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Abstract 

The presented dissertation work - "Management of the election administration 

system in the conditions of democratization" is dedicated to the analysis of the electoral 

systems and the composition of election administration  which is established in the 

reality of democratic, post-Soviet countries and Georgia. Elections, in modern political 

society, are an important institution for the functioning of public authorithy.  Their 

social value lies in the fact that they are one of the means of political self-establishment 

of citizens, political self-organization of civil society that ensures its autonomy.  

Currently, one of the recognized standards of democratic elections at the 

international level is to conduct the elections by independent electoral bodies within 

their competence, whose status and authority are established by the Constitution and 

Legislative Act. Despite the fact that these issues are the subject of constant discussion 

for many years by scientists, experts and international organizations, they are still 

relevant. 

   The task of modernizing the electoral system is active in the complex context of 

the above-mentioned problems, the main vector of which is related to the study of its 

democratic aspects and the systematic management of the electoral administration. 

The dissertation paper consistently presents the current issues that remain 

unresolved and still raises many questions during the election and the entire election 

management process. Special attention is paid to the selection of personnel of the 

electoral administration, which should increase the level of public confidence in them 

and in the electoral process. 

The first chapter of the paper - "Electoral systems: a historical excursion and 

modernity" - analyzes the historical development of elections and electoral systems, the 

formation of these electoral systems and modern electoral systems. It also reviews the 

1919 elections in Georgia, the evolution of the electoral system from 1991 to the present 

and the change in the current electoral system. Differences between electoral systems 

are shown. On the basis of international experiences and views of leading scholars, a 

number of recommendations on this issue are presented. 

In the second chapter - "Analysis of Election Institution" - focuses on the 

election institution, the composition of election administration in Georgia, Europe and 

post-Soviet countries, established and young democratic countries.  The electoral 

administration structures of the Federal Republic of Germany, France, Italy, Latvia and 

Estonia are discussed in particular. The focus is on their impartial role for fair 

management of the election process, obligations towards voters and election subjects. 

The third chapter of the thesis - "Effective functioning of the election 

administration" - is devoted to the results of the survey conducted during the elections 

of the European Parliament and local governments in 2019, in Saarbrucken, the Federal 

Republic of Germany, taking into consideration the following issues: trust as a factor of 

effective functioning of the election administration, important aspects of improving the 

mechanisms of governance of the election administration, electoral technologies: 

electronic and written elections. It presents detailed election standards. This chapter 

presents research tables, diagrams, and suggestions for the effective functioning of the 

Precinct Election Commission (PEC). 

In the fourth chapter, "Perspectives on the management of the electoral process in 

Georgia", examines the public attitude towards the election administration based on the 

report of the Central Election Commission for the 2020 parliamentary elections, based on 

data published on its website, reports of international and local observation missions.  
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Currently being actively discussed the issue of trust and pluralism in the election 

administration and election management process. Work is still underway on electoral 

reform, and changes are being prepared. Staffing the electoral administration is an 

important issue. The election of his first instance should not be dominated by any 

election subject. The responsibility for electing a member and chairman of the 

commission of the first instance is necessarily distributed among all electoral subjects 

that have entered the Parliament. 

In this conclusion, we presented international experience, which was based on 

research and discussion of the opinions of leading scientists. In the form of 

recommendations, the following is presented: creation of a uniform base of professional 

election administration officials by the Central Election Commission, electoral 

administration at all levels of the commission structure, mechanism of recruitment of 

district and precinct election commissions, some aspects of improving the management 

of the electoral process, and the necessary legislative initiatives will significantly 

increase the credibility of the public/society election administration and the electoral 

process, and all above mentioned will give the opportunity to hold fair 

elections  and  greater legitimacy.  

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. მსოფლიოს ქვეყნები საუკუნეების მანძილზე 

აყალიბებდნენ დემოკრატიას. ეს პროცესი დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, 

განსაკუთრებით სამართლიანობის კუთხით. დემოკრატია მხოლოდ აქტიურ 

და ინიციატივიან მოქალაქეთა ხელშეწყობით ყალიბდება, რომელთათვისაც 

ძვირფასია თავისუფლება. ის სამართლიანი არჩევნების გარეშე კი, 

წარმოუდგენელია. სწორედ საარჩევნო პროცესის სამართლიანი წარმართვა 

განსაზღვრავს სახელმწიფოში არსებულ დემოკრატიის ხარისხს და ხელი-

სუფლების ლეგიტიმურობას. არჩევნებსა და საარჩევნო პროცედურებთან 

დაკავშირებული საკითხების ცოდნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

საზოგადოებისთვის.  

მნიშვნელოვანი საკითხია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ინსტიტუტების ჰარმონიზაციის ამოცანა, იმ სკეპტიციზმის მიმართ 

რეაგირება, რომელიც საერთოდაც არსებობს ზოგადად პოლიტიკური 

პარტიებისადმი და მათი დაფინანსების მიზანშეწონილობისადმი.  

ამჟამად, თანამედროვე დემოკრატიული არჩევნების ერთ-ერთ, საერ-

თაშორისო დონეზე აღიარებული სტანდარტია მათი ჩატარება დამოუკიდე-

ბელი საარჩევნო ორგანოების მიერ, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, 

რომელთა სტატუსი და უფლებამოსილებები დადგენილია კონსტიტუციითა 
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და საკანონმდებლო აქტებით. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული 

საკითხები მეცნიერების, ექსპერტებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების 

მიერ წლებია მუდმივი მსჯელობისა და განხილვის საგანია, აქტუალობას 

მაინც არ კარგავს. 

 სწორედ ზემოაღნიშნული პრობლემების რთულ კონტექსტში კვლავ 

დღის წესრიგში დგას საარჩევნო სისტემის მოდერნიზაციის ამოცანა, რომ-

ლის მთავარი ვექტორიც მისი დემოკრატიულობის ასპექტების შესწავლასა 

და საარჩევნო ადმინისტრაციის სისტემურ მართვას უკავშირდება.  

ნაშრომში თანმიმდევრულად არის წარმოჩენილი ის აქტუალური 

საკითხები, რაც გადაუჭრელია და კვლავ მრავალ კითხვას აჩენს არჩევნებისა 

და მთლიანად საარჩევნო პროცესის მართვის დროს. აღნიშნულია სამარ-

თლებრივი მექანიზმები, რომელთა გატარებაც შესაძლებელს გახდის საარ-

ჩევნო ადმინისტრაციისა და საარჩევნო პროცესისადმი ნდობის ხარისხის 

გაუმჯობესებას.  

