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Abstract 
In general, the degree of democracy of the government in a country is 

determined by the form and principles of elections. The institution of elections is, 
indeed, one of the most important inventions in the history of mankind. 

We have analyzed the practice of holding elections in different countries 
and created a conceptual model of administrative management of such election 
processes, which eliminates the shortcomings that are currently encountered in 
this area. 

The introduction of the paper discusses the following research issues: 
current task, novelty, purpose, methodology and practical significance. 

In the literary review we talked about many literatures we have studied and 
analyzed, which include textbooks, articles, normative acts created in Georgian 
and foreign languages. 

In the first chapter we discussed the changes made in the Election Code of 
Georgia; 

The second chapter discusses the legislative proposal we have submitted to 
the Parliament regarding the voting measures to be taken at the polling station. It 
should be noted that the quality of the elections held at the polling station largely 
determines the election result. 

In the third chapter we talked about information policy. We discussed the 
peculiarities of spreading misinformation and effective means of combating it. 

In the fourth chapter, we will focus on the means of disseminating 
disinformation, such as trolls and bots. Describe their participation in the electoral 
process, in particular how they work to influence voters. 

Scientists have developed certain algorithms to effectively detect trolls. 
In the fifth chapter, we identified the factors that were key to creating a 

conceptual model of administrative management of the electoral process. 
In the first subsection of the fifth chapter, we review the major electoral 

systems: majoritarian, proportional, and mixed. We have identified the 
shortcomings that they have today. 

The second section of the same chapter deals with the discussion of 
electronic voting facilities. Electronic elections are a new challenge today. There 
are two types of e-elections: 

1. Through electronic voting machine, without internet. 
2. Elections are conducted via the Internet. On election day, voters are 

allowed to vote for their preferred candidate or party on their personal computer 
without leaving home. 

The third chapter of the fifth chapter deals with the use of optical scanning 
in the US electoral system. There were a number of shortcomings in the use of 
electric vehicles in the elections, which made the election process unmanageable. 

The fourth chapter of the fifth chapter discusses the history of French 
voting machines. France is the best example of how a country can explore all 
options for electronic voting. 
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In Chapter Five, we explore the history of electronic voting in India and 
Brazil. We have identified the similarities and differences between the electronic 
voting tools of these two countries. 

The fifth chapter of the sixth chapter deals with a brief overview of the 
election history of Georgia and describes the vicious practices in the electoral 
system. 

The fifth chapter of the seventh chapter deals with the pros and cons of 
Internet dating. Security, confidentiality, secrecy of the ballot, technical problems 
(computer malfunction, etc.) remain challenges. 

The fifth chapter of the eighth chapter deals with blockchain technology. 
We have developed the existing scientific materials on this technology. We have 
studied all the necessary parameters that must be possessed if they are to be used in 
elections. 

The ninth chapter of the fifth chapter deals with biometric elections. We 
discussed the prospects of conducting biometric elections and came to the 
conclusion that the joint use of blockchain technology and biometric technology 
allows us to improve the quality of elections. 

Chapter Six describes the election polls we conducted while working on 
our doctoral dissertation. Our research was dedicated to the study of problems in 
the election process. 

The first chapter of the sixth chapter discusses the methodology used in the 
election polls. 

The second subsection of the same chapter deals with surveys conducted 
within the framework of the study. During our work on the topic, we conducted 
five election polls to understand the positions of the population on this or that 
election issue. In the end, their answers and the materials we obtained helped us to 
judge the electoral model that would take precedence over the current one. 

The third section of the sixth chapter is dedicated to the analysis of the 
election results. 

The seventh chapter describes the peculiarities of the elections held during 
the pandemic. Here is the practice of both Georgia and foreign countries in this 
regard. We have developed recommendations that should be taken into account by 
election administrations. 

In conclusion, we summarized the issues discussed in the doctoral thesis. 
We talked about both technological and organizational aspects of the elections; 
We have identified their pros and cons. Finally, we agreed on the most effective 
election model for holding elections.  
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საზოგადოდ, ქვეყანაში ხელისუფლების დემოკრატიულობის 

ხარისხის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორი არის, თუ რა სახითა და 

პრინციპებით ტარდება არჩევნები.  

ჩვენ გავაანალიზეთ სხვადასხვა ქვეყნის  არჩევნების ჩატარების 

პრაქტიკა და შევქმენით ისეთი საარჩევნო პროცესების ადმინისტრაციული 

მართვის კონცეპტუალური მოდელი, რომელიც მნიშვნელოვნად 

აღმოფხრვის იმ ხარვეზებს, რომლებიც დღეს აღნიშნული მიმართულებით 

არსებობს.  

კვლევის მიზანს წარმოადგენს საარჩევნო სისტემაში არსებული 

ხარვეზების შესწავლა და მათი აღმოფხვრის გზების ძიება.  

თემის აქტუალური ამოცანაა საარჩევნო სისტემაში ისეთი ახალი 

ტექნოლოგიების დანერგვა, რომელიც მაქსიმალურად აღმოფხვრის 

საარჩევნო გაყალბებების საფრთხეებს და ხელს შეუწყობს 

ამომრჩევლებისთვის სანდო საარჩევნო გარემოს ფორმირებას.  

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საარჩევნო სისტემების ანალიზი და 

მათში გამოყენებული ტექნოლოგიების შეფასება.  

კვლევის საგანი არის საქართველოს საარჩევნო სისტემაში 

ადმინისტრაციული მართვის ეფექტურობის ანალიზი და მასში ახალი 

ტექნოლოგიის დანერგვის შესაძლებლობების განსაზღვრა საარჩევნო 

სისტემის გაუმჯობესებისა და სრულყოფისთვის.  

კვლევის მეთოდოლოგია. ჩვენი ნაშრომი ძირითადად 

დაფუძნებულია რაოდენობრივი კვლევის მეთოდზე. კვლევის მოცემული 

ტიპი იძლევა შესაძლებლობას, რომ გარკვეული რაოდენობის ხალხისგან 

შევაგროვოთ გამოხატული რაოდენობრივი ინფორმაცია ამა თუ იმ 

საარჩევნო პრობლემატიკის თაობაზე, რაც, იძლევა შესაძლებლობას მათი 

სტატისტიკური დამუშავებისა და შედეგების ექსტრაპოლაციის.  

გამოკითხვების საშუალებით ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, 

შეგვესწავლა ამომრჩეველთა განწყობები და შეხედულებები ჩვენთვის 
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საინტერესო ამა თუ იმ საარჩევნო საკითხთან მიმართებით. სულ ჩავატარეთ 

5 საარჩევნო გამოკითხვა. გამოკითხვების ჩასატარებლად და მიღებული 

ინფორმაციის დამუშავებაში მათ შორის დაგვეხმარა ინტერნეტ-

გამოკითხვისთვის შემუშავებული სპეციალური ფორმა - Drive.google.com.  

ჩვენი ნაშრომის მეთოდოლოგიური საფუძველია შესაბამისი 

ლიტერატურის კრიტიკული გაანალიზება, რამაც მოგვცა საშუალება, 

გაგვეკეთებინა სათანადო შეფასებები და გამოგვევლინა ის ხარვეზები, 

რომლებიც არსებობს საარჩევნო მიმართულებით. 

სადისერტაციო ნაშრომში გამოყენებულია შემდეგი მეთოდები: 

 ანალიზის მეთოდი,  

 შედარებითი მეთოდი, 

 სისტემური მეთოდი,  

 აღწერითი მეთოდი.   

კვლევის სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ მიერ შესწავლილ და 

გაანალიზებულ არაერთი ქვეყნის საარჩევნო ტექნოლოგიების დადებით და 

უარყოფით მხარეებზე დაყრდნობით ჩამოყალიბდა საარჩევნო სისტემის 

ახალი კონცეპტუალური მოდელი, რომელიც გაზრდის არჩევნების 

ჩატარების ეფექტურობას. აღნიშნული მოდელი უზრუნველყოფს 

არჩევნების ჩატარების გამარტივებული წესის შემოღებას და ამავდროულად 

უსაფრთხო და გამჭვირვალე საარჩევნო სისტემის ჩამოყალიბებას.  

