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I. შესავალი 

 

1. ევროპის საბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელმა, ელჩმა, ბატონმა 
კონსტანტინე კორკელიამ 2016 წლის 14 და 22 იანვრის წერილების საფუძველზე, 
საქართველოს მთავრობის სახელით მიმართა ვენეციის კომისიას მოემზადებინა 
დასკვნა ორ ორგანულ კანონზე (CDL-REF(2016)001 და CDL-REF(2016)005), რომელთა 
საფუძველზეც განხორციელდა ცვლილებები საქართველოს ორგანულ კანონში 
„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ (CDL-REF(2016)004).1 

2. 2016 წლის 19 იანვრისა და 16 თებერვლის წერილებით ვენეციის კომისიის 
დირექტორმა დაადასტურა კომისიის მზადყოფნა განიხილოს ცვლილებები და თავის 
მხრივ შესთავაზა OSCE/ODIHR-ს ერთობლივად მოემზადებინათ დასკვნა 
გამომდინარე იქედან, რომ ორივე უწყება რეგულარულად თანამშრომლობს საარჩევნო 
საკითხებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გარშემო. 

3. წინამდებარე ერთობლივი დასკვნა მომზადებულია ზემოხსენებული მიმართვის 
საფუძველზე. საქართველოს ორგანული კანონი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების 
თაობაზე, რომელიც მიღებული იქნა 2015 წლის 23 დეკემბერს, ხოლო ძალაში შევიდა 
2016 წლის 8 იანვარს ეხება ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების საზღვრების 
ხელახალ დაყოფას. საქართველოს ორგანული კანონი საარჩევნო კოდექსში 
ცვლილებების თაობაზე, რომელიც მიღებული იქნა 2015 წლის 24 დეკემბერს, ხოლო 
ძალაში შევიდა 2015 წლის 29 დეკემბერს ეხება მაჟორიტარული სისტემით 
ჩასატარებელი არჩევნების ბარიერს. 

4. 2016 წლის 15-18 თებერვლის განმავლობაში, ვენეციის კომისიისა და OSCE/ODIHR-ის 
ექსპერტებისგან შემდგარი დელეგაცია სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა თბილისში. 
დელეგაცია შეხვდა პარლამენტის სპიკერს, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო 
პარტიების წარმომადგენლებს, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას (ცესკო), 
პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და სამოქალაქო საზოგადოებას ისევე როგორც 
საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ საარჩევნო თემატიკაზე 
საქართველოში. 

5. ერთობლივი დასკვნა ფარავს მხოლოდ ცვლილებებს და განიხილავს მათ შესაბამის 
საერთაშორისო ვალდებულებებთან და სტანდარტებთან მიმართებით, კერძოდ კი, 
ევროპის საბჭოს და ეუთოს ვალდებულებებთან, ისევე როგორც ეუთოს და ევროპის 
საბჭოს წევრი ქვეყნების კარგი პრაქტიკასთან მიმართებით. იგი ასევე ეხება ვენეციის 
კომისიისა და OSCE/ODIHR-ის სხვა ერთობლივი დასკვნების შესაბამის 
რეკომენდაციებს და OSCE/ODIHR-ისა და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 
საქართველოში სადამკვირვებლო მისიების ანგარიშებს.2 

                                                           
1 საარჩევნო კოდექსი 2015 წლის 27 ოქტომბრის მდგომარეობით 
2 - ერთობლივი დასკვნა საქართველოს საარჩევნო კოდექსის პროექტის შესახებ (CDL-AD(2011)043); 
- ერთობლივი დასკვნა საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შესახებ 2010 წლის მარტის მდგომარეობით (CDL-
AD(2010)013); 
- ერთობლივი დასკვნა საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შესახებ 2008 წლის ივლისამდე მდგომარეობით (CDL-
AD(2009)001); 
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6. ერთობლივი დასკვნა ხელმძღვანელობს ცვლილებების ქართული ორიგინალის 
ინგლისურად თარგმნილი ტექსტით. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის ინგლისური 
ვერსია (2015 წლის 27 ოქტომბრის მდგომარეობით)  მოგვაწოდა საარჩევნო 
სისტემების საერთაშორისო ფონდმა (IFES).  

7. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ვენეციის კომისია და OSCE/ODIHR 
აღნიშნავს, რომ ეს ერთობლივი დასკვნა არ იქონიებს რაიმე ზემოქმედებას ნებისმიერ 
წერილობით ან ზეპირ რეკომენდაციასა თუ კომენტარზე შესაბამის 
კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, რომელზეც OSCE/ODIHR-მა და ვენეციის 
კომისიამ შესაძლოა იმსჯელოს სამომავლოდ. 

8. წინამდებარე ერთობლივი სახელმძღვანელო პრინციპები მიღებული იქნა 
დემოკრატიული არჩევნების საბჭოს მიერ თავის 54-ე სხდომა (ვენეცია, 2016 წლის 10 
მარტი) და ვენეციის კომისიის მიერ ვენეციის კომისიის 106-ე პლენარულ სხდომაზე 
(ვენეცია, 2016 წლის 11-12 მარტი). 

 

II. რეზიუმე 

 

9. OSCE/ODIHR და ვენეციის კომისია დადებითად აღნიშნავენ იმ ცვლილებების 
განხორციელებას, რომლებიც ეხება ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების საზღვრების 
ხელახალ დაყოფას და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული 
არჩევნების ბარიერს. ცვლილებები რომლებიც ეხება საარჩევნო ოლქების საზღვრების 
ხელახალ დაყოფას წარმოადგენს მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯს არჩევნების, 
მათ შორის, თანასწორი ხმის უფლების პრინციპის გამოყენებით ჩასატარებლად. 
ამომრჩეველთა რაოდენობებს შორის განსხვავება, რაც უარყოფითად აისახებოდა 
არჩევნების თანასწორობის პრინციპის დაცვით ჩატარებაზე არაერთხელ დაფიქსირდა 
OSCE/ODIHR-ის და ვენეციის კომისიის სხვა რეკომენდაციებში კერძოდ 1990 წლის 
ეუთოს კოპენჰაგენის დოკუმენტის მე-7.3 მუხლთან და სხვა საერთაშორისო 
ვალდებულებებთან თუ სტანდარტებთან მიმართებით. 

                                                                                                                                                                                           
- ერთობლივი დასკვნა საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შესახებ 2006 წლის 24 ივლისის მდგომარეობით (CDL-
AD(2006)037); 
- ერთობლივი დასკვნა საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შესახებ 2005 წლის 23 დეკემბრის მდგომარეობით 
(CDL-AD(2006)023); 
- დასკვნა საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შესახებ 2003 წლის 14 აგვისტოს მდგომარეობით (CDL-AD(2004)005); 
- ერთობლივი დასკვნა საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შესახებ (CDL-AD(2002)009); 
- OSCE/ODIHR-ის არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში, საპარლამენტო არჩევნები 2008 წლის 
21 მაისი; 
- OSCE/ODIHR-ის არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში, საპარლამენტო არჩევნები 2012 წლის 
1 ოქტომბერი; 
- OSCE/ODIHR-ის საარჩევნო ექსპერტთა საბოლოო ანგარიში პარლამენტის შუალედური არჩევნები, 2013 წლის 27 
აპრილი; 
- ევროპის საბჭო, საპარლამენტო ასამბლეა, საპარლამენტო არჩევნებზე დაკვირვება საქართველოში (2012 წლის 1 
ოქტომბერი) არჩევნებზე დაკვირვების ანგარიში  (დოკუმენტი. 13068). 
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10. მიუხედავად ამისა, უმჯობესია საარჩევნო კოდექსი გარკვეულწილად გადაიხედოს, 
რათა ახალი ნორმების ეფექტიანობა, ისევე როგორც ეუთოს ვალდებულებებთან და 
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა, უზრუნველყოფილი იქნას. კერძოდ, 
ცვლილებები არ განსაზღვრავს საზღვრების დადგენის კონკრეტულ მეთოდს იმ 
ზოგადი ნორმების ფარგლებში, რაც მოცემულია საარჩევნო კოდექსის 110-ე მუხლის 
პირველ პუნქტში, არ აზუსტებს ამომრჩეველთა რაოდენობების საშუალო 
მაჩვენებლიდან გადახრის კრიტერიუმებს და არ მოიცავს მომავალში საზღვრების 
გადახედვის საკითხებს. 