უპირველესად უნდა აღინიშნოს საარჩევნო კანონმდებლობაში არსე-

ბული ხარვეზები, რომლებიც დაკავშირებულია საარჩევნო ადმინისტრაციის 

დაკომპლექტებასა და მის მიერ საარჩევნო პროცესის მართვასთან. 

მეორე, აუცილებლად უნდა გამოვყოთ დამოუკიდებელი საარჩევნო 

ადმინისტრაციისადმი ნდობის საკითხი, რომლის აპოლიტიკურობამ და 

მიუკერძოებლობამ გადამწყვეტი როლი უნდა შეასრულოს არჩევნების 

დემოკრატიულად და სამართლიანად ჩატარებაში.  

მესამე, მნიშვნელოვანია საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ საარჩევნო 

პროცესის მართვისას საარჩევნო დარღვევების განხილვის სამართლიანობა, 

რითაც ამ ორგანომ უნდა გაითავისოს თავისი დამოუკიდებლობა და 

მიუკერძოებლობა, რაც გაზრდის საზოგადოების მისდამი ნდობის ხარისხს. 

ნაშრომში აქცენტირებულია საქართველოსა და დემოკრატიული 

ქვეყნების საარჩევნო ადმინისტრაციების შემადგენლობის კვლევა. გავლებუ-

ლია პარალელი წარსულსა და თანამედროვეობას შორის. კვლევებისა და 

ანალიზის შედეგად წარმოდგენილი გვაქვს საარჩევნო ადმინისტრაციის 

ფორმირებისა და ფუნქციონირების სამართლებრივად გამართული და 
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საზოგადოებრივად აღქმადი ეფექტიანი მენეჯმენტის სისტემა.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია საქართველოში 

მიუკერძოებელი საარჩევნო ადმინისტრაციის რაციონალური სტრუქტურის 

შერჩევა ყველა დონეზე, როგორც საზოგადოების ნდობის საფუძველი. 

საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ საარჩევნო პროცესის მართვის ასპექტები 

არჩევნების შედეგებისას გამოვლენილი ხარვეზების, ამომრჩეველთა სიების 

შედგენის მიმართულებით.  

 კვლევის ამოცანას წარმოადგენს დემოკრატიული ქვეყნების საარ-

ჩევნო ადმინისტრაციის შემადგენლობების შესწავლა, იმ ფაქტორების გან-

ხილვა, რომლებიც წარმოაჩენს საარჩევნო სისტემის სირთულეს, აფერხებს 

საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ საარჩევნო პროცესის მართვას.  

კვლევის ობიექტი და საგანი. სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის ობი-

ექტს წარმოადგენს საარჩევნო ადმინისტრაციის ორგანიზაციული საქმიანო-

ბა, ხოლო კვლევის საგანს: 

 საარჩევნო კანონმდებლობა; 

 საარჩევნო სისტემების სახეები; 

 ევროპისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საარჩევნო ადმინისტრაციების 

ფუნქციონირება; 

 საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნების საარჩევნო ადმინისტრა-

ციების შედარება; 

 სამოქალაქო საზოგადოების არჩევნებისადმი დამოკიდებულება; 

 საქართველოსა და საზღვარგარეთის ზოგიერთი ქვეყნის საარჩევნო 

პროცესის მართვის თანამედროვე ფორმებისა და მეთოდების 

ანალიზი. 

კვლევის მეთოდოლოგია და მეთოდი. კვლევის დროს გამოვიყენეთ 

როგორც თვისებრივი (პირისპირ ინტერვიუები), ისე რაოდენობრივი 

მეთოდები, კერძოდ, ანკეტირების, დაკვირვების, შედარებისა და ანალიზის. 

გერმანიაში გენერალურ ერთობლიობას წარმოადგენს ორი ქალაქი. 

თვისებრივი კვლევისას ჩატარდა პირისპირ ინტერვიუები გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკის 6 (ექვს) წამყვანი პარტიის ლანდთაგის, ევრო-
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პარლამენტისა და ზაარბრუკენის საკრებულოს დეპუტატთან, ზაარბრუ-

კენის არჩევნებისა და სტატისტიკის განყოფილების თავმჯდომარესთან და 

ზაარბრუკენის #1311 საარჩევნო უბნის ადმინისტრაციასთან. 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი გამოყენებულ იქნა კვლევის საგნისა 

და ობიექტისადმი ნდობის რაოდენობრივი პარამეტრების გასაანალი-

ზებლად, კერძოდ შედგენილია და კვლევის ინსტრუმენტად გამოყენებულია 

კითხვარი, 16 დახურული კითხვით. მეთოდოლოგია: გენერალურ ერთობ-

ლიობას წარმოადგენს ორი ქალაქი. კვლევაში გამოყენებულია სტრატიფი-

ცირებული შერჩევის მეთოდი. სტრატას წარმოადგენს ქალაქები ზაარბრუ-

კენი და ბერლინი. სტრატაში შერჩევის მეთოდია შემთხვევითი შერჩევა. 

მონაცემთა დამუშავების დროს რესპოდენტთა დაყოფა სამ ასაკოვან ჯგუფად 

და სქესის მიხედვით მოხდა. მონაცემები გაანალიზებულია ამ დაყოფის 

მიხედვითაც. გამოკითხულია 440-მდე მოქალაქე, გადამუშავების შემდეგ 

გვაქვს 414 რესპოდენტის პასუხის შედეგი, 5%-იანი ცდომილებით (95%-იანი 

სანდოობით). კვლევა ზაარლანდისა (მოსახლეობა 178,151) და ბერლინის 

(3,769 მლნ.) მოსახლეობის საარჩევნო პროცესის, საარჩევნო ადმინისტრა-

ციის, კენჭისყრის ფორმების, პარტიების, მათი პროგრამებისა და არჩევნების 

შედეგებისადმი დამოკიდებულების გაანალიზების საშუალებას გვაძლევს. 

დაკვირვების მეთოდით განხორციელდა ევროკავშირისა და პოსტსაბ-

ჭოთა ქვეყნების საარჩევნო ადმინისტრაციების შესახებ, ვებ-გვერდებით, 

ინფორმაციის მოძიება და საკანონმდებლო დოკუმენტების ანალიზი. 

