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Kryzys polityczny w Gruzji po wyborach parlamentarnych  

W nocy z 8 na 9 listopada br. gruzińska policja użyła armatek wodnych 

przeciwko demonstrantom, protestującym przeciwko sfałszowanym wyborom. 

Gruzińskie Marzenie (GM), partia oligarchy Bidziny Iwaniszwilego, 

31 października br. pokonała pozostałe ugrupowania z wynikiem 48,23 proc. 

głosów, dającym 74 miejsca w 150-osobowym parlamencie. W dniu głosowania 

opozycja zapowiedziała bojkot wyborów ze względu na liczne przypadki 

naruszeń, prób przekupstwa i zastraszania wyborców oraz członków komisji 

wyborczych. Na 21 listopada zaplanowano drugą turę w 16 okręgach 

jednomandatowych. Wszystkie partie, które weszłyby do parlamentu, 

zadeklarowały, że nie przyjmą mandatów, wezwały też społeczeństwo 

do protestów, a rząd do powtórzenia wyborów. Natomiast Gruzińskie Marzenie, 

powołując się na oceny obserwatorów międzynarodowych, uważa, że wybory 

były demokratyczne i oskarżenia opozycji o ich sfałszowanie są bezzasadne. 

Jeszcze na początku ubiegłego tygodnia niewielkie grupy demonstrantów pojawiły się 

pod lokalami Centralnej Komisji Wyborczej (CKW), obecnie wroga publicznego numer 

jeden, domagając się umożliwienia obserwacji ponownego przeliczania głosów. Władze 

zatrzymały kilka osób w związku z tymi zgromadzeniami. Irakli Kobachidze, były 

przewodniczący parlamentu, zasygnalizował ponadto, że zdaniem rządu partie poza 

parlamentem nie powinny być finansowane przez państwo. Na podstawie zeznań tego 

polityka Służba Bezpieczeństwa Gruzji wezwała przedstawicieli opozycyjnego 

Zjednoczonego Ruchu Narodowego (ZRN) w sprawie rzekomego mobilizowania grup 

uzbrojonych w pałki i paralizatory. Jednocześnie GM zapowiedziało, że jest gotowe 
do negocjacji z opozycją. 

Rozkład sił w parlamencie po I turze 

W obecnej sytuacji GM mogłoby liczyć łącznie na maksymalnie 90 miejsc po drugiej turze 

ze względu na mechanizm blokujący, przewidziany w nowych przepisach wyborczych. 

Choć ugrupowanie Iwaniszwilego osiągnęłoby większość parlamentarną, zgodnie 

z konstytucją na pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu musi być obecnych co 

najmniej stu deputowanych (dwie trzecie ogółu wybranych). Konstytucja nie precyzuje 

jednak co powinno się stać w przypadku nieuzyskania kworum.  

Oprócz GM, do parlamentu weszłyby Zjednoczony Ruch Narodowy (ZRN, partia byłego 

prezydenta Micheila Saakaszwilego), Europejska Gruzja – Ruch dla Wolności (odłam 

ZRN), Alians Patriotów (prokremlowska partia nacjonalistów), blok Giorgiego 

Waszadzego Strategia Aghmaszenebeli, Lelo (centrowa partia skonfliktowanego 

z Iwaniszwilim biznesmena Mamuki Chazaradzego), Girczi (liberalna partia Zuraba 

Dżaparidzego), partia aktywisty miejskiego Aleko Elisaszwilego Obywatele oraz Partia 