11. ამომრჩეველთა რაოდენობებს შორის განსხვავებების შემცირების მიუხედავად, 
მნიშვნელოვანი პრეტენზიები დაფიქსირდა ხელისუფლების მიერ საზღვრების 
დაყოფის პროცესის წარმართვასთან დაკავშირებით. კერძოდ, არჩევნებში ჩართული 
მხარეები აკრიტიკებდნენ საზღვრების დაყოფის პროცესის საწყის ეტაპს 
გამჭვირვალობის, მიუკერძოებლობის და ფართო ჩართულობის ნაკლებობის გამო. 
საზღვრებთან დაკავშირებული კონსულტაციების გვიან ეტაპებზე შეინიშნებოდა 
არჩევნებთან დაკავშირებული მხარეების ნაკლები ჩართულობა, რამაც შემდგომში 
ზიანი მიაყენა პროცესის ინკლუზიურობას. 

12. იმ დროს, როდესაც კანონმდებლობა ადგენს საზღვრებს 73 ერთმანდატიანი 
ოლქისთვის, 30 მათგანის დეტალური დაყოფა, რომლებიც განთავსებულნი არიან 4 
უდიდეს ქალაქში, ჯერ კიდევ განსახორციელებელია და ცესკოს პასუხისმგებლობის 
საკითხია. მართალია კანონმდებლობა მიღებული იქნა შემდგომ საპარლამენტო 
არჩევნებამდე თითქმის ერთი წლით ადრე, რომელიც დაგეგმილია 2016 წლის 
ოქტომბერში, პროცესი მაინც არ არის დასრულებული. ძალიან მცირე დრო რჩება 
საზღვრების დაყოფის პროცესის დასრულებისთვის  და იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ ყველა პოტენციური მონაწილე, ისევე როგორც ამომრჩეველი სათანადოდ არის 
ინფორმირებული ყველა ცვლილების შესახებ.  

13. ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, OSCE/ODIHR-მა და ვენეციის კომისიამ 
შეიმუშავა შემდეგი რეკომენდაციები საარჩევნო კოდექსის გასაუმჯობესებლად: 
ა. აუცილებელია ფუნდამენტური ნორმების, მათ შორის საზღვრების დაყოფის 
თაობაზე, არჩევნებამდე არანაკლებ ერთი წლით ადრე მიღების უზრუნველყოფა; 
ბ. კანონით უნდა განისაზღვროს ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების დაყოფის 
მეთოდი (იმ შემთხვევაში თუ ისინი კიდევ ძალაში დარჩება მომდევნო საპარლამენტო 
არჩევნების შემდგომ) ისევე როგორც მომავალში საზღვრების გადახედვის ზუსტი 
პერიოდი; 
გ. კანონით უნდა განისაზღვროს საარჩევნო ოლქებს შორის მაქსიმალური შესაძლო 
გადახრის ზუსტი მაჩვენებელი და ნებისმიერი გამონაკლისი შემთხვევის საფუძველი. 
დ. აუცილებელია საზღვრების დაყოფის პროცესის მიმართ საზოგადოების ნდობის 
გაზრდა და ინკლუზიური კონსულტაციების უზრუნველყოფა, რაც თანხვედრაშია 
საერთაშორისო ვალდებულებებსა და სტანდარტებთან ისევე როგორც კარგ 
პრაქტიკასთან. ეს თავის მხრივ შეიძლება მოიცავდეს დროებითი ან მუდმივმოქმედი 
დამოუკიდებელი კომისიის შექმნას, რომელსაც დაევალება საარჩევნო ოლქების 
საზღვრების დაყოფა.  
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14. ვენეციის კომისია და OSCE/ODIHR მზად არიან დაეხმარონ ხელისუფლებას 
არჩევნებთან დაკავშირებული სამართლებრივი ჩარჩოს გაუმჯობესების 
მცდელობებში და უფრო დააახლოვონ იგი ეუთოს ვალდებულებებსა და ევროპის 
საბჭოს სტანდარტებთან.  

