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Abstract 

The presented dissertation "Electoral System and Electoral Processes in Georgia" 
discusses electoral systems, the problems of transition to electronic elections and the active 
involvement of the population in the process of governing the state through the 
introduction of mandatory elections. The paper gives examples of electoral systems, 
electronic elections and mandatory elections in different countries throughout the world. 

The main legislative act in Georgia, which provides and guarantees basic human 
rights, is the Constitution of Georgia. The preamble of the 1995 Constitution of Georgia 
clearly shows the will of the people to establish a democratic public institution and to build 
a state governed by the rule of law. The principle enshrined by the Constitution of Georgia 
encourages citizens to participate in the running of the state. This is clearly evidenced by 
the citizen's right to vote and / or to be elected to a representative body of the state 
government. 

The paper highlights the issue of legitimacy of elections in Georgia, which is the 
subject of constant controversy of political entities. In order to increase the legitimacy, 
credibility and validity of elections, different countries take such organizational measures 
that emerge no questions regarding the legitimacy of elections, which is caused by high 
democratic values. Measures to increase the legitimacy of elections may include the 
mandatory nature of elections and the use of electronic technologies. In addition, the rule 
of conduct (majoritarian, proportional, mixed) may be the subject of discussion, which 
should be determined based on the historical experience of the country and the will of the 
voters. 

The paper highlights actual questions of the elections and election process. Particular 
attention is paid to electoral systems, electronic elections and the expediency of mandatory 
elections. All this will raise the level of legitimacy of the elections. 

The dissertation is presented on 125  pages. It includes an introduction, a literature 
review, three chapters, a conclusion and references. 

The first chapter of the dissertation - "Electoral Systems" reviews the existing 
electoral systems and the impact of electoral systems on politics in order to contribute to 
the establishment of a stable political situation in the country. Each electoral system is 
analyzed in details: majoritarian, proportional and mixed. We are talking about their pros 
and cons. Examples from different countries are given for comparison. Also, a comparative 
analysis of the majoritarian system and the proportional system was done. 

The second chapter of the paper - "Electoral Processes in Georgia" discusses the role 
and importance of electoral processes. Several topical issues related to the elections are 
discussed. Opinions on mandatory elections are analyzed. It has been shown that 
participation in elections contributes to the formation of civil society, enhances the 
legitimacy of election results. The introduction of compulsory voting is justified by the fact 
that the voter performs a public duty in the formation of representative institutions and 
takes responsibility for the ongoing political, social or economic processes in the state. At 
the same time, the practice of compulsory participation in elections in foreign countries has 
shown that the legitimacy of elections in countries with compulsory voting is substantially 
higher than elsewhere. 

This chapter also discusses the e-election model, which discusses how the 
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development of technology has changed  the lifestyle and rhythm of social life in the 21st 
century. The accelerated way of life has made communication more flexible, leading people 
to rely on modern electronic technologies. In addition, during the Covid-19 pandemic, it 
became possible to provide citizens with various public services electronically. With the 
digital transformation, in order to ensure democracy, increase inclusiveness and 
accessibility, a number of states have begun to think about introducing electronic 
technologies in the electoral process. 

It is noteworthy that in 2017 the CEC started working on a new initiative. This 
project envisaged electronically conducting the vote counting procedure on the polling day, 
using modern technologies. 

The third chapter of the paper - "Empirical Research and Analysis" discusses the 
empirical research algorithm, objectively determines the sample size and collects data for 
representative selection, without subjectivity. The results of the empirical research 
conducted within the paper are presented at the end of the third chapter. The survey was 
conducted through Google drive, using an anonymous questionnaire consisting of several 
closed-ended questions. Unstructured interviews with professionals were also conducted in 
parallel. 

The dissertation presents the recommendations in order to improve the electoral 
systems and electoral processes in Georgia. 

The conclusion section presents the results of the theoretical and empirical research 
conducted in the dissertation, findings and appropriate recommendations. 

The issues discussed in the paper are reflected in the dissertation and self-abstract, 
which are kept in the library of the Georgian Technical University. The dissertation and 
the abstract can be read without any obstacles. 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

„პასიური ამომრჩეველი შობს ნაძირალა ხელისუფლებას“ 

პლატონი 

 „ადამიანები კარგ მოქალაქეებად რომ ჩამოყალიბდნენ,  

მათ საშუალება უნდა მიეცეთ გამოხატონ საკუთარი სამოქალაქო უფლებები  

და შეასრულონ სამოქალაქო მოვალეობები“.  

სამუილ სმაილსი 1 

 

მსოფლიოში საარჩევნო სისტემა და მისი ფორმირების პროცესი დასაბამს ჯერ 

კიდევ ანტიკური საბერძნეთიდან და რომიდან იღებს, სადაც არჩევნები რეალურად 

ტარდებოდა, თუმცა საარჩევნო უფლებით ყველა მოქალაქე არ სარგებლობდა. 

 
1 Samuel Smiles. (1812 – 1904), შოტლანდიელი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე , “Self-Help with 
illustrations of Conduct and Perseverance”. 1897. 
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ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც ჩვენ ვხედავთ, მაშინდელ მოაზროვნეებში იყო 

იმის საშიშროება, რომ ეს არ გადაზრდილიყო ბრბოს მმართველობაში. მე-17-მე-18 

საუკუნეებში არჩევნების საკითხი უფრო გააქტიურდა, ეს უკავშირდებოდა ახალ 

მოაზროვნეებს, რომლებმაც ახალი ხედვებით გაიაზრეს მოქალაქისა და 

სახელმწიფოს ურთიერთობა. როდესაც გაჩნდა ახალი თეორიები სახელმწიფოს 

წარმოშობის შესახებ, წარმომადგენლობითობის შესახებ, იმის შესახებ, რომ ხალხმა 

და ხელისუფლებამ თავის დროზე დადეს ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც 

ხალხი სახელმწიფოს მმართველობას გადასცემდა ხელისუფლებას და 

ხელისუფლებას შემდგომში ჰქონდა უფლება ემართა ეს ხალხი.  

მე-18 საუკუნიდან დიდ ბრიტანეთში პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალი-

ბების პროცესი დაიწყო, რასაც მოჰყვა საზოგადოებრივი ფენების წარმომადგენ-

ლების ხელისუფლებაში მოსვლა. არჩევნებში მონაწილეობისათვის შემოღებული 

იქნა სხვადასხვა სახის ცენზები, რომლის საფუძველზეც ამა თუ იმ მოქალაქეთა 

მხოლოდ გარკვეულ ფენას შეეძლო საკუთარი აზრის დაფიქსირება და ხმის მიცემა.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ნათლად ჩანს, რომ 

კაცობრიობის ისტორიაში არჩევნებსა და საარჩევნო პროცედურებს განსაკუთ-

რებული ადგილი უკავია. მოქალაქეთა უფლება, მონაწილეობა მიიღონ 

ხელისუფლების სტრუქტურების ფორმირებაში, თანამედროვე საზოგადოების 

საყოველთაოდ აღიარებული ნორმაა. თავისუფალი არჩევნებისა და სამართლიანი 

სახელმწიფოს პოლიტიკის შედეგად მიიღწევა დემოკრატიული მმართველობა. 

თითოეული ქვეყანა თავისებურად გადის პოლიტიკური თავისუფლებისა და 

დემოკრატიისაკენ მიმავალ გზას, სადაც ხალხი აწესებს და ემორჩილება წესებს. 