Pracy Szałwy Natelaszwilego. Jednoprocentowego progu wyborczego nie przekroczyło 

ugrupowanie Nino Burdżanadze Ruch Demokratyczny.  
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Większa dywersyfikacja składu parlamentu wynika z przyjęcia przez rząd nowych 

przepisów wyborczych w czerwcu br. w wyniku masowych protestów trwających 

od czerwca 2019 roku do marca br. Ich pierwotną przyczyną było pozwolenie na zajęcie 

przez rosyjskiego deputowanego, Siergieja Gawriłowa, miejsca przewodniczącego 

parlamentu w czasie specjalnej sesji parlamentarnej państw prawosławnych. Później 

wystąpienia nabrały charakteru antyrządowego. Ponownie wybuchły w listopadzie 2019 

roku, gdy lider GM, milioner Bidzina Iwaniszwili, złamał daną protestującym obietnicę 

przejścia z wyborczego systemu mieszanego na proporcjonalny. Porozumienie między 

oligarchą i opozycją wypracowano dopiero w marcu br. Chociaż nie wszystkie 

wynegocjowane założenia rząd wdrożył w czerwcowych poprawkach (m.in.: odłożono 

w czasie całkowite odejście od okręgów jednomandatowych), to nowe prawo znacznie 

utrudniało konsolidację władzy w rękach jednej partii – m.in.: nie może ona uformować 

samodzielnego rządu, jeśli uzyskała z list proporcjonalnych mniej niż 40 proc. Obniżono 

także próg wyborczy do 1 proc. 

Na wynik wiodącej partii opozycyjnej, ZRN, miały z pewnością wpływ wypowiedzi 

Micheila Saakaszwilego, byłego prezydenta, obecnie obywatela Ukrainy. W ojczyźnie 

kojarzony jest przede wszystkim z systemowym nadużywaniem władzy i wręcz mafijnym 

stylem rządzenia. ZRN zaproponował go jako kandydata na wicepremiera, on sam też 

w wypowiedziach dla mediów niejasno wypowiadał się o powrocie do gruzińskiej 

polityki. Jednoznacznie poparł też Azerbejdżan w toczącym się konflikcie o Górski 

Karabach. Ponieważ na terenie Gruzji mieszkają liczne diaspory i Armenii, i Azerbejdżanu, 
był to istotny z punktu widzenia wyborów krok. 

Sprzeczne oceny obserwatorów 

Według obserwatorów międzynarodowych zapewniono podstawowe wolności – 

tj. wypowiedzi, głosowania, konkurencyjności, możliwości kandydowania – zatem były 

to wolne i uczciwe wybory. Zwrócono jednak uwagę, że „zatarta granica między 
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państwem a partią” utrudnia legitymizację wyników w oczach społeczeństwa. Zaufanie 

społeczne podważyło też siedmiogodzinne opóźnienie CKW w publikacji rezultatów. 

Ambasada USA w Gruzji i delegacja Unii Europejskiej opublikowały wspólną odezwę 

7 listopada, by obie strony rozwiązały spór za pomocą środków prawnych. 

Diametralnie odmienną opinię wystosowały we wspólnym oświadczeniu 4 listopada 

gruzińskie organizacje pozarządowe, uznając je za „najmniej demokratyczne wybory pod 

rządami Gruzińskiego Marzenia”. Zgodnie z ich wyliczeniami, ok. 8 proc. protokołów 

z komisji wyborczych zawierało rozbieżności między liczbą podpisów wyborców a liczbą 

oddanych głosów. Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Uczciwych Wyborów 

i Demokracji (ISFED) oszacowało, że te nieścisłości miały wpływ na poniżej 4,1 proc. 

ostatecznego wyniku głosowania. Gruzińskie NGOsy zwracały też uwagę 

na uniemożliwianie pracy obserwatorom oraz odmowy przyjmowania zażaleń przez 

członków komisji, obok szeregu innych naruszeń. 6 listopada Transparency International 

Georgia (TI) zapowiedziało, że będzie domagać się w sądzie anulowania wyników 

w 42 okręgach, gdzie dopatrzyła się rozbieżności między liczbą podpisów, a liczbą 

oddanych głosów. Organizacja oświadczyła też, że z 62 skarg, które wystosowała w tej 

sprawie, zaledwie w trzech komisjach dokonano przeliczenia kart, pozostałe zaś zostały 

rozpatrzone negatywnie lub wcale. Następnego dnia TI podało, że żaden sąd nie zgodził 

się na przeprowadzenie wstępnych przesłuchań w sprawie zażaleń związanych 

z wyborami.  