პრაქტიკული თვალსაზრისით - ნაშრომში მოცემულია სხვადასხვა 

ქვეყნის მაგალითები საარჩევნო ტექნოლოგიის გამოყენების კუთხით, 

გაანალიზებულია მათი ძლიერი და სუსტი მხარეები, რაც დაეხმარება 

დაინტერესებულ პირებს ამ მასალებზე დაყრდნობით, განსაზღვრონ, 

რომელ საარჩევნო მოდელს მიანიჭონ უპირატესობა. ჩვენ მიერ 

შემოთავაზებული მოდელის დანერგვა ხელს შეუწყობს საარჩევნო 

გაყალბებების შემცირებას და ამომრჩევლებისთვის უზრუნველყოფს სანდო, 

გამჭვირვალე, ხელმისაწვდომ და გამოსაყენებლად მარტივ სისტემას.  
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ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი 

შედგება 140 გვერდისაგან და მოიცავს შესავავალს, ლიტერატურულ 

მიმოხილვას, შვიდ თავს, თორმეტ ქვეთავს, დასკვნასა და 64 დასახელების 

გამოყენებულ ლიტერატურას.  

 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

 
ნაშრომის შესავალში განხილულია კვლევის აქტუალური ამოცანა,  

სიახლე, მიზანი, მეთოდოლოგია და თეორიულ-პრატიკული მნიშვნელობა.  

ლიტერატურულ მიმოხილვაში ვისაუბრეთ ჩვენ მიერ შესწავლილ და 

გაანალიზებულ არაერთ ლიტერატურაზე, რომელიც მოიცავს ქართულ და 

უცხო ენაზე შექმნილ სახელმძღვანელოებს, სტატიებსა და ნორმატიულ 

აქტებს.  

ნაშრომის პირველ თავში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსში 

განხორციელებული ცვლილებები“ განვიხილეთ საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები; 

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის საკანონმდებლო ცვლილებები 

შეეხო ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა:  

1. საარჩევნო კომისიების წევრთა რაოდენობის, 

შემადგენლობისა და მათი არჩევის წესი,  

2. კენჭისყრის შემაჯამებელი ოქმის შედგენის ვადები,  

3. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების წესი,  

4. საკრებულოს შემადგენლობის განსაზღვრის წესი, 

5. მაჟორიტარი კანდიდატებისთვის 40%-იანი ბარიერის 

დაწესება,  

6. საარჩევნო პროცესში ელექტრონული საშუალებების 

გამოყენების შესაძლებლობა.  

ნაშრომის მეორე თავში „საარჩევნო უბნები - არჩევნების მთავარი 

ქვაკუთხედი“ საუბარია ჩვენ მიერ პარლამენტში შეტანილ საკანონმდებლო 

წინადადებაზე, რომელიც შეეხება საარჩევნო უბანზე ჩასატარებელ 
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კენჭისყრის ღონისძიებებს. აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო უბანზე 

ჩატარებული არჩევნების ხარისხი განაპირობებს მეტწილად საარჩევნო 

შედეგს.  

2021 წლის 14 ივნისს საქართველოს პარლამენტს ჩვენ წარვუდგინეთ   

საკანონმდებლო წინადადება (N1-7964/21/10), რომლის მიხედვითაც  

ვითხოვთ ცვლილებას საქართველოს ორგანული კანონის საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის 61-ე მუხლის პირველ პუნქტში - ნაკადის 

მომწესრიგებელ წევრს დაემატოს ისეთი ფუნქცია, როგორიცაა 

ელექტრონული გადამოწმება ამომრჩევლის საარჩევნო უბნისა და 

ამომრჩევლის რიგითი ნომრის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. გარდა ამისა, 

აღნიშნული კანონის 58-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში ვითხოვთ 

ცვლილებას, რომელიც გულისხმობს კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბანზე 

სპეციალური ადგილების გამოყოფას როგორც დამკვირვებლებისთვის, ისე 

პარტიის წარმომადგენლებისთვის, საიდანაც ისინი შეძლებენ, 

თავისუფლად დააკვირდნენ საარჩევნო პროცესს.  

პრატიკაში ამომრჩეველთა რეგისტრატორებს ამომრჩევლების დიდი 

ხნის განმავლობაში მოძებნა საარჩევნო სიებში არათუ აკარგვინებს დროს, 

არამედ ხშირად სახელისა და გვარების მოძებნის დროს ერევათ საარჩევნო 

სიები. ეს კი დამატებითი სირთულეა მათთვის. ამ დროს საარჩევნო 

პროცესი ხდება გაუმართავი და საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა რიგები 

იქმნება. იმისთვის, რომ რეგისტრატორებმა გაიმარტივონ სამუშაო პროცესი 

და დაზოგონ დრო, აუცილებელია, რეგისტრატორების წინაშე 

ამომრჩევლები წარდგნენ თავიანთი რიგითი ნომრით. ამასთან, პანდემიური 

გარემოს გათვალისწინებით, საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა შეყოვნება, 

განსაკუთრებით უბნის შიგნით, საფრთხეს უქმნის პირთა ჯამრთელობას.  

დამკვირვებლები და პარტიის წარმომადგენლები ხშირად 

ცდილობენ, უმართავი გახადონ საარჩევნო პროცესი. პრატიკაში ჩვენ 

ვხვდებით შემთხვევებს, როდესაც ისინი განთავსებული არიან 

რეგისტრატორებთან ახლოს და ხელს უშლიან მათ ხმაურითა და 
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დაპირისპირებებით. ამით სირთულეს უქმნიან როგორც რეგისტრატორებს, 

ისე კომისიის სხვა წევრებსაც. არადა, მათ საკმაოდ დიდი როლი ეკისრებათ 

კენჭისყრის პროცესის რაციონალურად წარმართვაში. შესაბამისად, 

სპეციალურად გამოყოფილი ადგილები შეამცირებს საარჩევნო უბნებზე 

დაპირისპირებებს. ასევე, შენარჩუნდება გარკვეული დისტანციაც, რომელიც 

დღევანდელი პანდემიური გარემოს ფონზე მიზანშეწონილია და 

აუცილებელი. 

ნაშრომის მესამე თავში „საინფორმაციო პოლიტიკა არჩევნებში“ ჩვენ 

ვისაუბრეთ საინფორმაციო პოლიტიკაზე. განვიხილეთ დეზინფორმაციის 

გავრცელების თავისებურებები და მასთან ბრძოლის ეფექტური 

საშუალებები.  

დემოკრატიული ქვეყნები მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ არ 

შეიზღუდოს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება; მხოლოდ 

განსაკუთრებული შემთხვევები განაპირობებს ასეთი ფაქტების არსებობას; 

ავტორიტარულ და დემოკრატიულ ქვეყნებს შორის სხვაობა ხშირად 

სწორედ ამ უფლებაზე გადის.  

ჩვენი მოსაზრებით, ყალბი ინფორმაცია, რომელზეც შეიძლება 

მოხდეს რეაგირება და განისაზღვროს შესაბამისი სანქციები, უნდა იყოს 

შემდეგი ნიშნების მატარებელი:  

1. უნდა იწვევდეს საზოგადოებაში შფოთს, აგრესიას,  

2. საფრთხეს უქმნიდეს ქვეყნის უშიშროებას,  

3. იწვევდეს კონკრეტული პირის ან პირთა ჯგუფის 

დისკრედიტაციას.  

შესაბამისად, სოციალურ მედიაში გაჟღერებული ყოველი 

დეზინფორმაციის გაკონტროლება და შემდეგ რეაგირება არ წარმოადგენს 

სახელმწიფოსთვის აუცილებლობას.   

დეზინფორმაციასთან ბრძოლის დროს, პირველ რიგში, უნდა 

განისაზღვროს მისი მოცულობა, მასშტაბი და წყარო. სახელმწიფო უნდა 
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თანამშრომლობდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ამ მიმართულებით, 

შეიმუშავოს სტრატეგიული დოკუმენტები.  

