამიანებად მოიხსენია. 

პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციის მსვლელობისას აქტიურობით გამოირჩეოდნენ 

ბიზნესმენი ლევან ვასაძე, დიმიტრი ლორთქიფანიძე, სანდრო ბრეგაძე და სასულიერო პირი 

დავით ისაკაძე. მიმდინარე დისკურსში შეიმჩნეოდა პრორუსული და ანტიდასავლური 

განცხადებები. 

მკვეთრად ანტიდასავლური გზავნილების ფონზე გამოიკვეთა აქციის მონაწილეთა 

დამოკიდებულება რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციასთან დაკავშირებით. 

ლევან ვასაძემ განაცხადა, რომ დიალოგის მეშვეობით აპირებს დაარწმუნოს რუსეთი, 

დააბრუნოს დაკარგული ტერიტორიები, ხოლო აქციაზე გამოსულმა სასულიერო პირებმა 

არაერთხელ მიუთითეს, რომ მთავარია ზნეობრივი და ეროვნული ღირებულებების 

შენარჩუნება, თორემ ტერიტორიების დაბრუნება თავისთავად, უფლის დახმარებით მოხდება. 

აქციის მონაწილეებს ეჭირათ სიძულვილის ენის შემცველი პოსტერები.  

აქციის მონაწილეთა და გამომსვლელთა აბსოლუტური უმრავლესობა მამაკაცი იყო. ერთ 

შემთხვევაში, როდესაც ქალმა გამომსვლელმა მონაწილეთა ნაწილისთვის მიუღებელი 

პოზიცია დააფიქსირა, მას მიკროფონი ჩამოართვეს და არ მისცეს საუბრის გაგრძელების 

საშუალება. აქციის მონაწილეები გამოირჩეოდნენ ჰომოფობიური და სიძულვილის ენის 
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შემცველი რიტორიკით. აქციის მონაწილეებმა ანტისაოკუპაციო აქციის ორგანიზატორს 

მიხეილ მშვილდაძეს ბოთლები ესროლეს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. 

სიტუაცია რუსთაველის გამზირზე განსაკუთრებით საღამოს 7 საათისთვის დაიძაბა, როდესაც 

ოკუპაციის საწინააღმდეგო აქციის მხარდამჭერები პარლამენტის წინ მდებარე ტერიტორიაზე 

გამოცხადნენ. ორი პარალელური აქციის მონაწილეთა ერთმანეთისგან გასამიჯნად, მთელ 

პერიმეტრზე სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელები იყვნენ მობილიზებული.  

მიუხედავად სხვადასხვა სახის ექსცესების და წინააღმდეგობებისა, დღის ბოლოს, 

ანტისაოკუპაციო აქციის წარმომადგენლებმა მოახერხეს მშვიდობიანად ჩაეტარებინათ 

საკუთარი აქცია და უზრუნველეყოთ მისი მშვიდობიანი დასრულება. 

 

4.5. 2019 წლის 25 ივლისს საქართველოს მთავრობის კანცელარიასთან 

ჩატარებული აქცია 
 

2019 წლის 25 ივლისს ჩატარებული აქცია, წინა დემონსტრაციებისგან გამოირჩეოდა 

განსხვავებული თემატიკით და შედარებით ნაკლები რადიკალური განცხადებით. აქცია 

დავით-გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებულ დაძაბულობას ეხებოდა.   

2019 წლის 23 ივლისს ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტი ჯგუფის ერთ-ერთმა ლიდერმა გურამ 

ფალავანდიშვილმა პერსონალურ ფეისბუქ გვერდზე დაწერა აქციის შესახებ და საზოგადოებას 

მოუწოდა, მონაწილეობა მიეღო წმინდა გარეჯის დაცვაში.  

