
EMC
Human Rights Education 

and Monitoring Center

ადამიანის უფლებების სწავლებისა 
და მონიტორინგის ცენტრი

თბილისი, 2013

საქართველოს პარლამენტის არჩევის წესი
საარჩევნო სისტემის ანალიზი და რეკომენდაციები

კვლევის შედეგები





საქართველოს პარლამენტის არჩევის წესი
საარჩევნო სისტემის ანალიზი და რეკომენდაციები

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)

თბილისი, 2013

კვლევის შედეგები



ანგარიშის გამოცემა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით „ამერიკის შეერთებული 

შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს” (USAID) და ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის 

(NDI) დაფინანსებით. ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ადამიანის უფლებების სწავლებისა 

და მონიტორინგის ცენტრს (EMC) და შესაძლოა, არ გამოხატავდეს NDI-ის, USAID-ის ან 

ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ანგარიშის მომზადების დროს 

გაწეული დახმარებისთვის მადლობას უხდის მრგვალი მაგიდის ფორმატში მონაწილეებს.

ავტორი: კოკა კიღურაძე

პროექტის დირექტორი: ვახუშტი მენაბდე

რედაქტორი: ზაალ ჩხეიძე

თარგმანი: მარიამ უბერი 

დიზაინი: თორნიკე ლორთქიფანიძე 

აიწყო და დაკაბადონდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში (EMC)

ტელ.: (+995 32) 223 15 58

ელ. ფოსტა:  humanrightsemc@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/RIGHTSEMC

შანიძის ქ. #3, თბილისი 0179, საქართველო

ტირაჟი: 500 ცალი

აკრძალულია აქ მოყვანილი მასალების გადაბეჭდვა, გამრავლება ან გავრცელება კომერციული მიზნით, 

ცენტრის წერილობითი ნებართვის გარეშე.

ISBN: 978-9941-0-5993-3



ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 3

სარჩევი

შესავალი ....................................................................................................................................................4

კვლევის ძირთადი მიზნები და ამოცანები .......................................................................................5

I თავი. საარჩევნო სისტემების აღწერა .............................................................................................6

1. საარჩევნო სისტემა ...................................................................................................................................6
2. მაჟორიტარული, პროპორციული და შერეული საარჩევნო სისტემა .......................................................7
3. პროპორციული სისტემა .........................................................................................................................10
4. შერეული საარჩევნო სისტემები .............................................................................................................12

II თავი. საქართველოს საარჩევნო სისტემა – ხარვეზები და რეკომენდაციები ...................14

5. საქართველოს საარჩევნო სისტემა ........................................................................................................14
6. ხარვეზები და რეკომენდაციები .............................................................................................................18

III თავი. რელევანტური საარჩევნო სისტემები საქართველოსთვის ........................................26

7. ქართული პოლიტიკური დისკურსი ........................................................................................................26
8. საარჩევნო სისტემები .............................................................................................................................28

IV თავი. რეკომენდაციები ...................................................................................................................39



საქართველოს პარლამენტის არჩევის წესი4

შესავალი

აღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენს კვლევის საბოლოო ანგარიშს, რომელიც ჩატარდა პროექტის 
“საარჩევნო სისტემის რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში” ფარგლებში, აღნიშნული პროექტი 
ხორციელდება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)  მიერ, ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით და ეროვნულ-
დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) დაფინანსებით. 

2013 წლის მარტიდან საქართველოს პარლამენტში შეიქმნა საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე 
ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელიც სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად განიხილავდა საარჩევნო 
სისტემასთან დაკავშირებულ საკითხებს. პროცესში აქტიურად მონაწილეობენ, საპარლამენტო 
ფრაქციების, არასაპარლამენტო პარტიების, საარჩევნო ადმინისტრაციის საერთაშორისო და 
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადენლები. არსებობს კონსესუსი იმის თაობაზე, 
რომ მოქმედი საარჩევნო სისტემა ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც ჩვენი ქვეყანა დგას 
და საჭიროა ცვლილებები.

წინამდებარე კვლევა შეეხება საქართველოს პარლამენტის საარჩევნო სისტემას და შედგება შემდეგი 
ნაწილებისგან: საარჩევნო სისტემები – სადაც ძირითადად მოცემულია, სხვადასხვა საარჩევნო 
სისტემების კლასიკური გაგება. ქართული საარჩევნო სისტემა – იგი მოიცავს, მოქმედი კანონმდებლობის 
მიხედვით არსებულ საარჩევნო სისტემის ანალიზს და 2003-2012 წლების პერიოდში,  საერთაშორისო/
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებებს სისტემის შესახებ, რელევანტური 
საარჩევნო სისტემები საქართველოსთვის – რომელიც შეეხება რეფორმის დისკურსს, ინტერესთა 
ჯგუფებს შორის განხილვის პროცესში მყოფ სისტემების აღწერასა და მათ შესახებ საერთაშორისო 
გამოცდილებას, რეკომენდაციები – რომელიც მიმართულია,  მოქმედი ქართული საარჩევნო სისტემის 
გამოწვევებზე საპასუხოდ და  დემოკრატიულ საარჩევნო პრინციპებთან ჰარმონიზაციისკენ. 

კვლევის პროცესში გამოყენებულია, საქართველოს და სხვა ქვეყნების საარჩევნო სისტემის შესახებ 
კანონმდებლობის ანალიზი, ასევე შეხვედრები მრგვალი მაგიდის ფორმატში საარჩევნო რეფორმის 
პროცესში ჩართულ ძირითად ინტერესთა ჯგუფებთან (საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, ექსპერტები, პოლიტიკური პარტიები, საარჩევნო ადმინისტრაცია), რის საფუძველზეც 
მოხდა კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება. 

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) მადლობას უხდის დონორებს, 
რომელთა მხარდაჭერითაც შესაძლებელი გახდა წინამდებარე კვლევის შედეგების გამოცემა. EMC ასევე 
მადლობას უხდის მრგვალი მაგიდის ფორმატის მონაწილეებს თანამშრომლობისათვის.
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კვლევის ძირთადი მიზნები და ამოცანები

კვლევის ძირითადი მიზანია, რეკომენდაციების შემუშავების გზით გავლენის მოხდენა საარჩევნო 
სისტემის რეფორმის პროცესზე შემდეგი მიზნების მისაღწევად:

	საარჩევნო სისტემამ უნდა უზრუნველყოს ამომრჩევლის ხმის მანდატებში გარდასახვის 
პროპორციულობა;

	ამომრჩევლის ხმას სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში მეტ-ნაკლებად თანაბარი წონა უნდა ჰქონდეს;
	საკანონმდებლო ორგანოში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ეთნიკური უმცირესობებისა და 

ქალების წარმომადგენლობა;
	უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ამომრჩეველსა და არჩეულს შორის კავშირი;
	უნდა შემცირდეს პარტიული ვერტიკალის გავლენა ქართულ პოლიტიკაზე.

კვლევის ძირითადი ამოცანებია:

	 საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციების და მათი 
გამოთქმული შენიშვნების დეტალური შესწავლა;

	 სამიზნე ჯგუფებთან კონსულტაციების გზით იმ სისტემების გამოკვეთა, რომლებიც 
საქართველოში ყველაზე აქტიურად განიხილება. ამ მიმართულებით საერთაშორისო პრაქტიკის 
ანალიზი;

	 არსებული ქართული საარჩევნო სისტემის გამოწვევების შესწავლა და მათზე საპასუხოდ 
რელევანტური საარჩევნო სისტემის ან სისტემების მისადაგება.

ძირითადი მიგნებები და ტენდენციები:

საქარველოში მოქმედი საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს:

	თანაბარ გეოგრაფიულ წარმომადგენლობას;
	ამომრჩეველთა ხმის თანაბარ წონას;
	გენდერულად დაბალასებულ წარმომადგენლობას;
	ამომრჩეველთა ხმების დანაკარგის მინიმალიზაციას;
	საარჩევნო ხმებს და მანდატებს შორის პროპორციას;
	მოქალაქეთა განწყობების ადეკვატურ ასახვას საკანონმდებლო ორგანოში;
	სამართლიან ბარიერს პარტიებსა და საარჩევნო ბლოკებთან მიმართებაში.
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I თავი. 

საარჩევნო სისტემების აღწერა

1. საარჩევნო სისტემა

დემოკრატიული სისტემის საზოგადოებაში მოქმედებისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია 
უფლებამოსილი წარმომადგენლობითი ორგანოს არსებობა, რომელიც ყალიბდება საჯარო 
ხელისუფლების განხორცილების მიზნით. ასეთი წარმომადგენლობა დემოკრატიულია იმ შემთხვევაში, 
როცა ელექტორატი მონაწილეობს მის ფორმირებაში. საარჩევნო სისტემა ქმნის გარემოს, სადაც 
ხორციელდება მოქალაქის საარჩევნო უფლება, აირჩიოს და არჩეულ იქნეს ხალხის წარმომადგენლად.

განასხვავებენ საარჩევნო სისტემის ფართო და ვიწრო გაგებას. ფართო გაგებით საარჩევნო სისტემა 
მოიცავს ყველაფერს, რაც დაკავშირებულია სახელმწიფოს (წარმომადგენლობითი) ორგანოს არჩევის 
წესთან. ვიწრო გაგებით კი საარჩევნო სისტემა კენჭისყრის შედეგების საფუძველზე არჩევით ორგანოში 
ადგილების განაწილების წესი (სისტემა), საარჩევნო ფორმულაა.1

ტერმინს “საარჩევნო სისტემას” ბევრი ექსპერტი მიმართავს, თუმცა რას გულისხმობენ ისინი, ყოველთვის 
მკაფიოდ განსაზღვრული არ არის. ერთი მხრივ, ზოგიერთი მას ძალიან ვიწრო გაგებით იყენებს, 
ძირითადად იმის აღსაწერად, თუ როგორ ხდება ხმების მიცემა პოლიტიკური პარტიებისთვის და როგორ 
აისახება ის შემდგომ პარლამენტში მოპოვებულ მანდატებზე, ამ შემთხვევაში გვაქვს ე.წ „მანდატებისა 
და ხმების კავშირთან”. მეორე მხრივ, ეს ტერმინი შეიძლება მოიცავდეს საარჩევნო მოწყობის მთელს 
სისტემას ქვეყანაში, ანუ ყველაფერს რაც განსაზღვრულია კონსტიტუციის და საარჩევნო კანონების მიერ 
სრულიად დეტალურად2. საარჩევნო სისტემის საკვანძო განმასხვავებელი ნიშნებია: საარჩევნო ოლქების 
მასშტაბი, ბიულეტინის სტრუქტურა, საარჩევნო ბარიერი, პარტიული სიების ტიპი, ასარჩევ დეპუტატთა 
რაოდენობა. საარჩევნო სისტემის ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი საარჩევნო ფორმულაა, 
რომელიც განსაზღვრავს მიღებული ხმების მიხედვით მოპოვებული მანდატების რაოდენობას. 

საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ის კრიტერიუმები, რომლის საფუძველზეც ქვეყანამ უნდა შეარჩიოს მისთვის 
შესაფერისი საარჩევნო სისტემა, ფიჯის საკონსტიტუციო სარევიზიო კომისიის (CRC) ანგარიშში, 
იდენტიფიცირებულია და გარკვეულწილად დეტალურად არის აღწერილი შემდეგი კრიტერიუმები 
საარჩევნო სისტემის შერჩევისთვის:

•	 მრავალეთნიკური მმართველობის წახალისება;
•	 პოლიტიკური პარტიების როლის აღიარება;
•	 სტიმულები ეთნიკურ ჯგუფებს შორის მოდერაციისა და თანამშრომლობისთვის;

1  საქართველოს პარლამენტი, საარჩევნო სისტემები – გვ. 1-2 http://www.parliament.ge/files/1055_16721_957521_saarchevno_
sistemebi.pdf; 

2 Electroral System workshop handbook final – BRIDGE project 2007 AEC IDEA-IFES UNEAD UNDPv2; გვ.17-18;
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•	 ამომრჩეველთა ეფექტური წარმომადგენლობა; 
•	 ამომრჩეველთა ეფექტური მონაწილეობა; 
•	 უმცირესობათა და განსაკუთრებული ინტერესების მქონე ჯგუფების ეფექტური 

წარმომადგენლობა;
•	 სამართლიანობა პოლიტიკურ პარტიებს შორის; 
•	 ეფექტური მთავრობა;
•	 ეფექტური ოპოზიცია; 
•	 დადასტურებული ქმედუნარიანობა და ლეგიტიმურობა.3

2. მაჟორიტარული, პროპორციული და შერეული საარჩევნო სისტემა

საარჩევნო სისტემები პირობითად ორ ჯგუფად იყოფა – მაჟორიტარულ და პროპორციული საარჩევნო 
სისტემებად. აქტიურად გამოიყენება შერეული საარჩევნო სისტემაც, რომელიც აერთიანებს 
მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემის ნიშნებს სხვადასხვა ვარიაციებით.

2.1. მაჟორიტარული სისტემა – საარჩევნო სისტემებიდან ყველაზე ძველია. მისი სახელი 
ფრანგული სიტყვა majorité–სგან წარმოსდგება, რაც უმრავლესობას ნიშნავს. მაჟორიტარული 
სისტემის გამოყენებისას დეპუტატის მანდატებს მიიღებენ მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებმაც 
კანონით დადგენილი ხმების უმრავლესობა (აბსოლუტური ან ფარდობითი) მიიღეს. მაჟორიტარული 
სისტემა უმეტესად ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში გამოიყენება, თუმცა, შესაძლებელია მისი 
მრავალმანდატიან ოლქშიც გამოყენებაც.

მაჟორიტარულ სისტემაში, არჩეულად ითვლებიან ის კანდიდატები, რომლებიც მიიღებს დადგენილ 
ხმების უმრავლესობას.4

იმის გათვალისწინებით, თუ როგორი უმრავლესობაა საჭირო, განასხვავებენ სისტემის სამ სახესხვაობას: 
ფარდობითი, აბსოლუტური და კვალიფიცირებული. მაჟორიტარული სისტემა მსოფლიოს 90-ზე მეტ 
ქვეყანაში გამოიყენება.5

2.2. ფარდობითი უმრავლესობის მაჟორიტარული სისტემა – ძირითადად გავრცელებულია 
ინგლისურენოვან ქვეყნებში, ამ სისტემის დროს არჩეულად ითვლება ის კანდიდატი, რომელმაც სხვებზე 
მეტი ხმა მიიღო, თუნდაც ეს უპირატესობა რამდენიმე ხმას შეადგენდეს, მას უწოდებენ „ფირნიშთან 
პირველად მისულის’’ სისტემას, ან სისტემას, როცა „გამარჯვებული ყველაფერს იღებს” ამ სისტემის 
გამოყენება არ იძლევა ოლქის ყველა ამომრჩევლის ინტერესების გათვალისწინების საშუალებას, 
როცა კანდიდატს ირჩევს ამომრჩეველთა აბსოლიტური უმცირესობა, არჩევნების დროს ისინი 
შეადგენენ ფარდობით უმრავლესობას, ასეთ შემთხვევაში არჩეული კანდიდატისთვის მიცემული ხმები 
„დაკარგულად” ითვლება. 

3 ფიჯის კონსტიტუციის სარევიზიო კომისია, The Fiji Islands – Towards a United Future, Suva, 1996, pp. 309-330;

4  საქართველოს პარლამენტი, საარჩევნო სისტემები 3-4 გვ, http://www.parliament.ge/files/1055_16721_957521_saarchevno_siste-
mebi.pdf;

5 მაცაბერიძე მალხაზ, არჩევნები და საზოგადოება. თბილისი, 2003 წ ; 324-350 გვ;
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ზოგიერთი ქვეყნის საარჩევნო კანონმდებლობა ადგენს ამომრჩეველთა ხმების მინიმალურ ოდენობას, 
რომელიც აუცილებელია გამარჯვების მოსაპოვებლად, კანდიდატი არჩეულად ჩაითვლება, თუ მან 
თავის ოლქში კონკურენტებზე მეტი ხმა მიიღო, ამასთან ეს რაოდენობა უნდა იყოს ნამდვილი ხმების, 
განსაზღვრული ოდენობა.

ფარდობითი უმრავლესობის მაჟორიტარული სისტემის, ფაქტობრივად ერთადერთ, უპირატესობად 
შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არჩევნები ერთ ტურად ტარდება. რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს 
დანახარჯებს6. 

2.3.აბსოლიტური უმრავლესობის საარჩევნო სისტემას, ხშირად ფრანგულ მოდელს უწოდებენ, რადგან 
ის ტრადიციულად გამოიყენება საფრანგეთში და ადრე მასზე დამოკიდებულ ტერიტორიებზე. 