ნაშრომის მეოთხე თავში „ტროლებისა და ბოტების როლი 

არჩევნებში“ ჩვენ ვსაუბრობთ დეზინფორმაციის გამავრცელებელ ისეთ 

საშუალებებზე, როგორიცაა: ტროლები და ბოტები. აღწერილია მათი 

საარჩევნო პროცესებში მონაწილეობა, კერძოდ, თუ როგორ მუშაობენ 

იმისთვის, რომ მოახდინონ ამომრჩევლებზე გავლენა.  

ტროლი არის პიროვნება, რომელიც ონლაინ სივრცეში (სოციალურ 

ქსელებში, ფორუმებზე თუ საიტებზე) არაადეკვატურ და პროვოკაციულ 

ინფორმაციას აქვეყნებს, რათა მომხმარებელთა შორის ჯანსაღ დისკუსიას 

ხელი შეუშალოს.  

დღეს, ასევე, აქტიურად გამოიყენება ტერმინი „ბოტი“, რომელმაც 

ერთგვარად ტროლის სინონიმური დატვირთვა შეიძინა. თუმცაღა, ბოტი 

არის სპამერი პროგრამა, ან ხელონური ინტელექტით აღჭურვილი, 

შედარებით ჭკვიანი ავტომოპასუხე.  

მეცნიერებმა მათ წინააღმდეგ შეიმუშავეს გარკვეული ალგორითმები, 

რომლებიც ეფექტურად მუშაობს მათ ამოცნობაზე.  

მნიშვნელოვანია შევეხოთ დემოკრატიული პროცესების განვი-

თარებას. ამომრჩევლების  შეცდომაში შეყვანა განაპირობებს არაჯანსაღი 

პოლიტიკური ფონის შექმნას. საბოლოოდ, ხელისუფლებაში ჩნდება ის 

პირები, რომლებმაც შექმნეს არაჯანსაღი კონკურენციის პირობები და 

შეცდომაში შეიყვანეს ამომრჩევლები. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 

ქვეყნის განვითარება პირდაპირპროპორციულია არჩევნების შედეგებთან, 

მივხვდებით, რომ ტროლებისა და ბოტების სისტემა მნიშვნელოვნად 

აფერხებს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას.  

ნაშრომის მეხუთე თავში „საარჩევნო სისტემის კონცეპტუალური 

მოდელის საკითხისადმი ფაქტორების განსაზღვრა“ ჩვენ განვსაზღვრეთ ის 

ფაქტორები, რომლებიც  უმთავრესი იყო საარჩევნო პროცესების 

ადმინისტრაციული მართვის კონცეპტუალური მოდელის შესაქმნელად.  
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აქ ჩვენ მიმოვიხილეთ ძირითადი საარჩევნო სისტემები: 

მაჟორიტარული, პროპორციული და შერეული. გავეცანით ელექტრონული 

საარჩევნო ხმის მიცემის საშუალებებს სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე. 

გამოვყავით მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები.  

ჩვენ მიერ დამუშავდა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის შესახებ არსებული 

სამეცნიერო მასალები. შევისწავლეთ ყველა ის აუცილებელი მოცემულობა, 

რომელიც მას ესაჭიროება, თუკი გამოყენებული იქნება არჩევნებში. მასთან 

ერთად განვიხილეთ ბიომეტრიული არჩევნების ჩატარების პერსპექტივები 

და მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ამ ორი ტექნოლოგიის ერთობლივად 

გამოყენება გვაძლევს საშუალებას, გავაუმჯობესოთ არჩევნების ჩატარების 

ხარისხი.  

საარჩევნო სისტემები პირობითად შეგვიძლია ორ  ჯგუფად დავყოთ - 

მაჟორიტარულ და პროპორციულ სისტემებად. გარდა ამისა, ფართო 

გამოყენება აქვს შერეულ საარჩევნო სისტემასაც, რომელიც თავის თავში 

აერთიანებს მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემების 

დამახასიათებელ ნიშნებს სხვადასხვა ვარიაციებით.   

მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის დადებით მხარედ შეგვიძლია 

მივიჩნიოთ ის ფაქტი, რომ ხალხისთვის უფრო მარტივად გასაგებია. იგი 

ყველაზე უძველესი საარჩევნო სისტემაა; ამ სისტემის გამოყენების 

შემთხვევაში დამოუკიდებელ კანდიდატებსაც შეუძლიათ კენჭისყრაზე 

დააყენონ თავიანთი კანდიდატურები. მყარდება პიროვნული კავშირი 

კანდიდატებსა და ამომრჩევლებს შორის, არჩეული ორგანო ხასიათდება 

სტაბილურობის მაღალი დონით. უარყოფითი მხარე - არჩევითი ორგანოს 

მანდატების განაწილებისას მხედველობაში არ მიიღება ამომრჩეველთა 

ხმების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. 

რაც შეეხება პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, მისი დადებითი 

მხარე მდგომარეობს იმაში, რომ იგი უზრუნველყოფს ამომრჩეველთა 

ინტერესების უკეთესად წარმოდგენას საკანონმდებლო ორგანოში, ვიდრე ეს 

გვაქვს მაჟორიტარული სისტემის პირობებში. თუმცა, არ შეიძლება არ 
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ავღნიშნოთ ის უარყოფითი მხარე, რომელიც არც თუ ისე სახარბიელოდ 

წარმოაჩენს აღნიშნულ სისტემას. თუ იგი გამოიყენებს დახურული სიის 

მეთოდს, მაშინ კანდიდატთა რიგითობას განსაზღვრავს არა ამომრჩეველი, 

არამედ პარტიის ბიუროკრატია. ხშირ შემთხვევაში ეს განაპირობებს 

კორუფციული გარიგებების საგანს. ამასთან, აღნიშნული სისტემის 

უარყოფითი მხარედ შეგვიძლია განვიხილოთ ის ფაქტი, რომ  ხშირ 

შემთხვევაში მოსახლეობა იცნობს მხოლოდ პარტიის ლიდერებს, ხოლო 

პარტიულ სიაში წარმოდგენილი პირები მათთვის უცნობი რჩება.  ეს 

მდგომარეობა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, უნდა იყოს უფრო 

გამჭვირვალე საარჩევნო პროცესები და მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს მეტი 

ინფორმაცია კონკრეტულ პარტიაში შემავალ პირებზე. ასევე, 

პროპორციული სისტემა იწვევს საკანონმდებლო ორგანოს „სიჭრელეს“, რაც 

უარყოფითად აისახება გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე. 

დღესახალ გამოწვევას წარმოადგენს ელექტრონული არჩევნები. 

არსებობს ელექტრონული არჩევნების ჩატარების ორი ტიპი:  

1. ელექტრონული ხმის მიცემის აპარატის საშუალებით, ინტერნეტის 

გარეშე.  

2. არჩევნები ტარდება ინტერნეტის საშუალებით. არჩევნების დღეს 

ამომრჩეველს საშუალება ეძლევა ხმა მისცეს სახლიდან გაუსვლელად, 

პერსონალური კომპიუტერის მეშვეობით, თავის სასურველ კანდიდატს 

თუ პარტიას.  

აღსანიშნავია, რომ ელექტრონული არჩევნების დროს შედეგები 

ცნობილი ხდება მყისიერად. მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში მეტწილად 

გავრცელებულია ელექტრონული არჩევნების პირველი ტიპი, ხოლო 

ინტერნეტით ხმის მიცემის პრაქტიკა არ სარგებლობს დიდი 

პოპულარობით.  

ოპტიკური სკანერები არ არის ახალი ტექნოლოგია. ამ ტექნოლოგიის 

აღიარება 1950-იანი წლების დასაწყისიდან იწყება, როდესაც ის პირველად 

შეისწავლეს სტანდარტიზებული ტესტების ფონზე, მაგალითად, მისაღები 
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გამოცდების დროს. „Norden“-ის ელექტრონული ხმების დათვლის სისტემა 

იყო ბაზარზე  პირველი ტიპის ხმების დათვლის სკანერი, რომელსაც 

სპეციალური მელნის გამოყენება სჭირდებოდა.  