 

III. ანალიზი და რეკომენდაციები 

ა. საფუძველი 

15. საარჩევნო ოლქების საზღვრების ხელახალი დაყოფის შესახებ ორგანული კანონის 
საარჩევნო კოდექსის ცვლილების საჭიროება გამომდინარეობს საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილებიდან, რაც 
მოცემულია ორგანული კანონის ცვლილების განმარტებით ბარათში და ეხება 
ყოფილი ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების მაჟორიტარული კომპონენტის 
საზღვრების კონსტიტუციასთან შესაბამისობას.3 წინამდებარე დასკვნაში 
მხედველობაშია მიღებული საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, 
რომელმაც დაადგინა რომ საარჩევნო კოდექსის 110-ე მუხლის პირველი და მე-2 
პუნქტები წინააღმდეგობაში მოდის კონსტიტუციის მე-14 მუხლის პირველ პუნქტთან 
და 28-ე მუხლთან და შესაბამისად ეწინააღმდეგება თანასწორი ხმის უფლების 
პრინციპს.  

16. საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არჩევნებში ჩართულ მხარეებს 
შორის მიმდინარეობდა ხანგრძლივი დისკუსიები საარჩევნო სისტემის 
რეფორმირებასთან დაკავშირებით, რომლის დროსაც ძირითადად განიხილებოდა 
შერეული მაჟორიტარული და პროპორციული კომპონენტების სიტემიდან სრულად 
პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. ოპოზიციური პარტიები და სამოქალაქო 
საზოგადოების წარმომადგენლები ძირითადად მხარს უჭერენ საარჩევნო სისტემის 
მყისიერ ცვლილებას. იმ დროს, როდესაც მმართველი კოალიცია ასევე უჭერს მხარს ამ 
ცვლილებას, იგი არ თვლის, რომ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის, 2016 
წლის ოქტომბერში, ასეთი ცვლილება მიზანშეწონილი იქნება. კონსტიტუციის 
ცვლილების პროექტი მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლასთან 
დაკავშირებით ინიცირებული იყო პარლამენტში, თუმცა მისი მიღება არ მომხდარა.4 
შესაბამისად, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება არსებული შერეული 
სისტემის პირობებში საარჩევნო ოლქების ახალი საზღვრებით. 

ბ. კანონის სტაბილურობა 

17. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად წარმოიშვა 
ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების საზღვრების ხელახალი დაყოფის 

                                                           
3 გადაწყვეტილება N 1/3/547, გამოქვეყნებულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე 20015 
წლის 8 ივნისს. გადაწყვეტილების ინგლისური თარგმანი მოწოდებული იქნა საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მიერ 2016 წლის 2 მარტს. 
4 CDL-REF(2016)003 
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აუცილებლობა. საარჩევნო კოდექსის ცვლილების მიხედვით საზღვრების დაყოფა ორ 
ეტაპიანი პროცესია. კანონმდებლობა განსაზღვრავს 73 ერთმანდატიანი საარჩევნო 
ოლქიდან 43-ის საზღვრებსა და ამომრჩეველთა რაოდენობებს. ცესკოს ევალება 
დარჩენილი 30 ოლქის საზღვრების დაყოფა ამომრჩეველთა რაოდენობების 
გათვალისწინებით 4 უდიდეს მუნიციპალიტეტში, რომლებიც შედგება ორი და მეტი 
საარჩევნო ოლქისგან.5 