შეკრების მიმდინარეობისას გურამ ფალავანდიშვილმა განაცხადა, რომ „საქართველოს 

მთავრობა არის ამერიკის შეერთებული შტატების ქვედანაყოფის მძევალი,’’ რომელიც არ 

იმსახურებს ნდობას. აქციაზევე მოითხოვეს, დავით გარეჯის საკითხზე აზერბაიჯანთან 

მიმდინარე მოლაპარაკებებში ერთ-ერთ წევრად ჩართულიყო მათი წარმომადგენელი 

ავტორიტეტული ფიგურა. ფალავანდიშვილის განცხადებით, აღნიშნული პიროვნება 

ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს მიაწოდებდა სრულ ინფორმაციას იმ მიმდინარე კრიზისსა თუ 

მიღწევებზე, რაც დავით გარეჯის გარშემო აზერბაიჯანულ მხარესთან მოლაპარაკებებს 

შეეხება. 

აქციაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული პარტნიორული 

ურთიერთობის მიმართ ულტრამემარჯვენე ძალების უარყოფით დამოკიდებულებას. 

შეკრების მონაწილეთა თქმით, მხოლოდ საქართველოა დაინტერესებული 

კეთილმეზობლური ურთიერთობების შენარჩუნებით. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ 

აზერბაიჯანის მხრიდან არ იქნება შესაბამისი დათმობები, აქციის ორგანიზატორის 

განცხადებით, საქართველოს კიდევ ჰყავს მეზობელი, რომელსაც შეუძლია დადებითი 

გავლენა მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკაზე და უზრუნველყოს იგი ბუნებრივი წიაღისეულით.  

აქციის დასასრულისკენ, შეკრებილმა აქტივისტებმა მოაწყვეს მსვლელობა საქართველოს 

საგარეო საქმეთა სამინისტროსკენ დროშებითა და შეძახილებით, რომ დავით გარეჯს არ 

დათმობენ. სამინისტროსთან მათ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს მთავრობას დავით გარეჯის 
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საკითხთან მიმართებით მეტი პრინციპულობისკენ და ერთკვირიანი ვადა მისცეს ძირითადი 

მოთხოვნის - დავით გარეჯის თაობაზე მიმდინარე მოლაპარაკებებზე საკუთარი 

წარმომადგენლის დაშვების, დასაკმაყოფილებლად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პირველ 

აგვისტოს გაცილებით ფართომასშტაბიანი აქციის მოწყობით დაიმუქრნენ.   

 

4.6. 2019 წლის 12 აგვისტოს ბათუმში ჩატარებული აქცია 
 

2019 წლის 12 აგვისტოს, ბათუმში, დიდგორობის აღსანიშნავად ორგანიზაციების: „მწვანე 

მომავალი საქართველოსთვის“, „ალტერნატივა საქართველოსთვის“ და „ალტ-ინფოს“ გუნდის 

ორგანიზებით ჩატარდა აქცია. შეკრების ძირითად მიზეზად დასახელდა საქართველოს 

ეკონომიკური დასუსტების პირობებში მისი ზოგიერთი მეზობლის ამბიცია ქალაქ ბათუმზე 

და თურქეთის დემოგრაფიული და ეკონომიკური გავლენის გაზრდა აჭარაზე.21  

აქცია ჩატარდა სასულიერო პირების მონაწილეობით. მოეწყო მსვლელობა ბათუმის 

ცენტრალური პარკიდან გმირთა მოედნისაკენ. მსვლელობაში ათასამდე პირმა მიიღო 

მონაწილეობა. მითითებული აქცია გამოირჩეოდა რამდენიმე ასპექტით. უპირველეს ყოვლისა, 

DRI-ს პროექტის მიმდინარეობისას, ეს იყო პირველი შეკრება, რომელიც გაიმართა 

დედაქალაქის გარეთ. ასევე, შეკრებები მკვეთრად ანტი-თურქული და ანტი-მიგრანტული 

გახდა. აქციაზე „ალტ-ინფოს“ ჯგუფის წევრმა ზურაბ მახარაძემ აღნიშნა, რომ ხელისუფლება 

შეგნებულად ცდილობს დააკნინოს დიდგორის ბრძოლის მნიშნველობა და ეს თარიღი ერთ 

უბრალო დღედ აქციოს. "ალტ-ინფოს“ ჯგუფის მეორე წევრმა გიორგი ქარდავამ აღნიშნა, რომ 

მეთერთმეტე საუკუნეში მუსულმანური მტრული ქვეყნების გარემოცვაში მყოფი საქართველო 

ზუსტად ანალოგიური გეოპოლიტიკური გამოწვევების წინაშეა დღესაც და მოუწოდა ხალხს 

ჭეშმარიტი რწმენის დაცვისკენ, რამაც შესაძლებელი გახადა საქართველოს აღორძინება. ასევე, 