დღეს სკანერები იყენებენ ციფრული გამოსახულების ტექნოლოგიას. 

თითოეული ამომრჩევლის არჩევანი აღნიშნულია ერთ ან რამდენიმე 

ფურცელზე, რომელიც გადის სკანერს, ქმნის თითოეული ბიულეტენის 

ელექტრონულ სურათს, ახდენს მის აღწერას და ადგენს ხმების ცხრილს. 

სურათები, ჩვეულებრივ, ინახება მონაცემთა ბაზებში მოგვიანებით 

განსახილველად. 

აღსანიშნავია, რომ დიგიტალიზაცია არ შეესაბამება სისტემის 

დახვეწილობას. მაგალითად, „Avante Vote-Trakker“ მხოლოდ ითვლის მუქი 

და სინათლის პიქსელების რაოდენობას მარკირების ადგილებში 

(მაგალითად, ოვალებით) იმის დასადგენად, არის თუ არა კონკრეტული 

ნიშანი ხმის მიცემის აღმნიშვნელი. სხვა სისტემებში იყენებენ 

ალგორითმებს, რომლებიც მგრძნობიარეა ამომრჩევლის მიერ ბიულეტენზე 

გაკეთებული ნიშნის ფორმის, აგრეთვე შუქჩრდილის მიმართ. მიუხედავად 

ამისა, ოფიციალურმა პირებმა გამოავლინეს ასობით შეცდომა ოპტიკური 

სკანირების სისტემებში, რაც ხშირად ხდებოდა ბიულეტენების 

არასათანადო მდებარეობით წარმოდგენისას. სისტემის გაუმართაობა 

ვლინდებოდა შემდეგი ფორმით: ხმის დათვლისას ბიულეტენის 

მრავალჯერადად ჩათვლაში, „გატეხილი“, დაბლოკილი ან გადახურებული 

სენსორები; ბეჭდვა, რომელიც არ შეესაბამება პროგრამირებას და 

პროგრამირების შეცდომები.  

ოპტიკურ სკანერთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი, 

სავარაუდოდ, მუდმივად იქნება განსახილველი ხმის დათვლაზე 

ჩატარებული განსხვავებული აუდიტორული პრაქტიკის გამო.  

საფრანგეთში ელექტრონული ხმის მიცემის მანქანები პირველად 

2004 წელს მიიღეს, მაგრამ ამავდროულად, 2007 წლის საპრეზიდენტო 

არჩევნებზე პირველად გახდა შესაძლებელი, ჩატარებულიყო 

13 
 



ელექტრონული კენჭისყრა საყოველთაო არჩევნებში. პირველ ტურში 

დაფიქსირდა ამომრჩეველთა რეკორდული აქტივობა, 37.6 მილიონიანი 

მონაწილედან 85%.  

2007 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე გამართული დებატები იყო 

ცალმხრივი - ელექტრონულად ხმის მისაცემი მანქანების წინააღმდეგ. 

ყველა ძირითადი პოლიტიკური პარტია, გარდა „Union pour un Mouvement 

Populaire“ (UMP), წინააღმდეგი იყო ელექტრონული კენჭისყრის ჩატარების 

საყოველთაო არჩევნებში. მთავარ პუნქტებად განიხილებოდა: 

უსაფრთხოება, მარტივი გამოყენებადობა და საარჩევნო ხმის მიცემის 

ელექტრონული მანქანების ღირებულება.  

საფრანგეთი არის საუკეთესო მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება 

შეისწავლოს ქვეყანამ ელექტრონული ხმის მიცემის ყველა ვარიანტი. 

ამჟამად ის სარგებლობს ამ სისტემით, ვინაიდან არსებობს არაერთი ქვეყნის 

მაგალითი, რომელთაც წარმატებით დანერგეს ელექტრონული ხმის 

მიცემის სისტემა. საფრანგეთმა გაიზიარა მათი გამოცდილება და 

აგრძელებს მუშაობას ელექტრონული ხმის მიცემის საშუალებების 

გაუმჯობესებაზე.   

ინდოეთი და ბრაზილია ელექტრონული ხმის მიცემის დანერგვას 

პოზიტიურად წარმოაჩენს.   

ინდოეთშიპირველად ელექტრონული ხმის მიცემის აპარატის 

გამოყენების იდეა დაიბადა 1977 წელს.  

მექანიზმი საკმაოდ მარტივია. ამომრჩევლები აკრეფენ კანდიდატის 

ნომერს ელექტრონულ მანქანაში - ისევე, როგორც ამას აკეთებდნენ 

კალკულატორში - და თითს დააჭერენ მწვანე ღილაკს ხმების დათვლის 

მიზნით. არჩევნების დღის ბოლოსთითოეული მანქანა ბეჭდავს, რამდენი 

ხმა ჰქონდა თითოეულ კანდიდატს.  

ინდოეთში ხმის მიცემის მანქანები საარჩევნო პროცესის ნაწილი 2001 

წლიდან გახდა.  მთავარი განსხვავება ბრაზილიური და ინდური ხმის 

მიცემის მანქანებს შორის ისაა, რომ ეს უკანასკნელი ბეჭდავს ხმას.  
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ბრაზილიის უმაღლესი საარჩევნო სასამართლოს პრეზიდენტმა დიას 

ტოფოლიმ აღნიშნა, რომ ინდოეთის მსგავსად ისინიც იყენებდნენ 

ელექტრონული ხმის მიცემის მანქანებს (EVM), მაგრამ მათ ხმას „ორმაგი 

მნიშვნელობა“ აქვს. ამომრჩეველს შეუძლია, ხმა მისცეს როგორც პარტიას, 

ისე კანდიდატს.  

საქართველოს საარჩევნო სისტემა თანდათან გადავიდა 

ელექტრონულ საარჩევნო სისტემაზე, ვინაიდან ქაღალდის ბიულეტენები 

დროთა განმავლობაში ვერ სთავაზობდა ამომრჩეველს სათანადო პირობებს. 

ამასთან ერთად იყო საკმაოდ დიდი საშიშროება, განხორციელებულიყო 

არაერთი საარჩევნო მანიპულაცია.  

ცესკომ ელექტრონული დათვლის საპილოტე პროექტი საარჩევნო 

პროცესში პირველად 2018 წლის შუალედურ არჩევნებზე, ცაიშის თემის 3 

საარჩევნო უბანზე გამოიყენა. ამ პერიოდში მიღებული გამოცდილება და 

პრაქტიკაში გამოვლენილი საკითხები გაითვალისწინეს 2019 წელს და 

ეცადნენ მოდიფიცირებული სახით წარმოედგინათ პროექტი.  

თუ პროექტის პირველი ეტაპი არ სთავაზობდა ამომრჩეველს 

სრულყოფილ ბიულეტენს, ამ ეტაპისთვის ძირითად საარჩევნო ყუთს 

გააჩნდა ნამდვილი და ბათილი საარჩევნო ბიულეტენებისთვის 

განსაზღვრული, ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი სექციები, რომლებიც 

ხელს უწყობდა მონაცემების გადამოწმების პროცესს. აღნიშნულ 

ბიულეტენზე ამომრჩეველი აკეთებდა აღნიშვნას სპეციალური მარკერებით.  

2021 წლის 2 ოქტომბერს საქართველოს კრწანისის საარჩევნო ოლქში 

პირველად დაიტესტა ელეტრონული ხმის დათვლის აპარატების 

გამოყენების საპილოტე პროექტი. თუმცა, დაფიქსირდა გარკვეული 

ხარვეზები. 

ელექტრონულ ხმის მიცემას აქვს პოტენციალი, გაადვილოს ხმის 

მიცემის პროცესი და უფრო ხელმისაწვდომია ამომრჩევლებისთვის. ეს 

განსაკუთრებით ეხება დისტანციურ ინტერნეტკენჭისყრას.  
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ინტერნეტით არჩევნების ჩატარების დადებით მხარეებს 

წარმოადგენს:  

1. ხმის მიცემა სხვა ქალაქიდან, 

2. ხმის მიცემა სხვა სახელმწიფოდან, 

3. დროის ეკონომია, 

4. ეკოლოგიური ფაქტორი.  