განსხვავებით ფარდობითი უმრავლესობის სისტემისგან, აბსოლიტური უმრავლესობის სისტემაში, 
ოლქიდან ასარჩევად აუცილებელია არა უბრალოდ უმრავლესობა, ანუ სხვა კანდიდატებზე მეტი, არამედ 
კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩევლების აბსოლიტური უმრავლესობა, 50% +1 ხმა. 

ამ სისტემაში გათვალისწინებულია მეორე ტურის გამართვის აუცილებლობა, თუ პირველ ტურში 
არჩევნებში მონაწილე ვერც ერთი კანდიდატი ვერ შესძლებს არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 
ნახევარზე მეტის მოპოვებას. მეორე ტურში ერთმანეთს საუკეთესო შედეგების მქონე ორი 
კანდიდატი უპირისპირდება. როგორ წესი, არსებობს კვორუმი. არჩევნები რომ ჩატარებულად 
ჩაითვალოს, აუცილებელია, რეგისტრირებული ამომრჩევლების ნახევარზე მეტმა მიიღოს მასში 
მონაწილეობა.

სისტემა მეტწილად უზრუნველყოფს, რომ ამომრჩევლებმა აირჩიონ კანდიდატი, რომელსაც გააჩნია 
არჩევნებში მონაწილეთა ნახევარზე მეტის მხარდაჭერა, მაგრამ ამ სისტემაშიც საკმაოდ დიდია 
ამომრჩეველთა ხმების დანაკარგი. ხშირად ეს სისტემა უშედეგოა, რადგან თუ კანდიდატი ვერ დააგროვებს 
აბსოლიტურ უმრავლესობას გამარჯვებული ვერ გამოვლინდება. ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობაში 
ეს ნაკლი დაბალანსებულია, მეორე ტურის გამართვის შესაძლებლობით, სადაც საუკეთესო შედეგის 
მქონე ორი კანდიდატი იღებს მონაწილეობას.

ძირითადად არჩევნების მეორე ტურში ამომრჩეველთა დაბალი დასწრებაა და ამიტომ მონაწილეთა 
მინიმალური ბარიერი დაწეულია. ზოგჯერ ორივე სისტემა ერთდროულად გამოიყენება, მაგალითად, 
საფრანგეთის პარლამენტის არჩევნებზე პირველი ტურის დროს გამოიყენება აბსოლიტური 
უმრავლესობის, მეორე ტურში კი ფარდობითი უმრავლესობის სისტემა.

აღნიშნული სისტემის გამოყენების პრაქტიკა საკმაოდ მრავალფეროვანია და ხშირად შეუძლებელია 
შედეგის განჭვრეტა. აღნიშნული სისტემა ჩვეულებრივ, ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში 
გამოიყენება. 

აბსოლიტური უმრავლესობის სისტემაში, მეორე ტურის თავიდან აცილების მიზნით, სისტემას აბალანსებს 
და ამარტივებს ალტერნატიული ხმის მიცემის მექანიზმი, სადაც ამომრჩეველი პრეფერენციებს 
აღნიშნავს ბიულეტენში და თუ პირველი პრეფერენციით, ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოიპოვა 

6 მაცაბერიძე მალხაზ, დასახელებული ნაშრომი;
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აბსოლიტური უმრავლესობა, მაშინ ყველაზე ნაკლები შედეგის მქონე კანდიდატებისთვის მიცემული 
ხმების მეორე პრეფერენციას გადაუნაწილებენ საუკეთესო შედეგების მქონე კანდიდატებს და ისინი ამ 
გზით ახერხებენ აბსოლიტური უმრავლესობის მოპოვებას.7

2.4. კვალიფიციური უმრავლესობის მაჟორიტარული სისტემა – ეს არის სისტემა, სადაც არჩეულად 
ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს ხმების კვალიფიციურ უმრავლესობას, კვალიფიციური 
უმრავლესობა დგინდება კანონით და ყოველთვის მეტია აბსოლიტურ უმრავლესობაზე. 

კვალიფიციური მაჟორიტარული სისტემა შედეგის თვალსაზრისით კიდევ უფრო სუსტია ვიდრე 
აბსოლიტური უმრავლესობის სისტემა და ხშირ შემთხვევაში მოითხოვს მეორე ტურის გამართვას, სადაც 
უკვე საუკეთესო შედგების მქონე ორი კანდიდატი იღებს მონაწილეობას. გამარჯვებულად ცხადდება ის, 
რომელიც მეტ ხმას დააგროვებს.

ამ სისტემას იშვიათად იყენებენ პარლამენტის ასარჩევად, უფრო ხშირად გამოიყენება ისეთ ქვეყნებში, 
სადაც პარლამენტი ირჩევს პრეზიდენტს, მაგალითად, იტალიის პარლამენტის მიერ გათვალისწინებულია 
ამ სისტემით პრეზიდენტის არჩევა, თუ პრეზიდენტი სამი ტურის შემდეგაც ვერ აირჩა, მაშინ გამოიყენება 
აბსოლიტური უმრავლესობის სისტემა. 

2.5. კუმულატიური ვოტუმის სისტემა – ეს სისტემა მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქებში გამოიყენება, 
ერთ ამომრჩეველს იმდენი ხმა აქვს, რამდენი მანდატიანიცაა ოლქი და ეს ხმები შეუძლია ერთ კანდიდატს 
მისცეს ან სხვადასხვა კანდიდატებს შორის გაანაწილოს, არჩეულად ის კანდიდატები ითვლებიან, 
რომლებიც სხვებზე მეტ ხმას მიიღებენ, ასეთი სისტემა ხელს უწყობს პოპულარული კანდიდატებისა და 
უმცირესობების წარმომადგენლების არჩევას.

ამომრჩეველს, თუ ეს კანონით დაშვებულია, აქვს შესაძლებლობა, გამოიყენოს „პაშანაჟი”, რაც 
გულისხმობს, ხმის მიცემას სხვადასხვა პარტიულ სიაში მყოფი კანდიდატებისთვის, ის ორიენტირებულია, 
არა მხოლოდ პარტიულ კუთვნილებაზე, არამედ პიროვნულ თვისებებზეც. კუმულატიური სისტემა 
შეიძლება პროპორციული არჩევნების დროსაც იქნეს გამოყენებული, შედეგები განისაზღვრება 
ფარდობითი უმრავლესობის პრინციპით, არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატები, რომლებმაც სხვა 
კანდიდატებზე მეტი ხმა მიიღეს.8

კუმულატიური ვოტუმის სისტემას აქვს ნაკლოვანი მხარეებიც, იგი საკმაოდ რთული სისტემაა. ამ 
დროს ამომრჩეველს ეძლევა ხმებით მანიპულირების საშუალება, შედეგი ძნელად პროგნოზირებადია, 
ძნელია გამოვლინდეს ამომრჩევლის ნამდვილი ნება, არსებობს რისკი, რომ ხმები აკუმულირდეს ერთი 
კანდიდატის ირგვლივ და ხმების უმცირესი რაოდენობით არჩეული კანდიდატები ჯამში მიიღებენ უფრო 
მეტ მანდატს, ვიდრე ყველაზე პოპულარული პარტიის კანდიდატი.9

7 მაცაბერიძე მალხაზ, დასახელებული ნაშრომი;

8  მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა. http://www.aura.ge/menu/2-istoriebi/133-palitra/760-mazhoritaruli-saarchevno-sistema.html 
2010წ;

9 მაცაბერიძე მალხაზ, დასახელებული ნაშრომი;
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2.6. ერთადერთი არაგადაცემადი ხმის სისტემა – მას ზოგჯერ ნახევრადპროპორციულს სისტემასაც 
უწოდებენ. როგორც პროპორციული სისტემის დროს, ამჯერადაც იქმნება მრავალმანდატიანი ოლქები, 
მაგრამ ყოველ ამომრჩეველს შეუძლია შემოთავაზებული სიიდან მხოლოდ ერთ კანდიდატს მისცეს 
ხმა. არჩეულად ჩაითვლებიან მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებიც სხვებზე მეტ ხმას მოაგროვებენ, 
ანუ მოქმედებს შეფარდებითი მაჟორიტარული სისტემის ელემენტი. ეს სისტემა წარმოადგენს უფრო 
ჰიბრიდულ სისტემას, ვიდრე მაჟორიტარულს ან პროპორციულს. იმ შემთხვევაში, როცა მრავალმანდატიან 
ოლქებში კენჭისყრა მიმდინარეობს მაჟორიტარული სისტემით, მას უწოდებენ შეზღუდული ვოტუმის 
სისტემას, რადგან ამომრჩეველს აქვს იმაზე ნაკლები ხმა, ვიდრე ოლქში მანდატების რაოდენობაა. 
ამ სისტემის პირობებში, თითქმის გარანტირებულია ამომრჩეველთა ნების მაქსიმალური გამოვლენა. 
აღნიშნულ სისტემას აქვს გარკვეული ნაკლოვანი მხარეებიც, მაგალითად, დიდი უპირატესობით ერთი 
კანდიდატის არჩევის შემთხვევაში, სხვა დანარჩენი კანდიდატები ხმების მინიმალური ოდენობით 
შეიძლება მოხვდნენ საკანონმდებლო ორგანოში. ანუ დიდი მხარდაჭერის მქონე პარტია წარმოდგენილი 
იქნება ერთი მანდატით, ხოლო მცირე მხარდაჭერის მქონე კანდიდატების მანდატების რაოდენობა 
იქნება იმდენჯერ დიდი, რამდენი მანდატიცაა ოლქში.10

2.7.მაჟორიტარული სისტემის დადებითი მხარეები:

	გამარჯვებული პარტიისთვის უზრუნველყოფს უმრავლესობას პარლამენტში, ეს მნიშვნელოვანია 
მთავრობის ფორმირებისა და პოლიტიკური სტაბილურობის კონტექსტში;

	განაპირობებს მსხვილი პარტიების და ბლოკების ფორმირებას;
	ხელს უწყობს ამომრჩევლებსა და წარმომადგენლებს შორის უშუალო ურთიერთობების 

ჩამოყალიბებას; დეპუტატები ნაკლებად არიან დამოკიდებული საკუთარ პარტიულ ვერტიკალზე.

2.8.მაჟორიტარული სისტემის უარყოფითი მხარეები:  

	ამახინჯებს ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკურ ძალთა რეალურ სურათს გამარჯვებული 
პარტიის სასარგებლოდ, რაც პირდაპირ აისახება ლეგიტიმურობის ხარისხზე;

	ქმნის არასტაბილურ პოლიტიკურ გარემოს, შეიძლება გამოიწვიოს საზოგადოების 
პოლარიზაცია;

	დიდია ამომრჩეველთა ხმების დანკარგი, ზუსტად ვერ ასახავს ამომრჩეველთა განწყობებს; 
	გამწვავებული კონფლიქტების მქონე საზოგადოების პირობებში მაჟორიტარული სისტემა 

სახიფათოა დემოკრატიისთვის;
	დამატებითი ხარჯების საჭიროება, მეორე ტურის გამართვის შემთხვევაში.11

3. პროპორციული სისტემა

მაჟორიტარული სისტემის ნაკლოვანებებმა, უფრო სამართლიანი და დემოკრატიული საარჩევნო 
სისტემის გამონახვის მცდელობებმა, განაპირობა პროპორციული სისტემის შექმნა. პროპორციული 
საარჩევნო სისტემა პირველად გამოიყენეს 1888 წელს სერბეთში, 1889 წელს კი ბელგიაში.

10 მაცაბერიძე მალხაზ, არჩევნები და საზოგადოება. თბილისი, 2003 წ, გვ. 324-350; 

11 დასახელებული ნაშრომი;
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პროპორციული სისტემის არსი შემდეგში მდგომარეობს – ამომრჩევლის ხმებისთვის იბრძვიან არა 
კანდიდატები, არამედ პარტიები. პარტიები არჩევნებში მონაწილეობენ პარტიული სიების საშუალებით, 
სადაც რიგითობა განსაზღვრულია საარჩევნო მანდატის მიღების მიხედვით. ამომრჩეველი ხმას აძლევს 
პარტიას, რაც ავტომატურად ნიშნავს ხმის მიცემას მთლიანად სიისთვის, მანდატები პარტიებს შორის 
ნაწილდება მიღებული ხმების პროპორციულად. 

პროპორციული სისტემა დიდი პოპულარობით სარგებლობს როგორც ლათინური ამერიკის ქვეყნებში, 
ასევე ევროპაშიც.

პროპორციულ სისტემას აქვს გარკვეული სახესხვაობებიც: 

	როცა პროპორციული არჩევნები ტარდება საერთო-სახელმწიფოებრივ დონეზე;
	როცა ქვეყანა იყოფა მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქებად.12

პროპორციულ სისტემაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია საარჩევნო სიების საკითხი, არსებობს 
სიების სამი სახეობა: ხისტი, ნახევრად ხისტი, თავისუფალი.13

3.1. ხისტი სიების სისტემა – ამომრჩევლისგან მოითხოვს, ხმა მისცეს მხოლოდ პარტიას და პარტია 
მიღებული ხმების პროპორციულად გაიყვანს მის პარტიულ სიაში მყოფ კანდიდატებს რიგითობის 
მიხედვით. სისტემა გამოიყენება საბერძნეთსა, ესპანეთსა და ისრაელში.

3.2. ნახევრად ხისტი სიების სისტემა – წარმოდგენილია როგორც პარტიული სია, ასევე ღია 
სიაც, ამომრჩეველს კი აქვს შესაძლებლობა, ხმა მისცეს როგორც პარტიულ სიას, ასევე პარტიის 
მიერ შემოთავაზებულ ღია სიაში მისთვის სასურველ კანდიდატს, ასევე სიაში შეუძლია გააკეთოს 
პერეფერენციები. ასეთი სისტემა გამოიყენება, დანიაში, ავსტრიასა და ნიდერლანდებში.

3.3. თავისუფალი სიების სისტემა – გულისხმობს, პარტიის მიერ ღია სიის შეთავაზებას, როდესაც 
ამომრჩეველი ან ხმას აძლევს მისთვის სასურველ კანდიდატს, ან აკეთებს პრეფერენციას, ეს სისტემა 
წარმატებით მოქმედებს ბელგიაში.14

3.4. ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემა – როცა ამომრჩეველს აქვს რამდენიმე ხმა, მაგრამ მას 
იყენებს როგორც ერთ გადაცემად ხმას, სისტემაში გაერთიანებულია შეზღუდული და კუმლატიური 
ვოტუმის ნიშნები, ამომრჩეველი საკუთარ არჩევანს გამოხატავს რიგითობის მიხედვით, ჯერ ითვლება 
პირველ რიგში მიცემული ხმები, აუცილებელი კვოტის დაგროვების შემდეგ ნამეტი ხმების რაოდენობა 
გადაეცემა მეორე ნომრად მითითებულ კანდიდატს. აღნიშნულ სისტემაში ყველაზე ნაკლებია ხმების 
დანაკარგი.15

12 მაცაბერიძე მალხაზ, დასახელებული ნაშრომი;

13 დასახელებული ნაშრომი;

14  საქართველოს პარლამენტი,საარჩევნო სისტემები, 14-15გვ http://www.parliament.ge/files/1055_16721_957521_saarchevno_
sistemebi.pdf;

15 დასახელებული ნაშრომი;
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3.5. პროპორციული სისტემის დადებითი მხარეები:

	უზრუნველყოფილია სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების მოსახლეობის ჯგუფების 
წარმომადგენლობა;

	პარტიის მიერ მიღებულ მანდატთა რაოდენობა მიღებულ ხმათა რაოდენობის პროპორციულია;
	ძალიან მცირეა „დაკარგული” ხმების რაოდენობა;
	პარტიას შეუძლია პარტიული სიის მეშვეობით უზრუნველყოს სათანადო განათლების, 

გამოცდილებისა და უნარის მქონე, მაგრამ ამომრჩევლებისთვის ნაკლებად ცნობილი პირის 
არჩევა.

3.6. პროპორციული სისტემის უარყოფითი მხარეები: 

	ამომრჩევლისთვის რთულია პარტიული სიებით წარდგენილი კანდიდატების ვინაობაში გარკვევა 
და გადაწყვეტილებას იგი, ჩვეულებრივ, ლიდერთა  მიმართ თავისი დამოკიდებულების მიხედვით 
იღებს. ამის გამო კი, არცთუ იშვიათად, არჩეულ პირთა შორის ისეთებიც ხვდებიან, რომელთა 
ფუნქციაც, ფაქტობრივად, მხოლოდ კვორუმის შექმნა და კენჭისყრაში მონაწილეობაა (ასეთი 
მდგომარეობა დამახასიათებელია ე.წ. „ახალი დემოკრატიის” ქვეყნებისთვის);

	იმ პირობებში, როდესაც პარტიების შიდა მოწყობა არადემოკრატიულია, პარტიულ სიებს 
მხოლოდ პარტიის ხელმძღვანელობა (და არა პარტიის წევრები) ადგენს და გამორიცხული 
არა არის, რომ სიები პირადი ერთგულების პრინციპით შეადგინონ (თუმცა, ეს შიდაპარტიული 
პრობლემა;

	სუსტი კავშირი არჩეულ დეპუტატებს და ამომრჩევლებს შორის;
	კანდიდატები ძალიან არიან დამოკიდებული პარტიულ ვერტიკალზე.16

4. შერეული საარჩევნო სისტემები

შერეული საარჩევნო სისტემა აერთიანებს მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემების ელემენტებს, 
მათი თანაფარდობის მიხედვით შეიძლება გამოიყოს სიმეტრიული და ასიმეტრიული სისტემა.