დემოკრატიული პრინციპები, რომლებიც მისი კლასიკური ფორმით 

ჩამოყალიბების ორ ათასწლეულზე მეტ ხანს ითვლის, კაცობრიობის ისტორიის 

თანმდევია, როგორც ადამიანის ფიქრი და ოცნება თავისუფლებაზე, სამართლი-

ანობასა და თანასწორობაზე თანამედროვე სამყაროში სახელმწიფოებრიობის 

მაღალი სტანდარტის ნორმად იქცა. დღეს ქვეყნების უმრავლესობა თავისებურად 

გადის ამ სტანდარტისკენ მიმავალ გზას. ზოგს დემოკრატიზაციის დიდი 

გამოცდილება აქვს, ზოგი კი, ახლა აყალიბებს ეროვნულ სააზროვნო სივრცეში 

დემოკრატიული პრინციპების ნორმათა ერთობლიობას და მოკრძალებულ 

ნაბიჯებს დგამს მისკენ.  
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დღეისათვის მსოფლიოში არსებული სახელმწიფოების უდიდესი 

უმრავლესობა იყენებს არჩევნებს, როგორც ხელისუფლების ორგანოებისა და 

თანამდებობის პირთა არჩევისა და განახლების ერთადერთ ლეგიტიმურ გზას. ამავე 

დროს, არჩევნები დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემის ფუნქციონირების 

აუცილებელ და უმნიშვნელოვანეს ელემენტსაც წარმოადგენს, რომლის 

მეშვეობითაც ხელისუფლების ორგანოები ღებულობენ ლეგიტიმაციას - ე.ი. 

სახალხო მხარდაჭერას და აღიარებას. არჩევნების საბოლოო მონაცემები, თუკი ის 

პატიოსანი შეჯიბრის შედეგს წარმოადგენს, ამომრჩეველთა განწყობას და ქვეყნის 

განვითარების ტენდენციას ასახავს. არჩევნების სამართლიანობის დონე, ერთი 

მხრივ, ქვეყნის დემოკრატიულობის საფუძველს ქმნის, მეორე მხრივ, მისი 

მდგრადობა, სწორედ დემოკრატიული რეჟიმის სტაბილურობაზეა დამოკიდე-

ბული. ეს ორი ფაქტორი სახელმწიფოში დემოკრატიულ სივრცეს ამკვიდრებს, მათი 

ურთიერთდაცულობის გარანტია კი ხელს უწყობს ქვეყანაში მდგრადი 

პოლიტიკური სისტემის ფუნქციონირებას. 

არჩევნების შედეგები არსებითად დამოკიდებულია მისი განხორციელების 

საშუალებების კომპლექსურ-სამართლებრივ მექანიზმზე საარჩევნო სისტემის 

სახით, რომელიც წარმოადგენს კანონმდებლობით დარეგულირებული წესებისა და 

პროცედურების ერთობლიობას. ნებისმიერი სახელმწიფოს დემოკრატიული 

განვითარება მნიშვნელოვანწილად საარჩევნო კანონსა და მის მიერ 

დარეგულირებულ საარჩევნო სისტემაზეა დამოკიდებული. საარჩევნო სისტემა 

ნებისმიერი დემოკრატიული რეჟიმის უმნიშვნელოვანეს ელემენტს წარმოადგენს, 

რაც იმით აიხსნება, რომ დემოკრატიული მმართველობა საზოგადოებაში ვერ 

იარსებებს უფლებამოსილი წარმომადგენლის გარეშე, რომელიც საზოგადოების 

საქმეების სამართავად ყალიბდება, ხოლო ასეთი წარმომადგენლობა დემოკრატი-

ული იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს, თუკი თავად საზოგადოება მონაწილეობს მის 

ფორმირებაში. 

თემის აქტუალობა. საქართველოში არჩევნების ლეგიტიმურობა მუდმივად 

დავის საგანია. იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომლებიც ვერ მოხვდნენ არჩევით 

ორგანოებში (პარლამენტი, ადგილობრივი თვითმმართველობა) ან მოხვდნენ 

დაბალი წარმომადგენლობით ამკვიდრებენ აზრს, რომ არჩევნები ჩატარდა 

გაყალბებით, იგი არ არის სანდო და ვალიდური. მათი ეს ბრალდებები ხშირად არ 
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არის გამყარებული არანაირი ობიექტური მონაცემებით.  

არჩევნების ლეგიტიმურობის, სანდოობისა და ვალიდურობის ასამაღ-

ლებლად სხვადასხვა ქვეყანაში მიმართავენ ისეთ ორგანიზაციულ ღონისძიებებს 

რომლის შედეგადაც კითხვები არ რჩება არჩევნების ლეგიტიმურობასთან 

დაკავშირებით, რომელსაც განაპირობებს მაღალი დემოკრატიული ღირებულებები. 

გასულ წლებს თუ გადავხედავთ საქართველოში ეტაპობრივად დაიწყო სხვადასხვა 

ორგანიზაციული ღონისძიებების დანერგვა, რათა არჩევნების სამართლიანად 

ჩატარებასთან დაკავშირებით არ წარმოშიბილიყო კითხვები. არჩევნების 

ლეგიტიმურობის ამაღლების ღონისძიებათა შორის შეიძლება იყოს არჩევნების 

სავალდებულო ხასიათი და ელექტრონული არჩევნების ჩატარება. გარდა ამისა, 

განხილვის საგანი შესაძლებელია გახდეს მისი ჩატარების წესი (მაჟორიტარული, 

პრორპორციული, შერეული), რაც დადგენილი უნდა იქნას ქვეყნის ისტორიული 

ფაქტებიდან და ამომრჩევლის ნებიდან გამომდინარე.  

ამდენად, არჩევნების ლეგიტიმურობას ზრდის, ელექტორატში ნდობის 

გაძლიერებისათვის ფრიად აქტუალურია საარჩვევნო სისტემისა და საარჩევნო 

პროცესებთან დაკავშირებული საკითხების ყოველმხრივი განსჯა გააანალიზება და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში მისაღები რეკომენდაციების შემუშავება საარჩევნო 

ატმოსფეროს გაუმჯობესების მიზნთ. 

კვლევის სიახლე. ნაშრომში ჩატარებულია, როგორც არსებული საარჩევნო 

სისტემების თეორიული ანალიზი, ისე ემპირიული კვლევა. ემპირიული კვლევის 

საინფორმაციო წყარო (სამიზნე ერთობლიობა) გახდა საქართველოს ელექტორატი 

და აკადემიური წრეებისა და საარჩევნო პროცესების ექსპერტთა წრე. ნაშრომში 

კვლევის შედეგად დადგენილია არჩევნების სასურველი საარჩევნო სისტემა. 

ელექტორატის უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საქართველოში სასურველია იყოს 

შერეული საარჩევნო სისტემა არჩევნებში სავალდებულო მონაწილეობის 

მოთხოვნით და ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით.  

საკვლევი პრობლემა - საქართველოში არჩევნების ლეგიტიმურობის, 

სანდოობისა  და ვალიდურობის მდგომარეობა და მათი მიღწევის გზები და 

საშუალებები; საქართველოსთვის საუკეთესო საარჩევნო სისტემის 

(მაჟორიტარული, პრორპორციული, შერეული)  დადგენა ელექტორატისა და 

პროფესიონალთა აზრის გათვალისწინებით; საარჩევნო პროცესის სამართლიანად 
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ჩატარებასთან დაკავშირებული საარჩევნო ტექნიკის, ტექნოლოგიებისა და 

ორგანიზაციული ღონისძიებების შემუშავება არჩევნების ლეგიტიმურობის 

ამაღლების მიზნით.  

კვლევის მიზანი. სადისერტაციო ნაშრომის მიზანია საქართველოში 

არსებული საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო პროცესების ანალიზი, 

საქართველოს ელექტორატის და აკადემიური წრეებისა და საარჩევნო პროცესების 

ექსპერტთა წრეების მოსაზრებების დადგენა საქართველოს საარჩევნო სისტემისა 

და საარჩევნო პროცესების შესახებ მსოფლიოს გამოცდილების გათვალისწინებით. 

სასურველი საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო პროცესების დადებითი მხარეებისა 

და ნაკლოვანებების გამოვლენა და სათანადო რეკომენდაციების შემუშავება.  

კვლევის საგანი - არჩევნები და საარჩევნო პროცესები 

კვლევის ობიექტი - საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო პროცესები 

საქართველოში. 

 საკვლევი საკითხები  

 საარჩევნო სისტემების ანალიზი; 

 მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის მახასიათებლები; 

 პროპორციული საარჩევნო სისტემის მახასიათებლები; 

 შერეული საარჩევნო სისტემის მახასიათებლები; 

 საქართველოს საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო პროცესების 

რეტროსპექტული ანალიზი; 

 სავალდებულო არჩევნების მიზანშეწონილობის ანალიზი; 

 ელექტრონული არჩევნების მიზანშეწონილობის ანალიზი. 

