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1 
 

ზოგადი  მიმოხილვა 

2017 წლის ოქტომბერში საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

მორიგი არჩევნები გაიმართება. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოება (ISFED) თვითმმართველობის არჩევნებს მონიტორინგს მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით გაუწევს. 24 ივლისიდან წინასაარჩევნო პერიოდის მიმდინარეობას ყველა 

მუნიციპალიტეტში უკვე აკვირდება ორგანიზაციის 70 გრძელვადიანი დამკვირვებელი. 

გრძელვადიანი მონიტორინგის შუალედური შედეგების გამოქვეყნებამდე, „სამართლიანი 

არჩევნები“ წარმოადგენს საარჩევნო კანონმდებლობის, პოლიტიკური და მედია 

პლურალიზმის კუთხით წინასაარჩევნოდ ქვეყანაში არსებული გარემოს შეფასებას. 

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური დისკუსიის მნიშვნელოვან საკითხს საკონსტიტუციო ცვლილებები 

წარმოადგენდა. მეტწილად ინკლუზიურად, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 

ფორმატში დაწყებული საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი ივნისის ბოლოს ერთგვარ ჩიხში 

შევიდა მას შემდეგ, რაც მმართველმა პარტიამ საარჩევნო სისტემის ცვლილების 2024 წლამდე 

გადავადების შესახებ გადაწყვეტილება მოულოდნელად მიიღო.  

ასევე მოულოდნელად და ფართო საზოგადოების ჩართულობის გარეშე, ადგილობრივ 

არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა 14 

მუნიციპალიტეტის გაერთიანებას და თვითმმართველი სტატუსი გაუუქმა 7 ქალაქს. 

აღნიშნული გადაწყვეტილება არსებითად ზღუდავს თვითმმართველობის უფლების როგორც 

ამ ქალაქებისთვის, ისე თვითმმართველ თემში შემავალი სოფლებისთვის. ცვლილებები 

შევიდა საარჩევნო კოდექსშიც, რის შედეგადაც შემოვიდა რიგი პოზიტიური რეგულაციები, 

მაგრამ, კრიტიკა მოყვა საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესის ცვლილებას, რომლის 

მიხედვითაც 2017 წლის არჩევნების შემდეგ საარჩევნო ადმინისტრაციაში მმართველი 

პარტიის წარმომადგენლების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. მიუხედავად 

პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოლოდინისა, არსებითი 

ცვლილებები არ განხორციელებულა თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემის კუთხით.  

ძირითადმა პოლიტიკურმა პარტიებმა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება 

არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაიწყეს, თუმცა ქვეყნის მასშტაბით წინასაარჩევნო 

კამპანია აქტიურ ფაზაში ჯერ არ გადასულა. როგორც მოსალოდნელია, საარჩევნო კამპანიის 

ძირითადი ფოკუსი თბილისის მერის არჩევნები იქნება. თბილისის მერობის ძირითადი 

კანდიდატები საზოგადოებისათვის უკვე ცნობილია.  

თვითმმართველობის არჩევნებამდე პერიოდში, საზოგადოების წუხილის საგანს კვლავაც 

წარმოადგენდა განცდა მედიაზე პოლიტიკური ზეგავლენის მოპოვების მცდელობების 

შესახებ. აღნიშნული განცდა გაამყარა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის 

ცვლილებამ და მაუწყებელზე კრიტიკული გადაცემების დახურვამ. „რუსთავი 2“-ის 

მფლობელობასთან დაკავშირებულ დავა უზენაესმა სასამართლომ არხის ამჟამინდელი 

მფლობელების წინააღმდეგ გადაწყვიტა, მიუხედავად საქმეში არაერთი პროცედურული 

ხარვეზისა. თუმცა, გადაწყვეტილების აღსრულება ადამიანის უფლებათა ევროპულმა 

სასამართლომ შეაჩერა.  
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საკონსტიტუციო რეფორმა  

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური დისკუსიის მნიშვნელოვან საკითხს საკონსტიტუციო ცვლილებები 

წარმოადგენდა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში საკონსტიტუციო უმრავლესობის 

მოპოვების შემდეგ მმართველი პარტიის მიერ ინიცირებულმა საკონსტიტუციო რეფორმის 

პროცესმა მნიშვნელოვანი აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია.  

გასული წლის ბოლოს, მეტწილად ინკლუზიურად, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 

ფორმატში დაწყებული საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესი ივნისის ბოლოს ერთგვარ ჩიხში 

შევიდა და საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტს პარლამენტში ორი მოსმენით მხარი 

მხოლოდ „ქართულმა ოცნებამ“ დაუჭირა. აღნიშნულის მიზეზი, ძირითადად, მმართველი 

პარტიის მიერ საარჩევნო სისტემის ცვლილების 2024 წლამდე გადავადების შესახებ 

მოულოდნელად მიღებული გადაწყვეტილება იყო.  

საარჩევნო სისტემის ცვლილება სამოქალაქო საზოგადოებისთვის საკონსტიტუციო რეფორმის 

საკვანძო საკითხს წარმოადგენდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური 

პოლიტიკური პარტიები არსებული პარალელური მაჟორიტარულ-პროპორციული საარჩევნო 

სისტემის პროპორციული სისტემით ჩანაცვლებას არაერთი წელი ითხოვდნენ1, რადგან 

სისტემის მაჟორიტარული კომპონენტი არჩევნების შედეგების საპარლამენტო მანდატებში 

დისპროპორციით გარდასახვას და მმართველი პარტიის უპირატეს პოზიციაში ჩაყენებას 

უწყობს ხელს. 2020 წლის არჩევნებისთვის პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა გასულ წელს 

„ქართულმა ოცნებამაც“ დააანონსა.  

საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში ცნობილი გახდა, რომ მმართველი პარტია 

პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლას მხარს დაუჭერდა საარჩევნო ბლოკების გაუქმების და  

ე.წ. გაუნაწილებელი მანდატების გადანაწილების „ბონუსური“ წესის შემოღების პირობებში, 

რომლის მიხედვითაც 5%-იან ბარიერს მიღმა დარჩენილი პარტიების მიერ მიღებული ხმების 

შედეგად დარჩენილ გაუნაწილებელ მანდატებს მხოლოდ საუკეთესო შედეგის მქონე ერთი 

პარტია მიიღებდა. ამ ინიციატივას სერიოზული კრიტიკა მოყვა, ვინაიდან 5%-იანი ბარიერის 

შენარჩუნებისა და ბლოკების გაუქმების პირობებში მანდატების მხოლოდ ერთი პარტიისთვის 

მიკუთვნება კვლავ მმართველი პარტიას აყენებს უპირატეს მდგომარეობაში და ვერ 

აღმოფხვრის საარჩევნო სისტემის მთავარ პრობლემას - პარტიების მიერ მიღებული 

საპარლამენტო მანდატების არჩევნების შედეგებთან დისპროპორციას. მმართველი პარტიის 

ინიციატივის საპასუხოდ, არასამთავრობო ორგანიზაციები გაუნაწილებელი მანდატების 

პროპორციულ გადანაწილებას, ბარიერის დაწევას და/ან არჩევნებში პირველ ადგილზე 

გასული პარტიისთვის ე.წ „ბონუს მანდატების“ ზღვრის დაწესებას ითხოვდნენ2. ვენეციის 

კომისია საკუთარ დასკვნაში მიესალმა პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლას, თუმცა 

მანდატების გადანაწილების შემოთავაზებული წესი ასევე კრიტიკულად იქნა შეფასებული 

                                                           
1 საარჩევნო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური 

პარტიების მიმართვა საქართველოს პარლამენტს, 30 მაისი, 2015; http://www.isfed.ge/main/904/geo/  
2 არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა ვენეციის კომისიისადმი, http://www.isfed.ge/main/1222/geo/   

http://www.isfed.ge/main/904/geo/
http://www.isfed.ge/main/1222/geo/
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ვენეციის კომისიის მიერ და მისი რეკომენდაციების შინაარსი დაემთხვა არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისას3.  

ვენეციის კომისიის მოსაზრებების გამოქვეყნებისთანავე, 19 ივნისს, მმართველმა პარტიამ 

მოულოდნელად მიიღო არსებული საარჩევნო სისტემის 2020 წლის საპარლამენტო 

არჩევნებისთვის შენარჩუნების და პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლის 2024 წლამდე 

გადავადების გადაწყვეტილება. იმავე კვირაში, 22-23 ივნისს, მიუხედავად სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების მკვეთრი კრიტიკისა, 

„ქართულმა ოცნებამ“ პარლამენტის რიგგარეშე სესიაზე საკონსტიტუციო ცვლილებების 

პროექტს ორ დღეში ორი მოსმენით დაუჭირა მხარი. აღსანიშნავია, რომ ცვლილებებისთვის 

ხმა არცერთი სხვა პარტიის წარმომადგენელს არ მიუცია.   

გარდა საარჩევნო სისტემისა, საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში მნიშვნელოვანი 

უთანხმოება გამოიწვია მმართველი პარტიის რიგმა სხვა ინიციატივამ, როგორებიცაა - 

პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნების გაქმება; ქორწინების განსაზღვრა, როგორც ოჯახის 

შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის კავშირი; უცხო ქვეყნის მოქალაქეთათვის მიწის 

შესყიდვის უფლების შეზღუდვა; და სხვ.  

საკონსტიტუციო ცვლილებების მხოლოდ ერთი პარტიის მიერ მხარდაჭერამ საკონსტიტუციო 

რეფორმის გარშემო მიმდინარე დისკუსია ჩიხში შეიყვანა. საარჩევნო სისტემის ცვლილების 

გადავადება სამოქალაქო სექტორის მიერ აღქმული იქნა, როგორც მმართველი პარტიის მიერ 

ძალაუფლების კონცენტრაციის მცდელობა4. ფართო კონსესუსის გარეშე კონსტიტუციის 

მიღებამ, შესაძლოა, მნიშვნელოვანი საფრთხე შეუქმნას კონსტიტუციის გრძელვადიან და 

საყოველთაო ლეგიტიმაციას, რამაც შესაძლოა მომავალში შეარყიოს პოლიტიკური 

პროცესების სტაბილურობა. ამდენად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, საკონსიტიტუციო 

ცვლილებების მესამე მოსმენით განხილვამდე, მმართველმა პარტიამ და ოპოზიციამ 

გამოიჩინონ მაქსიმალური ძალისხმევა დიალოგისათვის რათა მიღწეული იქნას რეალური 

კონსესუსი, როგორც მინიმუმ საარჩევნო სისტემის ცვლილების შესახებ. საკონსტიტუციო 

რეფორმის ამ საკვანძო საკითხზე მმართველი პარტიისა და ოპოზიციის კონსესუსი ხელს 

შეუწყობს კონსტიტუციის ლეგიტიმაციის განმტკიცებას და პოლიტიკური პროცესების 

დემოკრატიულ განვითარებას ქვეყანაში. 