შედარების მეთოდით საქართველოს, დამკვიდრებული და ახალი 

დემოკრატიის ქვეყნების საარჩევნო ინსტიტუციების შედარება მოვახდინეთ. 

ანალიზის მეთოდი, ჩვენ მიერ მოპოვებული პირველად და მეორად 

ინფორმაციაზე დაყრდნობით, საკვანძო საკითხების დასამუშავებლად 

გამოვიყენეთ. აგრეთვე, გავაანალიზეთ სხვადასხვა მეცნიერთა ნაშრომები და 

შეხედულებები საარჩევნო ადმინისტრაციების მართვის პროცესის პრობლე-

მებთან დაკავშირებით. შესწავლილ იქნა ცსკო-ს 2020 წლის საპარლამენტო 

არჩევნების ანგარიში, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების 

ანგარიშები. 
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 კვლევის მეცნიერული სიახლე: სადისერტაციო თემის სიახლედ უნდა 

განვიხილოთ საარჩევნო პროცესის მართვის პოლიტიკური, სოციალურ-

სამართლებრივი და ეკონომიკური რაკურსი. მნიშვნელოვანი ყურადღება 

დაეთმო ქვეყანაში ოპტიმალური და რაციონალური საარჩევნო მმართველო-

ბითი ინსტიტუციის ჩამოყალიბებას, საზოგადოებრივი აგრესიის შესუს-

ტების უმნიშვნელოვანეს პრობლემას.  

კვლევის შედეგად ნაშრომის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს 

შემდეგში: 

 შემოთავაზებულია ხედვა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექ-

ტების შესახებ; 

 შემოთავაზებულია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ერთიანი ბაზის შექმნა. ამის 

განსახორციელებლად საჭიროა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხე-

ლეთა კანდიდატებმა შესაბამისი გამოცდები ჩააბარონ იმავე 

პრინციპით, როგორც ბარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდები. ეს 

არის კოდირებული სისტემა და პერსონალური მონაცემები 

დაცულია. გამოცდები 2 კატეგორიისთვის ჩატარდება, საოლქო და 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის, შესაბამისი ტესტებით. 

საუბნო საარჩევნო კომისიიდან საოლქო კომისიაში გადასვლის 

მსურველი ჩააბარებს ტესტს, რომელიც განკუთვნილი იქნება 

საოლქო კომისიის წევრებისთვის; 

 შემოთავაზებულია ცსკო-ს დაკომპლექტების ახალი წესი: ცსკო-ს 

თავმჯდომარე აირჩეს პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტის 

მიერ, პარლამენტში არსებული ყველა პარტიის კონსენსუსით. 

კერძოდ, პარლამენტში თითო სუბიექტის სრული შემადგენლობის 

2/3-ით. დამოუკიდებელი წევრები ამ კენჭისყრაში ჩვეულებრივად 

მიიღებენ მონაწილეობას. შეიცვალოს თავმჯდომარის უფლებამო-

სილების ვადა. არჩეულმა თავმჯდომარემ ჩაატაროს ერთი არჩევ-

ნები. შემდეგი არჩევნებისთვის აირჩეს ახალი თავმჯდომარე, 

პარლამენტის არჩეული 5 წევრიდან თითო სუბიექტის სრული 
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შემადგენლობის 2/3-ით. ასე, პასუხისმგებლობა თანაბრად გადანა-

წილდება ყველა სუბიექტზე. მიგვაჩნია, რომ ამით თავმჯდომარეზე 

გამოირიცხება ერთი გარკვეული ჯგუფის ზეგავლენა. ცსკო-ს და-

ნარჩენი წევრები იქნებიან საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგე-

ნილნი. ცსკო-ს შემადგენლობას დამოუკიდებელი წევრებისა და 

საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილი წევრების გარდა 

დაემატოს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მიერ 

წარდგენილი ორი მოსამართლე, მხოლოდ მართლმსაჯულების 

რეფორმის შემდეგ. მათ აირჩევს პარლამენტი, იგივე პრინციპით, 

როგორც ცსკო-ს წევრების ზემოაღნიშნული არჩევა. ცსკო-ს წევრები 

არჩეულ იქნენ მხოლოდ ერთი ვადით, 5 წლით (ცვლილებები შევა 

საარჩევნო კოდექსის მე-10 მუხლში). მის შემადგენლობაში უნდა 

იყვნენ ევროკავშირისა და სახალხო დამცველის წარმომადგენლები. 

შესაბამისად, ცსკო-ს შემადგენლობა გაიზრდება 4 წევრით.  

 შემოთავაზებულია საოლქო საარჩევნო კომისია დაკომპლექტდეს 

პროფესიონალებით, რომლებიც შეირჩევიან საარჩევნო ადმინის-

ტრაციის მოხელეთა ბაზიდან და ერთი მოსამართლით. საოლქო 

კომისიის წევრები ყოველი არჩევნების შემდეგ, სპეციალური 

კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით, შეიცვლიან საარჩევნო 

ოლქს. საოლქო საარჩევნო კომისია, ერთი მოსამართლის ხარჯზე, 

გაიზრდება ერთი წევრით;  

 შემოთავაზებულია საუბნო საარჩევნო კომისია სრულად დაკომ-

პლექტდეს პროფესიონალებით, რომლებიც შეირჩევიან საარჩევნო 

ადმინისტრაციის მოხელეთა ბაზიდან სპეციალური კომპიუტერუ-

ლი პროგრამით, საარჩევნო უბნისა და პოზიციის წინასწარი 

ცოდნის გარეშე. წევრები ყოველი არჩევნების შემდეგ შეიცვლიან 

საარჩევნო უბანს; 

 შემოთავაზებულია საჯარო სამსახურში (სახელმწიფო და ადგი-

ლობრივ თვითმმართველობაში) დასაქმებულთა საუბნო კომისიებ-

ში მონაწილეობის გამორიცხვა, თუნდაც შვებულების პერიოდში; 



10 

 გამოვლენილია საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებული საკითხე-

ბის გადაწყვეტის მნიშვნელოვანი თავისებურება, კერძოდ, კენჭის-

ყრის პერიოდის შეცვლა 9 საათიდან 18 საათამდე, რაც საშუალებას 

შექმნის განხორციელდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ ხმების 

ხელახალი გადათვლა შედარებით მშვიდად, ვიდრე არსებული 

კანონმდებლობით;  

 შემოთავაზებულია ცსკო-ს მიერ გადამოწმებული ამომრჩეველთა 

სიის რაოდენობის მყისიერად ჩასწორების შესაძლებლობა; 