კვლევის მეთოდოლოგია - ნაშრომში გამოყენებულია ანალიტიკური, 

ინდუქციური, გამოყენებითი, თეორიული (მათ შორის ისტორიული) და 

ემპირიული კვლევის მეთოდები. ჩატარდა ელექტორატის გამოკითხვა 

რეპრეზენტატიური ამონარჩევის ფორმების მოთხოვნების გათვალისწინებით 

“Google drive”-ის მეშვეობით. აგრეთვე, აკადემიური წრეებისა და საარჩევნო 

პროცესების ექსპერტთა წრეების გამოკითხვა ინტერვიუების მეშვეობით.  

შექმნილი პანდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ემპირიული კვლევა 

ჩატარდა ინტერნეტის საშუალებით. კვლევის შედეგები სადისერტაციო ნაშრომს 

თან ერთვის ცხრილებისა და სქემების მიხედვით, რომლებმაც საკვლევი თემის 
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აქტუალურობისა და მისი შედეგების დასაბუთებულად წარმოდგენის შესაძლებ-

ლობა მოგვცა.  

კვლევის მნიშვნელობა - ნაშრომი საინტერესო იქნება არჩევნებითა და 

საარჩევნო პროცესებით დაინტერესებული ორგანიზაციებისა და სპეციალის-

ტებისათვის, პოლიტიკოსებისათვის, პრაქტიკოსებისათვის, მეცნიერებისთვის, 

სტუდენტებისთვის, ასევე ფართო აუდიტორიისთვის. აგრეთვე, საქართველოს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და საკანონმდებლო ორგანოსთვის 

საქართველოში ოპტიმალური საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო პროცესების 

შესაქმნელად და დასანერგად, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება არჩევნების 

ლეგიტიმურობა, სანდოობა და ვალიდურობა.  

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა - წარმოდგენილი 

სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 125 გვერდს და შედგება შესავლის, ლიტერა-

ტურის მიმოხილვის, 3 თავის, 11 ქვეთავის, დასკვნისა და გამოყენებული 

ლიტერატურის სიისგან. ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა   

თავი 1. საარჩევნო სისტემები  

1.1. საარჩევნო სისტემების მიმოხილვა და ტიპოლოგიზაცია;  

1.2. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა;  

1.3. პროპორციული საარჩევნო სისტემა;  

1.4. საარჩევნო სისტემების შედარებითი ანალიზი; 

1.5. საქართველოს საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო ისტორია. 

თავი 2. საარჩევნო პროცესები საქართველოში 

2.1. საარჩევნო პროცესის მნიშვნელობა; 

2.2. არჩევნებში სავალდებულო მონაწილეობა; 

2.3. ელექტრონული არჩევნები;  

2.4. ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება საქართველოში. 

თავი 3. ემპირიული კვლევა და ანალიზი  

3.1. კვლევის მეთოდოლოგია; 

3.2.  არჩევნების სანდოობისა და ნამდვილობის დადგენის რაოდენობრივი 

მეთოდი; 
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3.2. მონაცემების შეგროვება. 

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურა 

 
სადისერტაციო   ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

   ნაშრომის პირველ თავში განხილულია სარჩევნო სისტემები, მათი  

ტიპოლოგიზაცია, თუ როგორ ხდება საარჩევნო სამართლის რეალიზაცია და 

სახელმწიფოს წარმომადგენლობითი ორგანოების ფორმირება,  რა   კომპლექსურ-

სამართლებრივი მექანიზმებია საარჩევნო სისტემის სახით,  რომელიც  

წარმოადგენს  კანონმდებლობით დარეგულირებული წესებისა და  პროცედურების 

ერთობლიობას. ფაქტია, რომ ნებისმიერი სახელმწიფოს დემოკრატიული 

განვითარება მნიშვნელოვანწილად საარჩევნო კანონსა და მის მიერ 

დარეგულირებულ საარჩევნო სისტემაზეა დამოკიდებული. თანამედროვე 

დემოკრატიას არ ძალუძს ფუნქციონირება ხალხის მიერ  არჩეული და მის  წინაშე 

ვალდებული  უფლებამოსილი წარმომადგენლობის გარეშე.  

          ამავე თავში განხილულია  მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა,  რომელიც  

არჩევნებში გამარჯვებულად იმ კანდიდატს ან კანდიდატთა ჯგუფს მიიჩნევს, ვინც 

სხვებზე მეტ ხმებს (ფარდობით, კვალიფიციურ ან აბსოლუტურ) მოიპოვებს. 

მაჟორიტარული სისტემები ძირითადად ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში 

ტარდება, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში გამოიყენება მრავალმანდატიან ოლქშიც.  

ასევე, განხილულია პროპორციული საარჩევნო სისტემა, მისი  გამოყენებისას 

საარჩევნო ოლქი ყოველთვის მრავალმანდატიანია და პარტიებს შორის მანდატები 

ამ ოლქში მათ მიერ მიღებული ხმების პროპორციულად ნაწილდება. პროპორციულ 

საარჩევნო სისტემაზე საუბრისას აუცილებლად უნდა აღინიშნოს საარჩევნო 

ზღურბლის (ბარიერის) მნიშვნელობა. პროპორციული საარჩევნო სისტემის 

შეუზღუდავი გამოყენება ხშირად არჩევით ორგანოში მრავალი პატარა პარტიის 

ნაკლებად გავლენიანი წარმომადგენლების მოხვედრას იწვევს. 

         არაერთ ქვეყანაში სხვადასხვა საარჩევნო სისტემის დადებით მხარეთა 

გაერთიანების და ნაკლოვანებათა შემცირების მიზნით გამოიყენება შერეული 

საარჩევნო სისტემა, რომელიც მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო 

სისტემების უბრალო გაერთიანებით ან ამ სისტემათა ცალკეული ელემენტების 
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გაერთიანებით მიიღება. შერეულ საარჩევნო სისტემაში სხვადასხვა ეტაპზე 

გამოიყენება როგორც მაჟორიტარული, ისე პროპორციული საარჩევნო სისტემის 

ელემენტები.  

          ამავე თავში განხილულია საქართველოს საარჩევნო სისტემა  და საარჩევნო 

ისტორია.  გაეროს 1948 წლის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 

თანახმად, ხელისუფლების საფუძველი ხალხის ნება უნდა იყოს.  საქართველოს 

სახელმწიფო თანაზიარია აღნიშნული დეკლარაციით აღიარებული უფლებების  და 

საარჩევნო სამართალი ეყრდნობა ქვემოთ მოყვანილ პრინციპებს: 

 საყოველთაო საარჩევნო უფლება; 

 თანასწორი საარჩევნო უფლება; 

 პირდაპირი საარჩევნო უფლება; 

 კენჭისყრის ფარულობა; 

 ნების თავისუფალი გამოვლენა. 

საქართველოში არჩევნების ისტორია 1919 წლიდან იწყება. პირველი 

მრავალპარტიული, დემოკრატიული არჩევნები 1919 წლის 14-16 თებერვალს 

ჩატარდა. აირჩიეს საქართველოს დამფუძნებელი კრება. პირველ არჩევნებს 

საფუძვლად დაედო საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის მიერ 1918 წლის 22 

ნოემბერს მიღებული „დამფუძნებელი კრების არჩევნების დებულება“. იგი 

ითვალისწინებდა საყოველთაო, თანასწორი, პირდაპირი და ფარული ხმის მიცემით 

დაფუძნებული კრების 130 წევრის არჩევას, პროპორციული საარჩევნო სისტემის 

საფუძველზე, პარტიული სიების მიხედვით. ხმის უფლებისა და არჩევის უფლება 

ჰქონდა ყველა მოქალაქეს, მათ შორის ქალებსაც 20 წლის ასაკიდან.  

1991 წლის 14 აპრილს შემოღებულ იქნა საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტი 

და იმავე წლის 26 მაისს საქართველოში ჩატარდა საქართველოს პრეზიდენტის 

პირველი არჩევნები.  

ამ დროიდან მოყოლებული შერეული საარჩევნო სისტემის გამოყენებით 

საქართველოში პერიოდულად ტარდება პრეზიდენტის, პარლამენტის, ავტონო-

მიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოთა არჩევნები. 