18. დარჩენილი ოლქების საზღვრების დადგენა და პროცესის დასრულება უნდა 
განხორციელდეს კანონის შესაბამისად, ცესკოს განკარგულების მიხედვით, 
არაუგვიანეს 2016 წლის 1 ივნისისა. ექსპერტთა ვიზიტის დროს ცესკომ დამატებით 
განმარტა რომ საოლქო საარჩევნო კომისიებს ექნებათ დრო 1 ივლისამდე თავიანთ 
შესაბამის სამოქმედო ტერიტორიაზე საზღვრების საბოლოო დადგენისთვის. 
მიუხედავად იმისა, რომ რეკომენდებულია საზღვრების ნებისმიერი ცვლილების 
დასრულება არჩევნებამდე მნიშვნელოვანი პერიოდით ადრე, ეს პროცესი 
დასრულდება 2016 წლის მოსალოდნელ არჩევნებამდე მხოლოდ რამდენიმე თვით 
ადრე.6 

19. საკანონდებლო ცვლილებების ერთ წელიწადზე ნაკლებ ვადაში მიღება და ასევე ის 
ფაქტი, რომ ცესკოსთვის შემჭიდროვებული ვადებია განსაზღვრული დარჩენილი 
ოლქების საზღვრების დასადგენად, შეშფოთების საგანს წარმოადგენს. ამ გვიანმა 
ცვლილებებმა შესაძლოა არახელსაყრელ პირობებში ჩააყენოს გარკვეული პარტიები 
და კანდიდატები და შესაბამისად შეიძლება აღიქმებოდეს როგორც პოლიტიკური 
მიკერძოების საგანი. მეტიც, ოლქების საზღვრების დადგენის გაჭიანურებამ შესაძლოა 
გარკვეული ბარიერი წარმოშვას საარჩევნო ოლქების ცვლილებებთან მიმართებით 
ამომრჩეველთა სათანადოდ ინფორმირების ჭრილში. 

გ. ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების საზღვრების ცვლილება 

20. საარჩევნო ოლქების საზღვრების ხელახალი დაყოფის შესახებ ორგანული კანონის 
საარჩევნო კოდექსის ცვლილება ეხმაურება OSCE/ODIHR-ის და ვენეციის კომისიის 
სხვა რეკომენდაციებს საარჩევნო ოლქების ხმის თანასწორობის პრინციპზე 
დაყრდნობით ფორმირებასთან დაკავშირებით.7 

                                                           
5 ეს ქალაქები მოიცავს თბილისს (22 ოლქი), რუსთავს (2), ქუთაისს (3) და ბათუმს (3). 
6 საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსი განსაზღვრავს, რომ „საარჩევნო კანონის ძირითადი ნორმები, 
კერძოდ კი თავად საარჩევნო სისტემის, საარჩევნო კომისიების შემადგენლობის, საარჩევნო ოლქების ფორმირების 
წესის განმსაზღვრელი დებულებები არ შეიძლება შეიცვალოს არჩევნებამდე ერთ წელზე ნაკლებ ვადაში.“ (II. 2. ბ). 
ასევე იხილეთ განმარტებითი დეკლარაცია საარჩევნო კანონის სტაბილურობის შესახებ, რომელიც მიღებულია 
დემოკრატიული არჩევნების საბჭოსი მიერ თავის მე-15 სხდომაზე (ვენეცია, 2005 წლის 15 დეკემბერი) და 
ვენეციის კომისიის მიერ თავის 65-ე პლენარულ სხდომაზე (ვენეცია, 16-17 დეკემბერი 2005 (CDL-AD(2005)043). 
7 იხ. გაეროს საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ, მუხლი 25 (ბ) და ეუთოს 
1990 წლის კოპენჰაგენის დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს, რომ მონაწილე სახელმწიფოები 
„უზრუნველყოფენ საყოველთაო და თანასწორ ხმის უფლებას ზრდასრულ მოქალაქეთათვის“. იხ. ასევე გაეროს 
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის 1996 წლის ზოგადი კომენტარი 25, პარაგრაფი 21, რომლის მიხედვითაც 
„საარჩევნო ზღვრების დაწესებამ და ხმების განაწილების მეთოდმა არ უნდა დაარღვიოს ამომრჩეველთა 
განაწილება, არ უნდა მოახდინოს რომელიმე ჯგუფის დისკრიმინაცია და გაუმართლებლად არ უნდა ხელყოს და 
შეზღუდოს მოქალაქეთა უფლება, თავისუფლად აირჩიონ საკუთარი წარმომადგენელი“. იხ. ასევე საარჩევნო 
საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსი I.2.2: „თანაბარი ხმის უფლება: ადგილები საარჩევნო ოლქებს შორის 
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21. კანონის დანართში მითითებული რიცხვებიდან გამომდინარე ნორმიდან გადახრა არ 
აღემატება 10% 73-იდან 61 ოლქში და 15% დარჩენილ 12 ოლქში. საარჩევნო კოდექსი 
განსაზღვრავს, რომ საარჩევნო ოლქის ზომა უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო 
სტანდარტებს და იყოს თანაბარი ამომრჩეველთა რაოდენობების მიხედვით. თუმცა 
იგი არ განსაზღვრავს საარჩევნო ოლქების საზღვრების დადგენის ნათელ წესებს და არ 
წარმოგვიდგენს რაიმე კრიტერიუმს სამართლებრივად დასაშვები დაყოფის თაობაზე, 
ისევე, როგორც გამონაკლისი შემთხვევების დასაბუთებასთან მიმართებით.8 

