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აბსტრაქტი  

  
აღნიშნული სამაგისტრო ნაშრომი იკვლევს დაღესტნის ეთნიკურად მრავალფეროვანი 

საზოგადოების შედარებით სტაბილურობასა და რესპუბლიკის პოლიტიკურ 

ინსტიტუტებს 1994-დან 2003 წლებში. ძირითადი საკვლევი კითხვაა, რამ განაპირობა 

დაღესტნის რესპუბლიკაში მოსალოდნელი კონფლიქტის ესკალაციის პრევენცია და 

შედარებითი მშვიდობის დამყარება მიუხედავად შიდა პოლიტიკური ფრაგმენტაციის 

მაღალი რისკისა. საკვლევ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, ჰიპოთეზის 

ჩამოსაყალიბებლად, გამოყენებულია არენდ ლაიპჰარტის კონსოციალური დემოკრატიის 

თეორია, რომელიც ამტკიცებს, რომ ძალაუფლების გაზიარება და საზოგადოების 

სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის კოორდინაცია ხელს უწყობს ფრაგმენტირებული 

საზოგადოების დემოკრატიულ სტაბილურობას. ნაშრომში განხილულია დაყოფილ 

საზოგადოებებში ძალაუფლების განაწილების ფორმა. შესწავლილია კონსოციალიზმი და 

მისი ოთხი მახასიათებელი: დიდი კოალიცია, ორმხრივი ვეტო, პროპორციული 

წარმომადგენლობა და სეგმენტური ავტონომია. გამოკვლეულია დაღესტნის 

რესპუბლიკის შემთხვევა კონსოციალური დემოკრატიის მახასიათებლების მიხედვით. 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ დაღესტანი კონსოციალური დემოკრატიული 

თეორიის უნიკალური შემთხვევაა, რადგან ავტორიტარული რეჟიმის დაღესტანმა 1994-

2003 წლებში კონსოციალური დემოკრატიული მოდელის შესაბამისი პოლიტიკური 

ინსტიტუტების, ძალაუფლების გაზიარებისა და სეგმენტთა შორის კოორდინაციის 

მეშვეობით მოახერხა დემოკრატიული სტაბილურობის შენარჩუნება. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ეთნიკური პლურალიზმი, დაყოფილი საზოგადოება, 

ძალაუფლების გაზიარება, კონსოციალიზმი, დემოკრატიული სტაბილურობა.  
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Abstract  

The present thesis focuses on comparative stability and political institutes of the Republic of 

Dagestan between 1994 and 2003 years. It explores the research question, what was the main 

factor that permitted ethnically and religiously segmented society of Dagestan to avoid expected 

large-scale conflict and to maintain comparative peace despite a high risk of internal political 

fragmentation. In providing with the answer, presented theoretical framework is Consociational 

Democracy designed by Arend Lijphart. According to this theory destabilizing effects of deep 

social cleavages can be offset by cooperation between different social segments at the elite level. 

The thesis splits into three key sectens. The first part reviews literature on power-sharing in 

deeply divided societies. The second section assesses Consociational Democracy and it’s four main 

characteristics : grand coalition, mutual veto, proportionality and  segmental autonomy. The third 

section links the case study of Dagestan to the characteristics of  Consociationalism.  The results 

showed that Dagestan is an unique case in the literature of Consociatinal Democracy. Former 

authoritarian republic of Dagestan secured the maintenance of democratic stability with the help 

of political institutes, power-sharing and coordination among segments characterized to 

Consociational Democracy.  

Keywords: Ethnic Pluralism, Fragmented Society, Power-Sharing, Consociationalism, 

Democratic Stability.  

 

 

 

 

 

 