ნაშრომის მეორე თავში განხილულია საარჩევნო პროცესები საქართველოში, 

საარჩევნო პროცესის დანიშნულება და შედეგია საჯარო ხელისუფლების 
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წარმომადგენლობითი ორგანოებისა და საჯარო ხელისუფლების თანამდებობის 

პირთა არჩევა. საარჩევნო პროცესის განხორციელება რამდენიმე პრინციპის დაცვას 

მოითხოვს:  

 არჩევნების ორგანიზება  და ჩატარება; 

 საარჩევნო პროცესის უწყვეტობა; 

 კანონიერება; 

 საჯაროობა. 

განხილულია ასევე არჩევნებში სავალდებულო მონაწილეობის საკითხი. 

საგულისხმოა, რომ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში არჩევნებში მონაწილეობის 

მიღება სავალდებულოა. ხმის სავალდებულო მიცემის შემოღება გამართლებულია 

იმით, რომ არჩევნების დროს ამომრჩეველი არა მხოლოდ აცნობიერებს თავის 

პირად ინტერესებს, არამედ ასრულებს საჯარო მოვალეობას წარმომადგენლობითი 

ინსტიტუტების ფორმირებაში და იღებს პასუხისმგებლობას სახელმწიფოში 

მიმდინარე პოლიტიკურ, სოციალურ თუ ეკონომიკურ პროცესებზე. არჩევნებში 

სავალდებულო მონაწილეობა არ გამორიცხავს თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას, 

ვინაიდან მხოლოდ კენჭისყრაში მონაწილეობაა სავალდებულო და ამომრჩეველს 

შეუძლია გასცეს ცარიელი ან გაფუჭებული ბიულეტენი. მოქალაქეს შეუძლია 

დააფიქსიროს აზრი, რომ ის წარმოდგენილ კანდიდატებს უცხადებს ბოიკოტს და 

არა საარჩევნო პროცესს. 

სავალდებულო ხმის მიცემის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ დემოკრატიულად 

არჩეული მთავრობების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები უფრო ლეგიტიმურია, 

როდესაც მოსახლეობის უფრო მაღალი პროპორცია მონაწილეობს. ისინი ასევე 

ამტკიცებენ, რომ ხმის მიცემას, ნებაყოფლობით თუ სხვაგვარად, აქვს 

საგანმანათლებლო ეფექტი მოქალაქეებზე. პოლიტიკურ პარტიებს შეუძლიათ 

მიიღონ ფინანსური სარგებელი იძულებითი კენჭისყრით, რადგან მათ არ უწევთ 

რესურსების დახარჯვა ამომრჩევლის დასარწმუნებლად, რომ ის ზოგადად უნდა 

გამოვიდეს ხმის მიცემისას. და ბოლოს, თუ დემოკრატია არის ხალხის 

მმართველობა, სავარაუდოდ ეს მოიცავს ყველა ადამიანს, მაშინ თითოეული 

მოქალაქის პასუხისმგებლობაა აირჩიოს თავისი წარმომადგენლები. 

იძულებითი ხმის მიცემის წინააღმდეგ წამყვანი არგუმენტი არის ის, რომ ის არ 

შეესაბამება დემოკრატიასთან დაკავშირებულ თავისუფლებას. ხმის მიცემა არ არის 
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შინაგანი ვალდებულება და კანონის აღსრულება იქნება მოქალაქეთა 

თავისუფლების ხელყოფა, რომელიც დაკავშირებულია დემოკრატიულ 

არჩევნებთან. ამან შეიძლება ხელი შეუშალოს ამომრჩეველთა პოლიტიკურ 

განათლებას, რადგანაც ადამიანები, რომლებიც იძულებულნი არიან მონაწილეობა 

მიიღონ, რეაგირებენ ჩაგვრის წყაროს წინააღმდეგ. მართლაც უფრო ლეგიტიმურია 

ხელისუფლება, თუ ამომრჩეველთა მაღალი აქტივობა ეწინააღმდეგება 

ამომრჩეველთა ნებას? შეზღუდული ფინანსური შესაძლებლობების მქონე ბევრმა 

ქვეყანამ შეიძლება ვერ გაამართლოს იძულებითი ხმის მიცემის კანონების 

შენარჩუნებისა და აღსრულების ხარჯები. დადასტურდა, რომ მოსახლეობის ხმის 

მიცემის იძულება იწვევს ბათილად და ცარიელი ხმების გაზრდას იმ ქვეყნებთან 

შედარებით, რომლებსაც არ აქვთ სავალდებულო ხმის მიცემის კანონი. 

ზოგადად, მოქალაქეს შესაძლოა არ აინტერესებდეს პოლიტიკა ან არცერთი 

კანდიდატი არ მოსწონდეს, ზოგს ნიჰილისტური განწყობა ახასიათებს და თვლის, 

რომ არჩევნებში მისი მონაწილეობა/არ მონაწილეობა არ ცვლის ზოგად სურათს. 

ასეთი მოტივით მრავალი პოტენციური ამომრჩეველი ამართლებს არჩევნებში 

მონაწილეობას. ასეა თუ ისე, პასიურობით თუ სიზარმაცით მოქალაქე თავს 

არიდებს საკუთარი  სამოქალაქო მოვალეობის შესრულებას, იგი უპასუხისმგებლო 

და  გულგრილია საკუთარი ქვეყნის მიმართა და ქვეყნის მომავალს ანდობს მათ ვინც 

მონაწილეობს არჩევნებში. შესაბამისად ასეთ პასიურ ამომრჩეველს არავითარი 

მორალური უფლება აღარ აქვს რაიმე პრეტენზია გამოთქვას ხელისუფლების 

მიმართ.  

ამასთან, დისერტაციაში განხილულია საარჩევნო პროცესის ერთ-ერთი 

სიახლე ელექტრონული არჩევნები. დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის 

პროცესი მრავალ ობიექტურ და სუბიექტურ ფაქტორებზეა დამოკიდებული. 

ტექნოლოგიების განვითარებამ 21-ე საუკუნეში საზოგადოების ცხოვრების სფერო 

და ტემპი შეცვალა. ცხოვრების დაჩქარებულმა წესმა კომუნიკაცია უფრო მოქნილი 

გახადა, რამაც გამოიწვია ადამიანების დამოკიდებულება ინტერნეტთან 

დაკავშირებულ მოწყობილობებზე.  საზოგადოებას მიეცა საშუალება ინტერნეტის 

საშუალებით მიიღოს ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და, უფრო მეტიც, სახლიდან 

გაუსვლელად დისტანციურად იმუშავოს. გარდა ამისა, მაგალითად Covid-19 

პანდემიის დროს, შესაძლებელი გახდა სხვადასხვა სახელმწიფო სერვისის 
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ელექტრონული გზით მიწოდება მოქალაქეებისთვის. თუმცა საქართველოს 

საარჩევნო სისტემაში ინოვაციებს ფაქტობრივად არ შეუღწევია და ამომრჩეველი 

ვერ ახერხებს არჩევნებში ხმის მიცემას თანამერდროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენებით.  

ზოგადად დაბეჭდილი ბიულეტენების გამოყენებით ჩატარებული არჩევნები 

ვერ ჩაითვლება საუკეთესო სისტემად ვინაიდან,  ხშირად ვერ ხორციელდება 

სხვადასხვა არასასურველი მოვლენების თავიდან აცილება, როგორიცაა  ხმის 

მიცემის გაყალბება, ამომრჩევლის მოსყიდვა, ამომრჩევლის სიების არასწორად 

შედგენა და სხვ. ამასთან, ელექტრონულად ჩატარებულ არჩევნებსაც აქვს 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რიგი შეკითხვები და თავისი საფრთხეები. 

აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნების ჩატარების მეთოდებს 

კერძოდ, ბეჭდური ბიულეტენებისა თუ ელექტრონული ხმის მიცემის, თავისი 

დადებითი მხარეები და ნაკლოვანებები აქვს.  