22. ცვლილებები გამიზნულია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების 
შესასრულებლად, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო ოლქების საზღვრები უნდა იყოს 
დაყოფილი ხმის თანაბარი წონის პრინციპიდან გამომდინარე. დამატებით, 
ცვლილებების განხორციელება მიზნად ისახავს OSCE/ODIHR-ის და ვენეციის 
კომისიის დიდი ხნის წინ შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალისწინებას.9 
როგორც ჩანს, საზღვრების ხელახალი გადანაწილება ეყრდნობა მხოლოდ 
ამომრჩეველთა რაოდენობას. ამომრჩეველთა რაოდენობებს შორის განსხვავება, რაც 
წარსულში ეწინააღმდეგებოდა ხმის თანასწორობის პრინციპს, ამჟამად 
მნიშვნელოვნად დაცულია. მიუხედავად ამისა, ცვლილებები არ განსაზღვრავს 
ოლქების საზღვრების დაყოფის ნათელ მეთოდს, მათ შორის, ცესკოს კომპეტენციის 
ფარგლებში არსებული ოლქების საზღვრების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების 
პროცედურას.10 მეტიც, ნაკლებად გამჭვირვალეა ის პროცესი თუ როგორ მოხდა იმ 
მუნიციპალიტეტების  გაერთიანება და დაყოფა, რომლებიც ადრე ერთმანდატიან 
საარჩევნო ოლქების წარმოადგენდნენ. საარჩევნო პროცესებში ჩართულმა მხარეებმა 
ასევე გამოთქვეს შეშფოთება სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების უგულებელყოფასთან 
დაკავშირებით, როგორებიცაა არსებული მუნიციპალიტეტების დაყოფა, ისევე, 
როგორც ისტორიული, გეოგრაფიული და დემოგრაფიული ფაქტორები და 