აქციის მონაწილეებმა დაუშვებლად მიიჩნიეს საქართველოში ათათურქის სასახლისა თუ 

მეჩეთის აშენების გზით თურქული კულტურული ექსპანსია. შეკრებაზე ასევე გაჟღერდა 

მოთხოვნა, ქართული საზოგადოების თვითშეგნების გაძლიერების მიზნით დიდგორობა 

გამოცხადებულიყო ეროვნულ დღესასწაულად. აღნიშნულის თაობაზე დაიწყო 

ხელმოწერების შეგროვება.  

 

 

 

 

                                                           

21 იხ. https://www.youtube.com/watch?v=OxS11wcWe8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=OxS11wcWe8Y
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5. დაკვირვების შედეგების შეჯამება და ძირითადი 

ტენდენციები 
 

მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა, რომ: 

 ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტი გაერთიანებები აქტიურად იყენებენ ონლაინ მედია 

პლატფორმას და სოციალურ ქსელებს შეკრებების დასაგეგმად და მხარდამჭერების 

მოსაზიდად; 

 სამართალდამცავი ორგანოები ვერ ახდენენ ექსტრემისტული ორგანიზაციების მიერ 

ახალი წევრების რეკრუტირებისა და რადიკალიზაციის პრევენციას; 

 აღნიშნული ჯგუფები საჯაროდ აცხადებენ, რომ მათი მთავარი მიზანია ქვეყანაში 

ნაციონალისტური მმართველობის წესის დამყარება, რაც ეწინააღმდეგება 

ლიბერალიზმს და რომლის მისაღწევად ძალადობაც კი დასაშვები და 

გამართლებულია.22 მიუხედავად ამისა, შესაბამისი ორგანოები სათანადოდ ვერ 

აფასებენ ამგვარი დაჯგუფებების გაძლიერებით გამოწვეულ საფრთხეს;   

 ულტრამემარჯვენე რადიკალური იდეოლოგიის მქონე ჯგუფების შეკრებებზე ხდება 

ლიბერალური ღირებულებების მატარებელი პირების/ორგანიზაციების დემონიზაცია. 

ლიბერალიზმი და ტოლერანტული პოლიტიკა მიიჩნევა სახელმწიფოში არსებული 

სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების სათავედ. ამ კონტექსტში სიძულვილის 

ენის გამოყენება, ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტი ჯგუფების მხარდამჭერებში 

(დემონსტრაციებზე დამსწრეთა აბსოლუტური უმრავლესობა ახალგაზრდა მამაკაცია) 

ზრდის აგრესიას მათთვის მიუღებელი იდეოლოგიის მატარებელ პირთა მიმართ; 

 ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ერთ-ერთ ძირითად სამიზნეს  ლგბტქ თემი და მათი 

უფლებადამცველები წარმოადგენენ. ჯგუფების ლიდერები აღნიშნულ პირებს 

პედოფილებად და პედოფილიის მხარდამჭერებად წარმოაჩენენ. ლგბტქ თემის 

წარმომადგენლებზე ძალადობა მართლდება ბავშვების დაცვისა და პედოფილიის 

პრევენციის სურვილით; 

 მონიტორინგმა ცხადყო, რომ ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტი ჯგუფები, უმეტეს 

შემთხვევაში, არ ასრულებდნენ შესაბამისი ორგანოსთვის შეკრების ან დემონსტრაციის 

თაობაზე წინასწარ წერილობითი შეტყობინების ვალდებულებას; 

 ულტრამემარჯვენე რადიკალური იდეოლოგიის მატარებელი ჯგუფები აქტიურად 

ეწევიან მხარდამჭერთა რეკრუტირებას. ორ შემთხვევაში, რომელსაც „დემოკრატიის 

კვლევის ინსტიტუტის“ თანამშრომლები აკვირდებოდნენ, შეკრების 

ორგანიზატორებმა მხარდამჭერებს მოუწოდეს, სპეციალური ფიზიკური და 

იდეოლოგიური მომზადების მისაღებად სხვადასხვა ჯგუფებში 

გაწევრიანებულიყვნენ. განსაკუთრებით აღსანიშნავია „მსოფლიო საოჯახო კონგრესის“ 

წარმომადგენლის - ლევან ვასაძის მოწოდება კომბლებით შეიარაღებული 

                                                           