არჩევნებში სპეციალური ტექნიკის გამოყენება ფართოდ არის გავრცელებული 

მსოფლიო მასშტაბით, მთელი რიგი სახელმწიფოები იყენებენ თანამედროვე 

ტექნოლოგიებს, რათა მოახდინონ ხმის მიცემის ტრადიციული ფორმის ცვლილება. 

სპეციალური საარჩევნო აპარატები უკვე თითქმის 20 წელიწადია გამოიყენება. 

თუმცა აუცილებლად აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ რამდენიმე განვითარებულმა 

ქვეყანამ, საპილოტე პროგრამის შემდგომ, უარი განაცხადა არჩევნების 

კომპიუტერიზაციაზე. ევროპისა და აფრიკის ზოგიერთ ქვეყანაში არჩევნებზე 

სხვადასხვა საარჩევნო პროცედურის განხორციელებისთვის გავრცელებულია 

ელექტრონულ ტექნოლოგიების გამოყენება. უშუალოდ ინტერნეტით ხმის მიცემას 

იყენებს მსოფლიოს მხოლოდ 10 ქვეყანა (ავსტრალია, კანადა, ესტონეთი, 

საფრანგეთი, მექსიკა, შვეიცარია, ახალი ზელანდია, სომხეთი, ომანი, პაკისტანი, 

პანამადა არაბთა გაერთიანებული საამიროები). 

საარჩევნო პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენება გულისხმობს 

როგორც ხმის მიცემისა და ბიულეტენების სკანირებისთვის, აგრეთვე ინტერნეტით 

ხმის მისაცემად ელექტრონული აპარატების გამოყენებას. არჩევნების დროს 

შესაძლებელია პარალელურად იქნას გამოყენებული როგორც ხმის მიცემა 

ქაღალდის საარჩევნო ბიულეტენის, ისე  თანამედროვე ტექნოლოგიების 

საშუალებით.  
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ელექტრონული არჩევნების დროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია: 

ამომრჩევლის იდენტიფიცირება, ხმის მიცემა და ხმების დათვლა.  

თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროში ციფრულ ტრანსფორმაციასთან 

ერთად, დემოკრატიის უზრუნველყოფისთვის, ინკლუზიურობისა და 

ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, მთელმა რიგმა სახელმწიფოებმა დაიწყეს 

ფიქრი საარჩევნო პროცესში ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვაზე. 

საქართველოში 2017 წლიდან ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაიწყო  მუშაობა 

ახალ ინიციატივაზე. ეს პროექტი, საქართველოს არჩევნების ისტორიაში 

პირველად, არჩევნების დროს კვლევაზე დაფუძნებული საპილოტე პროექტის 

განხორციელებას გულისხმობდა. პროექტი ითვალისწინებდა კენჭისყრის დღეს, 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ხმის დათვლის პროცედურის 

ელექტრონულად ჩატარებას. 2018 წლის 13 მაისს, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

შუალედური არჩევნების დროს, საარჩევნო ადმინისტრაციამ, კანადის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია DELLIAN Project-თან თანამშრომლობით, პირველად 

გამოიყენა ხმის დათვლის პროცესში ელექტრონული აპარატები.    პირველი ეტაპის 

გამოცდილების გათვალისწინებით, 2019 წლის 19 მაისს წყალტუბოსა და ტყიბულის 

საარჩევნო ოლქების რვა საარჩევნო უბანზე ხმის ელექტრონული დათვლის 

საპილოტე პროექტის შემდეგი ეტაპი განხორციელდა. ელექტრონული 

ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ 

გაითვალისწინოს საერთაშორისო სტანდარტები და პრინციპები. შემუშავდეს 

დეტალური საკანონმდებლო ჩარჩო.  ამასთან, შემუშავდეს გრძელვადიანი გეგმა, რა 

ვადებშიც მოახდენს პირველ ეტაპზე ელექტრონული ტექნოლოგიების საარჩევნო 

პროცესში დანერგვას, ხოლო შემდგომ სრულად ელექტრონულ ხმის მიცემაზე 

გადასვლას. 

ნაშრომის მესამე თავში „ემპირიული კვლევა და ანალიზი“ განხილულია 

კვლევის მეთოდოლოგია, დამუშავებულია არჩევნების სანდოობისა და 

ნამდვილობის დადგენის რაოდენობრივი მეთოდი,  განხორციელებულია 

მონაცემების შეგროვება და ჩატარებულია მონაცემების ანალიზი.  

ელექტორატის აზრის გასაგებად საქართველოში არსებული საარჩევნო 

სისტემისა და საარჩევნო პროცესის მიზანშეწონილობის დასადგენად გამოყენებულ 

იქნა ანონიმური კითხვარი, რომელიც შედგება რამდენიმე დახურული კითხვისგან. 
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“Google drive”- ის აპლიკაციით გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო სხვადასხვა 

ფენის სულ 1223 რესპონდენტმა, რაც სავსებით შეესაბამება ამონარჩევის ოდენობის 

რეპრეზენტატიულობას - მიღებული შედეგები სარწმუნოა 96%-იანი დამაჯე-

რობლობის ალბათობით და შეცდომის 3%-იანი ინტერვალით. 

გარდა ამისა ჩატარდა აკადემიური წრეების წარმომადგენლებისა და 

საარჩევნო პროცესების ექსპერტების გამოკითხვა. ამ შემთხვევაში გამოიკითხა 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსუიტეტის, 

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის, გურამ თავართქილაძის სახელობის 

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის, საქართველოს უნივერსიტეტის 

პროფესორებმა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, International Republican Institute 

(IRI), United Nations Development Programme (UNDP), National Democratic Institute 

(NDI) და სხვა ორგანიზაციის 143 რესპოდენტი.  

კითხვარი შედგება 2 ნაწილისგან: ა) რესპონდენტის საკლასიფიკაციო 

მონაცემები და ბ) ამომრჩევლის მოსაზრებები. 

ა) რესპონდენტის საკლასიფიკაციო მონაცემები  

გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ: 

სქესი: მდედრობითი - 706; მამრობითი - 504; არ მსურს პასუხის გაცემა - 13  

რესპოდენტთა განაწილება სქესის მიხედვით პროცენტულ მაჩვენებელში 

გამოიყურება შემდეგნაირად: 57,7 % მდედრობითი სქესის ამომრჩეველმა, 41,2 % 

მამრობითი სქესის ამომრჩეველმა, 1,1 % არ მსურს პასუხის გაცემა.  

ამრიგად გენდერული ნიშნით მოცულია გვაქვს საიმედო და ვალიდური 

მონაცემები - არ არის პრიორიტეტი რომელიმე სქესის მიმართ. 

ასაკი: 18-22 წლის ამომრჩეველთა რაოდენობა - 109 (9,4 %); 23 – 65 წლის 

ამომრჩეველთა რაოდენობა – 1059 (86,3 %) >65 წლის ამომრჩეველთა რაოდენობა - 

55 (4,3 %) (ნახ. 2). როგორც ვხედვთ გამოკითხვაში რესპონდენტთა უმრავლესობა 

არის მოსახლეობის აქტიური ნაწილი (23-65 წ), ამდენად მათი პოზიცია 

განსაკუთრებით საინტერესეოა რადგანაც ხვალ სწორედ ისინი იქნებიან ძირითადი 

ამომრჩევლები და ქვეყნის მმართველები. 

დასაქმება: არ ვარ დასაქმებული - 123 (9,7 %,); მაქვს დროებითი სამუშაო - 183 

(14,6 %); მაქვს მუდმივი სამუშაო დაქირავებით - 803 (66,4 %) მაქვს საკუთარი საქმე 

- 114 (9,3 %). აქედან ჩანს, რომ რესპონდენტების უმეტესობა 63.3 % არის დასაქმე-
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ბული, რაც ასევე ზრდის გამოკითხვის შედეგების ვალიდურიობას და სანდოობას, 

რადგანაც დასაქმებული ადამიანი უფრო დამოუკიდებელია უმუშევრებთან 

შედარებით, რომელთა მოსყიდვის ალბათობა შედარებით მაღალია.. 