 

  

  

                                                           
3 ევროპული კომისია სამართლის მეშვეობით დემოკრატიის დასაცავად/ვენეციის კომისია, მოსაზრება 

საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე, 19 ივნისი 2017; 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282017%29013-e  
4 არასამთავრობო ორგანიზაციების წერილი ევროპარლამენტს, ფედერიკა მოგერინის და სახელმწიფო 

დეპარტამენტს, 27 ივნისი, 2017; http://www.isfed.ge/main/1247/geo/  

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282017%29013-e
http://www.isfed.ge/main/1247/geo/
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მუნიციპალიტეტების გაერთიანება და თვითმმართველი ქალაქების 

შემცირება 

2014 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ფარგლებში თვითმმართველობის 

განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის კუთხით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ხელშესახებ 

სიახლეს წარმოადგენდა მუნიციპალიტეტების გაყოფა და 7 ახალი თვითმმართველი ქალაქის5 

შექმნა. აღნიშნული პოზიტიურად შეფასდა რეფორმაში ჩართული არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მხრიდან. ეს იყო რეფორმის მხოლოდ პირველი ეტაპი და აღნიშნული 

პროცესი უნდა გაგრძელებულიყო, რისი მოლოდინიც იყო საზოგადოებაში, რომ 

ტერიტორიული ოპტიმიზაცია სხვა მუნიციპალიტეტებსაც შეხებოდა.6  

ამის სანაცვლოდ, 2017 წელს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის პარალელურად, 

საზოგადოებისთვის მოულოდნელად, ცნობილი გახდა, რომ ხელისუფლებაში განიხილებოდა 

2014 წელს გაყოფილი მუნიციპალიტეტების გაერთიანებისა და 7 მუნიციპალიტეტისთვის 

თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმების საკითხი. საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, საზოგადოებასთან კონსულტაციის 

გარეშე, მოამზადა და შესაბამის მუნიციპალიტეტებში გადააგზავნა საკანონმდებლო 

ინიციატივა, რომელიც 14 მუნიციპალიტეტის (მათ შორის, 7 თვითმმართველი ქალაქის) 

გაუქმებასა და კვლავ 2014 წლამდე არსებული ტერიტორიული მოწყობის აღდგენას 

ითვალისწინებდა.  

არასამთავრობო ორგანიზაციების არაერთ მოწოდებას, რომ აღნიშულ საკითხზე საგნობრივი 

დისკუსია ფართო საზოგადოების ჩართულობით გამართულიყო, ხელისუფლების მხრიდან 

რეაგირება არ მოყოლია.7 სამოქალაქო საზოგადოების, მოქალაქეების და ოპოზიციური 

პარტიების წინააღმდეგობის და მოწოდებების მიუხედავად ყველა შესაბამისი 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ განიხილა და მოიწონა სამინისტროს მიერ მომზადებული 

ინიციატივა მუნიციპალიტეტების კვლავ გაერთიანების და თვითმმართველი ქალაქის 

სტატუსის გაუქმების შესახებ. რიგ შემთხვევებში გადაწყვეტილების მიღება ხმაურის და 

დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა.8  

2017 წლის 30 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა, მიუხედავად ფართო საზოგადოების 

წინააღმდეგობისა, მხარი დაუჭირა 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებას და 

მუნიციპალიტეტების გაერთიანებას. 21 ივლისს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო კანონპროექტს და 

მოტივირებული შენიშვნებით დაუბრუნა საქართველოს პარლამენტს.9 26 ივლისს 

პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული ცვლილება 

ძალაში შევა. 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ 14 თვითმმართველი 

ერთეული გაერთიანდება და თვითმმართველი ქალაქის სტატუსს მხოლოდ 5 ქალაქი 

შეინარჩუნებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება არსებითად ზღუდავს თვითმმართველობის 

უფლების როგორც 7 ქალაქისთვის, ისე თვითმმართველ თემში შემავალი სოფლებისთვის.  

                                                           
5 გორი, თელავი, ამბროლაური, მცხეთა, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ახალციხე 
6 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხ. 152, 2014,  
7 არასამთავრობო ორგანიზაციათა მიმართვა, 18 მაისი, 2017; http://www.isfed.ge/main/1225/geo/  
8 ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს სხდომა, 22 მაისი, 2017,  http://droa.ge/?p=3527 http://droa.ge/?p=3504 ზუგდიდის 

თემის საკრებულოს სხდომა, 19 მაისი, 2017, http://droa.ge/?p=3316  
9 https://www.president.gov.ge/getattachment/5c1bdd20-59c2-4e5f-b413-a64b03557997/N8481.pdf.aspx  

http://www.isfed.ge/main/1225/geo/
http://droa.ge/?p=3527
http://droa.ge/?p=3504
http://droa.ge/?p=3316
https://www.president.gov.ge/getattachment/5c1bdd20-59c2-4e5f-b413-a64b03557997/N8481.pdf.aspx
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ცვლილებები საარჩევნო კანონმდებლობაში  

თვითმმართველობის კოდექსის გარდა, ცვლილებები შევიდა საარჩევნო კოდექსშიც. 