 დამუშავებულია საკანონმდებლო საკითხები და შემოთავაზებუ-

ლია საკანონმდებლო ინიციატივები საარჩევნო ადმინისტრაციის 

ყველა დონის დაკომპლექტებასთან და საარჩევნო პროცესის 

მართვასთან დაკავშირებით. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომის პრაქტიკული მნიშ-

ვნელობა მდგომარეობს შესაძლებლობაში, კვლევის მასალების შედეგები და 

დასკვნები გამოყენებულ იქნეს მეცნიერების მიერ, რომლებიც მუშაობენ 

არჩევნებთან დაკავშირებულ პრობლემატიკაზე, საარჩევნო ადმინისტრაციის 

სისტემისა და საარჩევნო კანონმდებლობის სრულყოფაზე. რეკომენდაციები 

გამოყენებითი მნიშვნელობისაა და გამოადგებათ ამ თემით დაინტერესებულ 

პრაქტიკული სფეროს წარმომადგენლებსა და სტუდენტებს სალექციო და 

სასემინარო მასალების მომზადების პროცესში. ასევე, ხელს შეუწყობს 

საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულ განვითარებას. 

ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა. დისერტაციის გაფორმების 

სტანდარტით დადგენილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე სადისერტაციო 

ნაშრომი შედგება 125 გვერდისგან და მოიცავს შესავალს, ლიტერატურის 

მიმოხილვას, ოთხ თავს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს, გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხასა და დანართებს. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1.  საარჩევნო სისტემები: ისტორიული ექსკურსი და  

               თანამედროვეობა  
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1.1 საარჩევნო  სისტემის მართვის  გენეზისი  

1.2 თანამედროვე საარჩევნო სისტემები  

1.3 საქართველოს საარჩევნო სისტემის ევოლუცია   

თავი 2. საქართველოსა და ზოგიერთი სხვა ქვეყნის საარჩევნო  

                ინსტიტუციის ანალიზი  

2.1 საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია  

2.2 ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყნის საარჩევნო ადმინისტრაციები:  

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, საფრანგეთი, იტალია,  

ლიეტუვა, ესტონეთი  

2.3 საარჩევნო ადმინისტრაციების შედარებითი ანალიზი  

თავი 3. საარჩევნო ადმინისტრაციის ეფექტური  ფუნქციონირება 

3.1 საზოგადოებრივი ნდობა, როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის  

ეფექტური ფუნქციონირების ფაქტორი  

3.2 საარჩევნო ტექნოლოგიები (ხმის მიცემის ტექნოლოგიები,  

წერილობითი და დიგიტალური)  

3.3 საარჩევნო სისტემის მართვის მექანიზმების სრულყოფა  

თავი 4. საქართველოში საარჩევნო პროცესის მართვის პერსპექტივა 

            4.1 საარჩევნო ადმინისტრაცია და  საქართველოს საზოგადოება 

            4.2 საარჩევნო ადმინისტრაციის რაციონალური სტრუქტურები  

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა  

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომი - „საარჩევნო ადმინის-

ტრაციის სისტემის მართვა დემოკრატიზაციის პირობებში“ – ეძღვნება საარ-

ჩევნო სისტემებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის შემადგენლობის ანა-

ლიზს დამკვიდრებული დემოკრატიის, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებსა და საქარ-

თველოს რეალობაში. არჩევნები, თანამედროვე პოლიტიკურ საზოგადო-

ებაში,  საჯარო ხელისუფლების  ფუნქციონირების მნიშვნელოვანი ინსტი-

ტუტია.  მათი სოციალური ღირებულება მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი 
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მოქალაქეთა პოლიტიკური თვითდამკვიდრებისა და სამოქალაქო საზოგა-

დოების პოლიტიკური თვითორგანიზაციის ერთ-ერთი საშუალებაა, 

რომელიც უზრუნველყოფს მის ავტონომიურობას.  

ამჟამად, საერთაშორისო დონეზე დემოკრატიული არჩევნების ერთ-

ერთი აღიარებული სტანდარტია, მათი  ჩატარება დამოუკიდებელი საარ-

ჩევნო ორგანოების მიერ, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, რომელთა 

სტატუსი და უფლებამოსილებები დადგენილია კონსტიტუციითა და საკა-

ნონმდებლო აქტებით. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული საკითხები 

მეცნიერების, ექსპერტებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

წლებია მუდმივი მსჯელობისა და განხილვის საგანია,  აქტუალობას მაინც არ 

კარგავს. 

   სწორედ ზემოაღნიშნული პრობლემების რთულ კონტექსტში 

აქტუალურია საარჩევნო სისტემის მოდერნიზაციის ამოცანა, რომლის 

მთავარი ვექტორიც მისი დემოკრატიულობის  ასპექტების შესწავლასა და 

საარჩევნო ადმინისტრაციის სისტემურ მართვას უკავშირდება.  

ნაშრომში თანმიმდევრულად არის წარმოჩენილი ის აქტუალური 

საკითხები, რაც გადაუჭრელია და კვლავ მრავალ კითხვას აჩენს არჩევნებისა 

და მთლიანად საარჩევნო პროცესის მართვის დროს. განსაკუთრებული 

ყურადღება გამახვილებულია საარჩევნო ადმინისტრაციის შემადგენლობის 

შერჩევაზე, რამაც საზოგადოებაში უნდა აწიოს როგორც მათდამი, ისე 

არჩევნებისადმი ნდობის ხარისხი. 

ნაშრომის პირველ თავში - „საარჩევნო სისტემები: ისტორიული 

ექსკურსი და თანამედროვეობა“ - გაანალიზებულია არჩევნებისა და 

საარჩევნო სისტემების ისტორიული განვითარება, მათი ჩამოყალიბება და 

თანამედროვე საარჩევნო სისტემები. აგრეთვე, მიმოხილულია საქართველოს 

1919 წლის არჩევნები, საარჩევნო სისტემის ევოლუცია 1991 წლიდან დღემდე 

და მიმდინარე საარჩევნო სისტემის ცვლილების ბატალიები (იხ. ცხრილი 2).  

საარჩევნო სისტემებს მკვლევართა აბოსლუტური უმრავლესობა ორ 

დიდ ჯგუფად ყოფს: პროპორციულ და მაჟორიტარულ საარჩევნო 

სისტემებად. ნაჩვენებია განსხვავებები მათ შორის. ჩვენ მიერ საერთაშორისო 
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გამოცდილებისა და წამყვანი მეცნიერების შეხედულებებზე დაყრდნობით 

წარმოჩენილია მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები.  