დასაქმების სფერო: ბიზნესი/კომერციული საქმიანობა - 449 (34,3 %); 

სახელმწიფო სამსახური - 572 (46 %); აკადემიური სფერო - 137 (11 %); არ ვარ 

დასაქმებული - 65 (8,7 % ). როგორც ვხედავთ რესპონედენტები დაახლოებით 

თანაბრად არიან განაწილებიული საქმიანობის სხვადასხვა სფეროდან და 

რელევანტურად არის ასახული საზოგადოების სტრუქტურა. რაც ასევე ზრდის 

გამოკითხვის შედეგების ვალიდურიობას და სანდოობას. 

ანაზღაურება: <1000 ლარი - 400 (31.2%); 1000 - 2000 ლარი - 529 (45.3%); >2000 

ლარი - 294 (23.5%).  ასევე ვხედავთ, რომ გამოკითხული რესპოდენტები 

ძირითადად საშუალო ფენას წარმოადგენენ, რაც ასევე გადამწყვეტია ქვეყნის 

განვითარებისთვის. 

ბ) ამომრჩევლის მოსაზრებები. გთხოვთ უპასუხოთ შემდეგ კითხვებს: 

არჩევნების როგორ სისტემას ანიჭებთ უპირატესობას: მთლიანად მაჟორიტარული - 

97, შერეული - 745; მთლიანად პროპორციული - 370; სხვა - 11 

როგორც ვხედავთ, მთლიანად მაჟორიტარულ არჩევნებს მხარს უჭერს 

რესპონდენტთა 7,8%, მთლიანად პროპორციულს 30,3%, ხოლო შერეულს 60,9%. 

მაშასადამე არაპროპორციულ არჩევნებს მხარს უჭერს 842 რესპონდენტი 69 %, რაც 

დაახლოებით 2 ჯერ მეტია პროპორციულის მომხრეებთან შედარებით. 

უნდა იყოს თუ არა არჩევნებში მონაწილეობა სავალდებულო? დიახ - 927; არა 

- 272; არ ვიცი - 20; სხვა - 4. 

გამოკითხულთა უმრავლესობა 78.8% მიიჩნევს, რომ საყოველთაოდ მოწონებულია 

სავალდებულო არჩევნები. 

ემხრობით თუ არა ელექტრონულ არჩევნებს? დიახ - 1022; არა - 127; არ ვიცი 

- 65 ; სხვა - 9.  

როგორც ვხედავთ ელექტრონული არჩევნების შესახებ რესპონდენტთა 

შორის ფაქტობრივად საყოველთაო თანხმობაა. 

გ) არასტრუქტურირებული ინტერვიუ აკადემიური წრეების 

წარმომადგენლებთან და საარჩევნო პროცესების ექსპერტებთან.  

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტე-
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ტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსუიტეტის, სულხან-საბა ორბელიანის 

უნივერსიტეტის, გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტის, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორებმა, ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის, International Republican Institute (IRI), United Nations 

Development Programme (UNDP), National Democratic Institute (NDI)  და სხვა ორგა-

ნიზაციის  წარმომადგენლებმა. რესპოდენტების გამოკითხვა ჩატარდა ჩაღრმავებუ-

ლი ინტერვიუს მეთოდით, რომელშიც საკვანძო საკითხები ფორმულირებული იყო 

შემდეგნაირად:  

• თქვენი აზრით რომელი საარჩევნო სისტემა (სრულიად მაჟორიტა-

რული, სრულიად პროპორციული და შერეული) არის მიზანშეწო-

ნილი საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისთვის; 

• რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ საქართველოში არჩევნების 

ჩატარება იყოს სავალდებულო; 

• რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ საქართველოში არჩევნები 

ჩატარდეს ელექტრონულად.  

ჩაღრმავებული ინტერვიუს მსვლელობისას, ხორციელდებოდა ყველა 

წამოჭრილი საკითხის განხილვა (ინტერვიუების ტრანსკრიპტები ინახება 

დისერტანტის პირად ფაილში). 

აკადემიური წრეებისა და საარჩევნო პროცესების ექსპერტების გამოკითხვამ 

მოგვცა შემდეგი შედეგები:  

1) თქვენი აზრით რომელი საარჩევნო სისტემა (სრულიად მაჟორიტარული, 

სრულიად პროპორციული და შერეული) არის მიზანშეწონილი საქართველოს 

საპარლამენტო არჩევნებისთვის? 

 მთლიანად მაჟორიტარულ სისტემას მხარი დაუჭირა - 36 

რესპოდენტმა (25.2%);  

 შერეულ საარჩევნო სისტემას მხარი დაუჭირა  - 45 რესპოდენტმა 

(31.4%); 

 მთლიანად პროპორციულ სისტემას მხარი დაუჭირა - 62 

რესპოდენტმა (43.4%);  

 ანუ არაპროპორციულ საარჩევნო სისტემას მხარს უჭერს  - 81 

რესპოდენტი (56.6%);.  
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აკადემიური წრეებისა და საარჩევნო პროცესების ექსპერტთა შორის  

ჩატარებული ინტერვიუების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ უმეტესობა (დაახლოებით 

57%) მხარს უჭერს არაპროპორციულ არჩევნებს.  

2) რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ საქართველოში არჩევნების 

ჩატარება იყოს სავალდებულო? 

 სავალდებულო არჩევნებს მხარი დაუჭირა - 56 რესპოდენტმა (42%); 

 სავალდებულო არჩევნებს მხარს არ უჭერს - 83 რესპოდენტი (58%). 

  4 რესპოდენტი ვერ აკეთებს არცევნს სავალდებულო და 

არასავალდებულო არჩევნებს შორის.  

ამრიგად, საინტერესო ფაქტს წარმოადგენს ის, რომ ელექტრორატის 

აზრისგან განსხვავებით აკადემიური წრეებისა და საარჩევნო პროცესების 

ექსპერტთა უმეტესობა თვლიას რომ არჩევნები არ უნდა იყოს სავალდებულო. 

 3) რამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ საქართველოში არჩევნები 

ჩატარდეს ელექტრონულად? 

 ფატრობრივად რესპოდენტთა აბსოლუტური უმრავლესობა ემხრობა 

ელექტრონულ არჩევნებზე გადასვლას - 141 რესპოდენტი; 

 მხოლოდ 2 რესპოდენტს არ მიაჩნია მიზანშეწონილად ელექტრონული 

არჩევნების ჩატარება. 

ამრიგად ელექტორატის აზრთან ერთად აკადემიური წრეებისა და საარჩევნო 

პროცესების ექსპერტებიც თვლიან, რომ დროა გადავიდეთ ელექტრონულ არჩევნებზე.  

როგორც ვხედავთ რესპონდენტთა უმრავლესობა ემხრობა: 

• არჩევნებში მონაწილეობის სავალდებულო პრინციპს;  

• შერეულ საარჩევნო სისტემას;  

• ელექტრონულ არჩევნებს.  

თუმცა მცირედ განსხვავებული მოსაზრება აქვთ აკადემიური წრეებისა და 

საარჩევნო პროცესების ექსპერტებს. ისინი ემხრობიან: 

• არასავალდებულო არჩევნებს; 

• არაპროპორციულ არჩევნებს; 

• ელექტრონულ არჩევნებს. 

აღნიშნული მიგნებები სავსებით საკმარიას რათა საკითხი იქნას გატანილი 

რეფერენდუმზე ან საკანონომდებლო ორგანოში მსჯელობისთის. 
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დასკვნა 

ამდენად წარმოდგენილ სადისერტაციო ნაშრომში განხილული იქნა 

საარჩევნო სისტემასთან და პროცესებთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები, 

რომლებიც გადამწყვეტ გავლენას ახდენენ არჩევნების ლეგიტიმურობაზე 

სანდოობასა და ვალიდურობაზე. სახელდობრ განხილულია სრულიად 

მაჟორიტარული, სრულიად პროპორციული და შერეული საარჩევნო სისტემების 

მიზანშეწონილობის საკითხი, მათი  დადებითი მხარეები და ნაკლოვანებები, 

აგრეთვე ელექტრონულ არჩევნებზე გადასვლის მიზანშეწონილობასთან 

დაკავშირებული იურდიული და ტექნიკური საკითხები,  საქართველოს 

მოსახლეობის შეხედულება სავალდებულო თუ არასავალდებულო არჩევნების 

შემოღების შესახებ.  ნაშრომში განხილულია სათანადო მაგალითები.  