22 https://www.youtube.com/watch?v=HvxKvyYG9Ys&t=35s  

https://www.youtube.com/watch?v=HvxKvyYG9Ys&t=35s
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გაერთიანების შექმნისკენ და საჭიროების შემთხვევაში, პოლიციის წინააღმდეგ ძალის 

გამოყენებისაკენ.23 მიუხედავად მოწოდებაში სისხლის სამართლის კოდექსით24 

გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნების არსებობისა, აღნიშნულ საქმეზე 

სისხლისსამართლებრივი დევნა დღემდე არ დაწყებულა;   

 ულტრამემარჯვენე რადიკალური იდეოლოგიის მატარებელი ჯგუფები 

სამართლებრივი და პოლიტიკური მეთოდების გამოყენებით ცდილობენ, მათთვის 

მიუღებელ პირებს შეუზღუდონ აზრის გამოხატვის თავისუფლება;25 

 ულტრამემარჯვენე  ექსტრემისტი ჯგუფების ლიდერები ფრთხილობენ მედიასთან 

ურთიერთობისას. ისინი იყენებენ არაძალადობრივ ტერმინებს და ცდილობენ არ 

გასცდნენ გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს. როგორც წესი, ლიდერები 

საუბრობენ მშვიდობიან არაძალადობრივ პროტესტზე და საკუთარ თავს 

ავტორიტეტებად არ აიდენტიფიცირებენ. მიუხედავად ამისა, მონიტორინგის შედეგად 

ვლინდება, რომ აქციებში ძირითადად მონაწილეობას იღებდნენ ჯგუფები, რომლის 

წევრებიც ატარებენ მსგავს ჩაცმულობას, გააჩნიათ ერთმანეთის ამოსაცნობი ნიშნები, 

გარკვეული სტრუქტურა და მოქმედების გეგმა.  შესაბამისად, სახეზეა გარკვეული 

ჯგუფის ერთიანი და კოორდინირებული საქმიანობა ცალკეულ პირთა ორგანიზებითა 

და მოწოდებით; 

 ულტრამემარჯვენე ორგანიზაციების შეკრება-დემონსტრაციებში მონაწილე პირთა 

აბსოლუტური უმრავლესობა მამაკაცია. ქალთა ოდენობა აღნიშნულ აქციებზე, 

როგორც წესი, რამდენიმე ათეულს არ აღემატება. ისინი არ იღებენ აქტიურ 

მონაწილეობას ჯგუფების საქმიანობაში და არ გამოდიან სიტყვით შეკრების დროს. 

ამასთან, ყველა ულტრამემარჯვენე ორგანიზაციის ლიდერი მამაკაცია;  

 სამართალდამცავი ორგანოები არაეფექტურ მეთოდებს იყენებენ ულტრამემარჯვენე 

რადიკალური იდეოლოგიის მქონე ორგანიზაციების წინააღმდეგ. უკიდურეს 

შემთხვევაში ხდება პირის ადმინისტრაციული წესით დაკავება. მიუხედავად 

საკმარისი საფუძვლისა, აღნიშნული ორგანიზაციის წევრებისა და ლიდერების მიმართ 

სისხლისსამართლებრივი დევნა არ ხორციელდება. 26 

                                                           

23 https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/108876/vasadze-lgbtq-praidis-tsinaagmdeg-legionis-sheqmnas-gegmavs 

24 სისხლის სამართლის კოდექსი, 223-ე მუხლი, უკანონო ფორმირების შექმნა, ხელმძღვანელობა, ასეთ 

ფორმირებაში გაწევრება, მონაწილეობა ან/და უკანონო ფორმირების სასარგებლოდ სხვა საქმიანობის 