 

ცხრილი 2. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების ისტორია შესაბამისი საარჩევნო 

სისტემებით 

საპარლამენტო არჩევნების 

თარიღი 

პორპორციული მაჟორი

ტარუ-

ლი 

შერეული 

1918 წ. 14-16 თებერვალი, 

130 მანდატი 

პროპორციული სა-

არჩევნო სისტემით 

(საარჩევნო მეტრი-

დონტის მეთოდით 

(გერმანიაში-1949 

წლიდან) 

  

1921-1989წწ., საბჭოური 

პერიოდი, 300 დეპუტატი, 

მათი არჩევა ერთმანდა-

ტიანი საარჩევნო ოლქებში 

   

1990 წ. 28 ოქტომბერი, 250 

დეპუტატი, ბარიერი 4%  

  პროპორციულ-მაჟორიტარული 

საარჩევნო სისტემა 

1992 წ. 11 ოქტომბერი, 235 

დეპუტატი, ბარიერი 2 %  

  პროპორციულ-მაჟორიტარული საარ-

ჩევნო სისტემა (წესი განსხვავებული: 

75 დეპუტატი ერთმანდატიანი 

ოლქებიდან, 150 დეპუტატი 

მრავალმანდატიანი ოლქებიდან) 

1995 წ. 5 ნოემბერი, 235 

დეპუტატი, ბარიერი 5 %  

  პროპორციული სისტემით, მაგრამ 

პარტიული სიიდან, მაჟორიტარულ 

ოლქში კანდიდატის წარდგენითაც 

1999 წ. 31 ოქტომბერი, 235 

დეპუტატი, ბარიერი 7% 

  პროპორციული სისტემით, მაგრამ 

პარტიული სიიდან, მაჟორიტარულ 

ოლქში კანდიდატის წარდგენითაც 

2003 წ. 2 ნოემბერი, 235 

დეპუტატი, ბარიერი 7%. 

გაუქმდა მხოლოდ პრო-

პორციული არჩევნები.  

  პროპორციული სისტემით, მაგრამ 

პარტიული სიიდან, მაჟორიტარულ 

ოლქში კანდიდატის წარდგენითაც 

2004 წ. 28 მარტი, 150 

დეპუტატი, ბარიერი 7%. 

პროპორციული 

საარჩევნო სისტემა 

 მაჟორიტარული არჩევნები 

სასამართლომ ძალაში დატოვა 

2008 წ. 21 მაისი, 150 

დეპუტატი, ბარიერი 5% 

  პროპორციულ-მაჟორიტარული 

საარჩევნო სისტემა (75/5%, 75/30%) 

2012 წ. 1 ოქტომბერი, 150 

დეპუტატი, ბარიერი 5% 

  პროპორციულ-მაჟორიტარული 

საარჩევნო სისტემა (77/73) 

2016 წ. 8 ოქტომბერი, 150 

დეპუტატი, ბარიერი 5% 

  პროპორციულ-მაჟორიტარული 

საარჩევნო სისტემა (77/73) 

2020 წ. 31 ოქტომბერი, 

ბარიერი 1%  

  პროპორციულ-მაჟორიტარული 

საარჩევნო სისტემა (120/30) 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ  



14 

მეორე თავში - „საარჩევნო ინსტიტუციის ანალიზი“ - აქცენტი გაკეთ-

ებულია საარჩევნო ინსტიტუციაზე, საარჩევნო ადმინისტრაციების შემად-

გენლობაზე საქართველოში, ევროპისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ე.წ. 

დამკვიდრებულ და შედარებით ახალგაზრდა დემოკრატიის ქვეყნებში. 

განხილულია კერძოდ, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის, საფრანგე-

თის, იტალიის, ლატვიისა და ესტონეთის საარჩევნო ადმინისტრაციების 

შემადგენლობა. ყურადღება გამახვილებულია მათ მიუკერძოებულობაზე 

საარჩევნო პროცესის სამართლიანად მართვისთვის, ვალდებულებებზე 

ამომრჩევლებისა და საარჩევნო სუბიექტების მიმართ.  

იმის მიხედვით, ვინ შეიძლება იყოს საარჩევნო ადმინისტრაციის 

შემადგენლობაში, ის არსებობს სამი სახის: სამთავრობო, შერეული და 

დამოუკიდებელი (იხ. ცხრილი 4): 

ცხრილი 4. საარჩევნო ადმინისტრაციის სახეები 

ქვეყნები საარჩევნო 

ადმინისტრაციის 

მოდელი 

შენიშვნა 

გერმანია სამთავრობო საარჩევნო უბნების კომისიის წევრები 

მოხალისეები 

საფრანგეთი სამთავრობო  

იტალია სამთავრობო  

ლიეტუვა შერეული მერის მიერ წარდგენილი მოხელე 

ლატვია დამოუკიდებელი პარტიების წარმომადგენლები არ 

შედიან 

ესტონეთი სამთავრობო  

საქართველო დამოუკიდებელი 1919 წ. სამთავრობო 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ  

 

ამავე თავში წარმოდგენილია საარჩევნო ადმინისტრაციების შედარე-

ბითი ანალიზი. საარჩევნო ორგანოების შედარებისას არსებული მნიშვნელო-

ვანი განმასხვავებელი ასპექტებია: 

 საფრანგეთის საარჩევნო ორგანოებს არ აქვთ ერთიანი სისტემა. არჩევ-

ნების  ორგანიზების, ჩატარების, შეჯამებისა და  მონიტორინგის ორგა-

ნოებს აქვთ კონკრეტული კომპეტენციები და  სახელმწიფო ხელისუფ-
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ლების რომელიმე შტოში შედიან; 

 იტალიის საარჩევნო ორგანოებსაც არ აქვთ ერთიანი სისტემა. ისინი 

შედიან ხელისუფლების ორ შტოში: სასამართლოსა და აღმასრულე-

ბელში, თუმცა სისტემას ხელმძღვანელობს შსს. საარჩევნო ორგა-

ნოების მუშაობა რეგულირდება პრეზიდენტის დეკრეტებით, რაც 

აგრეთვე, განსხვავდება ჩვენი რეალობიდან; 