ცვლილებების ნაწილი ტექნიკური ხასიათის იყო და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 

ინიციატივას წარმოადგენდა. მათგან პოზიტიურია რეგულაციები, რომელთა შედეგადაც 

შესაძლებელი ხდება საარჩევნო სუბიექტიების, სადამკვირვებლო და მედია ორგანიზაციების 

საარჩევნო ადმინისტრაციებში ელექტრონული რეგისტრაცია. აგრეთვე უმჯობესდება 

სახელმწიფო უწყებებს შორის კოორდინაცია საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციის 

პროცესში.  

თუმცა, უარყოფითია რეგულაციები, რომელიც გარკვეულ შეზღუდვებს ადგენს საარჩევნო 

ადმინისტრაციის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების კუთხით. კონკრეტულად, 

იზღუდება საარჩევნო კომისიის სხდომების საჯაროობა და იცვლება საარჩევნო 

ადმინისტრაციის მიერ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადები. ამას გარდა, კოდექსში 

შემოვიდა არაგანჭვრეტადი „მცირემნიშვნელოვანი დისციპლინური გადაცდომის“ ტერმინი, 

რომელიც საარჩევნო კომისიის წევრის დისციპლინარული პასუხისმგებლობისგან 

გათავისუფლების საშუალებას აძლევს ზემდგომ საარჩევნო კომისიას. ნაკლებად 

განჭვრეტადია ასევე კომისიის ფუნქციებში ჩარევისათვის შემოღებული ფულადი ჯარიმა. 

არასაკმარისად დასაბუთებულია ცვლილებები გადასატანი საარჩევნო ყუთის წამღები 

კომისიის წევრების შერჩევის წესში.  

ყველაზე პრობლემურია ცვლილებები საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესში, 

რომლის მიხედვითაც 2017 წლის არჩევნების შემდეგ საარჩევნო ადმინისტრაციაში 

წარმომადგენლის დანიშვნა ნაკლებ პოლიტიკურ პარტიას შეეძლება, ხოლო მმართველი 

პარტიის წარმომადგენლების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. აღნიშნული 

ცვლილებები უკან გადადგმული ნაბიჯია როგორც პოლიტიკურ პარტიებს შორის თანასწორი 

გარემოს უზრუნველყოფის, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი ნდობის გამყარების 

კუთხით. გასულ არჩევნებზე, „სამართლიანმა არჩევნებმა“ მნიშვნელოვანი ხარვეზები 

დააფიქსირა საარჩევნო კომისიების პროფესიული წევრების შერჩევისას, რაც ამ პროცესში 

პოლიტიკური გავლენების ეჭვებს იწვევდა. ამ ფონზე, საარჩევნო კომისიებში მმართველი 

პარტიის წარმომადგენლების ზრდა ხელს არ შეუწყობს საზოგადოებაში საარჩევნო 

ადმინისტრაციის მიუკერძოებლობის განცდის ჩამოყალიბებას.  

საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის ცვლილების გამო, საქართველოს 

პრეზიდენტმა საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს ვეტო დაადო, რომელიც 

მოგვიანებით პარლამენტმა რიგგარეშე სესიაზე გადაძლია.  

სხვა არსებითი ცვლილებები საარჩევნო კანონმდებლობაში არ მომხდარა მიუხედავად  

არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებისა.10 დახვეწას საჭიროებს საარჩევნო 

დავების, მოსყიდვის, ადმინისტრაციული რესურსის მარეგულირებელი ნორმები, პარტიების 

დაფინანსების კანონმდებლობა11.   

                                                           
10 რეკომენდაციები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, 10 თებერვალი, 2016 

http://www.isfed.ge/main/1007/geo/  
11 პარტიების დაფინანსების ზოგიერთი რეგულაცია დახვეწას საჭიროებს, „სამართლიანი არჩევნები“, საია, 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“, 28 მაისი, 2017; http://www.isfed.ge/main/1228/geo/  

http://www.isfed.ge/main/1007/geo/
http://www.isfed.ge/main/1228/geo/
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ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემა 

არჩევნების სამართლიანად და დემოკრატიულად ჩატარებას მნიშვნელოვნად განაპირობებს 

საარჩევნო სისტემა. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს, საკრებულოს ფორმირება, შერეული საარჩევნო სისტემის 

საფუძველზე ხდება, სადაც წევრთა ერთი ნაწილი მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით 

აირჩევა, ხოლო მეორე ნაწილი - პროპორციული საარჩევნო სისტემით.12  

არსებული საარჩევნო სისტემა მნიშვნელოვანი ხარვეზებით ხასიათდება. ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ საარჩევნო სისტემით არ არის დაცული ხმის 

თანასწორობის პრინციპი. ამ პრობლემის შესახებ აღნიშნულია ასევე, ვენეციის კომისიისა და 

ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის ერთობლივ 

მოსაზრებაში და რეკომენდირებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის 

გადაიხედოს საარჩევნო სისტემა ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყო ხმის წონის თანაბრობა.13    

გარდა აღნიშნულისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის არსებული 

საარჩევნო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს პროპორციულობის პრინციპის დაცვას, კერძოდ, არ 

ხდება ამომრჩეველთა ხმების პროპორციულად გარდასახვა მანდატებში. შერეული საარჩევნო 

სისტემის პირობებში ხშირია შემთხვევები, როდესაც მცირე მხარდაჭერის მქონე პარტიები 

არჩევნებში მიღებულ ხმების რაოდენობაზე ნაკლებ მანდატებს იღებენ საკრებულოში. ან 

პირიქით, როდესაც, შედარებით ძლიერ პოლიტიკურ პარტიებს საკრებულოებში გაცილებით 

მაღალი პროცენტული წარმომადგენლობა ჰყავთ, ვიდრე არჩევნებში მიღებული პროცენტული 

მხარდაჭერა. აღნიშნულ დისპროპორციას განაპირობებს ის, რომ ძლიერი პარტიები 

დამატებით მანდატებს მაჟორიტარული სისტემის ხარჯზე აგროვებენ.14 

თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემის რეფორმას ჯერ კიდევ 2014 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ითხოვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რაზეც 

შესაბამისი რეკომენდაციებიც წარადგინეს.15 თუმცა, მიუხედავად მრავალჯერადი 

მოწოდებისა, საარჩევნო სისტემის არსებითი რეფორმა არ განხორციელებულა.  