სიმეტრიული სისტემის დროს ასარჩევი დეპუტატების ნახევარს ირჩევენ მაჟორიტარული წესით, მეორე 
ნახევარს – პროპორციული წესით. ასეთი სისტემა გამოიყენება რუსეთის დუმის, უკრაინის უმაღლესი 
რადას, ბულგარეთის დიდი ეროვნული კრების ფორმირებისას. ასიმეტრიული სისტემა გულისხმობს 
მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემის არათანაბარ შეხამებას.

მსოფლიოში გამოკვეთილია ტენდენცია, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველ ხანებში, 
პარლამენტის ფორმირების დროს, ქვეყნები ძირითადად შერეულ საარჩევნო სისტემებს იყენებენ. 
შერეული სისტემა გამოიყენება აგრეთვე გერმანიის პარლამენტის ქვედა პალატის ფორმირებისას.

16  საქართველოს პარლამენტი,საარჩევნო სისტემები, 8-9გვ http://www.parliament.ge/files/1055_16721_957521_saarchevno_siste-
mebi.pdf;
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რაც შეეხება საარჩევნო სისტემების გამოყენების გეოგრაფიას: მსოფლიოს 199 ქვეყნიდან და 
ტერიტორიიდან, სადაც არჩევნები ტარდება, 91–ში საკანონმდებლო ორგანოს ასარჩევად გამოიყენება 
მაჟორიტარული ტიპის სისტემები, 72 ქვეყანაში პრორპორციული წარმომადგენლობის სისტემები, 
30–ში კი შერეული სისტემები (დარჩენილი 6 ქვეყნის სააარჩევნო პროცედურა არცერთ ამ სისტემაში 
არ ჯდება). აღსანიშნავია, რომ დამკვიდრებული დემოკრატიის ქვეყნებში მეტწილად პრორპორციული 
სისტემები გამოიყენება.17

17 დემეტრაშვილი ავთანდილ – კონსტიტუციური სამართლის სახელმძღვანელო 2005წ. თბილისი, გვ. 171-176;
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II თავი. 

საქართველოს საარჩევნო სისტემა - ხარვეზები 

და რეკომენდაციები

5. საქართველოს საარჩევნო სისტემა

5.1. საარჩევნო პრინციპები

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით მოქალაქეთა მონაწილეობა არჩევნებში ემყარება შემდეგ 
პრინციპებს: 

	არჩევნებში მონაწილეობის საყოველთაოობა, რაც გულიხმობს, რომ საქართველოს ყველა 
მოქალაქეს გააჩნია აქტიური და პასიური საარჩევნო უფლება, გარდა კონსტიტუციით და კანონით 
დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევებისა; 

	თანასწორი საარჩევნო უფლება, რაც კანონის მიხედვით გულისხმობს, რომ ერთი და იმავე 
საარჩევნო ოლქის წარმომადგენელს ხმების თანაბარი რაოდენობა გააჩნია; 

	ამომრჩევლები არჩევნებში თანასწორ საფუძველზე მონაწილეობენ; 
	საარჩევნო უფლება პირდაპირია, ამომრჩევლები უშუალოდ ირჩევენ საკუთარ წარმომადგენელს 

და არჩევნების ფარულობის და ნების თავისუფალი გამოვლენის პრინციპს.18

5.2. საარჩევნო ოლქები

ცესკო უფლებამოსილია, განკარგულებით შექმნას ყოველ თვითმმართველ ერთეულში არანაკლებ ერთი 
საოლქო საარჩევნო კომისია, ხოლო თბილისში – 10 საოლქო საარჩევნო კომისია, სადაც განსაზღვრულია 
ამომრჩეველთა რაოდენობა და ოლქის საზღვრები.

საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის იქმნება 73 ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო 
ოლქი, მათ შორის, თბილისში – 10 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი. 

საპარლამენტო არჩევნებისათვის თითოეული თვითმმართველი ერთეული (თვითმმართველი ქალაქი, 
რაიონი), თბილისის გარდა, არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი. 

საპარლამენტო არჩევნებისას მაჟორიტარული ოლქი არ იქმნება საქართველოს ოკუპირებულ 
ტერიტორიაზე.19

18  საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მე-3 მუხლი, „ბ” ქვეპუნქტი; აქ და სხვაგან გამოყენებულია კოდექსის რედაქცია, რომელიც 
მოქმედებდა 2013 წლის 30 სექტემბრისთვის;

19 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი 110-ე მუხლი, 1-ლი, მე-2, მე-3 ნაწილი;
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5.3. საარჩევნო სისტემა

პარლამენტის ასარჩევად გამოიყენება შერეული საარჩევნო სისტემა. საქართველოს კონსტიტუციის მე-4 
მუხლით გათვალისწინებული პირობების შექმნამდე, საქართველოს პარლამენტი შედგება საყოველთაო, 
თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით, 4 წლის ვადით, 
პროპორციული სისტემით არჩეული 77 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 73 პარლამენტის 
წევრისაგან.20

5.4. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება

საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვთ შესაბამის საარჩევნო კომისიაში 
რეგისტრირებულ პარტიას, საარჩევნო ბლოკს და მაჟორიტარ კანდიდატს.21 

საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მისაღებად პარტიამ მისი 
ხელმძღვანელი პირის (პირების) მიერ ხელმოწერილი სათანადო განცხადებით უნდა მიმართოს ცესკოს 
თავმჯდომარეს თუ აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს: 

ა) პარლამენტის არჩევნების დანიშვნის შემდეგ, არჩევნების დღემდე არა უგვიანეს 57-ე დღისა, თუ მას 
არჩევნების დანიშვნის დღისთვის ჰყავს წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში; 

ბ) საპარლამენტო არჩევნების წლის 1 იანვრიდან 1 აგვისტომდე, თუ მას არ ჰყავს წარმომადგენელი 
საქართველოს პარლამენტში, ან არ იღებს დაფინანსებას საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
და ცესკოს წარუდგენს, არაკვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის შემთხვევაში, მინიმუმ 25 000 
მხარდამჭერი ამომრჩევლის სიას, კვალიფიციურის შემთხვევაში კი 1000 მხარდამჭერი ამომრჩევლის 
სიას.22

5.5. პარტიული სიები

პარტიული სიების წარდგენის უფლება აქვთ არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიებსა და 
საარჩევნო ბლოკებს. არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე ყოველ პარტიასა და საარჩევნო ბლოკს 
უფლება აქვს, წარადგინოს თითო პარტიული სია. 

პარტიულ სიაში შეიძლება შევიდეს მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენილი კანდიდატი. ასეთ 
შემთხვევაში პარტიულ სიაში მიეთითება, რომ კანდიდატი წარდგენილია მაჟორიტარულ საარჩევნო 
ოლქში. 

დაუშვებელია ერთი და იმავე პირის შეყვანა სხვადასხვა პარტიულ სიაში. 

პარტიული სიის შედგენის წესს განსაზღვრავენ პარტიები და საარჩევნო ბლოკები. პარტიული სიის 
შედგენისას გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ სქესთა შორის ბალანსის დაცვის უზრუნველყოფა 

20 საქართველოს კონსტიტუცია 49-ე მუხლი, 1-ლი ნაწილი;

21 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი 111 მუხლი მე-4 ნაწილი;

22 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი 113 მუხლი 1-ლი ნაწილის „ა” და „ბ” ქვეპუნქტები;
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უკავშირდება „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონით 
გათვალისწინებულ დამატებით დაფინანსებას.23 

5.6. მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენის წესი

მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატების წარდგენის 
უფლება აქვთ: 

ა) არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიას; 
ბ) საარჩევნო ბლოკს; 
გ) ამომრჩეველთა 5-კაციან საინიციატივო ჯგუფს. 

არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილე პარტიას/საარჩევნო ბლოკს უფლება აქვს, ყოველ საარჩევნო 
ოლქში, ხოლო ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფს – შესაბამის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 
მაჟორიტარული წესით არჩევის მიზნით წარადგინოს საქართველოს პარლამენტის წევრობის თითო 
კანდიდატი.24 

5.7. არჩევნების შედეგების შეჯამება/ხმების მანდატებში გარდასახვა

მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩეულად ჩაითვლება საქართველოს პარლამენტის წევრობის 
ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს ხმათა მეტ რაოდენობას, მაგრამ არანაკლებ შესაბამის 
მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 30%-ს. არჩევნებში მონაწილეთა 
ხმების რაოდენობაში არ ჩაითვლება ბათილად ცნობილი ბიულეტენებით გათვალისწინებული ხმების 
რაოდენობა. 

საქართველოს პარლამენტის წევრთა მანდატები მიეკუთვნება მხოლოდ იმ პარტიულ სიას, რომელმაც 
მიიღო არჩევნებში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 5%-სა. არჩევნებში მონაწილეთა ხმების რაოდენობაში 
არ ჩაითვლება ბათილად ცნობილი ბიულეტენებით გათვალისწინებული ხმების რაოდენობა. 

პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად ამ სიის მიერ მიღებული ხმების 
რაოდენობა უნდა გამრავლდეს 77-ზე და გაიყოს საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების 
ჯამზე. მიღებული რიცხვის მთელი ნაწილი წარმოადგენს პარტიული სიის მიერ მიღებული მანდატების 
რაოდენობას. 

თუ პარტიის/საარჩევნო ბლოკის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობათა ჯამი 77-ზე ნაკლები 
აღმოჩნდა, გაუნაწილებელი მანდატები პირველ რიგში მანდატების რაოდენობის 6-მდე შესავსებად 
დაემატება რიგრიგობით იმ საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებმაც გადალახეს საარჩევნო ბარიერი და 
6-ზე ნაკლები მანდატი აქვთ მიღებული. 

დადგენილი წესით განაწილების შემთხვევაში რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის მიერ მიღებული 
მანდატების რაოდენობა მაინც 6-ზე ნაკლებია, თითო მანდატი 6-მდე შესავსებად რიგრიგობით აკლდება 

23 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი – 115-ე მუხლი, 1-ლი, მე-4, მე-5, მე-6 ნაწილები; 

24 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი – 116-ე მუხლი, 1-ლი ნაწილი „ა”, „ბ” „გ” ქვეპუნქტები და მე-2 ნაწილი;
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იმ საარჩევნო სუბიექტებს, რომელთა მანდატების რაოდენობაც 6 მანდატს აღემატება და ამ მოკლების 
შემთხვევაში საარჩევნო სუბიექტს არ დარჩება 7 მანდატზე ნაკლები. 

თუ დადგენილი პროცედურების შემდეგ კიდევ დარჩა გადაუნაწილებელი მანდატები, ისინი 
გადასანაწილებელი მანდატების ამოწურვამდე რიგრიგობით გადანაწილდება იმ სუბიექტებზე, 
რომლებმაც შევსების გარეშე მიიღეს არანაკლებ 6 მანდატისა. 

თუ 2 ან 2-ზე მეტი პარტიული სიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა თანაბარი აღმოჩნდა, მანდატი 
მიეკუთვნება იმ სიას, რომელმაც ცესკოში უფრო ადრე გაიარა რეგისტრაცია. 

თუ საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი არჩეულია როგორც მაჟორიტარული საარჩევნო 
სისტემის საფუძველზე, ისე პარტიული სიით, მაშინ იგი მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის 
საფუძველზე არჩეულად ითვლება. პარტიულ სიაში მის ადგილს იკავებს კანდიდატი კანონით დადგენილი 
ადგილმონაცვლეობის წესის შესაბამისად.

პარტიული სიით არჩეულად ჩაითვლებიან საქართველოს პარლამენტის წევრობის ის კანდიდატები, 
რომელთა რიგითი ნომრებიც ამ სიაში ან ნაკლებია, ან ტოლია სიის მიერ მიღებული მანდატების 
რაოდენობისა. ამ სიის მიხედვით არჩეულ საქართველოს პარლამენტის წევრთა რაოდენობა უცვლელი 
რჩება.25 

5.8. არჩევნების ბათილობა/ხელახალი არჩევნები

თუ საარჩევნო ოლქში ამ კანონის მოთხოვნათა უხეშად დარღვევის გამო ბათილად იქნა ცნობილი 
კენჭისყრის შედეგები საარჩევნო უბნების ნახევარზე მეტში და გავლენას ახდენს არჩევნების შედეგებზე, 
ან რამდენიმე უბანში, რომლებშიც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა საარჩევნო ოლქში ამომრჩეველთა 
საერთო რაოდენობის ნახევარზე მეტია და გავლენას ახდენს არჩევნების შედეგებზე, მაჟორიტარული 
არჩევნების შედეგები საარჩევნო ოლქში ბათილად ჩაითვლება და ცესკო ამ ოლქში ხელახალ არჩევნებს 
ნიშნავს. 

თუ პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში კანონის მოთხოვნათა უხეშად 
დარღვევის გამო ბათილად იქნა ცნობილი კენჭისყრის შედეგები საარჩევნო ოლქების ნახევარზე მეტსა ან 
ისეთ რამდენიმე ოლქში, რომლებშიც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა საქართველოს ამომრჩეველთა 
საერთო რაოდენობის ნახევარზე მეტია, არჩევნების შედეგები ბათილად ითვლება და ცესკო ნიშნავს 
ხელახალ არჩევნებს. 

პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში განმეორებითი კენჭისყრა ინიშნება იმ 
შემთხვევაში, თუ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა საარჩევნო უბნებში, სადაც კენჭისყრის შედეგები 
ბათილად იქნა ცნობილი, საქართველოს ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 10 პროცენტზე მეტია. 
ასეთ შემთხვევაში განმეორებითი კენჭისყრა იმართება საერთო არჩევნების დღიდან არა უგვიანეს 2 
კვირისა.26 

25 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი – 125-ე მუხლი, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-11 ნაწილები;

26 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი – 125-ე მუხლი, მე-12. მე-13, მე-15, მე-16, მე-17 ნაწილი;
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თუ პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნები ჩატარებულად გამოცხადდა, მაგრამ ვერც 
ერთმა პარტიამ და საარჩევნო ბლოკმა ვერ მიიღო არჩევნებში მონაწილეთა ხმების 5 პროცენტი, ცესკოს 
განკარგულებით არჩევნების შედეგების შეჯამებიდან 2 კვირის ვადაში ტარდება ხელახალი კენჭისყრა.27

ხელახალ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პარტიებსა და საარჩევნო ბლოკებს, 
რომლებმაც საერთო არჩევნებში მიიღეს ამომრჩეველთა ხმების 2 პროცენტი. ხელახალ კენჭისყრაში 
მონაწილე პარტიებისა და საარჩევნო ბლოკების პარტიული სიები უცვლელი რჩება. მათში ცვლილების 
შეტანა შეიძლება მხოლოდ ამ კანონით დადგენილი საერთო წესით.28 

5.9. არჩევნების მეორე ტური

თუ მაჟორიტარული არჩევნების პირველ ტურში საქართველოს პარლამენტის წევრი ვერ აირჩა, ცესკო 
პირველი ტურის შედეგების შეჯამებასთან ერთად ნიშნავს არჩევნების მეორე ტურს, რომელიც იმართება 
პირველი ტურიდან არა უგვიანეს მე-14 დღისა. მეორე ტურში მონაწილეობს 2 კანდიდატი, რომლებმაც 
პირველ ტურში სხვებზე მეტი ხმა მიიღეს. თუ 2-ზე მეტ კანდიდატს ერთნაირი საუკეთესო შედეგი 
აღმოაჩნდა, ან 1 საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატის მომდევნო რამდენიმე კანდიდატმა ხმათა 
თანაბარი რაოდენობა მიიღეს, მეორე ტურში ყველა ზემოაღნიშნული კანდიდატი მონაწილეობს. 

არჩევნების მეორე ტურში არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელიც მეტ ხმას მიიღებს. თუ 
კანდიდატებმა ხმათა ერთნაირი რაოდენობა მიიღეს, არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელმაც 
პირველ ტურში ხმათა მეტი რაოდენობა მიიღო. თუ ხმათა ეს რაოდენობებიც ტოლი აღმოჩნდა, იმართება 
ხელახალი არჩევნები. 