Protest 8 listopada 

W zorganizowanym przez opozycję wiecu w Tbilisi wzięło udział kilka tysięcy osób, mimo 

nałożenia przez rząd nowych obostrzeń co do zgromadzeń publicznych, oficjalnie z uwagi 

na wzrastającą liczbę zachorowań na koronawirusa. Bliźniacze wydarzenie odbyło się 

także w Batumi oraz innych miastach. Politycy na wiecu wysunęli trzy powszechne 

postulaty: do godziny 20:00 w tym samym dniu zażądano wyznaczenia daty powtórnych 

wyborów przez CKW, dymisję Tamar Żwanii, szefowej CKW, oraz uwolnienia Giorgiego 

Ruruy, udziałowca opozycyjnego kanału Mtawari Archi, a także dwójki pracowników 

Komisji Demarkacji Granic. Obie sprawy motywowane są politycznie – Ruruę oskarżono 

o nielegalny zakup broni, a pracowników Komisji o skorzystanie z niekorzystnej mapy 

przy negocjacjach z władzami w Baku. Co więcej, w drugim przypadku działania 

urzędników nie doprowadziły do żadnej niepomyślnej decyzji, zaś główny świadek, 

powiązany z Iwaniszwilim, wielokrotnie zmieniał zeznania.  

W protestach nie wziął udziału Alians Patriotów. Irma Inaszwili, przewodnicząca partii, 

jako powód podała pozyskane informacje o prowokacjach, jakie nieokreśleni „oni” 

planowali przeprowadzić na wiecu organizowanym przez jej partię.  

GM odmówiła spełnienia żądań opozycji, zaś policja zaczęła używać dział wodnych 

przeciwko grupom demonstrantów w pobliżu CKW. W oświadczeniu ISFED wskazano, 

że dopóki akcja nie wykraczała poza ramy pokojowej ekspresji, nie było podstaw 

do użycia tych środków. Pojawiły się także materiały potwierdzające użycie 

niezidentyfikowanego gazu wobec protestujących. Ze względu na bezpieczeństwo 

uczestników wiecu, liderzy opozycji wezwali ludzi do rozejścia się i wznowienia 

protestów następnego dnia. W międzyczasie Irakli Kobachidze ponownie oskarżył Nikę 
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Melię z ZRN o prowadzenie „szturmu” na CKW, ostrzegając, że może zostać pociągnięty 

do odpowiedzialności „w pełnym wymiarze prawa”. 

Wnioski 

− Gruzji grozi poważny kryzys legislacyjny oraz wizerunkowy. GM może zostać 

zmuszone do anulowania wyników w dużej liczbie okręgów i przeprowadzenia 

w nich ponownych wyborów, by uniknąć paraliżu całego parlamentu. Deklaracje 

chęci negocjacji połączono z próbami zastraszania, co wskazuje na brak 

atrakcyjnej oferty dla opozycji. Skala manipulacji wyborczych nie tylko przerasta 

poprzednie wybory. Prawdopodobnie odebrała też opozycji możliwość 

stworzenia rządu mniejszościowego. Realne poparcie dla GM oscyluje wokół 30-

40 proc. – wzrost zaufania do partii w pierwszym półroczu, dzięki sprawnym 

działaniom w zapobieganiu epidemii, okazał się tymczasowy i partia ponownie 

zanotowała spadek jesienią po gwałtownym przyroście zachorowań 
na koronawirusa.  