                                                                                                                                                                                           
თანაბრად უნდა იყოს განაწილებული. [...] iv. დადგენილი ნორმიდან დასაშვები გადახრა არ უნდა იყოს 10%-ზე 
მაღალი და, რა თქმა უნდა, არ უნდა სცილდებოდეს 15%-ს, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა 
(კომპაქტურად დასახლებული ეროვნული უმცირესობის დაცვა, არამჭიდროდ დასახლებული 
ადმინისტრაციული ერთეული)“. 
8 საარჩევნო კოდექსი მუხლი 110 (3). 
9 იხ. ერთობლივი დასკვნა საქართველოს საარჩევნო კოდექსის პროექტის შესახებ (CDL-AD(2011)043) პარაგრაფები 
16-20; ამონარიდი: „ვენეციის კომისია და OSCE/ODIHR რეკომენდაციას უწევს კოდექსის იმგვარ ცვლილებას, 
რომლის მიხედვითაც ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქები იქნება თანაბარი ან მსგავსი ამომრჩეველთა 
რაოდენობების მიხედვით. კოდექსი ზედმიწევნით ზუსტად უნდა განსაზღვრავდეს თუ როგორ უნდა დადგინდეს 
საარჩევნო ოლქების საზღვრები ნებისმიერი სახის არჩევნების დროს, რაშიც ასევე იგულისხმება კონკრეტული 
კრიტერიუმი რომლიც უნდა იქნას გამოყენებული და დაცული. კოდექსი უნდა განსაზღვრავდეს რომ ოლქების 
საზღვრების დამდგენი უწყება უნდა იყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. პროცესი უნდა იყოს 
გამჭვირვალე და მოიცავდეს ფართო საზოგადოებრივ კონსულტაციებს. კოდექსი ასევე შეიცავდეს საზღვრების 
პერიოდული გადახედვის შესაძლებლობას მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილებიდან გამომდინარე.“ 
10 3.3 არსებული ვალდებულებები დემოკრატიული არჩევნების წინაშე ეუთოს წევრ ქვეყნებს შორის, ODIHR, 
ვარშავა, 2003 წლის ოქტომბერი: „საჭიროების შემთხვევაში, საარჩევნო ოლქების საზღვრების ხელახალი დაყოფა 
შესაძლებელია წინასწარ განსაზღვრულ ვადაში და კანონის მიერ განსაზღვრული მეთოდის შესაბამისად და უნდა 
ეყრდნობოდეს სანდო აღწერას ან ამომრჩეველთა რეგისტრაციის მონაცემებს. საზღვრების დაყოფა ასევე უნდა 
განხორციელდეს არჩევნებამდე საკმაო ხნით ადრე, იყოს გამჭვირვალე და იძლეოდეს საზოგადოების 
ჩართულობის და მის მიერ ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობას.“ 
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განაცხადეს, რომ ეს პროცესი შეიძლება გამოყენებული იქნას მოკლევადიანი 
პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად (ჯერიმენდერინგი). 

23. ამას გარდა, ექსპერტთა ვიზიტის დროს, მნიშვნელოვანი პრეტენზიები დაფიქსირდა 
ხელისუფლების მიერ საზღვრების დაყოფის პროცესის წარმართვასთან 
დაკავშირებით. კერძოდ, არჩევნებში ჩართული მხარეები აკრიტიკებდნენ საზღვრების 
დაყოფის პროცესის საწყის ეტაპს გამჭვირვალობის, მიუკერძოებლობის და ფართო 
ჩართულობის ნაკლებობის გამო.11 წარმოდგენილ საზღვრებთან დაკავშირებული 
კონსულტაციების გვიან ეტაპებზე შეინიშნებოდა არჩევნებთან დაკავშირებული 
მხარეების ნაკლები ჩართულობა, რამაც შემდგომში ზიანი მიაყენა პროცესის 
ინკლუზიურობას, რაც ეწინააღმდეგება ეუთოს ვალდებულებებსა და კარგ 
საერთაშორისო პრაქტიკას. 

24. „საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსი“ რეკომენდაციას უწევს 
დამოუკიდებელი კომისიის შექმნას, რომელსაც დაევალება საარჩევნო ოლქების 
საზღვრების დაყოფა. მმართველმა კოალიციამ არ მოახდინა სრულფასოვანი 
საკონსულტაციო პროცესის ინიცირება და არც დამოუკიდებელი კომისია მოუწვევია 
საარჩევნო ოლქების საზღვრების დასაყოფად, რამაც შედეგად გამოიწვია 
გამჭვირვალობის ნაკლებობა და შეამცირა პროცესის მიუკერძოებლობის მიმართ 
ნდობა.12 

25. მიუხედავად იმისა, რომ ცესკოს კომპეტენციას წარმოადგენს შესაბამისი ოლქების 
საზღვრების რეგულარული გადახედვა, არ არის განსაზღვრული ამ პროცესის ვადები 
და სიხშირე.13 

26. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე შეუძლებელია პოტენციური გავლენის შეფასება, 
უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში ერთმანდატიანი საარჩევნო 
ოლქების საზღვრების ცვლილების დროს მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული 
ეთნიკური უმცირესობების უფლებები. საზღვრები არ უნდა შეიცვალოს იმ მიზნით, 
რომ მოხდეს უმცირესობათა წარმომადგენლობის შესუსტება ან გაუქმება. 