თუ არჩევნები არჩატარებულად გამოცხადდა, აგრეთვე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩევნების 
შედეგების ბათილად ცნობისას იმართება ხელახალი არჩევნები.29

6. ხარვეზები და რეკომენდაციები

2003-2012 წწ. საქართველოში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებზე მონიტორინგის მისიებს 
ახორციელებდნენ სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათ 
ანგარიშებში გამოთქმულია მოსაზრებები ქართული საარჩევნო სისტემის მიმართ, ასევე მოცემულია 
რეკომენდაციები. 

ორგანიზაციების მიერ საარჩევნო სისტემის ხარვეზებთან დაკავშირებული შენიშვნები და 
რეკომენდაციები შეიძლება დავყოთ ორ ნაწილად, ხარვეზები და რეკომენდაციები სისტემის ფორმალურ 
და შინაარსობრივ ნაწილთან დაკავშირებით.

27 საქართველო საარჩევნო კოდექსი 127-ე მუხლი, მე-4 ნაწილი;

28 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი – 127-ე მუხლი, მე-5;

29 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი – 127-ე მუხლი, 1-ლი ნაწილი;
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6.1. ხარვეზები ფორმალურ ნაწილთან მიმართებაში

	 საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული ცვლილებები კანონმდებლობაში ხორციელდება 
არჩევნების მიმდინარეობისას ან წინაასარჩევნოდ;

	 პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მონაწილეობა მინიმალურია 
საარჩევნო სისტემის რეფორმის პროცესში;

	 ცენტრალური საარჩევნო კომისია დადგენილებით წყვეტს ისეთ საკითხებს, რომლებიც 
საკანონმდებლო დარეგულირებას მოითხოვს.

აღნიშნული რეკომენდაციების შესახებ მითითებულია ეუთოს 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნების 
რეკომენდაციებში.30 იგივე რეკომენდაცია მეორდება ამავე ორგანიზაციის 2004 წლის საპარლამენტო 
არჩევნების ანგარიშში.31

პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მონაწილეობის გარეშე 
განხორციელებული საარჩევნო ცვლილებები 2008 წლის საკანონმდებლო ცვლილებების მთავარ 
ხარვეზად არის დასახელებული.32 ეუთოს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის 
ანგარიშში კვლავ გაკრიტიკებულია აღნიშნული მანკიერი პრაქტიკა. როგორც საარჩევნო სისტემაში, 
ისე საკანონმდებლო სტრუქტურაში არჩევნებამდე ერთ წელზე ნაკლებ პერიოდში მნიშვნელოვანი 
ცვლილებები შევიდა, რაც ეწინააღმდეგება კარგ საარჩევნო პრაქტიკას, რომელიც გათვალისწინებულია 
ვენეციის კომისიის საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსის 65-ე პარაგრაფით.33 აღნიშნული 
პრაქტიკა მკაცრად არის გაკრიტიკებული ვენეციის კომისიის 2011 წლის 1 დეკემბრის რეკომენდაციებში, 
სადაც აღნიშნულია, რომ არსებულ საარჩევნო კოდექსში დამატებით კიდევ ცვლილებების შეტანის 
ნაცვლად, პარლამენტს შეუძლია ახალი კოდექსი მიიღოს უახლოეს მომავალში, მომდევნო არჩევნებამდე 
სულ ცოტა ერთი წლით ადრე მაინც.34

აგრეთვე მსგავსი მოსაზრება გამოთქმულია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო 
საზოგადოების 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის ანგარიშში, კერძოდ, 
არჩევნებამდე 2 თვით ადრე განხორციელდა ცვლილება საარჩევნო კოდექსში, რომლის მიხედვითაც 
საქართველოს პარლამენტში აირჩევა 75 დეპუტატი პროპორციული სისტემით და 75 დეპუტატი 
მაჟორიტარულ ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში, ორგანიზაცია წუხილს გამოთქვამს აღნიშნული 
ნაჩქარევი ცვლილებების გამო, როგორც ფორმალური, ისე შინაარსობრივი თვალსაზრისით.35

30  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში, 1-ლი ნაწილი, ODIHR.GAL/7/04, 30 Janu-
ary 2004, საქართველო, 2003 წლის 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნები,

http://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/22206;

31  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში, მე-2 ნაწილი, საქართველო, 2004 წლის 
28 მარტის საპარლამენტო არჩევნები, http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/34196; 

32  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში, საქართველო, 2008 წლის 21 მაისის 
საპარლამენტო არჩევნები, ვარშავა 9 სექტემბერი, გვ.51-52 http://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/33301;

33  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში, საქართველო, 2012 წლის 1 ოქტომბრის 
საპარლამენტო არჩევნები, ვარშავა 2012 წ. 21 დეკემბერი, გვ.9-10

     http://www.osce.org/ka/odihr/elections/98585; 

34  ვენეციის კომისიის მოსაზრებები საქართველოს საარჩევნო კოდექსზე, სტრასბურგი/ვარშავა 9 ივნისი 2010 წელი, გვ.20, 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282010%29013-e;

35  სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების 
მონიტორინგის ანგარიში, გვ. 39-40 http://www.isfed.ge/admin/editor/uploads/files/isfed_electionreport_20080808_geo.pdf;
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„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის” 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების 
მონიტორინგის ანგარიშში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ საარჩევნო სისტემის რეფორმის საკითხების 
განხილვაში საზოგადოება მინიმალურ მონაწილეობას იღებს.36

6.2. ხარვეზები შინაარსობრივ მხარესთან მიმართებაში

	 შეუსაბამობაა ვენეციის კომისიის კარგ საარჩევნო პრაქტიკას, ეუთოს კოპენჰაგენის 
დოკუმენტსა და ქართულ საარჩევნო სისტემას შორის. კერძოდ, საარჩევნო ოლქებში 
რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობას და მიღებულ საპარლამენტო მანდატებს 
შორის მნიშვენლოვანი დისპროპორციაა, რაც ეწინააღმდეგება თანაბარ საარჩევნო უფლებას, 
რომელიც აღიარებულია, როგორც საერთაშორისო, აგრეთვე ქართული კანონმდებლობით. 
ამომრჩეველთა სხვაობა ოლქებს შორის, ხშირად 100%-ს აღემატება;

	 მაჟორიტარული სისტემის პირობებში საკმაოდ დაბალია 30%-იანი ზღვარი;
	 კანონმდებლობა იძლევა შესაძლებლობას, არჩევნები გაიმართოს ერთი კანდიდატის 

მონაწილეობის პირობებში;
	 საარჩევნო კოდექსი საშუალებას აძლევს იმ პოლიტიკურ პარტიებს ან ბლოკებს, რომლებიც 

გადალახავენ პარლამენტში მოსახვედრად დაწესებულ მინიმალურ ბარიერს, მაგრამ მიიღებენ ექვს 
ადგილზე (საპარლამენტო ფრაქციის შესაქმნელად საჭირო მანდატების რაოდენობა) ნაკლებს, 
მიიღონ დამატებითი ადგილები პარლამენტში, რათა შეძლონ ფრაქციების ჩამოყალიბება.

ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ანგარიშების მიხედვით, საარჩევნო სისტემის ყველაზე მნიშვნელოვან ნაკლს 
წარმოადგენს, ამომრჩეველთა ხმის წონა სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარულ სისტემით 
ჩატარებული არჩევნებისას. 

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კონკრეტული შენიშვნა და შესაბამისი რეკომენდაციები 
მოცემულია ეუთოს 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის ანგარიშში: ეუთოს 
არსებულ სააარჩევნო კოდექსში თანაბარი საარჩევნო უფლების პრინციპთან შეუსაბამოდ მიაჩნია 
მაჟორიტარულ არჩევნებში გამოყენებული სისტემა, კერძოდ, განსხვავება საარჩევნო ერთეულებს 
შორის, მაგალითად, ყაზბეგის საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებულია 5400 ამომრჩეველი, ხოლო 
ქუთაისში 116 000, ორივე ოლქი წარმოდგენილია თითო მანდატით, რაც ძალიან მნიშვნელოვან 
პრობლემას წარმოდგენს. ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებს შორის მოსახლეობის რაოდენობის 
მხრივ არსებული დიდი განსხვავებები ძირს უთხრის არჩევანის თანასწორუფლებიანობის პრინციპს, 
რომელიც 1990 წელს “ეუთოს” კოპენჰაგენის დოკუმენტის 7.3-ე პარაგრაფით არის განსაზღვრული. 
აღნიშნულ ხარვეზებზეა საუბარი ეუთოს 2004, 2008, 2012 საპრლამენტო არჩევნების მონიტორინგის 
ანგარიშებში.

ვენეციის კომისიის მოსაზრებით, მნიშვნელოვანი  შეუსაბამობა ერთმანდატიან ოლქებს 
შორის, მათ შორის სხვაობა ამომრჩეველთა რაოდენობის მხრივ, „ძირს უთხრის ხმის მიცემის 
თანასწორუფლებიანობის პრინციპს”. „შერეული საარჩევნო სისტემა, რომელიც საქართველოში 
იქნა არჩეული, შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. თუმცა, ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა 

36  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის მისია, 
წინასაარჩევნო გარემოს, არჩევნების დღისა და არჩევნების შემდგომი პერიოდის მონიტორინგის ანგარიში (1აგვისტო-20 
ოქტომბერი, 2012 წელი) დეკემბერი, 2012 წელი, გვ.64;
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საქართველოში, დაახლოებით, თანაბარი ზომის საარჩევნო ოლქების უზრუნველყოფა, რითაც  
შერეული სისტემის ფარგლებში ხმის მიცემის თანასწორუფლებიანობა იქნებოდა გარანტირებული.”37

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრებები დაფიქსირებულია საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე 
სხვა ორგანიზაციების ანგარიშებში, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო 
საზოგადოების 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის ანგარიშში გამოთქმულია 
წუხილი იმ სისტემის გამო, რომლის მიხედვითაც 75 დეპუტატი აირჩევა მაჟორიტარულ ერთმანდატიან, 
არათანაბარ, საარჩევნო ოლქებში, რადგან ასეთი ტიპის მაჟორიტარული სისტემა ეწინააღმდეგება 
ამომრჩეველთა ხმების თანაბრობის პრინციპს.38

„ადამიანის უფლებათა ცენტრის” 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის ანგარიშში 
აღნიშნულია, მაჟორიტარული ოლქების ამომრჩეველთა რაოდენობებს შორის უთანაბრობა, რაც, უკვე 
დიდი ხანია, ვენეციის კომისიის შეშფოთების საგანსაც წარმოადგენს, პრაქტიკულად უცვლელად არის 
დატოვებული. 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, კონსტიტუციის 42-ე მუხლი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა – 
საქართველო, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ერთობლივად 
გამოხატავენ პოზიციას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მათი მოსაზრებით, არსებული სისტემით, 
მაგალითად, პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობით მოსვლა შეუძლია 30–35%–იანი მხარდაჭერის 
მქონე პარტიას, თუ იმავდროულად ყველა მაჟორიტარ კანდიდატსაც ის გაიყვანს. ოთხი ორგანიზაციის 
მოსაზრებით, მაჟორიტარული მანდატები დღესდღეობით “არასამართლიანად” არის გადანაწილებული, 
რადგან საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით მაჟორიტარულ ოლქების ამომრჩევლებს შორის 
რაოდენობრივი სხვაობა 15–20% არ უნდა აღემატებოდეს, ეს მაშინ, როცა “საქართველოში ეს ციფრი, 
საკმაოდ ხშირად, 100%-ს აღემატება”.

საარჩევნო სისტემაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია საარჩევნო ბარიერის საკითხი, მაჟორიტარულ 
სისტემაში ეს ბარიერი 30% წარმოადგენს, რაც „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის” 
2012 წლის საარჩევნო მონიტორინგის ანგარიშში გაკრიტიკებულია და მიჩნეულია, როგორც სისტემის 
ერთ-ერთი ნაკლოვანება.39

ეუთოს 2003 წლის ანგარიშში ყურადღება გამახვილებულია, რომ მოქმედი საარჩენო სისტემა საშუალებას 
იძლევა, არჩევნები გაიმართოს იმ შემთხვევაშიც კი თუ კანდიდატად მხოლოდ ერთი პიროვნებაა 
დარეგისტრირებული40 ამავე ორგანიზაციის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების ანგარიშში, ხარვეზად 
არის მიჩნეული წესი, რომლის მიხედვითაც, პარტიას, რომელიც გადალახავდა საარჩევნო ბარიერს და 

37  ვენეციის კომისიის მოსაზრებები საქართველოს საარჩევნო კოდექსზე -სტრასბურგი/ვარშავა 19 დეკემბერი 2011 წ, გვ.6-7 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282011%29043-e;

38  სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების 
მონიტორინგის ანგარიში გვ.39-40 http://www.isfed.ge/admin/editor/uploads/files/isfed_electionreport_20080808_geo.pdf;

39  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის მისია, 
წინასაარჩევნო გარემოს, არჩევნების დღისა და არჩევნების შემდგომი პერიოდის მონიტორინგის ანგარიში (1აგვისტო-20 
ოქტომბერი, 2012 წელი) დეკემბერი, 2012 წელი, გვ.64;

40  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში, 1-ლი ნაწილი, საქართველო, 2003 წლის 
2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნები, ODIHR.GAL/7/04, 30 January 2004, გვ.30-31

     http://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/22206; 
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მიიღებდა ფრაქციის შესაქმნელად საჭირო მანდატებზე ნაკლებს, მას გადაუნაწილდებოდა მანდატები 
და ექნებოდა ფრაქციის შექმნის შესაძლებლობა.

6.3. რეკომენდაციები ფორმალურ მხარესთან მიმართებაში:

	საარჩევნო სისტემის ცვლილება, უახლოეს არჩევნებამდე მინიმუმ ერთი წლით ადრე მაინც უნდა 
მოხდეს;

	საარჩევნო სისტემის ცვლილებები, სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური პარტიების 
აქტიური მონაწილეობით უნდა განიხილებოდეს.

ეუთოს საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის ანგარიშებში მითითებულია, რომ უმჯობესია, 
საარჩევნო სისტემის ცვლილება განხორციელდეს უახლოეს არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე 
მაინც.41 საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები ხანგრძლივი დისკუსიის შემდეგ უნდა შედიოდეს, ამ 
პროცესში საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიები უნდა იყვნენ ჩართულნი. 
პარლამენტს შეუძლია კონსტრუქციულად მიიღოს ახალი საარჩევნო კოდექსი უახლოეს მომავალში 
შემდეგ საერთოეროვნულ არჩევნებამდე. საკანონმდებლო ორგანომ მხედველობაში უნდა მიიღოს 
OSCE/ODIHR-ისა და ევროპის საბჭოს ევროპული კომისია დემოკრატიისთვის კანონის მეშვეობით 
(ვენეციის კომისია) წარსულში გამოთქმული და ახლანდელი რეკომენდაციები.42 ეს ყველაზე 
კარგად მიიღწევა ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან ღია და გამჭვირვალე კონსულტაციების 
მეშვეობით, რაც ფართო კონსენსუსს ისახავს მიზნად. ანგარიშებში წამოჭრილი საკითხების 
რაოდენობიდან გამომდინარე უნდა განიხილებოდეს არჩევნების საკანონმდებლო სტრუქტურის 
სრულად გადახედვის შესაძლებლობა. კანონმდებლობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ უნდა 
შედიოდეს არჩევნებამდე ერთი წლის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი კარგ საარჩევნო 
პრაქტიკას შეესაბამებიან.43

სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება რეკომენდაციას აძლევს 
საქართველოს მთავრობას, რომ კომპლექსურად შეცვალოს საარჩევნო კოდექსი, პროცესი მაქსიმალურად 
ინკლუზიური იყოს, რაც საშუალებას მისცემს ყველა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის 
წარმომადგენლებს მიიღონ მასში მონაწილეობა. უნდა მოხდეს საარჩევნო კოდექსის სრულყოფა ისე, 
რომ არ იყოს აუცილებელი ყველა არჩევნების წინ მასში ცვლილებების შეტანა.44

6.4. რეკომენდაციები შინაარსობრივ მხარესთან მიმართებაში:

	ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში, ამომრჩეველთა რაოდენობრივი განსხვავება 10%-ს, 
განსაკუთრებულ შემთხვევაში 15%-ს არ უნდა აღემატებოდეს;

41  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში, საქართველო, 2008 წლის 21 მაისის 
საპარლამენტო არჩევნები, ვარშავა 9 სექტემბერი, გვ.11-12 http://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/33301; 

42  ვენეციის კომისიის მოსაზრებები საქართველოს საარჩევნო კოდექსზე -სტრასბურგი/ვარშავა 19 დეკემბერი 2011 წ, გვ.5 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282011%29043-e;

43  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში, საქართველო, 2012 წლის 1 ოქტომბრის 
საპარლამენტო არჩევნები, ვარშავა 2012 წ. 21 დეკემბერი, გვ.60 http://www.osce.org/ka/odihr/elections/98585

44  სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების 
მონიტორინგის ანგარიში, გვ,42 http://www.isfed.ge/admin/editor/uploads/files/isfed_electionreport_20080808_geo.pdf;
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	კანონმდებლობით უნდა განისაზღვროს, რომ თუ არჩევნებში მონაწილეობს ერთი კანდიდატი, 
არჩევნები უნდა გადაიდოს;

	 უნდა გაიზარდოს მაჟორიტარულ არჩევნებში მინიმალური 30%-იანი ზღვარი; 
	უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, ამომრჩეველთა ხმის თანაბარი წონა;
	დაწესდეს ე.წ „ქვედა ზღვარის” პრინციპი დადგინდეს მინიმალური ოდენობა ხმების 

პროცენტული რაოდენობისა, თუ პარტია აღნიშნულ ზღვარს ვერ გადალახვს, მას უნდა 
შეეზღუდოს მომდევნო 2 წლის მანძილზე არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, რაც ხელს 
შეუწყობს პარტიების გამსხვილებას და გაძლიერებას, გაუმჯობესდება მოქალაქეების 
დამოკიდებულებაც მათ მიმართ;

ეუთოს რეკომენდაციით, ყველაზე დიდ და ყველაზე პატარა საარჩევნო ერთეულებს შორის სხვაობა 
10%-ს არ უნდა აღემატებოდეს,45 აღნიშნული რეკომენდაციების გაუთვალიწინებლობის გამო 
ორგანიზაცია გამოთქვამს წუხილს 2004 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის ანგარიშში.46 
შენიშვნები და რეკომენდაციები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გამოთქმულია აგრეთვე 2008 
წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის ანგარიშში, რომლის მიხედვითაც უნდა გადაიხედოს 
საარჩევნო ოლქების საზღვრები, რათა არ იყოს 10% მეტი სხვაობა ოლქებზე რეგისტრირებულ 
ამომრჩევლებს შორის და დაცული იყოს ხმათა თანაბრობის პრინციპი, ან საარჩევნო სისტემა ისე უნდა 
შეიცვალოს, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საერთო პროპორციულობა,47 რეკომენდაციები მეორდება 
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის ანგარიშში, სადაც მითითებულია, რომ 
საშუალო მაჩვენებლიდან მაქსიმალური გადახრა არ უნდა სცილდებოდეს 10% (15% განსაკუთრებული 
გარემოების არსებობის შემთხვევაში). 