ისინი, ვინც ეწინააღმდეგებიან ან სკეპტიკურად უყურებენ 

ელექტრონულ კენჭისყრას, მიუთითებენ ამ პროცესის აღქმულ რისკებზე, 

რომლებიც დაკავშირებულია ინტერნეტით ხმის მიცემის ტიპებთან და 

სატელეფონო ხმის მიცემის მეთოდებთან. ყველაზე მეტად გავრცელებული 

რისკი ეხება უსაფრთხოებას. სხვა ტექნიკური პრობლემები 

დაკავშირებულია ელექტროენერგიის გათიშვასა და გაუმართაობასთან.  

საინტერესოა განვიხილოთ საქართველოს მაგალითი, თუ რამდენად 

დაცულია საქართველოს კიბერუსაფრთხოება.   

2019 წლის 28 ოქტომბერს განხორციელდა ჰაკერული თავდასხმა 

სახელმწიფო უწყებების ვებგვერდებზე, ამასთან, კერძო საიტებზეც.  

აღნიშნული ფაქტი ამტკიცებს, რომ საჭიროა სახელმწიფომ გაატაროს 

ეფექტური სამუშაოები კომპიუტერული დანაშაულის წინააღმდეგ, ასევე 

მჭიდროდ ითანამშრომლოს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ამ 

მიმართულებით. 

ამას გარდა, არსებობს ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის პრობლემაც, 

რაზედაც დიდი შრომა უნდა გასწიოს საქართველოს მთავრობამ.  

ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის ისტორიას თუ გადავხედავთ, იგი 

პირველად გამოჩნდა 1970-იანი წლების დასაწყისიდან, თუმცა პირველად 

გამოიყენეს გაცილებით გვიან, როდესაც ქსელში გამოჩნდა კრიპტოვალუტა 

და ბიტკოინი.  

აღნიშნული ტექნოლოგია წარმოადგენს მონაცემთა განაწილებულ 

ბაზას, რომელიც ერთდროულად არსებობს რამდენიმე კომპიუტერში.  ეს 

ბაზა იზრდება გამუდმებით, ვინაიდან მასში მიმდინარეობს ახალი 
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ჩანაწერების ან „ბლოკების“ დამატება. თითოეული ბლოკის შემცველობაში 

შედის დროის ნიშნული და ბმული წინა ბლოკისა. შესაბამისად იქმნება 

ერთგვარი ჯაჭვი (block chain – ბლოკების ჯაჭვი). 

ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას გააჩნია არაერთი დადებითი მხარე 

საარჩევნო პროცესში:  

1. მასში არსებული მონაცემების შეცვლის შეუძლებლობა, 

რაც მნიშვნელოვანია არჩევნების შედეგების დაცულობის 

თვალსაზრისით, 

2. ანონიმურობა. ეს საშუალებას იძლევა, არ გამჟღავნდეს 

ამომრჩევლის ვინაობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამომრჩეველი ვერ 

მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას,  

3. შესაბამისი მექანიზმებით შემნილი ბლოკჩეინი 

დაცულია ჰაკერული ჩარევებისგან,  

4. მისი გამოყენებით იზოგება ფინანსები.  

ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის უნიკალური თვისებები მდგომარეობს 

იმაში, რომ გამორიცხულია იმის დადგენა, მომხმარებელმა (ამომრჩეველმა) 

რომელ საარჩევნო პოლიტიკურ ძალას მისცა ხმა.  

ამომრჩეველი ხმის მიცემის შემდეგ გამოდის ბრაუზერიდან და 

ავტომატურად ნადგურდება მისი იდენტიფიკაციისთვის გამოყენებული 

გასაღები. სისტემის მნიშვნელოვან რისკად განიხილება ჰაკერული 

შეტევები.  

ამასთან, ტექნოლოგიის გარკვეული ხარვეზები შეიძლება 

გამოიწვიოს მომხმარებელთა დიდი რაოდენობის ერთდროულად გაჩენამ 

სისტემაში, ასევე თავად ტექნოლოგიის სირთულემ. ეს შეიძლება 

გამოიხატოს იმით, რომ სისტემაში არ გამოჩნდეს განახლებული 

მონაცემები. თუმცა, ხარვეზის არსებობა სისტემის ერთ ნაწილზე, არ 

განაპირობებს მის მოქმედებას მთელ სისტემაზე, ანუ ერთი კვანძის 

გაუმართავი მუშაობა ვერ შეაფერხებს დანარჩენ კვანძებზე ინფორმაციის 

ასახვას; 
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ბლოკჩეინ ტენოლოგიის გამოყენებისას არსებობს ე.წ. „გადადებული 

გადაწყვეტილებების ფუნქცია“. ეს ამომრჩეველს აძლევს საშუალებას, 

რამდენჯერმე შეცვალოს თავისი არჩევანი. 

ასევე, სისტემას გააჩნია შემდეგი მახასიათებლები საარჩევნო 

პროცესში: მომხმარებლის რეგისტრაცია  მიმდინარეობს  ბლოკჩეინ ქსელის 

დამოწმებით; ხოლო საარჩევნო ხმების დათვლისას აუცილებელია 

დამკვირვებლის ჩართვა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს გამჭვირვალობა 

და გააკონტროლოს საარჩევნო დარღვევები. დამკვირვებლები უნდა 

გახდნენ მექანიზმის ერთ-ერთი მხარე, რასც თავისთავად ნიშნავს 

რამდენიმე დამადასტურებელი კვანძის გაჩენას სისტემაში.  

ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას იყენებენ შემდეგი ქვეყნები: ავსტრალია, 

კანადა, ესპანეთი, სიერა ლეონე, ტაილანდი, აშშ, შვეიცარია, იაპონია, 

სამხრეთ კორეა.  

ავსტრალიამ შექმნა საკმაოდ საინტერესო სისტემა ბლოკჩეინ 

ტენოლოგიის გამოყენებით. ავსტრალიის ერთ-ერთი ორგანიზაცია 

სახელწოდებით - Neatral Voting Bloc (NVB) აღნიშნულ ტექნოლოგიას 

იყენებს შემდეგი მიზნით: მოქალაქეები ხმის მიცემასთან ერთად 

აფიქსირებენ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს. 

ორგანიზაციის მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც 

მოქალაქეები აირჩევენ პოლიტიკოსებს, მათ საკუთარი მოვალეობის 

შესრულებისას იხელმძღვანელონ ბლოკჩეინზე შეგროვებული 

მოქალაქეების (ამომრჩევლების) მოსაზრებებით. 

ბლოკჩეინ ტექნოლოგია ამ დროისათვის არ გამოიყენება 

საქართველოს საარჩევნო სისტემაში, ასევე, არ გვაქვს რაიმე ანალიზი ამ 

თემასთან დაკავშირებით. 

ბიომეტრიული არჩევნებს მიიჩნევენ როგორც ელექტრონული 

არჩევნების (e-voting) განვითარებას, ვინაიდან მისი მეშვეობით ხდება 

ამომრჩევლის უფრო მაღალი ალბათობით იდენტიფიცირება, ვიდრე ეს 

მიიღწევა ტრადიციული საიდენტიფიკაციო საშუალებებით (მოწმობა, 

18 
 



პლასტიკური ბარათი და ა.შ). ეს მეთოდი ბევრად ეფექტურია, ვინაიდან 

შესაძლებელია პირმა დაკარგოს პაროლი (ბარათი) დაავიწყდეს და ა.შ. 

ხოლო ბიომეტრიული პარამეტრების გამოყენება ქმნის ბევრად მეტი 

საიმედოობის განცდას.    

ბიომეტრიულ პარამეტრებს ყოფენ ორ ჯგუფად: სტატიკურად 

(ადამიანის ფიზიკური მახასიათებლები) და დინამიკურად (ადამიანის 

ქცევითი მახასიათებლები).  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცნიერებმა შეისწავლეს 

აღნიშნული საკითხი, დაამუშავეს ბიომეტრიული საარჩევნო სისტემა მათ 

შორის ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებითაც.  