ნაცვლად ძირეული რეფორმისა, ხელისუფლებამ მოამზადა და მიიღო ცვლილება 

მაჟორიტარი წარმომადგენლების რაოდენობის გაზრდის შესახებ თვითმმართველ თემებში. 

აღნიშნული ცვლილების მიზანს წარმოადგენდა მუნიციპალიტეტების გაერთიანების და 7 

თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმების შემდეგ, თვითმმართველ თემებში შემავალი 

ქალაქების წარმომადგენლობის გაძლიერება მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. ცვლილება 

ითვალისწინებს თვითმმართველ თემებში შემავალი ქალაქების მაჟორიტარი 

                                                           
12  იხ. საქართველოს ორგანული კანონი ,,საარჩევნო კოდექსი“, მუხ. 148-149. 
13 European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission) and OSCE Office for Democratic Institutions 

and Human Rights (OSCE/ODIHR) Joint Opinion on the Draft Election Code of Georgia, 19 December, 2011, pp.6-8  
14 მაგალითად, 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ,,ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ არჩევნებში 

მონაწილეთა ხმების 28.87% დააგროვა, ხოლო რეალურად მის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობამ 

საკრებულოს მთლიანი შემადგენლობის 18% შეადგინა. თბილისში კოალიცია „ქართულმა ოცნებამ“ 

ამომრჩეველთა ხმების 46%-იანი მხარდაჭერა მიიღო, ხოლო საკრებულოში მანდატების რაოდენობა მთლიანი 

შემადგენლობის 74%-ია. დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. „რატომ უნდა შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა 

საქართველოში?“, http://www.isfed.ge/main/783/geo/    
15 საიას, „სამართლიანი არჩევნებისა“ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა- საქართველოს ერთობლივი 

რეკომენდაციები საარჩევნო სისტემაზე, 20 იანვარი, 2014; http://www.isfed.ge/main/1009/geo/  

http://www.isfed.ge/main/783/geo/
http://www.isfed.ge/main/1009/geo/
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წარმომადგენლების რაოდენობის 2-დან 5-მდე მაჟორიტარი წევრით გაზრდას, მოსახლეობის 

რაოდენობის მიხედვით.16 

ცალკე აღებული ეს ცვლილება ვერ უზრუნველყოფს ქალაქების განვითარების გაძლიერებასა 

და მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შემდეგ გაუქმებული საკუთარი 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების კომპენსირებას. ამას გარდა, 

მიუღებელია საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ცვლილებების ფრაგმენტულად და 

ფართო საზოგადოების ჩართულობის გარეშე განხორციელება, განსაკუთრებით მაშინ, 

როდესაც სისტემასთან დაკავშირებით გაცილებით სერიოზული გამოწვევები არსებობს. 

 

გენდერული კვოტები  

ივნისში პარლამენტში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის მხარდაჭერით 

37,455 ამომრჩევლის ხელმოწერით გამყარებული გენდერული კვოტირების საკანონმდებლო 

ინიციატივა შევიდა17. ინიციატივა გულისხმობს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების 

განხორციელებას, რომლის მიხედვითაც, პარტიები და საარჩევნო ბლოკები ვალდებულნი 

იქნებიან პარტიულ სიებში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი წარადგინონ. იმ 

შემთხვევაში კი, თუ არჩეული წევრს რაიმე მიზეზით შეუწყდება დეპუტატის 

უფლებამოსილება, დეპუტატის მანდატს იმავე სქესის, რიგით მომდევნო კანდიდატი მიიღებს. 

საკანონმდებლო ინიციატივას მხარს უჭერენ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის 

საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები. სამწუხაროდ, 

აღნიშნული ინიციატივის პარლამენტში განხილვა 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის 

ვერ მოხერხდა.  

 

  

                                                           
16 „თვითმმართველი თემის საკრებულო შედგება პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული 15 წევრისა და 

შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული ყველა თემიდან და ქალაქიდან, რომლებიც შედის ამ თვითმმართველი 

თემის შემადგენლობაში, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩეული თითო წევრისაგან. თვითმმართველი 

თემის ადმინისტრაციულ ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 4 000-ზე მეტია, მაგრამ 10 000-ს არ 

აღემატება, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 2 წევრი. თვითმმართველი თემის 

ადმინისტრაციულ ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 10 000-ზე მეტია, მაგრამ 20 000-ს არ აღემატება, 

მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 3 წევრი. თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ 

ცენტრში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 20 000-ზე მეტია, მაგრამ 35 000-ს არ აღემატება, მაჟორიტარული 

საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 4 წევრი. თვითმმართველი თემის ადმინისტრაციულ ცენტრში, სადაც 

ამომრჩეველთა რაოდენობა 35 000-ზე მეტია, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით აირჩევა საკრებულოს 5 