მიუხედავად იმისა, რომ 2011 წელს ხელისუფლებას თითქოს ჰქონდა გეგმები საარჩევნო ოლქების 
საზღვრების ცვლილებასთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით ეს არ მომხდარა. ეუთოს დემოკრატიული 
ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი კიდევ ერთხელ იმეორებს მის მიერ დიდი ხნის წინ 
გაჟღერებულ რეკომენდაციას, რომლის თნახმადაც, საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოგვარებული 
უნდა იქნას ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებს შორის მოსახლეობის რაოდენობის მხრივ არსებულ დიდ 
განსხვავებებთან დაკავშირებული საკითხი.48 აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია 
აქვს დაფიქსირებული სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებას, 
ორგანიზაცია მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ გადაიხედოს საარჩევნო სისტემას და დაიცვას ერთი ხმის 
თანასწორობის პრინციპი.49 ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით, საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა 
რაოდნებრივი განსხვავება არ უნდა აღემატებოდეს 10-15%-ს. მიუხედავად ამისა, საქართველოს 
საარჩევნო ოლქების 82%-ში ეს მოთხოვნა დარღვეულია. ამომრჩეველთა რაოდენობა ოლქებში მერყეობს 

45  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში, 1-ლი ნაწილი, საქართველო, 2003 წლის 
2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნები, ODIHR.GAL/7/04, 30 January 2004, გვ.10 http://www.osce.org/ka/odihr/elections/geor-
gia/22206;

46  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში, მე-2 ნაწილი, საქართველო, 2004 წლის 
28 მარტის საპარლამენტო არჩევნები, გვ.25 http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/34196;

47  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში,  საქართველო, 2008 წლის 21 მაისის 
საპარლამენტო არჩევნები, ვარშავა 9 სექტემბერი, გვ.51-52 http://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/33301;

48  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში, საქართველო, 2012 წლის 1 ოქტომბრის 
საპარლამენტო არჩევნები, ვარშავა 2012 წ. 21 დეკემბერი, გვ.10 http://www.osce.org/ka/odihr/elections/98585;

49  სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების 
მონიტორინგის ანგარიში გვ.42 http://www.isfed.ge/admin/editor/uploads/files/isfed_electionreport_20080808_geo.pdf;
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6 000-დან 160 000-მდე (2010 წლის ამომრჩეველთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციით) ორგანიზაცია 
აცხადებს, რომ უნდა მოხდეს საარჩევნო ოლქების საზღვრების გადახედვა, რათა აღნიშნული 
მნიშვნელოვანი დარღვევა გამოსწორდეს.50

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მოსაზრებით, აუცილებლად უნდა გაიზარდოს მაჟორიტარულ 
არჩევნებში 30% მინიმალური ზღვარი.51 „ახალი თაობა-ახალი ინიციატივა” მიზანშეწონილად მიიჩნევს, 
დაწესდეს ე.წ „ქვედა ზღვარის” პრინციპი, დადგინდეს მინიმალური ოდენობა ხმების პროცენტული 
რაოდენობისა, თუ პარტია აღნიშნულ ზღვარს ვერ გადალახავს, მას უნდა პარტიას შეეზღუდოს მომდევნო 
2 წლის მანძილზე არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, რაც ხელს შეუწყობს პარტიების გამსხვილებას და 
გაძლიერებას, გაუმჯობესდება მოქალაქეების დამოკიდებულებაც მათ მიმართ. 52

ეუთოს რეკომენდაციით, კანონით უნდა შეიზღუდოს არჩევნების გამართვის შესაძლებლობა მხოლოდ 
ერთი კანდიდატის მონაწილეობით, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ზოგადად არჩევნების პრინციპს.

ფრაქციების შექმნის შესაძლებლობასთან დაკავშირებულ საკითხზე ეუთოს 2012 წლის საპარლამენტო 
არჩევნების მონიტორინგის ანგარიშში მითითებულია, რომ საარჩევნო კოდექსი შესაძლებლობას აძლევს 
იმ პოლიტიკურ პარტიებს ან ბლოკებს, რომლებიც გადალახავენ პარლამენტში მოსახვედრად დაწესებულ 
მინიმალურ ბარიერს, მაგრამ მიიღებენ ექვს ადგილზე (საპარლამენტო ფრაქციის შესაქმნელად საჭირო 
მანდატების რაოდენობა) ნაკლებს, მიიღონ დამატებითი ადგილები პარლამენტში რათა მათ შეძლონ 
ფრაქციების ჩამოყალიბება. „ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი” 
ამ შემთხვევაში რეკომენდაციას არ უწევს რაიმე კონკრეტულ სისტემას, მაგრამ საარჩევნო სისტემა 
უნდა შეესაბამებოდეს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო კონვენციის 
25-ე მუხლით დაცულ პრინციპებს და ამომრჩევლების ნების თავისუფლად გამოხატვის გარანტიას და 
საშუალებას უნდა იძლეოდეს.53

ორგანიზაციები, წლების განმავლობაში მოუწოდებდნენ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ დაეწიათ 
მეტისმეტად მაღალი საარჩევნო ბარიერი. ეს წინადადება წარმოადგენს იმ გამონაკლისს, რონლის 
მიხედვითაც, რეკომენდაციები გათვალიწინებული იქნა და პროპორციული სისტემით გამართული 
არჩევნებისთვის მინიმალური ბარიერი 5%-ით განისაზღვრა. აგრეთვე “ეუთოს” რეკომენდაციის 
შესაბამისად გასწორდა კიდევ ერთი საკანონმდებლო ხარვეზი, კერძოდ, კანონში არ იყო ნათლად 
გაწერილი, საიდან გამოითვლებოდა 7% ნამდვილად მიჩნეული ბიულეტენებისა, თუ ჩაყრილი 
ბიულეტინების რაოდენობიდან, დღევანდელ კანონმდებლობის მიხედვით, ბარიერი, ნამდვილად 
მიჩნეული ბიულეტინების რაოდენობიდან გამოითვლება. ხოლო „გირაოს ინსტიტუტის” შემოტანასთან 
დაკავშირებით საარჩევნო კანონმდებლობაში, რომელიც უსამართლოდ იყო მიჩნეული, საკონსტიტუციო 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ის საერთოდ გაუქმდა, აღნიშნული გადაწყვეტილებაც უახლოეს 
მომავალში აისახება საარჩევნო კოდექსში.

50  ადამიანის უფლებათა ცენტრი, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების კვლევის შემაჯამებელი ანგარიში, დეკემბერი, 2012 
წელი, თბილისი, გვ. 181-182 http://www.humanrights.ge/admin/editor/uploads/pdf/HRIDC_2012-election.pdf;

51  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის მისია, 
წინასაარჩევნო გარემოს, არჩევნების დღისა და არჩევნების შემდგომი პერიოდის მონიტორინგის ანგარიში (1აგვისტო-20 
ოქტომბერი, 2012 წელი) დეკემბერი, 2012 წელი, გვ.64;

52 ახალი თაობა – ახალი ინიციატივა 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის ანგარიში გვ.31-32;

53  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ანგარიში, საქართველო, 2012 წლის 1 ოქტომბრის 
საპარლამენტო არჩევნები, ვარშავა 2012 წ. 21 დეკემბერი, გვ.12 http://www.osce.org/ka/odihr/elections/98585;
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ხშირად პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით მთავრობა არ ითვალისწინებს, საერთაშორისო და 
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციები, რაც გარკვეულწილად მიუთითებს, 
რომ მთავრობა არ არის ასეთ მღელვარე სიტუაციაში მზად, საარჩევნო სისტემის რეფორმირება 
მოახდინოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების აქტიური ჩართულობის ფონზე. 
თუმცა, ბოლო პერიოდში არსებობს მისასალმებელი ტენდენცია და პოლიტიკური ნება, საარჩევნო 
სისტემასთან დაკავშირებული საკითხები ფართო დისკუსიის საგანი გახდეს. 
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III თავი. 

რელევანტური საარჩევნო სისტემები 

საქართველოსთვის

7. ქართული პოლიტიკური დისკურსი

საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს პარლამენტში შექმნილია 
ინტერფრაქციული ჯგუფი, სადაც აქტიურად განიხილება საარჩევნო სისტემის რეფორმის საკითხებიც, 
პროცესში გადამწყვეტი ხმის უფლებით მონაწილეობენ, საპარლამენტო ფრაქციების და სათათბირო 
ხმის უფლებით, არასაპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლები. რეფორმის პროცესში აქტიურად 
არიან ჩართულები საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც 
კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით წარადგენენ რეკომენდაციებს და მოსაზრებებს. პროექტის 
ფარგლებში, მრგვალი მაგიდის ფორმატში, გაიმართა შეხვედრები ყველა იმ ინტერესთა ჯგუფთან, 
რომელიც ჩართულია ქართული საარჩევნო სისტემის რეფორმის პროცესში, საერთაშორისო და 
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საარჩევნო საკითხზე მომუშავე ექსპერტები, 
საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების და საარჩევნო ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები. შეხვედრებისას გამოიკვეთა ის საარჩევნო სისტემები, რომლებიც ყველაზე 
რელევანტურად მიიჩნევა საქართველოსთვის, რეფორმის ამ სტადიაზე ყველაზე აქტიურად 
განიხილება, შერეული წევრობის პროპორციული სისტემა, ერთი გადაცემადი ხმის სისტემა, 
პროპორციული სისტემა, რეგიონალურ-პროპორციული ელემენტით, დახურული, ღია ან ნახევრად 
ღია სიებით. დისკუსიაში მონაწილეებმა დააფიქსირეს საკუთარი პოზიციები საარჩევნო სისტემის 
შემდეგ საკითხებთან მიმართებაში: მაჟორიტარების რეგიონალური წარმომადგენლობა, საარჩევნო 
ბარიერი, კვოტირება, ამომრჩევლის ხმის წონა, დაბალანსებული წარმომადგენლობა, საარჩევნო 
ოლქები, ბიულეტინის სტრუქტურა. გამოიკვეთა ის საკითხები, რომელთა მიმართაც არსებობს 
აზრთა სხვადასხვაობა.

 ქვევით შევეცდებით ნარატიული სახით წარმოგიდგინოთ ყველა საკითხი, რომელიც განიხილება როგორც 
გამოწვევა საარჩევნო სისტემის ცვლილების მიზნებისთვის და მასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხარის 
მიერ გამოთქმული არგუმენტი და პოზიცია. 

7.1. მაჟორიტარების რეგიონალური წარმომადგენლობა:

კონკრეტული საკითხები, რომელიც ამ მიმართულებით განიხილეს მრგვალი მაგიდის მონაწილეებმა:

	რამდენად აქვთ მაჟორიტარ დეპუტატებს ფუნქციონალური დატვირთვა ქართულ პოლიტიკურ 
სივრცეში;

	რამდენად საჭიროა საერთო ნაციონალურ დონეზე ერთპალატიანი პარლამენტის პირობებში 
რეგიონალური წარმომადგენლობითობის პრინციპი;
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	უზრუნველყოფს თუ არა მაჟორიტარი დეპუტატი რეგიონალურ წარმომადგენლობითობის 
პრინციპის რეალიზებას.

ნაწილი თვლის, რომ პარლამენტის წევრი საკანონმდებლო ორგანოში საერთო ნაციონალური 
წარმომადგენელია, ის თავისუფალი მანდატით სარგებლობს, აგრეთვე პარლამენტის საკანონმდებლო 
საქმიანობა ქვეყნის მასშტაბით ხორციელდება, ამიტომ რეგიონალური და მუნიციპალური 
წარმომადგენლობა საჭირო არ არის. გასათვალისწინებელია ის მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც 
მაჟორიტარებთან დაკავშირებით არსებობს საქართველოში. მათი მოსაზრებით მაჟორიტარული სისტემა 
ხელისუფლებაში მყოფი ძალისთვის უზრუნველყოფს უმრავლესობას პარლამენტში და მოქალაქეს 
უჩენს ცრუ წარმოდგენებს, თითქოს მას ჰყავს ტერიტრიული ნიშნით წარმომადგენელი პარლამენტში, 
რომელიც მას სინამდვილეში არ სჭირდება. თუმცა საკითხი სხვანაირად დგას ორპალატიანი 
პარლამენტის პირობებში და ოპონენტები თანხმდებიან მაჟორიტარული სისტემის რელევანტურობაზე, 
თუ ზედა პალატა ტერიტორიული ნიშნით დაკომპლექტდება. ასევე არსებობს მეორე მოსაზრებაც, 
რომ საქართველოს ტიპის ქვეყნისთვის, სადაც მძლავრია რეგიონალური მიმართებები, ამომრჩევლის 
მოთხოვნაა, ჰყავდეს წარმომადგენელი პარლამენტში, როგორც რეგიონალური განვითარების გარანტი. 
მთავარი პრინციპია, შენარჩუნებული იყოს ამომრჩეველს და არჩეულს შორის კავშირი გეოგრაფიული 
ნიშნით და ამისთვის აუცილებელი არ არის მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნება, პროპორციულ 
სისტემაშიც არის შესაძლებელი ამ კავშირის უზრუნველყოფა. 

7.2. საარჩევნო ბარიერი – ბარიერთან მიმართებაში აქტიურად განიხილება ბუნებრივი ბარიერის პრინციპი, 
ანუ 0.67%, რაც უზრუნველყოფს, ხმების მინიმალურ დანაკარგს და მაქსიმალურ წარმომადგენლობითობას, 
მაგრამ ამავდროულად ხელს უწყობს პოლიტიკური ძალების მეტისმეტად მაღალ ფრაგმენტაციას და შეიცავს 
პარლამენტში პოლიტიკური კრიზისის წარმოქმნის რისკს. დიფერენცირებული მიდგომა საარჩევნო პარტიების 
და ბლოკების მიმართ ბარიერის საკითხზე თითქმის შეთანხმებული საკითხია, ყველა მხარე თანხმდება, რომ 
ერთნაირ პირობებში არ უნდა იმყოფებოდეს პარტია და პარტიათა გაერთიანებები, თუმცა არის მოსაზრებაც, 
რომ საერთოდ უნდა აიკრძალოს ბლოკების შექმნა. ბარიერის თობაზე პოზიციები ძირითადად. 3%-5% 
ფარგლებში მერყეობს. თუმცა საკმაოდ პრობლემური იქნება, თუ შეთანხმება რეგიონალურ-პროპორციულ 
საარჩევნო სისტემაზე მოხდება და რეგიონებისთვის ცალ-ცალკე განისაზღვრება საარჩევნო ბარიერი. 
ზოგიერთ შემთხვევაში ბარიერი მეტისმეტად გაიზრდება. 