ნაშრომში ნაჩვენებია რომ საქართველოში არჩევნების ლეგიტიმურობის 

პრობლემა, რომელიც ხშირად მწვავე განსჯის საკითხია, შეიძლება 

დარეგულირებულ იქნას მთელი რიგი ორგანიზაციული ღონისძიებებით, რომელთა 

შორის უნიშვნელოვანესია ისეთი საარჩევნო სისტემის შემოღება (სრულიად 

პროპორციული, სრულიად მაშორიტარული ან შერეული) რომელსაც ენდობა 

მოსახლეობის უმრავლესობა და არა მხოლოდ პოლიტიკური პარტიები.  

ნაშრომის ლიტერატურულ მიმოხილვაში კრიტიკულად არის განხილული 

საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებული სხვადასხვა კვლევა და პუბლიკაცია. 

როგორც ჩანს ერთიანი მიდგონა საუკეთესო საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით 

არ არსებობს. სხვადასხვა მკვლევარს მოეპოვება სერიოზული არგუმენტაცია ამა თუ 

იმ საარჩევნო სისტემასთან შედარებით. საბოლოოდ, „საუკეთესო“ საარჩევნო 

სისტემის შემოსააღებად არ არის საკმარისი მხოლოდ ამა თუ იმ სისტემის ტექნიკური 

და მეთოდოლოგიური უპირატესობები და ხარვეზები. აუცილებლად 

გასათვალისწინებებლია ქვეყნისა და ამომრჩევლის ტრადიციული, ისტორიული 

მიდგომა არჩევნებისადმი. 

 იდეალური საარჩევნო სისტემა არ არსებობს. თითოეულ მოდელს აქვს 

როგორც უპირატესობები, ასვევე ნაკლოვანებები. ამიტომ, სრულიად ბუნებრივია, 

რომ მსოფლიოში გავრცელებულია მრავალფეროვანი, საარჩევნო მოდელები. 

რომელიმე ქვეყანაში საუკეთესო საარჩევნო მოდელის შერჩევა დამოკიდებულია 

ქვეყნის ისტორიულ გამოცდილებაზე, აგრეთვე, იმაზე, თუ რომელი ორგანოს არჩევა 
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ხდება: საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი, კოლეგიალური (წარმომადგენ-

ლობითი) თუ ერთპიროვნული, ფედერალური, რეგიონული თუ ადგილობრივი. 

საუბარი უნდა იყოს არა ერთ, არამედ რამდენიმე ასეთ მოდელზე. თუმცა, ქვეყნის 

მასშტაბით ან მის ნაწილში საარჩევნო სისტემის ამა თუ იმ ნაირსახეობის არჩევაზე 

გადაწყვეტილების მიღებამდე, ყურადღებით უნდა გაანალიზდეს სახელმწიფოს 

პოლიტიკური, ეკონომიკური ცხოვრების არსებული რეალიების სპეციფიკა, ხალხის 

ტრადიციები და კულტურა.  

საარჩევნო სისტემა თუნდაც მისი მთავარი მახასიათებლები - მაქსიმალურად 

გასაგები უნდა იყოს ამომრჩევლისათვის; ასევე არ უნდა ქმნიდეს სირთულეს ხმის 

მიცემის პროცედურა. საარჩევნო სისტემა რეალურ გავლენას ახდენს ქვეყნის ყველა 

პოლიტიკურ ინსტიტუტზე. ამდენად, მისი შერჩევა მუდმივ ძიებას ითხოვს და ამ 

ძიებაში წარმატების ერთ–ერთ ძირითად პირობას მსოფლიო გამოცდილების 

გათვალისწინება წარმოადგენს. თუმცა პოლიტიკური ცხოვრების შემდგომმა 

განვითარებამ შესაძლოა მოითხოვოს ახალი საარჩევნო მოდელების გამოყენება. 

თეორიული წყაროების  ანალიზიდან, ჩანს, რომ შეუძლებელია ვიმსჯელოთ 

რომელიმე სისტემის აბსოლუტურ ეფექტიანობაზე. კონკრეტულმა ქვეყანამ, 

სახელდობრ საქართველოს „საუკეთესო“ საარჩევნო სისტემა უნდა შეარჩიოს 

პოლიტიკური კონსენსუსით და საზოგადოებრივი თანხმობით, მაგრამ არა ამა თუ 

იმ პოლიტიკური ძალის ზეწოლით.  

ასევე, გაანალიზებულია საარჩევნო პროცესების როლი და მნიშვნელობა. 

განხილულია არჩევნებთან დაკავშირებული რამდენიმე აქტუალური საკითხი. 

გაანალიზებულია მოსაზრებები სავალდებულო არჩევნებთან დაკავშირებით. 

ნაჩვენებია, რომ არჩევნებში მონაწილეობა ხელს უწყობს სამოქალაქო 

საზოგადოების ჩამოყალიბებას, ამაღლებს არჩევნების შედეგების ლეგიტიმურობას.  

 ასევე, აღნიშნულ თავში განხილულია ელექტრონულ არჩევნების მოდელი. 

ცხადია, რომ მიუხედავად სხვადასხვა წინააღმდეგობისა, მაინც, მომავალი 

ეკუთვნის ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებას. ამასთან დაკავშირებით 

გააანალიზებულია  ცენტრალური საარჩევნო კომისიის  ახალი ინიციატივები და 

კენჭისყრის ჩატარების ტესტური პროექტი, რომელმაც საუკეთესო შედეგები 

დაადასტურა.  

ჩატარებულია ემპირიული კვლევა, კვლევის ალგორითმის მოთხოვნების 
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შესაბამისად დადგენილია სამიზნე (გენერალური) ერთობლიობა, რეპრეზენტა-

ტიული ამონარჩევის ზომა და შეგროვებულია სათანადო მონაცემები  (კვლავ 

კვლევის ალგორითმის მოთხოვნების შესაბამისად). 

მოცემულია ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებული ემპირიული კვლევის 

შედეგები. კვლევა ჩატარდა Google drive-ის მეშვეობით, გამოყენებული იქნა 

ანონიმური კითხვარი, რომელიც შედგებოდა რამდენიმე დახურული კითხვისგან. 

ასევე პარალელურ რეჟიმში ჩატარდა არასტრუქტურირებული ინტერვიუ 

პროფესიონალებთან.  

ნაშრომში წარმოდგენილია კვლევის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაცი-

ები საქართველოში საარჩევნო სისტემისა და საარჩევნო პროცესების გაუმჯობე-

სების მიზნით.  

ნაშრომში გამოიკვეთა არსებული სისტემების ნაკლოვანებები, კვლევისა და 

ანალიზის საფუძველზე ჩამოყალიბდა ის რეკომენდაციები რომელთა დანერგვა 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს და უფრო დემოკრატიულს გახდის საარჩევნო 

გარემოს.  

კვლევის შედეგების ანალიზით დადგინდა, რომ ამომრჩეველთა შორის 

არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა სამი ტიპის საარჩევნო სისტემასთან 

დაკავშირებით. სახელდობრ ელექტორატის მცირე ნაწილი მხარს უჭერს როგორც 

მაჟორიტარულ (7.8 %) ისე პროპორციულ (30.3 %) სისტემას, ხოლო დიდი 

უმრავლესობა ემხრობა შერეულ (60.9 %) სისტემას. ამასთან, აღსანიშნავია რომ 

შერეული სისტემის მომხრეთა შორის აბსოლუტური უმრავლესობა არის 

ახალგაზრდობა და დასაქმებული ხალხი.  

განსხვავებული მოსაზრება აქვს აკადემიური წრეებისა და საარჩევნო 

პროცესების ექსპერტთა წრეს. აქ დაახლოებით თანაბრად ემხრობიან როგორც 

მაჟორიტარულ (25.2 %) ისე შერეულ (31.8 %) სისტემას, ხოლო უმეტესობა 

პროპორციულს (43 %). თუმცა, საბოლოო ანგარიშით მათი უმრავლესობა 

ეწინააღმდეგება პროპორციული (57 %) სისტემას და მოითხოვენ არაპროპორციულ 

არჩევნებს. ამრიგად შეიძლება დადასტურებულად ითქვას, რომ ამომრჩეველთა და 

დარგის სპეციალისტთა უმრავლესობა მხარს უჭერს შერეულ საარჩევნო სისტემას.  