წევრი”. საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხ. 140, 2011 
17 გენდერული კვოტირებისთვის პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივა შევიდა, On.ge, 12 ივნისი, 
http://bit.ly/2vLbcse  

http://bit.ly/2vLbcse
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საარჩევნო ადმინისტრაცია, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, 

უწყებათაშორისი კომისია 

საარჩევნო ადმინისტრაცია საზოგადოებასა და პროფესიულ წრეებში ძირითადად მზარდი 

ნდობით სარგებლობს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საქმიანობა უმეტესად გამჭვირვალე 

და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიმართ თანამშრომლობითია. მიუხედავად ამისა, 

გასულ არჩევნებზე, განსაკუთრებით ხმის დათვლისა და შეჯამების პროცესში, 

სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასებით, ადგილი ჰქონდა არაერთ ტექნიკური 

ხასიათის ხარვეზს, რომლებიც საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა კვალიფიკაციას ეჭვყვეშ 

აყენებდა18. ამას გარდა, პრობლემური იყო საუბნო საარჩევნო კომისიის პროფესიული 

წევრების შერჩევის პროცესი, რომლის დროსაც სავარაუდო პოლიტიკური გავლენების ნიშნები 

იკვეთებოდა19. ამდენად, საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი ნდობის გამყარებისათვის 

უმნიშვნელოვანესია ცესკო და საოლქო საარჩევნო კომისიები მაქსიმალური 

პასუხისმგებლობით მოეკიდნონ საუბნო კომისიის წევრთა შერჩევას, უზრუნველყონ 

პროცესის გამჭვირვალობა და პროფესიულ კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული შერჩევა, რათა 

გამოირიცხოს ამ პროცესში პარტიული და პოლიტიკური გავლენების განცდა.  

არჩევნების კონკურენტულ გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფის კუთხით 

უმნიშვნელოვანესი როლი აკისრია, ასევე, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რომელიც გარდა 

საჯარო სახსრებისა გამოყენებისა და ხარჯვის ზედამხედველობისა, მონიტორინგს უწევს 

პოლიტიკური პარტიების მიერ დაფინანსების მიღებას და მათ ხარჯვას. ბოლო წლების 

განმავლობაში აუდიტის სამსახური ჩამოყალიბდა, როგორც მიუკერძოებელი და 

პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი ორგანო. მიუხედავად ამისა, მისი რესურსები 

შეზღუდულია რომ დროული და ეფექტური რეაგირება ჰქონდეს საკუთარი საქმიანობის 

პროცესში გამოვლენილ დარღვევებზე.  

ოფიციალური წინასაარჩევნო პერიოდის დადგომამდე, 25 ივლისს უფლებამოსილების ვადა 

ამოეწურა გენერალურ აუდიტორ ლაშა თორდიას. ორი თვით ადრე, თორდიას განცხადებით, 

მას თავს დაესხა და დაცვის წევრებთან ერთად ფიზიკურად გაუსწორდა ყოფილი მთავარი 

პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე. დაზარალებულის აზრით, თავდასხმა უკავშირდებოდა 

აუდიტის სამსახურის მიერ 2016 წელს ოთარ ფარცხალაძისთვის მიწების გადაცემის საქმის 

შესწავლას.20 აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიებამ კითხვის ნიშნები გააჩინა21 და სამი თვის შემდეგაც 

კვლავ პასუხგაუცემელია კითხვა უკავშირდებოდა თუ არა ეს შემთხვევა გენერალური 

აუდიტორის სამსახურებრივ საქმიანობას. კონსტიტუციური ორგანოს ხელმძღვანელზე 

თავდასხმას ადეკვატური რეაგირება არ მოჰყოლია არც პარლამენტის მხრიდან. გამოძიების 

გაჭიანურება და შესაბამისი პირებისადმი სამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

შეუფარდებლობა საზოგადოებაში აჩენს განცდას, რომ არსებობენ რიგი გავლენიანი 

პირები/ჯგუფები, რომლებზეც კანონი არ ვრცელდება და რომელთა ინტერესების დაცვას 

                                                           
18 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში, 10 მარტი, 2017; 

http://www.isfed.ge/main/1202/geo/  
19 ISFED საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევი კონკურსის მიმდინარეობას ეხმიანება, 21 აგვისტო, 2016; 

http://www.isfed.ge/main/1116/geo/  
20 თორდია: ფარცხალაძის თავდასხმა აუდიტის სამსახურის საქმიანობას უკავშირდება, ნეტგაზეთი, 13 მაისი, 

2017; http://netgazeti.ge/news/193777/  
21 არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება გენერალურ აუდიტორზე მომხდარ თავდასხმაზე, 14 მაისი, 2017, 

http://www.isfed.ge/main/1223/geo/  

http://www.isfed.ge/main/1202/geo/
http://www.isfed.ge/main/1116/geo/
http://netgazeti.ge/news/193777/
http://www.isfed.ge/main/1223/geo/
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ემსახურება სახელმწიფო აპარატი. ეს შეიძლება უარყოფითი გზავნილი იყოს არამარტო 

აუდიტის სამსახურის, არამედ ასევე სხვა დამოუკიდებელი ორგანოების საჯარო 

მოსამსახურეებისათვის.  

ამ ფონზე, პერიოდულად მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია რომ „ქართული ოცნება“ 

გენერალური აუდიტორის პოსტზე მმართველი გუნდის წევრებს განიხილავს22. აუდიტის 

სამსახურის საქმიანობისადმი ნდობის შენარჩუნებისა და გამყარებისათვის, 

უმნიშვნელოვანესია როგორც ყოფილ გენერალურ აუდიტორზე თავდასხმის მიუკერძოებელი 

გამოძიება, ასევე, ახალ გენერალურ აუდიტორად პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი 

პირის შერჩევა.   

საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად, არჩევნებამდე პერიოდში ფუნქციონირება 

დაიწყო თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისმა კომისიამ, 

რომლიც პირველი სხდომაც 17 ივლისს გაიმართა. უწყებათაშორისი კომისიის ფორმატი 

სასარგებლო პლატფორმას წარმოადგენს საარჩევნო პერიოდში დარღვევებზე რეაგირებისა და 

მათი პრევენციის მიზნით სხვადასხვა უწყებების კოორდინაციისათვის. თუმცა, კომისიას 

საკუთარი წინადადებების შესრულების მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმი არ გააჩნია. 

 

  

                                                           
22 მთავარი აუდიტორის პოსტზე ლაშა თორდია შესაძლოა ვანო ზარდიაშვილმა შეცვალოს, იმედი, 11 ივლისი, 

2017; https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/19325/mtavari-auditoris-postze-lasha-tordia-shesadzloa-vano-zardiashvilma-

shetsvalos  

https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/19325/mtavari-auditoris-postze-lasha-tordia-shesadzloa-vano-zardiashvilma-shetsvalos
https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/19325/mtavari-auditoris-postze-lasha-tordia-shesadzloa-vano-zardiashvilma-shetsvalos
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პოლიტიკური პარტიები და კანდიდატები 

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები პირველი იქნება ოპოზიციურ 

ველზე მომხდარი მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემდეგ. გასული წლის საპარლამენტო 

არჩევნების შედეგად რამდენიმე ოპოზიციური პარტიის ლიდერებმა პოლიტიკიდან წასვლის 

შესახებ განაცხადეს. იანვარში კი, სამომავლო ხედვებსა და სტრატეგიაზე უთანხმოების 

შემდეგ, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ ორად გაიყო და მისმა ნაწილმა ახალი პარტია 

„ევროპული საქართველო“ ჩამოაყალიბა. პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ, დავით 

უსუფაშვილმა, რომელმაც არჩევნების შემდეგ „რესპუბლიკური პარტია“ დატოვა, ასევე ახალი 

ძალა - „შენების მოძრაობა“ დააფუძნა.  

ძირითადმა პოლიტიკურმა პარტიებმა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება 

არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაიწყეს, თუმცა ქვეყნის მასშტაბით წინასაარჩევნო 

კამპანია აქტიურ ფაზაში ჯერ არ გადასულა. როგორც მოსალოდნელია, საარჩევნო კამპანიის 

ძირითადი ფოკუსი თბილისის მერის არჩევნები იქნება. თბილისის მერობის ძირითადი 

პრედენდენტები საზოგადოებისათვის უკვე ცნობილია. 27 მაისს „ევროპულმა საქართველომ“ 

პარტიის ყრილობაზე თბილისის მერობის კანდიდატად ელენე ხოშტარია დაასახელა. ივნისის 

ბოლოს თბილისის მერობის კანდიდატად „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ 

სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2“ -ის ყოფილი წამყვანი ზაალ უდუმაშვილი წარადგინა. 

„ქართული ოცნების“ პოლიტ-საბჭოს გადაწყვეტილებით, მმართველი პარტიიდან 

მერობისთვის კახი კალაძე იბრძოლებს. 11 ივლისს კი მერობისთვის წინასაარჩევნო კამპანია 

ოფიციალურად დაიწყო დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ალეკო ელისაშვილმა. მერობის 

საკუთარი კანდიდატი წარადგინა ასევე „შენების მოძრაობამ“. თბილისის გარდა, არჩევნებში 

მონაწილე კანდიდატები ჯერ ბოლომდე ცნობილი არ არის სხვა მუნიციპალიტეტებში.  
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მედია გარემო 

მიმდინარე წლის განმავლობაში სამოქალაქო საზოგადოების შეშფოთების მიზეზს 

წარმოადგენდა მედია სფეროში მიმდინარე გარკვეული პროცესები. საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვადაზე ადრე გადადგომის შემდეგ, იანვარში 

მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ გენერალურ დირექტორად ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა 

ივანიშვილთან დაახლოებული პირი დანიშნა, რამაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის 

მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები გააჩინა. ახალმა მენეჯმენტმა ერთ 

თვეში საზმაუს რეფორმის რადიკალური გეგმა წარმოადგინა, რომლის მიხედვითაც არხზე 

საინფორმაციო გამოშვების გარდა ყველა გადაცემა უნდა დახურულიყო. საზოგადოების 

პროტესტის შედეგად, აღნიშნულმა გეგმამ ცვილება განიცადა, თუმცა მალევე ცნობილი გახდა, 

რომ ახალი სატელევიზიო სეზონიდან, შემოდგომაზე, რამდენიმე საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური გადაცემა (მათ შორის რადიო „თავისუფლებასთან“ ერთობლივი პროექტები - 

„ინტერVIEW“ და „წითელი ზონა“) ეთერში აღარ დაბრუნდებოდა. საზოგადოებრივ 

მაუწყებელზე  ხელმძღვანელობის ცვლილების შემდეგ მიმდინარე პროცესები და გადაცემების 

დახურვა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან აღქმული იქნა, როგორც მაუწყებეზლზე 

ხელისუფლებისადმი კრიტიკული აზრის გაქრობის მცდელობა და გაამყარა ეჭვები საზმაუს 

მენეჯმენტის პოლიტიკური დაინტერესებულობის შესახებ23. 

საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესების პარალელურად, გრძელდებოდა 

სასამართლო პროცესი „რუსთავი 2“-ის მფლობელობასთან დაკავშირებით. 2017 წლის 2 

მარტის საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ ტელეკომპანიის საკუთრების უფლება მის 

ყოფილ მფლობელს მიაკუთვნა. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, „რუსთავი 

2“-ის წილებთან დაკავშირებით სამივე ინსტანციის სასამართლოში პროცესის მიმდინარეობა, 

ისევე როგორც საბოლოო გადაწყვეტილება არ აკმაყოფილებდა სამართლიანი სასმართლოს 

მოთხოვნებს და ამყარებდა ვარაუდს პროცესში ხელისუფლების პოლიტიკური ინტერესების 

არსებობის შესახებ.24 „რუსთავი 2“-ის მფლობელის ცვლილების შესახებ უზენაესი 

სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ 

შეაჩერა. სასამართლომ ასევე მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას თავი შეეკავებინა 

კომპანიის სარედაქციო პოლიტიკაში ნებისმიერი გზით ჩარევისგან.25 

აღნიშნულთან ერთად, საყურადღებო ტენდენციას წარმოადგენდა სამი მსხვილი 

ტელეკომპანიის - „იმედის“, „მაესტროს“ და მანამდე ბიძინა ივანიშვილის ოჯახისს 

საკუთრებაში მყოფი GDS-ის ერთ ჰოლდინგში გაერთიანება.  

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში ინფორმირებული არჩევანის 

უზრუნველსაყოფად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გამოირიცხოს  მედიაზე პოლიტიკური 

გავლენების აღქმა. ნებისმიერი მცდელობა მედიაზე გავლენის მოხდენისა უარყოფითად 

აისახება საარჩევნო კამპანიის სრულყოფილად გაშუქებაზე. მედიის დამოუკიდებლობა და 

სარედაქციო პოლიტიკის მრავალფეროვნება თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო 

გარემოს უმნიშვნელოვანესი  გარანტია.   

                                                           
23 ორგანიზაციები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე წითელი ზონასა და ინტერVIEW-ს დახურვის ფაქტებს 

ეხმიანებიან http://www.isfed.ge/main/1242/geo/  
24 არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება, 3 მარტი, 2017; http://www.isfed.ge/main/1199/geo/  
25 სტრასბურგის სასამართლომ რუსთავი 2-ის საქმეზე დროებითი შეჩერების გადაწყვეტილება გააგრძელა, Civil.ge, 

7 მარტი, 2017; http://civil.ge/geo/article.php?id=31092  

http://www.isfed.ge/main/1242/geo/
http://www.isfed.ge/main/1199/geo/
http://civil.ge/geo/article.php?id=31092
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რეკომენდაციები 

 

 საარჩევნო პერიოდში პოლარიზაციის თავიდან აცილებისა და ჯანსაღი პოლიტიკური 

პროცესის შენარჩუნებისათვის უმნიშვნელოვანესია მმართველმა პარტიამ და 

ოპოზიციამ გამოიჩინონ მაქსიმალური ძალისხმევა დიალოგისათვის რათა მიღწეული 

იქნას რეალური კონსესუსი საკონსტიტუციო რეფორმის გარშემო, კონკრეტულად კი 

მისი საკვანძო საკითხის - საარჩევნო სისტემის ცვლილების შესახებ. 

 

 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიუკერძოებლობისა და უწყებისადმი ნდობის 

უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია საქართველოს პარლამენტმა ახალ გენერალური 

აუდიტორად დაამტკიცოს პოლიტიკურად ნეიტრალური კანდიდატი, რომელიც 

იქნება აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობის გარანტი. 

 

 საარჩევნო ადმინისტრაციამ საარჩევნო კომისიების პროფესიული წევრებით 

დაკომპლექტებისას უნდა უზრუნველყოს გამჭვირვალე, კონკრეტულ კრიტერიუმებზე 

და მკაფიო პროცედურებზე დაფუძნებული პროცესი, რომელიც ხელს შეუწყობს 

კვალიფიციურ კომისიის წევრთა შერჩევას და გამორიცხავს პროცესზე პოლიტიკური 

გავლენების განცდას. 

 

 მიუხედავად მოცემული ეტაპისათვის გენდერული კვოტების შესახებ რეგულაციების 

არ არსებობისა, ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობის გაზრდის მიზნით, 

სასურველია პოლიტიკურმა პარტიებმა ნებაყოფლობით მიიღონ შიდა პარტიული 

ზომები საარჩევნო სიებში ქალი კანდიდატების წაახალისებისათვის. ამასთან, 

მნიშვნელოვანია, საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭიროს გენდერული 

კვოტების შემოღების შესახებ ინიციატივას.  

 

 უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საარჩევნო პროცესების მრავალმხრივი, 

განსაკუთრებით კრიტიკული გაშუქება. უნდა გამოირიცხოს მედიის სარედაქციო 

პოლიტიკაში პოლიტიკური და ხელოვნური ჩარევის ნებისმიერი მცდელობა. 

 

 

 

ამ დოკუმენტის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, შეერთებული შტატების 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და ფონდ „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის“ (NED) 

მეშვეობით. ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის მხოლოდ „სამართლიან არჩევნებს“ და შესაძლოა არ 

გამოხატავდეს USAID-ის, აშშ მთავრობის ან NED-ის შეხედულებებს. 

                        