7.3. კვოტირება – კვოტირების საკითხი განიხილება ორ ჯგუფთან დაკავშირებით, ესენი გახლავთ 
ქალები და ეთნიკური უმცირესობები. ქალებთან დაკავშირებით ყველა თანხმდება, რომ აუცილებელია 
კვოტირების ეფექტური მექანიზმის შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს მათ წარმომადგენლობას 
პარლამენტში, ხოლო ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით პოზიციები იყოფა, ერთი მოსაზრებით, 
მათი რეინტეგრაციისთვის, პოლიტიკური ერთიანობის უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია კვოტირების 
მექანიზმის გამოყენება, ხოლო მორე მოსაზრებით, საქართველოში ეთნიკური უმცირესობები 
კომპაქტურად სახლობენ და სწორად მოფიქრებულ საარჩევნო სისტემას შეუძლია მათი წარმომადგენლობა 
დამატებითი კვოტირების მექანიზმების გარეშე უზრუნველყოს პარლამენტში. 

7.4. საარჩევნო ოლქები – ყველა თანხმდება, რომ არსებული ოლქები ეწინააღმდეგება პროპორციული 
წარმომადგენლობის, ამომრჩევლის თანაბარი ხმის წონის პრინციპებს, არსებობს ოლქების საზღვრების 
დემარკაციის საჭიროება, თუმცა, ალბათ, შეუძლებელი იქნება “ვენეციის კომისიისა” და “ეუთოს” 
რეკომენდაციების სრულად გათვალისწინება, რადგან საქართველოს რეგიონების გეოგრაფიული 
მდებარეობა არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ მეტ-ნაკლებად თანაბარი ერთმანდატიანი საარჩევნო 
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ოლქებში შეიქმნას, ამიტომ გამოსავალი შეიძლება მრავალმადატიანი საარჩევნი ოლქების შექმნა იყოს, 
თუმცა საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლა მაინც აუცილებელია, რადგან არსებული ოლქების 
დატოვებით გაიზრდება მაჟორიტარული სისტემით არჩეული დეპუტატების რაოდენობა, ეს კი შეიძლება 
წინააღმდეგობაშჲ მოვიდეს რეფერენდუმის შედეგს. ეს პრობლემა შეიძლება დაიძლიოს ისეთი საარჩევნო 
სისტემის შემოღებით, რომელიც უზრუნველყოფს ამომრჩეველს და არჩეულს შორის გეოგრაფიულ 
კავშირს.

7.5. საარჩევნო სისტემის შერჩევის კრიტერიუმები – საბოლოოდ გამოიკვეთა ის კრიტერიუმები, 
რომელთა მიხედვითაც უნდა შეირჩეს სისტემა. საარჩევნო სისტემამ უნდა უზრუნველყოს:

	 ამომრჩეველს და არჩეულს შორის კავშირი;
	 დაბალანსებული ტერიტორიული წარმომადგენლობა;
	 ამომრჩეველთა ხმის თანაბარი წონა;
	 ახალი შესაძლებლობა პატარა პარტიებისთვის;
	 პარტიული ვერტიკალის შესუსტება;
	 ამომრჩევლების მხარდაჭერის პროპორციული წარმომადგენლობა;
	 ეთნიკური უმცირესობების და ქალების გარანტირებული წარმომადგენლობა;
	 არჩეული დეპუტატების ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხი;
	 ხმების მინიმალური დანაკარგი;
	 ხმის მიცემის სიმარტივე;
	 შედეგის სწრაფი განსაზღვრის შესაძლებლობა;
	 საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობა და სანდოობა.

საბოლოოდ, შეიძლება ითქვას, რომ უნაკლო სისტემა, ან სისტემა რომელიც ყველა პრობლემას აგვარებს, 
არ არსებობს, ამიტომ სისტემის შერჩევისას მისი უარყოფითი და დადებითი მხარეები ერთმანეთს 
უნდა აბალანსებდეს და ხელს უწყობდეს ქვეყნის პოლიტიკური სისტემის განვითარებას, პოლიტიკურ 
ერთიანობას, ძირითადი დემოკრატიული საარჩევნო პრინციპების რეალიზებას.

8. საარჩევნო სისტემები

როგორც EMC – ის მიერ ორგანიზებულმა სამუშაო შეხვედრებმა აჩვენა, სისტემები, რომელიც ყველაზე 
აქტიურად განიხილება გახლავთ: შერეული წევრობის პროპორციული სისტემა, პროპორციული 
სისტემა, ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემა. განვიხილოთ თითოეული მათგანი, მათი დადებითი 
და უარყოფითი მხარეები და რელევანტურობა ქართულ, სამართლებლივ, პოლიტიკურ და სოციალურ 
გარემოსთვის, ასევე მათი იმპლემენტაციის პრაქტიკა.

8.1. შერეული წევრობის პროპორციული სისტემა – წარმოადგენს შერეულ საარჩევნო სისტემას, 
სადაც ამომრჩეველს ორი ხმა აქვს, ერთი პარტიისთვის და ერთი მაჟორიტარი კანდიდატისთვის. 
პროპორციული წარმომადგენლობის მანდატები გაიცემა იმ არათანაზომიერების აღმოსაფხვრელად, 
რომელიც საოლქო მანდატების შედეგებიდან წარმოიშვა, მაგალითად, თუ ერთი პარტია 
ქვეყნის მასშტაბით ხმების 10% დააგროვებს, მაგრამ ოლქში მანდატებს ვერ მოიპოვებს, მაშინ 
მას პროპორციული წარმომადგენლობის სიებიდან საკმარისი მანდატები გადაეცემა, რათა 
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საკანონმდებლო ხელისუფლებაში მისი წარმომადგენლობა მანდატების 10% ფლობდეს. შესაძლოა, 
ამომრჩეველს ორი ცალკეული არჩევანი მიეცეს, როგორც ეს გერმანიასა და ახალ ზელანდიაში 
ხდება. გარდა ამისა, შესაძლოა, ამომრჩეველმა მხოლოდ ერთი არჩევანი გააკეთოს, სადაც პარტიის 
ხმების მთლიანი რაოდენობა გამოითვლება ინდივიდუალური საოლქო კანდიდატების ხმების მთლიანი 
ოდენობიდან გამომდინარე.

შერეული წევრობის პროპორციული სისტემა გამოიყენება გერმანიის და ახალი ზელანდიის 
საკანონმდებლო ორგანოების ასარჩევად, საინტერესოა ამ სისტემის გამოყენების შესწავლა ამ 
ქვეყნებში.

გერმანიაში, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, პოლიტიკური პარტიები მივიდნენ იმ აზრამდე, რომ საარჩევნო 
სისტემა, რომელიც ვაიმარის რესპუბლიკაში გამოიყენებოდა, არ პასუხობდა გერმანიის გამოწვევებს. 
პარტიების დიდი ნაწილი ეწინააღმდეგებოდა მხოლოდ მაჟორიტარული სისტემის გამოყენებას და 
მოითხოვდა ისეთ სისტემაზე გადასვლას, რომელიც იქნებოდა მაჟორიტარული და პროპორციული 
სისტემის ჰიბრიდული ვარიანტი. საბოლოოდ შეთანხმდნენ შერეული სისტემის ჩამოყალიბებაზე, სისტემა 
ცნობილია შერეული წევრობის პროპორციული სისტემის სახელით. მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმება 
ითვალისწინებდა მომავალში ამ სისტემის შეცვლის შესაძლებლობასაც, იგი დღემდე უცვლელად 
გამოიყენება54.

ბუნდესტაგში, გარდა დამატებითი ადგილებისა, ითვლიან 622 ადგილს, აქედან 323 პროპორციული 
სისტემით არის არჩეული, ხოლო 299 მაჟორიტარული სისტემით. საარჩევნო სისტემიდან გამომდინარე, 
გერმანიის პარლამენტში წევრთა ზუსტი რაოდენობა არ არის განსაზღვრული. გერმანელ ამომრჩეველს 
აქვს ორი ხმა, ერთი ხმა აქვს კანდიდატებისთვის, მეორე პარტიისთვის მისაცემი. კანდიდატი, რომელიც 
დააგროვებს სხვა კანდიდატებზე მეტ ხმას, არჩეულად ითვლება, ხოლო პარტიული კანდიდატი გადის 
პარტიისთვის მიცემული ხმების პროპორციულად55.

ეროვნულ დონეზე პარტიებისთვის განსაზღვრული საარჩევნო ბარიერი არსებობს, პარტია, რომელიც 
მიიღებს არჩევნებში მონაწილეთა 5%, ან გაიყვანს მინიმუმ 3 მაჟორიტარს, მას ბარიერი გადალახულად 
ეთვლება. პროპორციულ სისტემაში მანდატების გადანაწილება ხდება ჰარეს ფორმულით – კანდიდატის 
არჩევისთვის აუცილებელი კვოტა გამოითვლება სიის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობის ადგილების 
რაოდენობაზე გაყოფით. იგი 16 ფედერალური მიწის შედეგების მიხედვით გამოითვლება.

პირველ რიგში, პარლამენტი კომპლექტდება არჩეული მაჟორიტარებით, ხოლო დანარჩენი ადგილები 
ნაწილდება პარტიებს შორის მიღებული ხმების პროპორციულად.

თუ პარტიამ მაჟორიტარული სისტემით მოიგო უფრო მეტი მანდატი, ვიდრე პარტიული სისტემით, 
მას ემატება მანდატები. ამ შემთხვევაში პარლამენტში ადგილების რაოდენობა იზრდება და ის არ 
არის წინასწარ განსაზღვრული, თუმცა აღნიშნულ საკითხზე არსებობს გერმანიის საკონსტიტუციო 
სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც არაკონსტიტუციურად ცნეს მოქმედი სისტემა, 
რადგან იგი დამატებითი მანდატების რაოდენობას არაპროპორციულად ზრდიდა. 

54 L. Malpass, MMP struggle s in Germany, now it struggles here, The National Business Review, 26 March 2010;

55 H.-D. Klingemann, B. Wessels, The political consequences of Germany’s mixed-member system: personalization at the grass roots?
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ეს საარჩევნო სისტემა ბევრ ახალ პარტიას პოლიტიკაში მონაწილეობის შესაძლებლობას აძლევს. 
შეიმჩნევა ტენდენცია, რომ პოლიტიკა უფრო პერსონიფიცირებელია და ნაკლებადაა პარტიულ 
ვერტიკალზე დამოკიდებული.

5%-იანი ბარიერი საკმაოდ მაღალ ბარიერად მიიჩნევა, მაგრამ ამას პოლიტიკური სტაბილურობის 
უზრუნველყოფის საჭიროებით ხსნიან56. 

გერმანელი ამომრჩევლის შესაძლებლობა ხმა მისცეს პარტიას და კანდიდატს, რომელიც ამ 
პარტიას არ ეკუთვნის, ხშირად კოალიციური მთავრობების ჩამოყალიბებას იწვევს, რაც პარტიებს 
ურთიერთთანამშრომლობას აიძულებს. მკვლევარები თანხმდებიან, რომ კანდიდატებს შორის 
კონკურენცია იწვევს ბევრი ახალი პოლიტიკური ლიდერის გამოჩენას. გარდა ამისა, მოცემულ 
სისტემაში არსებობს შესაძლებლობა, რომ კანდიდატი პარტიულ სიაშიც იყოს და კანდიდატის 
სტატუსითაც იყრიდეს კენჭს, შედეგად იზრდება მისი არჩევის შანსი. გერმანიის საარჩევნო 
სისტემა ასევე გამოირჩევა იმითაც, რომ სისტემა ხელს უწყობს ამომრჩევლისა და არჩეულის 
კავშირს.

1993 წელს ჩატარებული რეფერნდუმის შედეგად ახალმა ზელანდიამ შეცვალა საარჩევნო სისტემა და 
უბრალო უმრავლესობის სისტემიდან შერეული წევრობის სისტემაზე გადავიდა.

სისტემამ, რომელსაც იყენებდა ახალი ზელანდია, დაკარგა საზოგადოების ნდობა. ის ვეღარ 
უზრუნველყოფდა საზოგადოების არჩევანის პროპორციულ წარმომადგენლობას პარლამენტში, 
ძველი სისტემა კარგად მუშაობდა ორპარტიულ სისტემის პირობებში, მაგრამ გაჩნდა ახალი 
პოლიტიკური ძალებიც, რომლებიც საზოგადოების დიდი მხარდაჭერით სარგებლობდნენ, მაგრამ მათი 
წარმომადგენლობა პარლამენტში არ იყო მათი მხარდაჭრის პროპორციული. სწორედ საზოგადოების 
ზეწოლამ და ათეული წლების განმავლობაში მიმდინარე განხილვამ ხელისუფლება მიიყვანა იმ აზრამდე, 
რომ აუცილებელი იყო სააარჩევნო სისტემის შეცვლა, მათ ამ გამოწვევაზე საპასუხოდ გამოიყენეს 
შერეული წევრობის პროპორციული სისტემა57. 

1980 წელს, სამეფო კომისიამ შეიწავლა, სხვადასხვა მოდელი და დაასკვნა, რომ გერმანული 
მოდელი იყო საუკეთესო, რომელსაც უნდა დაყრდნობოდა ახალი ზელანდიის საარჩევნო სისტემა, 
პარლამენტში ადგილების რაოდენობა გაიზარდა 120 წევრამდე, ამის შემდეგ რეფორმის მიმართ 
ნდობის გასაზრდელად ჩაატარეს წინასარეფერენდუმო გამოკითხვა, თუ უმრავლესობა დაუჭერდა 
მხარს ცვლილებებს, მთავრობა რეფერენდუმს დანიშნავდა ამ საკითხზე, მომრჩეველთა 55 
პროცენტმა მონაწილეობა მიიღო ამ გამოკითხვაში და 85 პროცენტმა ხმა მისცა ცვლილებებს. 
შერეული წევრობის პროპორციული სისტემა აღმოჩნდა ის სისტემა, რომელსაც ამომრჩევლების 
უმრავლესობამ მხარდაჭერა გამოუცხადა.

120 დეპუტატიდან 70 აირჩევა მაჟორიტარული წესით, ხოლო დანარჩენი ადგილები აირჩევა 
პარტიული სიების მიხედვით. აღნიშნული საარჩევნო სისტემის პირობებში პარლამენტი გახდა უფრო 
წარმომადგენლობითი, 2005 წელს პარლამენტში არჩეული იყო 39 ქალი, 21 მაორი, 4 ოკენეთის 
წარმომადგენელი, 2008 წელს – 42 ქალი, 31 მაორი, 1 ოკეანეთის წარმომადგენელი. სისტემის კრიტიკა 

56 H.-D. Klingemann, B. Wessels, The political consequences of Germany’s mixed-member system: personalization at the grass roots?

57 The road to MMP’, URL: http://www.nzhistory.net.nz/politics/ffp-to-mmp, (Ministry for Culture and Heritage), updated 20-Dec-2012
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ძირითადად უკავშირდება იმ საკითხს, რომ იგი პატარა პარტიებს აძლევს ძალიან დიდი ძალაუფლებას. 
არსებობს მოსაზრება, რომ ძველი სისტემა უკეთესად აბალანსებდა ძალაფლებას58.

კრიტიკულმა დამოკიდებულებამ ამ სისტემის მიმართ გამოიწვია ის, რომ მთავრობამ 2009 წელს ახალ 
ზელანდიაში ჩაატარა რეფერენდუმი არსებულ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით, არჩევნებში 
მონაწილეთა 54 პროცენტმა ხმა მისცა აღნიშნული სისტემის შენარჩუნებას59.

სისტემის დადებითი მხარეები:

	პროპორციულობა;
	ინკლუზიურობა;
	გეოგრაფიული წარმომადგენლობა;
	ანგარიშვალდებულება;
	ცოტა რაოდენობის დაკარგული ხმა;
	შეიძლება უფრო მარტივი იყოს შეთანხმება სხვა ალტერნატივებზე.

სისტემის უარყოფითი მხარეები:

	გართულებული სისტემა;
	საზღვრების დელიმიტაციას მოითხოვს;
	ხშირად საჭიროებს შუალედურ არჩევნებს;
	შეიძლება წარმომადგენლების ორი კლასი შეიქმნას.60

საინტერესოა, რამდენად პასუხობს შერეული წევრობის პროპორციული სისტემა საქართველოს 
საარჩევნო სისტემის გამოწვევებს:

ამომრჩეველს და არჩეულს შორის კავშირი – შერეული წევრობის პროპორციულ სისტემა შერეულ 
სისტემას წარმოადგენს, სადაც ამომრჩეველი ხმას აძლევს როგორც პოლიტიკურ პარტიას, ასევე 
კანდიდატს, რაც მას აძლევს საკუთარი არჩევანის პერსონიფიცირების საშუალებას, მაგრამ არა ბოლომდე, 
რადგან არსებობს პარტიული სიების ელემენტიც თუ პარტიამ მოიპოვა მხარდაჭერა მაგრამ ვერ გაიყვანა 
კანდიდატები, მაშინ საკუთარი პარტიული სიიდან აირჩევა კანდიდატები, რაც შეამცირებს არჩევანის 
პერსონიფიცირების ხარისხს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სისტემა ბევრად უკეთესია მოქმედ 
მაჟორიტარულ სისტემასთან შედარებით.