საქართველო ტრადიციულად ყოველთვის წარმატებული და ავტორი-

ტეტული ადამიანების მიმართ გამოხატავს ნდობას. აქედან გამომდინარე ახალგაზ-
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რდა დემოკრატიის ქვეყნებისთვის, როდესაც ხდება პარტიული იდეოლოგიის 

ირგვლივ გაერთიანებული ადამიანებით პარტიული სიის ჩამოყალიბება, 

მნიშვნელოვანია საზოგადოებას ჰქონდეს არჩევანის გაკეთების საშუალება რათა 

მხარი დაუჭიროს ქვეყნის განვითარების კონცეფციას, პარტიულ იდეოლოგიას და 

ასევე, კონკრეტული პასუხისმგებლობა დააკისროს პერსონალურად თავისი 

რეგიონის იმ ავტორიტეტულ ადამიანს, რომელსაც მხარს დაუჭერს.  

ასევე, საკითხის მსოფლიოს მრავალი ქვეყნების მაგალითის შესწავლის და 

ანალიზის შემდეგ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სავალდებულო არჩევნები ხელს 

უწყობს არჩევნების ლეგიტიმაციას. ამასთან, უკვე აღიარებულია, რომ არჩევნებზე 

სავალდებულო გამოცხადების მოთხოვნა არ არღვევს ადამიანის უფლებებს, რადგან 

სავალდებულოა მხოლოდ არჩევნებზე მისვლა და არა ხმის მიცემა რომელიმე 

კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისა თუ პიროვნებისთვის.  

მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ელექტრონულ ხმის მიცემისა და 

თანამედროვე ტექნოლოგიების იმპლემენტაციამ, ერთი მხრივ, შესაძლოა 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანოს საარჩევნო პროცესში და გადაჭრას ძველი 

პრობლემები, თუმცა, მეორე მხრივ, მოსალოდნელია, გარკვეული საფრთხეებიც 

წარმოქმნას. 

ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ზოგიერთი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი 

წინგადადგმული ნაბიჯი აღმოჩნდა დემოკრატიზაციის პროცესში. კერძოდ, 

სომხეთის, მოლდოვას, ყირგიზეთისა და ალბანეთის გამოცდილებით შესაძლოა 

ითქვას, რომ ელექტრონული მოწყობილობების დანერგვა გამჭვირვალობის ზრდას, 

არჩევნების შედეგების მიმართ მოქალაქეების ნდობის ამაღლებას, პროცესის 

გამარტივებას და სწრაფად წარმართვას უწყობს ხელს და რაც მთავარია, 

მნიშვნელოვნად ამცირებს გაყალბების შემთხვევებს. 

Covid-19 პანდემიის დროს საქართველოში შესაძლებელი გახდა სხვადასხვა 

სახელმწიფო სერვისის ელექტრონული გზით მიწოდება მოქალაქეებისთვის. 

აღნიშნულმა სერვისებმა ზოგიერთ შემთხვევაში ისე დაიმკვიდრა თავი, რომ 

პანდემიით გამოწვეული რეგულაციების შემდეგაც წარმატებით მუშაობს. თუმცა 

საარჩევნო სისტემაში ინოვაციებს ფაქტიურად არ შეუღწევია და ამომრჩეველ-

თათვის ელექტრონულად არჩევნებში ხმის მიცემა არ არის ხელმისაწვდომი.  

შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნების ჩატარების მეთოდებს კერძოდ, ბეჭდური 
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ბიულეტენებისა თუ ელექტრონული ხმის მიცემის, თავისი დადებითი მხარეები და 

ნაკლოვანებები აქვს, თუმცა არსებული რეალობის და ფაქტების ანალიზით 

დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ ელექტრონულად ხმის მიცემის საშუალება 

აუცილებელია ქონდეს ყველა ამომრჩეველს. თანამედროვე ციფრული 

ტექნოლოგიების გამოყენება საარჩევნო გარემოს უფრო სრულყოფილს, 

კომფორტულს და ხელმისაწვდომს გახდის მოქალაქეებისთვის.  

ნაშრომში აღწერილი მოვლენებისა და ჩატარებული კვლევის შედეგად 

შეგვიძლია გავცეთ შემდეგი რეკომენდაციები, რომლებიც საარჩევნო პროცესებს 

გახდის უფრო ეფექტურს და ეფექტიანს. 

● მართალია არ არსებობს ისეთი სრულყოფილი სისტემა, რომელიც 

აბსოლუტური სანდოობით და ვალიდურობით მოაგვარებს საარჩევნო სამართალში 

არსებულ პრობლემებს, მაგრამ, როგორც ჩანს, შერეული საარჩევნო სისტემა არის 

ყველაზე შესაფერისი განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევ-

ნებისთვის. ამასთან, მნიშვნელოვანია გატარდეს რეფორმები, რომელიც მოაწეს-

რიგებს ხმის თანაფარდობის პრინციპს, ამომრჩეველთა ხმებს პროპორციულად 

გარდასახავს მანდატებში და მოწესრიგდება მანდატების განაწილების წესი. მაინც 

საკითხის საბოლოოდ გადასაწყვეტად არჩევნების საუკეთესო სისტემის შესარჩევად 

სასურველია კანონმდებლის მეტი გამბედაობა ან, უკიდურეს შემთხვევაში, 

რეფერენდუმის გზით გადაწყვეტა.  

● საქართველოს სახელმწიფოს მართვაში მოსახლეობის ჩართულობის 

გააქტიურებისა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ამაღლების მიზნით, არჩევნე-

ბის წესი უნდა დადგინდეს საკანონმდებლო ორგანოს მიერ ან რეფერენდუმის 

გზით, თუმცა რეპრეზენტატიული ამონარჩევის ბაზაზე ნაშრომში ჩატარებული 

გამოკვლევის მიხედვით 96%-იანი დამაჯერებლობით შეიძლება ითქვას, რომ მო-

სახლეობა ითხოვს სავალდებულო, ელექტრონულ, არაპროპორციულ არჩევენებს. 

• ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესში მნიშვნელოვანია 

სახელმწიფომ გაითვალისწინოს საერთაშორისო სტანდარტები და პრინციპები. 

შემუშავდეს დეტალური საკანონმდებლო ჩარჩო, მათ შორის საქართველოს 

ორგანულ კანონში ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსში” მოხდეს პირველი 

ეტაპისთვის ელექტრონული ტექნოლოგიების საარჩევნო პროცესში გამოყენების 

ძირითადი პრინციპებისა და საარჩევნო პროცედურების მოწესრიგება. ამასთან, 
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შეიმუშაოს გრძელვადიანი გეგმა, რა ვადებშიც მოახდენს პირველ ეტაპზე 

ელექტრონული ტექნოლოგიების საარჩევნო პროცესში დანერგვას, ხოლო შემდგომ 

სრულად ელექტრონულ ხმის მიცემაზე გადასვლას. 

ამრიგად არჩევნების ლეგიტიმურობის, სანდოობისა და ვალიდურობის 

უზრუნველსაყოფად გადაუდებელ აუცილებლოდ მიგვაჩნია სავალდებულო, 

ელექტრონული, არაპროპორციული არჩევენების ჩატარება, რაც გამოხატავს 

საქართველოს ამომრჩევლის ნებას. უკიდურეს შემთხვევაში, ჩატარებული 

კვლევით დასაბუთებულია რეფერენდუმის ჩატარების შესაძლებლობა არჩევნების 

საკითხის გადასაწყვეტად. 

ვფიქრობთ, რომ წარმოდგენილი რეკომენდაციების გაზიარება მოგვცემს 

არჩევნების სამართლიანად ჩატარების შესაძლებლობას და აამაღლებს საარჩევნო 

პროცესისადმი ნდობას, რომლითაც უზრუნველყოფილი იქნება არჩევნების 

ლეგიტიმურობა, სანდოობა და ვალიდურობა. 
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ბიზნესტექნოლოგიების   ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა სამი 
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