− GM najprawdopodobniej ponownie spróbuje uzyskać kompromis z opozycją 

za pośrednictwem partnerów międzynarodowych. Możliwe jednak, że prowadzi 

zakulisowe negocjacje z Aliansem Patriotów, który, mimo oficjalnego poparcia 

protestów, nie uczestniczy w nich aktywnie, a jego liderzy nie podpisali 

porozumienia w sprawie zrzeczenia się mandatów poselskich. Wydaje się, że 

oba rozwiązania są skrajnie niekorzystne dla GM, które w ostatnich latach popsuło 

sobie stosunki z partnerami biznesowymi na Zachodzie, zaś współpracą z partią 

Inaszwili wiązałaby się z oskarżeniami o kolaborację z Kremlem. Skala oszustw 

oraz użycie działek wodnych przeciwko demonstrantom – w czasie pandemii, przy 

niskiej temperaturze i w nocy – dodatkowo osłabia pozycję negocjacyjną partii. 

− Użycie działek wodnych może tymczasowo wpłynąć – paradoksalnie – na większą 

niż spodziewana mobilizację społeczną. Podważa bowiem ograniczenia 

wprowadzane ze względu na pandemię i wcześniejsze sukcesy w walce z nią, 

z drugiej strony stanowi dowód oderwania rządzących od losu przeciętnych 

obywateli. W dłuższej perspektywie czasowej, choć wątpliwe jest utrzymanie 

dużej frekwencji na protestach, wzrośnie jednak społeczne poparcie dla ZRN.  

− Choć nadal wyraźna jest dychotomia gruzińskiej sceny politycznej – główna walka 

toczy się między GM a ZRN – to wyraźnie wzrasta rola małych partii, co pokazuje 

m.in. dobry wynik nowej partii Lelo. Coraz większym obciążeniem dla ZRN staje 

się osoba Micheila Saakaszwilego. Problematyczne okazały się nie tylko jego 

niejasne wypowiedzi dotyczące powrotu do gruzińskiej polityki i przywództwa 

w ZRN, ale też jednoznaczne poparcie Azerbejdżanu w trwającym konflikcie 

w Górskim Karabachu. Odbiło się to na wysokim wyniku GM wśród mniejszości 

ormiańskiej w Gruzji, nie przyniosło jednak ZRN równie wielu dodatkowych 

głosów gruzińskich Azerów. 

− Dla samych Gruzinów konflikt w Górskim Karabachu i polityka zagraniczna 

w ogóle były kwestiami drugorzędnymi. Obecny rząd powszechnie kojarzony jest 

z polityką uległości wobec Rosji i raczej pozorną orientacją prozachodnią. 

W oczach większości obywateli Gruzji gwarantem bezpieczeństwa byłoby 
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członkostwo w NATO, czego wyrazem jest wzrost poparcia społeczeństwa dla 

stałej bazy Sojuszu na terenie tej południowokaukaskiej republiki.  

− W wypowiedziach dla gruzińskich mediów organizacje międzynarodowe de facto 

zadeklarowały, że to proces wyborczy – czyli zapewnienie konkurencyjności, 

wolności wypowiedzi, możliwości głosowania – był uczciwy, zaś wyników samych 

wyborów organizacje nie komentują. Oznacza to dystansowanie się obserwatorów 

międzynarodowych przez oddzielenie procesu wyborczego od jego rezultatów. 

Prawdopodobnie za przychylną dla GM oceną i pominięciem w niej zgłaszanych 

przez gruzińskich obserwatorów naruszeń stały obawy państw zachodnich przed 

dalszą destabilizacją regionu. Świadczą o tym rozbieżne oceny procesu 

wyborczego obserwatorów międzynarodowych i gruzińskich organizacji 

pozarządowych, oraz kontrowersyjne rekomendacje tych pierwszych, 

aby rozwiązać spór przy pomocy istniejących mechanizmów, pomimo 

że miejscowi obserwatorzy zgłaszali trudności związane z przyjmowaniem 

oficjalnych skarg przez oddziały CKW.  

 