ბიომეტრიული პარამეტრების გამოყენება საკმაოდ პოპულარულია 

აფრიკისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნებში, განსხვავებით ევროპის 

ქვეყნებისა. ეს უკანასკნელნი პრაქტიკულად არ იყენებენ მსგავს 

პარამეტრებს.  

ნაშრომის მეექვსე თავში „გამოკითხვები საარჩევნო თემაზე“ 

აღწერილია ის საარჩევნო გამოკითხვები, რომლებიც ვაწარმოეთ 

სადოქტორო თემაზე მუშაობისას. საუბარია გამოყენებულ 

მეთოდოლოგიაზე და გაანალიზებულია გამოკითხვების  შედეგები.   

ჩვენ მიერ ჩატარებული კვლევა მიეძღვნა საარჩევნო პროცესში 

არსებული პრობლემების შესწავლას.  

გამოკითხვების ძირითადი ნაწილი განხორციელდა ვიზუალური 

კომუნიკაციის მეთოდით, კერძოდ, ინტერნეტით. შეკითხვები იყო როგორც 

დახურული, ისე ღია ფორმატის. კვლევის ინსტრუმენტად გამოვიყენეთ 

Drive.google.com. გამოკითხვისთვის შეირჩა აქტიური საარჩევნო ხმის მქონე 

პირები. შერჩევის მეთოდად გამოვიყენეთ შემთხვევითი შერჩევა და შემდეგ 

მოვახდინეთ მიღებული მონაცემების განზოგადება ამომრჩეველთა სრულ 

რაოდენობაზე.  

Drive.google.com.-ის მუშაობის პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: 

მისი საშუალებით ნებისმიერ ადამიანს საშუალება ეძლევა, ხალხისგან 
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შეაგროვოს ინფორმაცია პერსონიზებული გამოკითხვების შედეგად. 

გამოკითხვების პასუხები წარმოდგენილია როგორც ინდივიდუალურად, 

ისე მისი ასახვა ხდება ცხრილში, სადაც ნაჩვენებია გამოკითხვების საერთო 

შედეგი. პასუხების ასახვა მიმდინარეობს სწრაფად და სრული სიზუსტით. 

ეს გახლავთ ვიზუალური (ინტერნეტით) კომუნიკაციის მეთოდი, რომელიც 

აკმაყოფილებს ვალიდურობის პირობებს. ის გვაძლევს საჭირო მონაცემებს 

უმოკლეს დროში და ყოველგვარი ხარვეზების გარეშე. შესაბამისად, მისი 

გამოყენება არის ეფექტური.  

ჩვენ ჩატარებული გამოკითხვებით გვსურს პოლიტიკურმა პარტიებმა 

მომავალში გაითვალისწინონ მოსახლეობის განწყობები მაჟორიტარი 

კანდიდატის წარდგენისას, ხოლო დამოუკიდებელმა კანდიდატმა უკეთ 

შეაფასოს თავისი ძალები არჩევნებში. ასევე, შეგვიძლია დავეყრდნოთ 

მოცემული გამოკითხვების შედეგს და მისი დეტალური გაანალიზებით 

ჩამოვაყალიბოთ მაჟორიტარი კანდიდატის დასახელებისთვის აუცილე-

ბელი,  გონივრული კრიტერიუმები და დავნერგოთ საკანონმდებლო 

დონეზე.  

ასევე, გვინდოდა განგვესაზღვრა მაჟორიტარული სისტემის 

ეფექტურობა. დავრწმუნდით, რომ მაჟორიტარული სისტემით 

დასახელებულ კანდიდატებს ნაკლებად სთხოვენ საარჩევნო გეგმისა და 

პოლიტიკური ხედვების წარმოდგენას. ამომრჩევლების მხრიდან ძირითადი 

აქცენტი გამახვილდა უშუალოდ კონკრეტული კანდიდატების 

ინდივიდუალურ მახასიათებლებზე, ანუ მათ პიროვნულ თვისებებზე, 

ამიტომ ხშირ შემთხვევაში საფუძვლიანად არც კი ეცნობიან მათ საარჩევნო 

პროგრამებს,   რაც არასწორია.  

რაც შეეხება საარჩევნო სისტემებზე გაცემულ პასუხებს, 

ამომრჩევლები ერთ-ერთ გამოკითხვაში ემხრობიან შერეულ საარჩევნო 

სისტემას. ეს შესაძლოა აიხსნას იმით, რომ სწორედ აღნიშნულ საარჩევნო 

სისტემას იყენებდა საქართველო წლების განმავლობაში. შესაბამისად, ისინი 

კარგად იცნობენ მას და არ სურთ სხვა საარჩევნო სისტემით ჩანაცვლება. 
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ხოლო მორიგმა გამოკითხვამ მოგვცა სულ სხვა შედეგი - ამომრჩევლების 

უმეტესმა ნაწილმა პროპორციულ საარჩევნო სისტემას დაუჭირა მხარი, რაც 

შესაძლოა გამოწვეულია იმით, რომ ისინი ვერ ახერხებენ მაჟორიტარ 

კანდიდატთან სათანადო კომუნიკაციას. 

აქედან გამომდინარე, ჩვენც უპირატესობას ვანიჭებთ პროპორციულ 

საარჩევნო სისტემას, ვინაიდან მოსახლეობამ არჩევანი უნდა გააკეთოს არა 

კონკრეტული პიროვნებების ნიშან-თვისებებზე დაყრდნობით, არამედ 

პოლიტიკური პლატფორმებზე დაყრდნობით. ამომრჩეველი არჩევანის 

გაკეთებისას უპირველეს მნიშვნელობას უნდა ანიჭებდეს ყველაზე 

მთავარსს - პოლიტიკურ იდეოლოგიას. აუცილებელია, საზოგადოებაში 

დაინერგოს პოლიტიკური კულტურა, რაც ქვეყანას მისცემს საშუალებას,  

ჩამოყალიბდეს დემოკრატიულ სახელმწიფოდ.   

აღინიშნა, რომ ხშირ შემთხვევაში ამომრჩევლის გააქტიურებას 

განაპირობებს ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესები, კერძოდ, 

პოლიტიკური და სოციალური ფონი;  ასევე, არჩევნებში ამომრჩეველთა 

გააქტიურებისთვის შეგვიძლია არჩევნებში მონაწილეობის მიღება 

გავხადოთ სავალდებულო, რაც გულისხმობს იმას, რომ საარჩევნო უბანზე 

გამოუცხადებლობის შემთხვევაში განვსაზღვროთ გარკვეული სანქციები, 

თუმცა ვფიქრობთ, რომ ეს არ გახდება აუცილებელი, თუ საარჩევნო 

ადმინისტრაცია და საარჩევნო სუბიექტები იმუშავებენ ეფექტურად.   

დღევანდელი ეპიდემიური ვითარებიდან გამომდინარე უმჯობესია, 

შეიცვალოს ინფორმაციის მიწოდების გარკვეული წესები: საარჩევნო 

ბარათების დარიგების ნაცვლად ამომრჩეველს არჩევნების ჩატარების 

შესახებ ინფორმაცია მიეწოდოს თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენებით, როგორებიცაა მობილური (სმს) , ფოსტა ან ა.შ.  

ჩატარებულმა გამოკითხვებმა გამოავლინა, რომ ადმინისტრაციული 

რესურსის გამოყენება დღემდე რჩება საარჩევნო პროცესების მთავარ 

გამოწვევად. ამომრჩევლების უმეტესი ნაწილი დღემდე მიიჩნევს, რომ 
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ხელისუფლება კვლავ ბოროტად იყენებს მის ხელთ არსებულ 

ადმინისტრაციულ რესურს.  

არჩევნებში არსებული არაერთი ხარვეზის მიუხედავად, მთაწმინდის 

მოსახლეობამ დადებითად შეაფასა არჩევნების ადმინისტრირების პროცესი. 