 გერმანიას საარჩევნო ორგანოების ერთიანი ცენტრალიზებული სის-

ტემა აქვს, შესაბამისი კომპეტენციებით. მათი საქმიანობა რეგულირ-

დება არჩევნების ფედერალური კანონით (Bundeswahlgesetz). მნიშვნე-

ლოვანი განმასხვავებელი ასპექტია შს მინისტრის მიერ ქვეყნის საარ-

ჩევნო კომისიის თავმჯდომრისა და მოადგილის დანიშვნა; 

 ესტონეთის საარჩევნო ორგანოების სისტემა არ არის ცენტრალიზე-

ბული. საარჩევნო ორგანოების შემადგენლობაში შედიან მოსამარ-

თლეები, პროკურორი და სახელმწიფო კანცელარიის წარმომადგე-

ნელი. არჩევნებს ორგანიზებას უწევს პარლამენტის/რიგიკოგის კანცე-

ლარიის სტრუქტურული ქვედანაყოფი, რაც აგრეთვე განსხვავდება 

საქართველოს რეალობიდან; 

 ლიეტუვას საარჩევნო ორგანოების სისტემა არის ცენტრალიზებული. 

იქიდან გამომდინარე, რომ  ცსკო-ს 3 წევრი იუსტიციის მინისტრის 

წარდგენილია, აგრეთვე საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების 

შემადგენლობაში მერის წარმომადგენელი შედის,  საარჩევნო 

ორგანოთა შემადგენლობა შერეულ სახეობას შეიძლება მივაკუთვნოთ; 

 ლატვიის ცენტრალური საარჩევნო კომისია არის სეიმის მიერ 

არჩეული და  მუდმივმოქმედი ორგანო. თუმცა მის შემადგენლობაში  

პარტიების წარდგენილი წევრები არ შედიან. ის დამოუკიდებელ 

სახეობას შეიძლება მივაკუთვნოთ. 

მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში დემოკრატიის 

მაღალი ხარისხია, საარჩევნო ინსტიტუციის მიერ საარჩევნო პროცესის 

მართვის სირთულიდან გამომდინარე, ისინი პირველ და მეორე ინსტანციის 

საარჩევნო კომისიების შემადგენლობაში მოსამართლეთა წევრობას აუცი-
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ლებლად მიიჩნევენ. ვთვლით, რომ ეს საქართველოსთვისაც გასათვალის-

წინებელი ფაქტორია, რა თქმა უნდა ევროსაბჭოს პრეზიდენტის შარლ-

მიშელის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტში არსებული ერთ-ერთი პუნქტის 

განხორციელების შემდეგ, რომელშიც აღნიშნულია „პარლამენტმა უნდა 

დაამტკიცოს ამბიციური სასამართლო რეფორმა“. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავი - „საარჩევნო ადმინისტრაციის 

ეფექტური  ფუნქციონირება“ - ეთმობა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბ-

ლიკაში, კერძოდ ზაარბრუკენა და ბერლინში, 2019 წელს ევროპარლამენტისა 

და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს ჩატარებული 

კვლევის შედეგებს, შემდეგი საკითხების გათვალისწინებით: ნდობა, 

როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის ეფექტური ფუნქციონირების 

ფაქტორი, საარჩევნო ადმინისტრაციის მართვის მექანიზმების სრულყოფის 

მნიშვნელოვანი ასპექტები, საარჩევნო ტექნოლოგიები: ელექტრონული და 

წერილობითი არჩევნები. წარმოდგენილია კვლევის ცხრილები,  დიაგრამები 

და გამოთქმულია წინადადებები საუბნო საარჩევნო კომისიის ეფექტიანი 

ფუნქციონირების შესახებ. რაოდენობრივი კვლევისთვის, ჩვენ მიერ, 

შედგენილია და კვლევის ინსტრუმენტად გამოყენებულია კითხვარი, 16 

დახურული კითხვით. თვისებრივი კვლევისთვის ჩვენ მიერ ჩაწერილია 12 

პირისპირ ინტერვიუ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ბუნდესტაგში 

შემავალი პარტიების დეპუტატებთან, არჩევნებისა და სტატისტიკის განყო-

ფილების თავმჯდომარე ვესპი-ოსთან, საარჩევნო უბნის ადმინისტრაცი-

ასთან. კვლევიდნ ჩანს, რომ რესპოდენტთა დამოკიდეულება საარჩევნო 

პროცესისადმი ძირითადად პოზიტიურია. კრიტიკა საარჩევნო ადმინის-

ტრაციის მიმართ საერთოდ არ დგას დღის წესრიგში, რადგან მათ მიმართ 

საჩივარი კომისიის წევრების შერჩევის, საარჩევნო პროცედურებისა და 

ოქმების შევსების თაობაზე არასდროს ყოფილა. შესაბამისად, ამომრჩეველთა 

უმეტესობა საარჩევნო ადმინისტრაციას ენდობა. მიუხედავად იმისა, რომ 

პარტიებს რესპოდენტთა მხოლოდ 34,8% ენდობა, დანარჩენი ამომრჩეველი 

აგრესიას არ გამოხატავს.  მათთვის მთავარია საჭირო კანონების მიღება, 

რომლებსაც ბუნდესტაგში იღბენენ და პარტიები პასუხისმგებლობას  
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თანაბრად ინაწილებენ. პასუხისმგებლობის ასეთი გადანაწილება სწორედ 

პროპორციული საარჩევნო სისტემით მიიღწევა, რომლის საშუალებითაც 

მეტი პარტია შედის პარლამენტში. ვფიქრობთ, ამომრჩევლის უკმაყოფი-

ლებაც პარტიების მიმართ თანაბრად ნაწილდება და აგრესიის მუხტიც დაბა-

ლია. ამ მუხტის სიმცირეს ისიც განსაზღვრავს, რომ პარტიები წინასაარ-

ჩევნოდ ერთმანეთის მიმართ არიან პოლიტკორექტულები. აგრესიულსა და 

ღირსების შემლახავ კამპანიას არ აწარმოებენ. 