დაბალანსებული ტერიტორიული წარმომადგენლობა – აღნიშნული ბალანსი მიიღწევა საარჩევნო 
ოლქების საზღვრების დემარკაციით, რაც მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს საქართველოსთვის, 
რადგან ქვეყანაში ჯერ არ დასრულებულა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა და ტერიტორიულ 
დაყოფასთან დაკავშირებით ბევრი დეტალი ჯერ კიდევ არ არის ცნობილი.

58  http://www.parliament.nz/en-nz/about-parliament/how-parliament-works/our-system/00CLOOCHowPWorks111/our-system-of-gov-
ernment;

59 The road to MMP’, URL: http://www.nzhistory.net.nz/politics/ffp-to-mmp, (Ministry for Culture and Heritage), updated 20-Dec-2012;

60 Electroral System workshop handbook final – BRIDGE project 2007 AEC IDEA-IFES UNEAD UNDPv2; გვ.85;
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ამომრჩეველთა ხმის თანაბარი წონა – ეს გამოწვევა მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული დაბალანსებულ 
ტერიტორიულ წარმომადგენლობასთან. ამომრჩეველთა ხმის წონა ვერ იქნება უზრუნველყოფილი 
მოქმედი საარჩევნო ოლქების პირობებში, ანუ აღნიშნული სისტემა არსებული საარჩევნო საზღვრების 
ცვლილების გარეშე ვერ მოერგება არსებულ საარჩევნო ოლქებს იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს 
ამომრჩეველთა ხმის თანაბარი წონა. ამ შემთხვევაშიც საეჭვოა თანაბარი საარჩევნო ხმის პრინციპის 
იდეალური რეალიზება. სავარაუდოდ, ცალკეულ შემთხვევებში საჭირო გახდება გადახვევა მისგან. 

ახალი შესაძლებლობა პატარა პარტიებისთვის – ეს სისტემა მართლაც შეიძლება აღმოჩნდეს შანსი 
პატარა პარტიებისთვის, მათ შეეძლებათ კანდიდატი ოლქშიც წარადგინონ და იგივე კანდიდატი 
საარჩევნო სიაშიც შეიყვანონ, რაც შანსებს მნიშვნელოვნად გაზრდის.

პარტიული ვერტიკალის შესუსტება – მოქმედ სისტემაში პარტიული ლიდერის ავტორიტეტი გადამწყვეტ 
როლს ასრულებს, ამომრჩეველი ვერ ახდენს საკუთარი არჩევანის პერსონიფიცირებას, ხოლო შერეული 
წევრობის სისტემა შედარებით შეასუსტებს უზომოდ გაზრდილ პარტიულ გავლენებს ქართულ 
პოლიტიკაზე და რეგიონალურ ლიდერებსაც მიეცემად შანსი, ქვეყნის პოლიტიკის განსაზღვრაში მიიღონ 
მონაწილეობა და წარმოადგინონ ადგილობრივი მოსახლეობის განწყობები ქვეყნის საკანონმდებლო 
ორგანოში, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ისინი გაცილებით მოქნილები და დამოუკიდებლები იქნებიან 
საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების დროს.

ამომომრჩევლის მხარდაჭერის პროპორციული წარმომადგენლობა – ეს პრინციპი დემოკრატიული 
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისას თითქმის ყოველთვის უგულვებელყოფილი იყო. პარტიები 
არსებული სისტემის წყალობით ყოველთვის იმაზე მეტ ადგილს იღებდნენ პარლამენტში, ვიდრე 
საზოგადოების მხარდაჭერა ჰქონდათ, ამ სისტემის ღირსება სწორედ ის არის, რომ შეუძლია ამ 
მრავალწლიანი პრობლემის იდეალური გადაწყვეტა, თავისი ხმის ბალანსის სისტემის წყალობით.

ეთნიკური უმცირესობების და ქალების გარანტირებული წარმომადგენლობა – ეთნიკური უმცირესობების 
საკითხს ეს სისტემა მოქმედ საარჩევნო ოლქების პირობებშიც დაარეგულირებს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ 
ეთნიკური უმცირესობის წარმოადგენელს საშუალება არ მიეცემა პარტიული სიით გახდეს პარლამენტის 
წევრი, მას ეს შეუძლია მოახერხოს კანდიდატის სტატუსით, ან კენჭი იყაროს როგორც პარტიული სიით, 
ასევე კანდიდატის რანგში რაც ორმაგად ზრდის მისი არჩევის შანსს. ხოლო ქალების წარმომადგენლობასთან 
დაკავშირებით გამოსავალი ალბათ კვოტირებაა, რაც ამ სისტემის პირობებში სრულიად შესაძლებელია. 
თუმცა მოქმედ სისტემაში ეთნიკური წარმომადგენლობის პრობლემა ნაკლებად დგას, საარჩევნო ოლქები 
ისეა მოწყობილი, რომ მათ ყოველთვის ჰყავთ საკუთარი წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში. 

არჩეული დეპუტატების ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხი – სისტემას გააჩნია უნიკალური ბალანსის 
მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოების მხარდაჭერის პროპორციულ ასახვას ქვეყნის 
საკანონმდებლო ორგანოში, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული ლეგიტიმაციასთან.

ხმების მინიმალური დანაკარგი – სისტემა უზრუნველყოფს ხმების დანაკარგის შემცირებას მოქმედ 
სისტემასთან შედარებით, მაგრამ არა იმდენად, რამდენადაც ეს ხდება პრეფერენციულ სისტემებში.

ხმის მიცემის სიმარტივე – საკმაოდ მარტივია ხმის მიცემის პროცედურა, თითქმის იგივეა, რაც მოქმედ 
საარჩევნო სისტემაშია, მთავარი განსხვავება ხმის დათვლის და ხმების მანდატებში გარდასახვის 
პროცედურებშია.
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შედეგის სწრაფი განსაზღვრის შესაძლებლობა – დათვლის და ხმების მანდატებში გარდასახვის 
თვალსაზრისით საშუალო სირთულით ხასიათდება, ქართული საარჩევნო გარემოს გათვალისწინებით, 
შესაძლებელია, რომ სისტემამ ამ გამოწვევას უპასუხოს.

საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობა და სანდოობა – რადგან სისტემა არ წარმოადგენს რთულ 
სისტემას, რომელიც ამომრჩევლის და საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან მოითხოვს რთულ 
მათემატიკურ გაანგარიშებებს, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ პროცესის მიმართ პრეტენზიები ნაკლებად 
იქნება.

8.2. პროპორციული სისტემა – ერთ ერთი ყველაზე მარტივ სისტემად ითვლება, მთელი ქვეყანა 
წარმოადგენს ერთ მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქს, სადაც ნაწილდება იმდენი მანდატი, რამდენი 
ადგილიცაა პარლამენტში, ამომრჩეველი ხმას აძლევს პარტიას და მანდატებიც ნაწილდება მიღებული 
ხმების პროპორციულად. დგინდება მინიმალური ბარიერი, ან ბუნებრივი ბარიერი, რომლის გადალახვაც 
აუცილებელი პირობაა პარლამენტში მოსახვედრად. სხვადასხვა გამოწვევებზე საპასუხოდ სისტემა ქმნის 
კარგ შესაძლებლობებს, დაემატოს სხვადასხვა კომპონენტებიც. ეს სისტემა წარმატებით გამოიყენება 
ნიდერლანდების საკანონმდებლო ორგანოს ფორმირებისთვის, სადაც დადგენილია ბუნებრივი საარჩევნო 
ბარიერი და ერთი მანდატისთვის საჭირო ხმების მოგროვების შემთხვევაშიც პარტიას უფლება ეძლევა 
ჰყავდეს წარმომადგენელი საკანონმდებლო ორგანოში, ნიდერლანდებში არჩევნები პროპორციული 
სისტემით და ღია სიების გამოყენებით იმართება61. 

სისტემის დადებითი მხარეები:

	პროპორციულობა;
	ინკლუზიურობა;
	უმცირესობის წარმომადგენლობა;
	ცოტა რაოდენობის გაფუჭებული ხმა;
	გენდერული წარმომადგენლობა;
	არ არის (ნაკლებად არის) საჭირო საზღვრების გავლება;
	არ არის საჭირო შუალედური არჩევნების გამართვა;

სისტემის უარყოფითი მხარეები:

	სუსტი გეოგრაფიული წარმომადგენლობა;
	ნაკლები ანგარიშვალდებულება ამომრჩეველთან, ძლიერი პარტიული ვერტიკალი;
	კოალიციური ან უმცირესობის მთავრობები;
	პოლიტიკური პარტიების არაპროპორციული ძალაუფლება;
	ექსტრემისტული პარტიების არჩევის შესაძლებლობა საკანონმდებლო ორგანოში62.

ქართულ პოლიტიკურ სპექტრშიც აქტიურად განიხილება პროპორციული სისტემით არჩევნების 
ჩატარების შესაძლებლობა, მაგრამ დამატებითი კომპონენტებით, კერძოდ, რეგიონალურ-

61 ნიდერლანდების საარჩევნო სისტემა – http://www.electionresources.org/nl/

62 Electroral System workshop handbook final – BRIDGE project 2007 AEC IDEA-IFES UNEAD UNDPv2; გვ.84;
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პროპორციული ღია სიების გამოყენებით, რაც გულისხმობს, ქვეყნის დაყოფას რამდენიმე 
ათეულ მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქად და არჩევნების ჩატარებას ღია საარჩევნო სიებით. 
პარტია ამ ტიპის საარჩევნო ოლქში წარადგენს იმდენ კანდიდატს სიაში, რამდენი მანდატიც 
არის გათვალისწინებული ოლქისთვის. არჩევანი პერსონიფიცირებულია, ამომრჩეველი ხმას 
აძლევს უშუალოდ კანდიდატს, ეს კომპონენტი პროპორციულ სისტემას ემატება იმ მიზნით, რომ 
უზრუნველყოფს, გეოგრაფიული პროპორციული წარმომადგენლობა, ამომრჩეველს და არჩეულს 
შორის კავშირი, ამასთანავე თავისი არსით უპირისპირდება მაჟორიტარული სისტემის იმ მანკიერ 
ფორმას, რომელიც ამ სისტემამ ქართულ რეალობაში მიიღო, ამ სისტემაში ყველაზე მწვავედ დგას 
ბარიერის პრობლემა, მანდატები რეგიონულ დონეზე ნაწილდება, შესაბამისად, ბარიერიც რეგიონის 
დონეზე განისაზღვრება. განიხილება ბუნებრივი ბარიერის გამოყენების საკითხიც, რაც საქართველოს 
შემთხვევაში, რეგიონებში არათანაბრად გადანაწილებული ამომრჩეველთა რაოდენობიდან 
გამომდინარე ბარიერს ხშირ შემთხვევაში არარეალურად გაზრდის. ხოლო კონკრეტული ბარიერის 
დაწესება შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს მანდატების დადგენილ რაოდენობასთან, რის გამოც 
ყველა ბარიერგადალახულმა კანდიდატმა ვერ მიიღოს მანდატი. 

ქართულ პოლიტიკურ წრეებში აღნიშნული სისტემა ყველაზე პოპულარულია, თუმცა სისტემის ქართულ 
სინამდვილეში გამოყენების კონკრეტული დეტალები ჯერ კიდევ განხილვის საგანს წარმოადგენს და 
საბოლოო პოზიციები ჩამოყალიბებული არ არის. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რა დეტალებიც გახდა 
ცნობილი პროექტის აქტივობებიდან გამომდინარე შეგვიძლია, ვიმსჯელოთ ამ სისტემის შესახებ თუ 
რამდენად უპასუხებს საქართველოს საარჩევნო სისტემის გამოწვევებს.

ამომრჩეველს და არჩეულს შორის კავშირი – შეიძლება ითქვას რომ ეს სისტემა შესანიშნავად 
გადაწყვეტს ამ პრობლემას, რადგან ხმები მანდატებში გარდაისახება რეგიონალურ დონეზე და ღია 
სიების პრინციპიდან გამომდინარე არჩევანი სრულად პერსონიფიცირებულია.

დაბალანსებული ტერიტორიული წარმომადგენლობა – ეს სისტემაც მოითხოვს საარჩევნო 
ოლქების დემარკაციას, იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს დაბალანსებული ტერიტორიული 
წარმომადგენლობა.

ამომრჩეველთა ხმის თანაბარი წონა – მოქმედ საოლქო საარჩევნო დაყოფის პირობებში, ხმის თანაბარი 
წონა ისევ პრობლემა იქნება.

ახალი შესაძლებლობა პატარა პარტიებისთვის – ეს სისტემა ერთის მხრივ ქმნის ახალ შესაძლებლობებს 
პატარა პარტიებისთვის, მაგრამ ამ სისტემისთვის დამახასიათებელი მაღალი ბარიერის რისკი შეიძლება 
მნიშვნელოვანი დაბრკოლება აღმოჩნდეს.

პარტიული ვერტიკალის შესუსტება – ამ გამოწვევას სისტემა კარგად გაუმკლავდება, რადგან 
არჩევანი მთლიანად პერსონიფიცირებულია და პარტიების წარმატებაც უშუალოდ პიროვნებებზე იქნება 
დამოკიდებული და არა მხოლოდ ერთი პარტიული ლიდერისთვის მხარდაჭერის პრინციპზე. 

ამომრჩევლების მხარდაჭერის პროპორციული წარმომადგენლობა – შესაძლებელია ამ სისტემაში 
აღნიშნული პროპორციის დაცვა, მაგრამ არა იმ ხარისხით, როგორც ეს ერთადერთი გადაცემადი ხმის 
და შერეული წევრობის პროპორციულ სისტემაში.
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ეთნიკური უმცირესობების და ქალების გარანტირებული წარმომადგენლობა – სისტემა ამ პრობლემას 
წარმატებით გაართმევს თავს, რადგან საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები 
კომპაქტურად სახლობენ, მთავარია საარჩევნო დაყოფა ისე განხორციელდეს, მათ საშუალება 
ჰქონდეთ ერთი საარჩევნო ოლქის ფარგლებში მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ხოლო ქალების 
წარმომადგენლობის საკითხი ისევ კვოტირების გამოყენებით უნდა გადაწყდეს.

არჩეული დეპუტატების ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხი – რადგან მხარდაჭერის გამოხატვა 
პერსონიფიცირებულია, ეს პირდაპირ პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ლეგიტიმაციის ხარისხზე.

ხმების მინიმალური დანაკარგი – მოქმედ სისტემასთან შედარებით, მინიმუმამდე შეამცირებს 
დაკარგული ხმების რაოდენობას, მაგრამ ამ სისტემაშიც საკმაოდ ბევრია დაკარგული ხმები, 
განსაკუთრებით, თუ ბუნებრივი ბარიერი რეგიონებში არარეალურად მაღალი აღმოჩნდება, რისი რისკიც 
საკმაოდ რეალურია.

ხმის მიცემის სიმარტივე – ხმის მიცემა საკმაოდ მარტივია და არ მოითხოვს რთულ მათემატიკურ 
გამოთვლებს.

შედეგის სწრაფი განსაზღვრის შესაძლებლობა – შედეგის განსაზღვრა სწრაფად არის შესაძლებელი.

საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობა და სანდოობა – სისტემა ქმნის შესაძლებლობას, რომ 
საარჩევნო ადმინისტრაციის მაღალი ნდობისა და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პირობებში 
პროცესი გამჭვირვალედ წარიმართოს.

8.3. ერთადერთი გადაცემადი ხმა – აღნიშნულ სისტემას ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ სისტემად 
მიიჩნევენ მსოფლიოში. სისტემის ძირეული პრინციპები დამოუკიდებლად შემუშავდა მე-19 
საუკუნეში ტომას ჰეარის მიერ ბრიტანეთში და კარლ ანდრეს მიერ დანიაში. ერთი გადაცემადი ხმა 
მრავალმანდატიან ოლქებს იყენებს, ხოლო ამომრჩევლები ბიულეტენებში კანდიდატების რანჟირებას 
ახდენენ პრეფერენციების მიხედვით იგივენაირად, როგორც ეს ალტერნატიული კენჭისყრის სისტემის 
დროს ხდება. უმეტესად აღნიშნული პრეფერენციული აღნიშვნა არჩევითია და ამომრჩევლებს ყველა 
კანდიდატის რანჟირებით დალაგება არ მოეთხოვებათ; მათ მხოლოდ ერთი კანდიდატის მონიშვნაც 
შეუძლიათ, თუკი სურთ ეს.