თუმცაღა, ემიგრანტებმა დაინახეს გარკვეული პრობლემები ამ 

მიმართულებით.  

ასევე, შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობა უპირატესობას ანიჭებს 

მრავალპარტიულ პარლამენტს. ეს მოცემულობა მიანიშნებს მათ 

სურვილზე, უზრუნველყოფილი იყოს მათი წარმომადგენლობა 

პარლამენტში. პროპორციულ საარჩევნო სისტემას ყველაზე უკეთ შეუძლია 

აღნიშნულის განხორციელება.  

რაც შეეხება სატელევიზიო სივრცეს, გამოკითხვებმა მოგვცეს 

სხვადასხვა შედეგი. ერთგან მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ სატელევიზიო 

სივრცე დაბალანსებულია არჩევნებთან დაკავშირებით, ხოლო სხვა 

გამოკითხვაში კი - პირიქით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პოლიტიკურ პარტიებს 

უნდა ჰქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობა წარმოაჩინონ თავიანთი 

პოლიტიკური დღის წესრიგი და გააცნონ საკუთარი ხედვები 

ამომრჩევლებს.  

ჩვენ გვაინტერესებდა, თუ როგორ შეაფასებდა ამომრჩევლები 

ბლოკჩეინ ტექნოლოგიას. იგი დადებითად შეფასდა ჩვენი ამომრჩევლების 

მიერ. შესაბამისად, მოცემული სისტემის დანერგვა ხელს შეუწყობს 

საარჩევნო სისტემის ეფექტურობის გაზრდას და იმ ხარვეზების 

აღმოფხვრას, რომლებიც წლების განმავლობაში იწვევდა ამომრჩეველთა 

უნდობლობას. 

ბლოკჩეინ ტექნოლოგია მოცემული თვისებების წყალობით შეძლებს 

გამოირჩეოდეს სხვა სისტემებისაგან. იგი როგორც ამომრჩეველს, ისე 

საარჩევნო კანდიდატს მისცემს საშუალებას, დაიცვას თავისი საარჩევნო 

უფლება მაქსიმალურად და მოახდინოს საკუთარი ინტერესების სრული 

რეალიზება; მოცემული სისტემა უნდა შემუშავდეს იმგვარად, რომ არ 
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აძლევდეს საშუალებას უცხო პირებს განახორციელონ გარკვეული სახის 

მანიპულაციები.  

ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენება შესაძლებელია დაინერგოს 

ბიომეტრიულ პარამეტრებთან ერთად, რაც საშუალებას მოგვცემს, მივიღოთ 

ბევრად ეფექტური საარჩევნო სისტემა. ამასთან, ამომრჩევლებისთვის 

მისასალმებელი გახდა აღნიშნული ტენოლოგიების ერთად გამოყენება.  

ბიომეტრიული პარამეტრებით შესაძლებელი გახდება პირის ზუსტი 

იდენტიფიკაცია, ხოლო ბლოკჩეინ ტექნოლოგია უზრუნველყოფს 

საარჩევნო შედეგის სათანადო ასახვასა და შენახვას.  ეს ყოველივე 

შეამცირებს საარჩევნო სისტემაში არსებულ გაყალბებებს  და მივიღებთ 

გაცილებით სტაბილურ საარჩევნო პროცესებს.   

ნაშრომის მეშვიდე თავი „არჩევნები და პანდემია“ ასახავს პანდემიის 

პერიოდში ჩატარებული არჩევნების თავისებურებებს. აქ მოცემულია 

როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნების პრაქტიკა აღნიშნულთან 

დაკავშირებით. შევიმუშავეთ რეკომენდაციები, რომლებიც უნდა 

გაითვალისწინონ საარჩევნო ადმინისტრაციებმა.  

როგორც მოგვეხსენება, არჩევნები განიხილება როგორც 

დემოკრატიის ქვაკუთხედი. საარჩევნო ადმინისტრაცია კი 

უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს არჩევნების დემოკრატიულობის 

ხარისხის განსაზღვრაში.   

საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა იყოს მიუკერძოებელი ორგანო; 

ამისათვის ყურადღება უნდა მიქცეს აღნიშნული ორგანოს არჩევის წესს. 

მნიშვნელოვანია პერიოდულად განხორციელდეს მათი გადამზადება ისეთ 

საკითხებზე, როგორებიცაა საარჩევნო პროცესები, საერთაშორისო 

ვალდებულებები, ადამიანის უფლებათა სტანდარტები.  

საკმაოდ აქტუალურ თემას წარმოადგენდა 2020 წლის საპარლამენტო 

არჩევნები, რომელიც პანდემიური გარემოს გათვალისწინებით ჩატარდა. ეს 

არის ახალი გამოწვევა საარჩევნო სფეროში. 
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საფრანგეთში ჩატარდა ადგილობრივი არჩევნები, რომელშიც 

მოქმედებს ორტურიანი სისტემა. ამომრჩევლებს დაევალათ, რომ მოეტანათ 

საკუთარი კალმები და დაეცვათ რიგებში ერთმეტრიანი დისტანცია.  

სამხრეთ კორეამ არჩევნებთან დაკავშირებით გაზარდა 

თანამშრომელთა რაოდენობა. საქართველოში ხშირად არჩევნები ტარდებამ 

მოცულობით მცირე ზომის ოთახში, საარჩევნო კომისიებში 

თანამშრომელთა რაოდენობის ზრდა დადებითად ვერ აისახება 

საქართველოს პანდემიურ მდგომარეობაზე.  

მნიშვნელოვანია, საქართველომ საარჩევნო პროცესში 

განახორციელოს შემდეგი ღონისძიებები: გადაამზადოს საარჩევნო 

კომისიის თანამშრომლები, არჩევნების დღეს აქტიურად გამოიყენონ 

სადეზინფექციო საშუალებები, ჩაატაროს საინფორმაციო შეხვედრები 

ამომრჩევლებთან და ა.შ.  

ამჟამად, საქართველო წარმოადგენს მსოფლიოში გამორჩეულ 

სახელწიფოს პანდემიასთან ბრძოლის მიმართულებით და დარწმუნებით 

შეიძლება ითქვას, რომ იგი წარმატებით მოახერხებს საარჩევნო პროცესების 

ეფექტურ მართვას.  

 

დასკვნა 
 

ჩვენ თემაზე მუშაობის პერიოდში ჩავატარეთ ხუთი საარჩევნო 

გამოკითხვა, რათა გაგვეგო მოსახლეობის პოზიციები ამა თუ იმ საარჩევნო 

საკითხის ირგვლივ. საბოლოო ჯამში, მათი პასუხები და ჩვენ მიერ 

მოპოვებული მასალები დაგვეხმარა გვემსჯელა იმ საარჩევნო მოდელზე, 

რომელიც უპირატესი აღმოჩნდება აქამდე არსებულზე.  

შევისწავლეთ რა დღევანდელი საარჩევნო გარემო, პრიორიტეტულად 

მიგვაჩნია ისეთი რეფორმების განხორციელება, როგორებიცაა:  

1. საარჩევნო სიების მოწესრიგება,  

2. ამომრჩეველთა მეტი ინფორმირება საარჩევნო პროცესებთან 

მიმართებით,  
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3. საარჩევნო ბარათების ნაცვლად სხვა საშუალებების გამოყენება (სმს, 

ფოსტა და ა.შ.),  

4. ახალგაზრდა თაობის მეტი ჩართულობა საარჩევნო პროცესში, 

5. შშმ პირთა მონაწილეობის გაზრდა, 

6. კონკურენტუნარიანი მედიების არსებობა,  

7. ინკლუზიური გარემოს ფორმირება,  

8. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა (მაგ. ბლოკჩეინი)  

განვიხილეთ ისეთი საარჩევნო სისტემები, როგორებიცაა: 

მაჟორიტარული, პროპორციული და შერეული. გამოვავლინეთ ის 

ნაკლოვანებები, რომლებიც მათ დღეს გააჩნიათ.  