ამავე თავში ჩამოყალიბებულია ელექტრონული არჩევნების დადე-

ბითი და უარყოფითი მხარეები: 

დადებითი: ამომრჩეველთა რიცხვის ზრდა, განსაკუთრებით ახალ-

გაზრდების, ხმების სწრაფად დათვლა, შედეგების უფრო სწრაფი მიღება, 

ნაკლები შრომა, საარჩევნო უბნებში დასაქმებულთა რაოდენობის სიმცირე 

და ფინანსების დაზოგვა, ნებისმიერი ადგილიდან კენჭისყრაში მონაწილე-

ობა, ეკოლოგია, საარჩევნო ხარჯების შემცირება, დემოკრატიული სისტემის 

ლეგიტიმაციის გაზრდას; 

უარყოფითი: დიდი მასშტაბით მანიპულირების შესაძლებლობა, 

პერსონალური ინფორმაციის გაცემის საფრთხე, ტექნიკური პრობლემები, 

ამომრჩევლის არჩევანის თავისუფლების გადამოწმების შეუძლებლობა, 

კიბერუსაფრთხოება, ყველა მოქალაქის ინტერნეტთან მიუწვდომლობა,  რაც 

თანასწორობის პრინციპს ჩრდილს აყენებს. 

ჩვენ მიერ შემუშვებულ, ელექტრონული არჩევნების დროს აუცილე-

ბელ რამდენიმე ასპექტი:  

 უსაფრთხოების ასპექტები: ამომრჩევლის ანონიმურობის უზრუნ-

ველყოფა. საარჩევნო ორგანოებსა და ადმინისტრაციას, ცენტრალური 

საარჩევნო სერვერიდან,  არ უნდა ჰქონდეთ უფლება საარჩევნო საი-

დუმლოს დარღვევის. უზუნველყოფილი უნდა იყოს შედეგების სის-

წორე. მნიშვნელოვანია კომპიუტერების უსაფრთხოება. ამომრჩეველს 

მიღებული შედეგების მიმართ უნდა ჰქონდეს ნდობა; 

 სამართლებრივ ასპექტები: ელექტრონული არჩევნების დროს შეიძ-

ლება დაირღვეს არჩევანის თანასწორობის პრინციპი(ვისაც არ აქვს 
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ინტერნეტი) და მიგვიყვანოს საკონსტიტუციო პრობლემებამდე. ფოსტის 

საშუალებით კენჭისყრა უკვე ეწინააღმდეგება კონსტიტუციით საარ-

ჩევნო საიდუმლოებას, თუმცა დაიშვება მხოლოდ გამონაკლისის 

სახით; 

 პოლიტიკურ ასპექტები: საარჩევნო სუბიექტებისთვის საკამათო საკი-

თხია, ხომ არ მოხდება შედეგების ფალსიფიცირება, თუ ინტერნეტის 

მქონე ამომრჩევლები სახლიდან მიიღებენ კენჭისყრაში მონაწილე-

ობას, ხოლო ინტერნეტის არმქონენი-საარჩევნო უბნიდან. შესაძლებე-

ლია საარჩევნო პროცესის გამარტივებამ, გაზარდოს ამომრჩეველთა 

აქტივობა, თუმცა ასევე მიგვიყვანოს არჩევნების გაუფასურებამდე, 

კერძოდ, დაუფიქრებლად მეტი ხმის მიცემამდე(იგულისხმება კენჭის-

ყრამდე რამდენიმე ხნით ადრე თუ დასაშვები იქნება ელ. ხმისმიცემა, 

შეიძლება კენჭისყრის დღემდე ამომრჩეველს შეეცვალოს გემოვნება). 

აუცილებელია ელ. ხმისმიცემის დაშვება მხოლოდ კენჭისყრის დღეს; 

 ტექნიკურ ასპექტები: ყველასთვის ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა. 

არჩევნებზე მომსახურების დროს წარმოქმნილი პრობლემის 

მოგვარება მნიშვნელოვანი საკითხია, რამაც შეიძლება დიდი დრო 

მოითხოვოს. საქართველოს მაგალითზე, ყველა მოქალაქის მიერ 

აიდი-ბარათის აღება, რაც ზოგიერთისთვის, ჯერ კიდე, მიუღებელია 

(რელიგიური ჯგუფი). 

მეოთხე თავში - „საქართველოში საარჩევნო პროცესის მართვის 

პერსპექტივა“ - შესწავლილია საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი საზოგადოე-

ბის დამოკიდებულება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ცენტრალურის 

საარჩევნო კომისიის ანგარიშზე, მის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ მონაცე-

მებზე, საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების ანგა-

რიშებზე დაყრდნობით. საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი ნდობის შესაფა-

სებლად გამოვიკვლიეთ: 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა კომპეტენტურობა; 

 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შერჩევა; 

 საჩივრების რაოდენობა და დავების განხილვა; 
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 ყუთში ბიულეტენების ნაკლებობა; 

 ბათილი ბიულეტენები; 

 ამომრჩეველთა სიაში არსებული პრობლემები (გარდაცვლილი 

პირები, ჩასწორებული სამაგიდე სიების არაგონივრული 

ზრდა). 

წარმოვადგინეთ საარჩევნო ადმინისტრაციის რაციონალური სტრუქ-

ტურები სამივე დონეზე. საარჩევნო ინსტიტუციის მიუკერძოებლობა უმნიშ-

ვნელოვანესი საკითხია. საარჩევნო ადმინისტრაციის პირველი ინსტანციის 

არჩევამ არ უნდა გამოიწვიოს რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის დომინირება. 

პირველი ინსტანციის კომისიის წევრთა და თავმჯდომარის არჩევის 

პასუხისმგებლობა სავალდებულოა გადანაწილდეს პარლამენტში შესულ 

ყველა საარჩევნო სუბიექტზე. 

დასკვნები და რეკომენდაციები. სადისერტაციო ნაშრომის ბოლოს  

საქართველოში მიუკერძოებელი საარჩევნო ადმინისტრაციის რაციონა-

ლური სტრუქტურის შერჩევა ყველა დონეზე, როგორც საზოგადოების 

ნდობის საფუძველი,  საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ საარჩევნო პროცესის 

მართვის ასპექტები, არჩევნების შედეგებისას გამოვლენილი ხარვეზებისა და 

ამომრჩეველთა სიების შედგენის მიმართულებით, წარმოდგენილია 

რეკომენდაციებში: 

1.  ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ უნდა შექმნას პროფესიონალ 

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ერთიანი ბაზა, რომლებსაც 

გამოცდები ჩაბარებული ექნებათ კოდირებული სისტემით; 

2. მიგვაჩნია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია უნდა დაკომპლექ-