განხორციელება 

25http://www.tabula.ge/ge/story/151963-vasadze-gauqmdes-antidiskriminaciuli-kanoni-da-aikrdzalos-

garkvnilebis-propaganda?fbclid=IwAR1L5emzuJEhRD06-zyN0KYtwrV9jHFnu9sB3jbD-

wfdDRauM1ZnU2MaEbA 

26 მაგალითად, 2019 წლის 14 ივნისს, საქართველოს მთავრობის კანცელარიის წინ გამართულ აქციაზე, 

დაუდგენელი პირები სამოქალაქო აქტივისტ ნატა ფერაძეს დაედევნენ შეძახილებით ,,დაამტვრიეთ’’; ,,მოკალით’’ 

შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების საკმარისი რაოდენობის მობილიზირებისა, 

აღნიშნულ ფაქტზე სისხლისსამართლებრივი დევნა არ არის დაწყებული.   

https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/108876/vasadze-lgbtq-praidis-tsinaagmdeg-legionis-sheqmnas-gegmavs
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=209#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=209#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426?publication=209#!
http://www.tabula.ge/ge/story/151963-vasadze-gauqmdes-antidiskriminaciuli-kanoni-da-aikrdzalos-garkvnilebis-propaganda?fbclid=IwAR1L5emzuJEhRD06-zyN0KYtwrV9jHFnu9sB3jbD-wfdDRauM1ZnU2MaEbA
http://www.tabula.ge/ge/story/151963-vasadze-gauqmdes-antidiskriminaciuli-kanoni-da-aikrdzalos-garkvnilebis-propaganda?fbclid=IwAR1L5emzuJEhRD06-zyN0KYtwrV9jHFnu9sB3jbD-wfdDRauM1ZnU2MaEbA
http://www.tabula.ge/ge/story/151963-vasadze-gauqmdes-antidiskriminaciuli-kanoni-da-aikrdzalos-garkvnilebis-propaganda?fbclid=IwAR1L5emzuJEhRD06-zyN0KYtwrV9jHFnu9sB3jbD-wfdDRauM1ZnU2MaEbA
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6. მოსაზრებები და მიგნებები 
 

ანგარიშში ასახულია 4 თვის განმავლობაში ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტი ჯგუფების 

შეკრება-დემონსტრაციების მონიტორინგის შედეგად მოპოვებულ მონაცემთა ანალიზი.  

,,დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის’’ (DRI) გუნდის აზრით, წარმოდგენილი მიგნებები 

წარმოაჩენს საქართველოში ულტრამემარჯვენე ექსტრემიზმისა და რადიკალიზაციის 

ასპექტებს და მისი პრევენციის საუკეთესო საშუალებებს. დაკვირვების შედეგების 

გათვალისწინებით, DRI გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ: 

 დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოს შექმნა, რომელიც მოახდენს ინტერნეტ 

სივრცეში არსებული ულტრამემარჯვენე ექსტრემისტული და რადიკალური 

ნარატივის შესწავლასა და ანალიზს, სავარაუდოდ, ხელს შეუწყობს მოსახლეობისა და 

სახელისუფლებო სტრუქტურების ინფორმირებას, ასევე, მნიშვნელოვან გავლენას 

მოახდენს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის პრევენციაზე; 

 შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები სისხლის, სამოქალაქო და 

ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში, სავარაუდოდ, დადებით გავლენას 

მოახდენს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის პრევენციაზე და შეამცირებს 

სიძულვილის ენის გავრცელებას ბეჭდურ მედიაში, სოციალურ ქსელებსა და ონლაინ 

გამოცემებში; 

 საზოგადოებასთან, აკადემიურ წრეებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 

სახელმწიფოს თანამშრომლობა შეამცირებს რადიკალური იდეოლოგიის გავრცელებას 

ინტერნეტში, უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობას ექსტრემიზმისა და 

რადიკალიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში და, სავარაუდოდ, შეამცირებს 

სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის რიცხვს.     

 

 

 
 

                                                           

იხ. https://netgazeti.ge/news/372456/ ასევე ლევან ვასაძის მოწოდება კომბლებით შეიარაღებული დაჯგუფების 

შექმნაზე: https://bit.ly/2knQefs   

https://netgazeti.ge/news/372456/
https://bit.ly/2knQefs