დავრწმუნდით, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის მანკიერ 

მხარეს  წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ამომრჩევლებისთვის მნიშვნელოვანია 

არა პოლიტიკური იდეოლოგია, არამედ საარჩევნო კანდიდატის ნიშან-

თვისებები. შესაბამისად, საბოლოოდ ჩვენ უპირატესობა მივანიჭეთ 

პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, ვინაიდან ეს უკანასკნელი იძლევა 

საშუალებას მეტად გამოკვეთოს პოლიტიკური იდეოლოგია და მხოლოდ 

ცალკეულ პიროვნებებზე არ გამახვილდეს აქცენტი.  

მნიშვნელოვანია, პარლამეტი იყოს მრავალპარტიული. ეს ხელს 

შეუწყობს აზრთა პლურალიზმის არსებობას პარლამენტში. ასევე, ეს 

განაპირობებს მეტი წილი მოსახლეობის წარმომადგენლობის 

უზრუნველყოფას, რაც დემოკრატიული პროცესების მნიშვნელოვანი 

ნაწილია.  

განვიხილეთ, თუ როგორ გაუმკლავდა უცხო ქვეყნის საარჩევნო 

სისტემა პანდემიას. ასევე, ვიმსჯელეთ, თუ რა ღონისძიებები უნდა 

გაატაროს საქართველომ აღნიშნული მიმართულებით და შევჯერდით 

შემდეგ ქმედებებზე, როგორიცაა:  

1. საარჩევნო კომისიის წევრების გადამზადება, 

2. სადეზინფექციო საშუალებებით წევრების აღჭურვა,  
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3. სპეციალური ოთახის მოწყობა, სადაც დროებით განთავსდებიან ის 

მოქალაქეები, რომლებსაც დაუდგინდებათ სიცხე,  

4. საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა ამომრჩევლებთან.   

2021 წლის 14 ივნისს ჩვენ მივმართეთ საკანონმდებლო წინადადებით 

პარლამენტს და ვითხოვთ, შევიდესცვლილება საქართველოს ორგანული 

კანონის 61-ე მუხლის 1-ელ პუნქტში, კერძოდ, დაემატოს ახალი ფუნქცია 

ნაკადის მომწესრიგებელ კომისიის წევრს - ელექტრონულად გადაამოწმოს 

ამომრჩევლის საარჩევნო უბანი და ამომრჩეველთა რიგითი ნომერი 

ამომრჩეველთა სიაში. გარდა ამისა, კანონის 58 -ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტში ვითხოვთ შემდეგ ცვლილებას: კენჭისყრის დღეს საარჩევნო 

უბანზე გამოყოფილი იყოს სპეციალური ადგილები საარჩევნო 

დამკვირვებლებისა და პარტიების წარმომადგენლებისათვის, საიდანაც 

ისინი თავისუფლად შეძლებენ დააკვირდნენ საარჩევნო უბანზე მიმდინარე 

საარჩევნო პროცესს. აღნიშნული ნაბიჯით ჩვენ შევეცადეთ გარკვეული 

წვლილი შეგვეტანა ქართული საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწასა და 

საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებაში.  

ნაშრომში ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ ტროლებსა და ბოტებზე. მათ 

გააჩნიათ უარყოფითი როლი პოლიტიკური ფონის შექმნაში, ვინაიდან 

ისინი ახდენენ ამომრჩეველის შეცდომაში შეყვანას და ამ გზით სასურველი 

შედეგის მიღწევას. შესაბამისად, ტროლებისა და ბოტების სისტემა 

მნიშვნელოვნად აფერხებს დემოკრატიული პროცესების განვითარებას.  

შევისწავლეთ ისეთი ელექტრონული არჩევნების ტიპები, 

როგორებიცაა საარჩევნო ელექტრომანქანები და ინტერნეტკენჭისყრა. ჩვენ 

განვიხილეთ ორივე მათგანი  უცხო ქვეყნების მაგალითზე (აშშ, ბრაზილია, 

ინდოეთი, საფრანგეთი, კანადა). გამოიკვეთა მათი გამოყენების როგორც 

პოზიტიური, ისე უარყოფითი მხარეები.  

ელექტრომანქანების გამოყენების დროს არჩევნებში დაფიქსირდა 

არაერთი ხარვეზი, რის გამოცკითხვის ნიშნის ქვეშ დგება მისი არჩევნებში 

გამოყენების ეფექტურობა. მოცემულ შემთხვევებს შეუძლია საერთოდ 
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უმართავი გახადოს პროცესი და წარმოშვას არაერთი საარჩევნო 

დაპირისპირება.  

რაც შეეხება ინტერნეტკენჭისყრას, მის დადებით მხარეებს 

წარმოადგენს:  

1. ხმის მიცემის შესაძლებლობა როგორც სხვა ქალაქიდან, ისე სხვა 

ქვეყნიდან, 

2. დროის ეკონომია, 

3. ეკოლოგიური ფაქტორი. 

რაც შეეხება მის უარყოფით მხარეებს, გამოწვევად რჩება 

უსაფრთხოება, კონფიდენციალურობა, კენჭისყრის საიდუმლოების დაცვა, 

ტექნიკური პრობლემები (კომპიუტერის გაუმართაობა და ა.შ.).  

ასევე, ჩვენ შევისწავლეთ საქართველოს საარჩევვნო გამოცდილება 

აღნიშნული მიმართულებით და განვსაზღვრეთ მისი განვითარების 

პერსპექტივები. საქართველო ამ ეტაპზე მზად არაა, ჩაატაროს 

ინტერნეტკენჭისყრა, ვინაიდან არსებობს ისეთი გამოწვევები, როგორიცაა: 

ინტერნეტის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა და კიბერუსაფრთხოება.  

ჩვენ განვიხილეთ ბლოკჩეინ ტექნოლოგია სხვადასხვა ქვეყნის 

მაგალითზე. აღმოჩნდა, რომ მას შეუძლია შემოგვთავაზოს ისეთი პირობები, 

რომლებიც ხელს შეუწყობს საარჩევნო სისტემის ეფექტურობის გაზრდასა 

და იმ ხარვეზების აღმოფხვრას, რაც წლების განმავლობაში იწვევდა 

ამომრჩეველთა უნდობლობას. იმისთვის, რომ იგი წარმოდგენილი იყოს 

არჩევნებში სრულყოფილი სახით, ჩვენ შევაჯამეთ ის პარამეტრები, 

რომელებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს იგი, ესენია: 

1. მონაცემების შეცვლის შეუძლებლობა,  

2. ანონიმურობა, 

3. ჰაკერული თავდასხმებისგან დაცულობა,  

4. ნაკლები დანახარჯების არსებობა, 

5. გავლილი საარჩევნო რეგისტრაციების გაუქმების შესაძლებლობა,  

6. საარჩევნო შედეგების გადამოწმების შესაძლებლობა,  
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7. სისტემა, რომელიც ამომრჩეველს საშუალებას მისცემს 

წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები, 

8. საარჩევნო კანდიდატს ექნება საშუალება სისტემაში ასახოს თავისი 

დაპირებები.  

აღნიშნული სისტემა მიაღწევს საარჩევნო ტექნოლოგიების უმაღლეს 

ეტაპს, თუკი დაცული იქნება ყველა ზემოაღნიშნული მოთხოვნები. ეს 

ყოველივე საშუალებას მისცემს როგორც  ამომრჩეველს, ისე საარჩევნო 

კანდიდატს, მაქსიმალურად დაიცვას თავისი საარჩევნო უფლებები და 

მოახდინოს საკუთარი ინტერესების სრული რეალიზება. ასევე, აღნიშნული 

სუბიექტები დაცული იქნებიან უცხო პირების მიერ მთელი რიგი 

მანიპულაციების განხორციელებისგან.  

მიგვაჩნია, რომ ბლოკჩეინ ტექნოლოგია მიზანშეწონილია 

გამოიყენონ ბიომეტრიულ პარამეტრებთან ერთად, რაც საშუალებას 

მოგვცემს, მივიღოთ ბევრად მოქნილი და გამჭვირვალე საარჩევნო სისტემა. 
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