ტდეს შემდეგნაირად: ცსკო-ს თავმჯდომარე,  ორი მოსამართლე, 

ევროკავშირისა და  სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, როგორც 

დროებითი წევრები. ცსკო-ს თავმჯდომარეს და წევრებს პარლამენტს 

წარუდგენს პრეზიდენტი და აირჩევიან პარლამენტში შესული 

თითოეული საარჩევნო სუბიექტის 2/3- ით. თავმჯდომარე ჩაატარებს 

ერთ არჩევნებს. შემდეგ არჩევნებზე თავმჯდომარე გახდება პარლამენ-

ტის არჩეული 5 წევრიდან ერთ-ერთი, რომლის არჩევაც მოხდება 
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პარლამენტში შესული თითოეული საარჩევნო სუბიექტის 2/3- ით; 

3. საოლქო საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა უნდა დაკომპლექტდეს 

შემდეგი წესით: სრულად პროფესიონალებისგან, რომლებიც შეირჩე-

ვიან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ბაზიდან და ერთი მოსა-

მართლით, რომელსაც ეყოლება შემცვლელი მოსამართლე. საოლქო 

კომისიის წევრები ყოველი არჩევნების შემდეგ, მობილობით, 

შეიცვლიან საარჩევნო ოლქს; 

4. საუბნო საარჩევნო კომისიების შემადგენლობა დაკომპლექტებულ 

უნდა იქნეს: სრულად პროფესიონალებისგან, რომლებიც შეირჩევიან 

საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ბაზიდან და ყოველი 

არჩევნების შემდეგ, მობილობით, შეიცვლიან საარჩევნო უბანს; 

5. საარჩევნო უბნებზე თავმჯდომარეების, მათი მოადგილეებისა და 

მდივნების შერჩევა მოხდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა 

ბაზიდან, სპეციალური პროგრამით, საარჩევნო უბნებისა და პოზიციის 

წინასწარი ცოდნის გარეშე; 

6. გამოირიცხოს საჯარო სამსახურში (სახელმწიფო და ადგილობრივ 

თვითმმართველობაში) დასაქმებულთა საუბნო კომისიებში მონაწი-

ლეობა, შვებულების პერიოდშიც; 

7. საკანონმდებლო ცვლილებით კენჭისყრის დრო განისაზღვროს 9 

საათიდან 18 საათამდე; 

8. საარჩევნო უბანზე შედეგების შეჯამებისას მონაცემების შეუსაბა-

მობისა ან/და გადასწორების შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრა-

ციამ, მიუხედავად იმისა, არსებობთ თუ არა საჩივარი ან/და შესწო-

რების ოქმი, მოახდინოს საარჩევნო უბნის სიებში ხელმოწერებისა და 

ბიულეტენების ხელახალი გადათვლა სრული შემადგენლობის 2/3 

(შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსის მე-8 მუხლის 4-ე პუნქტი და ჩამოყა-

ლიბდეს შემდეგი რედაქციით „საარჩევნო ოლქის/უბნის შედეგების 

გაუქმებას, პაკეტების გახსნას და ბიულეტენების გადათვლას საარ-

ჩევნო კომისია იღებს სხდომაზე კომისიის სრული შემადგენლობის 

2/3-ით“ (და არა დამსწრეთა არანაკლებ); 
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9. ცსკომ საარჩევნო უბანზე პირველად წარდგენილ ამომრჩეველთა 

სიებში გადამოწმებისას გარდაცვლილთა აღმოჩენის შემთხვევაში, 

მოქალაქის განცხადებისა და მასმედიის საშუალებებით გაჟღერებუ-

ლი ინფორმაციის გადამოწმების საფუძველზე, მყისიერად, კენჭისყრის 

დღემდე, მოახდინოს რეაგირება, მიმართოს იუსტიციის სამინისტროს 

ამომრჩეველთა ერთიანი სიის ჩასწორების თაობაზე; 

10. ამომრჩეველი, რომელიც არჩევნების დღეს 18 წლის ხდება,  ჩაწერილი 

იყოს საუბნო საარჩევნო კომისიების პირველი შეკრების დღისთვის 

განკუთვნილ ამომრჩეველთა ერთიან სიაში, რის შემდეგაც აღარ 

მოხდება მათი დამატება დაზუსტებულ ვერსიაში. 

ვფიქრობთ, ჩვენ მიერ წარმოდგენილი ზემოაღნიშნული რეკომენდაციები 

მნიშვნელოვნად აამაღლებს საზოგადოების საარჩევნო ადმინისტრაციისა და 

საარჩევნო პროცესისადმი ნდობას, არჩევნების სამართლიანად ჩატარების 

შესაძლებლობას და მისცემს მას მეტ ლეგიტიმაციას. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის 

საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა ორი თემატური სემინარი და სამი 

კოლოკვიუმი. 

კოლოკვიუმები: 

I კოლოკვიუმი: საარჩევნო სისტემები: ისტორიული ექსკურსი და   

თანამედროვეობა;  საარჩევნო ინსტიტუციის ანალიზი, 2020 წელი, 48 

გვერდი; 

II კოლოკვიუმი: საარჩევნო ადმინისტრაციის ეფექტური  ფუნქციონირება, 

2020 წელი, 46 გვერდი; 

III კოლოკვიუმი:  საქართველოში საარჩევნო პროცესის მართვის 

პერსპექტივა, 2021 წელი, 32 გვერდი.  

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები და შედეგები 

გამოქვეყნებულია საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად 

სამეცნიერო ჟურნალებში შემდეგი სტატიების სახით: 

1. დგებუაძე მ. - „დემოკრატიული რეფორმა დემოკრატიულ 

სახელმწიფოში“, სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“, #2(33), 2021, გვ. 

253-256; 

2. დგებუაძე მ. - „საარჩევნო ადმინისტრაცია და არჩევნების მართვა 

გერმანიაში, ზაარბრუკენის მაგალითზე“, სამეცნიერო ჟურნალი 

„ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ 

#3(51), 2019, გვ. 26-37; 

3. დგებუაძე მ.- „საჯარო სამსახური: ისტორიული რაკურსი და ახალი 

კანონის მნიშვნელოვანი ასპექტები“, სამეცნიერო ჟურნალი 

„ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ 

#1(49), ტომი II, 2019, გვ. 49-61; 
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სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები და შედეგები მოხსენდა 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებს: 

1. პროფ. ა. აბრალავა, დგებუაძე მ. – „თანამედროვე საარჩევნო 

სისტემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, IV 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და 

ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, IV საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის შრომების კრებული II, საგამომცემლო სახლი 
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