პირველი პრეფერენციის მქონე ხმების საერთო რაოდენობის დაჯამების შემდეგ დათვლა იწყება იმ 
ხმების კვოტის დადგენით, რომელიც ერთი კანდიდატის ასარჩევად არის საჭირო. ამ დროს, როგორც 
წესი, დრუპის (Droop) კვოტა გამოიყენება, იგი მარტივი ფორმულის მეშვეობით გამოითვლება:

კვოტა = (ხმები / (მანდატები +1)) +1

შედეგის დადგენა რამდენიმე დათვლის შემდეგ ხდება. პირველი დათვლისას თითოეული 
კანდიდატისთვის მიცემული პირველი პრეფერენციული ხმები დგინდება. დაუყოვნებლივ აირჩევა 
ის კანდიდატი, რომელსაც პირველი პრეფერენციის რაოდენობა ან დადგენილი კვოტის ოდენობისა 
აქვს, ან მასზე მეტი.
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მეორე და შემდგომი დათვლისას არჩეული კანდიდატების საჭიროზე მეტი ხმები (ე.ი. ის ხმები, რომლებიც 
კვოტით დადგენილ რაოდენობას აღემატება) ბიულეტენში მითითებული მეორე პრეფერენციების 
შესაბამისად გადანაწილდება.63

ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემა, ხმის მიცემის და დათვლის სირთულიდან გამომდინარე, სულ 
რამდენიმე ქვეყანაში გამოიყენება, მათ შორის საინტერესოა ავსტრალიის საარჩევნო სისტემა.

1900 წელს, ბრიტანეთის პარლამენტმა, მიიღო აქტი, რომლის საფუძველზეც ავსტრალიაში 
საპარლამენტო მმართველობის ფორმა განისაზღვრა. ავსტრალიაში დღემდე არსებობს ორპალატიანი 
სისტემა, რომელიც შედგება ქვედა პალატისა და სენატისგან, 1918 წლის შემდეგ პერეფრენციული ხმის 
მიცემა გამოიყენეს ფედერალურ საკანონმდებლო არჩევნებში, ქვედა პალატის ირჩევა ალტერნატიული 
კენჭისყრის სისტემით, ხოლო სენატის არჩევნებისთვის 1949 წლის შემდეგ ერთადერთი გაცემადი ხმის 
სისტემა გამოიყენება. სულ აირჩევა 76 სენატორი, აქედან 12 აირჩევა თითოეული შტატიდან, მიუხედავად 
მოსახლეობის რაოდენობისა, ორ ავტონომიურ შიდა ტერიტორიას კი ჰყავს 2-2 სენატორი64.

სენატის ასარჩევად ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემის გამოყენება ზრდის შანსს პატარა პარტიებისა 
და დამოუკიდებელი კანდიდატებისთვის, რომ მოხვდნენ საკანონმდებლო ორგანოში, განსხვავებით 
ალტერნატიული კენჭისყრისგან, რომლის გამოყენებითაც ქვედა პალატა აირჩევა.

ავსტრალიის სინამდვილეში ეს სისტემა საშუალებას არ აძლევს დიდ პარტიებს, სენატზე აბსოლიტური 
კონტროლი მოიპოვონ. მთავარი არგუმენტი ერთადერთი გადაცემადი ხმის ადვოკატირებისთვის არის ის, 
რომ მისი გამოყენება ასუსტებს პარტიული ვერტიკალს. თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ეს შესუსტება 
შესამჩნევი არ არის, თუ იმ ქვეყნებს შევადარებთ, სადაც ერთადერთი გადაცემადი ხმა არ გამოიყენება. 
სისტემას აქვს პროპორციულობის მაღალი ხარისხი და უზრუნველყოფს ამომრჩეველს და არჩეულს 
შორის კავშირის შესაძლებლობას, მაქსიმალურად გამოხატავს ამომრჩეველთა განწყობებს65.

სისტემის დადებითი მხარეები:

	პროპორციული წარმომადგენლობა;
	შენარჩუნებული გეოგრაფიული კავშირი ამომრჩეველს და არჩეულს შორის;
	ამომრჩევლის გავლენა, არჩევნების შედეგსა და შემდგომ პოლიტიკურ პროცესებზე;
	დამოუკიდებელი კანდიდატებისთვის უნიკალური შესაძლებლობა;
	პარტიული ვერტიკალის შესუსტება.

სისტემის უარყოფითი მხარეები:

	მოითხოვს განათლებულ ამომრჩეველს;
	ტექნიკურად რთულია დასათვლელად;
	შედეგების გამოქვეყნება სირთულიდან გამომდინარე შეიძლება დაგვიანდეს;

63 Blais, Andre 1988. ‘The Classification of Electoral Systems.’ European Journal of Political Research 16: 99110;

64 C. Sharman, Trading party preferences: the Australian experience of preferential voting;

65 ავსტრალიის საარჩევნო სისტემა – http://www.eca.gov.au/systems/files/2-proportional-representation-voting-systems.pdf;
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	დათვლის სირთულიდან გამომდინარე აჩენს საარჩევნო სუბიექტების მიერ ამომრჩევლის 
პროვოცირების შესაძლებლობას.

საინტერესოა ერთ-ერთი ყველაზე სამართლიანი სისტემა, როგორ უპასუხებს საქართველოს საარჩევნო 
სისტემის გამოწვევებს.

ამომრჩეველს და არჩეულს შორის კავშირი – ამომრჩეველს შესაძლებლობა აქვს იმდენი ხმა 
მისცეს რამდენი მანდატიც არის გასანაწილებელი ოლქში. ამომრჩეველს ასევე აქვს შესაძლებლობა 
საკუთარი არჩევანი პრეფერენცირებულად განახორციელოს, რაც საუკეთესოდ უზრუნველყოფს 
არჩეულთან მის გეოგრაფიულ კავშირს.

დაბალანსებული ტერიტორიული წარმომადგენლობა – არსებული საარჩევნო ოლქების პირობებში, 
შესაძლებელია, მრავალმანდატიანი, არაუმეტეს 3-4 მანდატიანი ოლქების შემთხვევაში, პარლამენტში 
მივიღოთ მეტნაკლებად დაბალანსებული გეოგრაფიული წარმომადგენლობა;

ამომრჩეველთა ხმის თანაბარი წონა – ამ პრინციპის რეალიზებაც მეტწილად საარჩევნო ოლქების 
რემარკაციაზეა დამოკიდებული, ამის საუკეთესო შესაძლებლობასაც იძლევა წარმოდგენილი 
სისტემა. საქართველო უნდა დაიყოს 3-4 მანდატიან ოლქებად, რაც უზრუნველყოფს ხმის თანაბრობის 
პრინციპის რეალიზებას გამონაკლისის გარეშე.

ახალი შესაძლებლობა პატარა პარტიებისთვის – რადგან სისტემაში ამომრჩეველთა განწყობები 
პრეფერენციული სისტემის შემოტანით მაქსიმალურად არის, გათვალისწინებული პარტიებისთვის 
შესანიშნავ შესაძლებლობებს ქმნის.

პარტიული ვერტიკალის შესუსტება – მოქმედ სისტემასთან შედარებით ასუსტებს პარტიულ 
ვერტიკალს, მაგრამ პარტია მაინც შეინარჩუნებს თავის გავლენებს იმ პირობებშიც კი რასაც ეს სისტემა 
ქმნის პარტიებისთვის.

ამომრჩევლების მხარდაჭერის პროპორციული წარმომადგენლობა – სისტემა ყველაზე ზუსტად 
გადმოსცემს ამომრჩეველთა განწყობებს და პროპორციულად გარდასახავს საპარლამენტო 
მანდატებში.

ეთნიკური უმცირესობების და ქალების გარანტირებული წარმომადგენლობა – სისტემა 
უზრუნველყოფს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობას ყველანაირ პირობებში, ხოლო ქალების 
წარმომადგენლობა აქაც კვოტირების შემოტანას საჭიროებს.

არჩეული დეპუტატების ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხი – ზოგადად პრეფერენციული ელემენტების 
მქონე საარჩევნო სისტემებში მაღალია ლეგიტიმურობის ხარისხი, რადგან მაქსიმალურად არის 
გათვალისწინებული საზოგადოების განწყობები. მაგრამ ხმის მიცემის, დათვლის პროცედურებისა და 
ხმების მანდატებში გარდასახვის სირთულემ შესაძლებელია ეჭვის ქვეშ დააყენოს მისი ლეგიტიმაცია, 
საზოგადოების სხვაგვარი განწყობების შემთხვევაში.

ხმების მინიმალური დანაკარგი – ეს პრინციპი იდეალურად ხორციელდება მოცემული სისტემის 
პირობებში, თითქმის უდანაკარგოა, პრეფერენციულ სისტემაში გათვალისწინებული თითოეული 
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ამომრჩევლის ხმა. რაც ასევე პირდაპირ აისახება მის მოტივაციაზე მიიღოს არჩევნებში 
მონაწილეობა.

ხმის მიცემის სიმარტივე – ერთადერთი გადაცემადი ხმა ერთ-ერთ ყველაზე რთულ საარჩევნო 
სისტემად ითვლება, როგორც ხმის მიცემის, ისე შედეგების დათვლის თვალსაზრისით. ამ სისტემაზე 
მყისიერმა გადასვლამ შეიძლება დაბნეულობა გამოიწვიოს ამომრჩეველსა და საარჩევნო პროცესი 
არაორგანიზებული გახადოს.

შედეგის სწრაფი განსაზღვრის შესაძლებლობა – თანამედროვე ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით 
მისი ურთულესი დათვლის სისტემა შეიძლება გამარტივდეს, მაგრამ სავარაუდოდ მაინც რჩება რისკები 
იმისა, რომ შედეგების გამოცხადების დაგვიანებამ გამოიწვიოს უნდობლობა და ეჭვი, როგორც 
ამომრჩეველში ისე პოლიტიკურ პარტიებში.

საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობა და სანდოობა – სისტემა არ იძლევა საშუალებას ხმის 
დათვლის და ხმების მანდატებში გარდასხვის დროს უზრუნველყოფილი იყოს თითოეული პროცედურის 
გამჭვირვალობა, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციის დაბალი ნდობის პირობებში არჩევნების შედეგების 
სანდოობას შეუქმნის საფრთხეს.
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IV თავი. 

რეკომენდაციები

ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მიერ წარმოდგენილი წინამდებარე 
კვლევა მიზანად ისახავდა არსებული საარჩევნო სისტემის პრობლემების იდენტიფიკაციას, დისკურსის 
განზოგადებას საქართველოს საარჩევნო სისტემის რეფორმის გარშემო, როგორც საერთაშორისო, 
ისევე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციების ანალიზს და საზოგადოებაში 
საარჩევნო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ჯანსაღი დისკუსიის პროცესის 
ხელშეწყობას. 

როგორც შესწავლის პროცესში გამოვლენილი რელევანტური სისტემების საქართველოს საარჩევნო 
სისტემის გამოწვევებთან მიმართების ანალიზმა აჩვენა, ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემა შესაძლოა 
საუკეთესო გამოსავლად იქნეს მიჩნეული. თუმცა, არსებობს მოსაზრება, რომ ეს სისტემა წარმატებული 
შეიძლება აღმოჩნდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის მაღალი პროფესიონალიზმის, მის მიმართ დიდი 
საზოგადოებრივი ნდობის, საარჩევნო ტრადიციების მქონე ამომრჩევლისა და კონსტრუქციული 
პოლიტიკური პროცესების პირობებში. ზოგადადმ ამ სისტემის გამოყენება პოლიტიკური სისტემის 
მდგრადობას მოითხოვს.

EMC ითვალისწინებს ამ მოსაზრებებს და რეკომენდაციას უწევს ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემის 
გამოყენებას იმ პირობებში თუ:

	საარჩევნო ადმინისტრაცია იქნება მზად ტექნიკური და ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით;
	სისტემის ძირითადი მახასიათებლები პოლიტიკური პარტიებისთვისა და ამომრჩევლისთვის 

აღქმადი იქნება;
	სისტემაზე გადასვლა საზოგადოებრივი განხილვების ფონზე, მათ შორის ძირითადი პოლიტიკური 

მოთამაშეების ჩართულობით მოხდება, რაც აამაღლებს სისტემის ლეგიტიმაციის ხარისხს.

იმისათვის რომ ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემამ წარმატებით უპასუხოს იმ გამოწვევებს, 
რომელიც მწვავედ დგას საქართველოს საარჩევნო სისტემის წინაშე საჭიროა:

	150 მანდატი გადანაწილდეს 3-4 მანდატიან საარჩევნო ოლქებში;
	ოლქების დემარკაცია განხორციელეს იმგვარად, რომ უზრუნველყოს ამომრჩეველთა ხმის 

თანაბარი წონა;
	ხმის დათვლის პროცესში გამოყენებული იქნეს, მაქსიმალურად ზუსტი ხმის დათვლის ტექნიკური 

საშუალებები;
	ხმის დათვლის, ხმების მანდატებში გარდასახვის პროცესი რამდენადაც ეს ტექნიკურად იქნება 

შესაძლებელია იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე.

EMC ითვალისწინებს იმ გარემოებას, რომ უახლოეს საპარლამენტო არჩევნებამდე შეიძლება 
ვერ მოხერხდეს გარემოს შექმნა, რომლის პირობებშიც ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემა 
მაქსიმალურად პროპორციულ და სამართლიან საარჩევნო შედეგებს უზრუნველყოფდა. ასეთ 
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შემთხვევაში კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით დღეს არსებული სისტემით მორიგი საპარლამენტო 
არჩევნების ჩატარებას და რეკომენდაციას ვუწევთ, გარდამავალ პერიოდში არჩევნები ჩატარდეს 
შერეული წევრობის პროპორციული სისტემის გამოყენებით, რადგან:

	ხმის მიცემის პროცედურებიდან გამომდინარე მოქმედი სისტემის მსგავსია, ამომრჩეველს არ 
უქმნის არანაირ სირთულეს;

	განსხვავებულია მხოლოდ ხმის დათვლის და ხმების მანდატებში გარდასახვის მომენტი, 
რომელიც საბოლოო ჯამში მეტად სამართლიან შედეგებს იძლევა.

შემთავაზებული სისტემა გარდამავალ პერიოდში გადაჭრის დღეს არსებულ ყველაზე მნიშვნელოვან 
პრობლემებს, კერძოდ:

	ამომრჩევლების დაკარგული ხმების საკითხს;
	დისპროპორციას ხმების მანდატებში გარდასახვისას;
	შეასუსტებს პარტიულ ვერტიკალს;
	აღმოფხვრის მაჟორიტარულ სისტემასთან დაკავშირებულ მანკიერ პრაქტიკას.

აღნიშნული გამოწვევების საპასუხოდ შერეული წევრობის პროპორციულმა სისტემის ძირითადი 
პარამეტრები შემდეგნაირად წარმოგვიდგენია, პროპორციულ სისტემაში:

	საარჩევნო ბარიერი, არჩევნებში მონაწილეთა 4% ან სამი მაჟორიტარი დეპუტატის გაყვანა;
	ხმების მანდატებში გარდასახვისას ჰარეს ფორმულის გამოყენება;
	პროპორციული არჩვნების გამართვა საერთო-ნაციონალურ დონეზე;
	ქალთა წარმომადგენლობის კვოტირება 3-7-9 პრინციპით.

რეგიონალური წარმომადგენლების არჩევისას:

	ფარდობითი უმრავლესობის სისტემის გამოყენება;
	საარჩევნო ოლქების საზღვრების დემარკაცია ისე, რომ დაცული იყოს ხმის თაბარობის პრინციპი, 

რომლიდან გადახვევა მხოლოდ ცალკეულ შემთხევეში იქნება დასაშვები.

პარალელურად საარჩევნო ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს საინფორმაციო კამპანია, რომლის 
მიზანიც იქნება ამომრჩეველების და პოლიტიკური პარტიებისთვის ერთადერთ გადაცემად ხმის სისტემის 
შესახებ მაქსიმალური ინფორმაციის მიწოდება, როგორც ხმის მიცემის, ასევე ხმების დათვლის და 
მანდატებში გარდასახვასთან დაკავშირებით. შედეგად მოხდება სისტემის პოპულარიზაცია, გაიზრდება 
ნდობა მის მიმართ. ამგვარად ფართო საზოგადოებრივი კონსესუსის მისაღწევად EMC რეკომენდაციას 
უწევს საჯარო განხილვების ორგანიზებას. შესაბამისად, EMC განხორციელბული კვლევის ყველა 
რელევანტური აქტორის მოსაზრებების მოსმენისა და არსებული პრობლმების ანალიზის პირობებში 
მიიჩნევს, რომ ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემა წარმოადგენს ყველაზე ადეკვატურ პასუხს იმ 
გამოწვევებზე, რომელთა წინაშე საქართველოს საარჩევნოს სისტემა დგას. 