 

დ. საარჩევნო სისტემის მაჟორიტარული კომპონენტის ბარიერი 

 

27. საქართველოს ორგანული კანონი საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებთან 
დაკავშირებით ეხება მაჟორიტარულ/პლურალისტური სისტემით ჩატარებული 

                                                           
11 ეუთოს 1990 წლის კოპენჰაგენის დოკუმენტის პარაგრაფი 5.8 აღნიშნავს, რომ კანონმდებლობა უნდა იყოს 
მიღებული საჯარო პროცედურის შედეგად. 
12 საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსის მიხედვით „ეს კომიტეტი უნდა დაკომპლექტდეს 
უმთავრესად დამოუკიდებელი წევრებისაგან და სასურველია, რომ მის შემადგენლობაში შედიოდნენ 
გეოგრაფი, სოციოლოგი და სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები, ხოლო იქ სადაც მიზანშეწონილი 
იქნებოდა, აგრეთვე ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლებიც“ (I. 2.2 2.vii). 
13 საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსის მიხედვით „პასიური საარჩევნო გეომეტრიის თავიდან 
აცილების მიზნით, ადგილების განაწილება უნდა გადაიხედოს არანაკლებ ათ წელიწადში ერთხელ მაინც, 
უმჯობესია არასაარჩევნო პერიოდში, რაც შეზღუდავს პოლიტიკური მანიპულირების საფრთხეს“. (განმარტებითი 
მოხსენების მე-16 პარაგრაფი). 



არაოფიციალური თარგმანი 

არჩევნების ბარიერის 30%-დან 50%-მდე გაზრდას ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქში 
გამარჯვებული კანდიდატის გამოსავლენად, რის შედეგადაც იგი აბსოლუტურ 
მაჟორიტარულ სისტემად ყალიბდება. ამ ცვლილების განხორციელებამდე მოქმედი 
საარჩევნო სისტემით,  ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში გამარჯვებული იყო 
კანდიდატი, რომელიც იმავე ოლქში დააგროვებდა სხვებზე მეტ ხმას თუმცა 
არანაკლებ ნამდვილი ხმების 30%-ისა. თუ კანდიდატები ვერ დააგროვებდნენ ხმების 
საჭირო რაოდენობას, მეორე ტური იმართებოდა იმ ორ კანდიდატს შორის, რომლებიც 
მოაგროვებდნენ სხვებზე მეტ ხმას. ცვლილების შედეგად  ის პროცენტული 
მაჩვენებელი, რომელიც ესაჭიროება კანდიდატს გამარჯვების მოსაპოვებლად 
გაიზარდა ნამდვილი ხმების 50%-მდე. 

28. ბარიერის გაზრდა მოხდა შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებამდე მნიშვნელოვანი 
დროით ადრე და მოიპოვა არჩევნებში ჩართული მხარეების ფართო მხარდაჭერა. არ 
გამოთქმულა პრეტენზიები დამატებითი ხმების საჭიროებასთან დაკავშირებით 
გამარჯვების მოსაპოვებლად და მეორე ტური პოტენციურ საჭიროებასთან 
მიმართებით. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ცვლილებას შესაძლოა მოჰყვეს ცესკოსთვის 
სამუშაო დატვირთვის გაზრდა და გაჩნდეს დამატებითი ფინანსური და ადამიანური 
რესურსის საჭიროება, გამოითქვა რწმენა რომ პარლამენტი უზრუნველყოფს ცესკოს 
საჭირო დამატებითი რესურსებით.  


