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I. შესავალი 

 

1. 2022 წლის 10 ოქტომბრის წერილში, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ბატონმა 

შალვა პაპუაშვილმა ითხოვა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამინის 

უფლებების ბიუროს (შემდგომში „ODIHR-ის“) და ვენეციის კომისიის მოსაზრება 

საქართველოს ორგანული კანონის საარჩევნო კოდექსის ცვლილების პროექტსა და 

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 

ცვლილების პროექტის შესახებ (CDL-REF (2022)057). რამდენადაც ეს მოსაზრება შეეხება 

საარჩევნო სფეროს, ის მოამზადეს ერთობლივად ODIHR-მა და ვენეციის კომისიამ.  

2. ვენეციის კომისიის მხრიდან დასკვნა მოამზადეს ბატონმა ნიკოს ალივიზატოსმა, ბატონმა 

მაიკლ ფრენდომ და ქალბატონმა კატარინა პაბელმა, ხოლო ODIHR-ის მიერ სამართლებრივ 

ექსპერტად დაინიშნა ქალბატონი მარლა მორი.  

3. 15-16 ნოემბერს, ერთობლივი დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაშიც იყვნენ ბატონი 

ფრენდო ვენეციის კომისიიდან და ქალბატონი მორი ODIHR-დან, ასევე, ბატონი იანსენი 

ვენეციის კომისიის სამდივნოდან და ქალბატონი დაშუცინა ODIHR-დან, შეხვდა 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკოს), სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, 

პრეზიდენტის კაბინეტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საარჩევნო რეფორმებზე მომუშავე 

ჯგუფის თავმჯდომარეს, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს 

საქართველოს პარლამენტში, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და 

თბილისში წარმოდგენილ საერთაშორისო საზოგადოებას. ეს ერთობლივი მოსაზრება 

ითვალისწინებს ამ შეხვედრების დროს მიღებულ ინფორმაციას. ODIHR და ვენეციის კომისია 

გამოხატავენ მადლიერებას საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოში ევროპის საბჭოს 

წარმომადგენლობის მიმართ ამ ვიზიტის მაღალ დონეზე ორგანიზებისთვის. 

4. ეს მოსაზრება მომზადდა საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის ინგლისურ თარგმანზე 

დაყრდნობით. თარგმანი შესაძლოა სრულად არ შეესაბამებოდეს ორიგინალს ყველა 

საკითხთან მიმართებით. 

5. ეს მოსაზრება შედგენილია მომხსენებლების კომენტარების საფუძველზე. მოსაზრება 

მიიღეს დემოკრატიული არჩევნების საბჭოზე, მის...შეხვედრაზე (ვენეციაში, ...) და შედგა 

აზრთა გაცვლა-გამოცვლა და მის შემდეგ... მიღებულ იქნა ვენეციის კომისიის მიერ 

მის...პლენარულ სესიაზე (ვენეცია, ... 2022). 

 

II. ერთობლივი მოსაზრების მასშტაბი 

6. ერთობლივი მოსაზრების მასშტაბი შეეხება მხოლოდ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებს, 

რომლებიც წარმოდგენილია მოსაზრებისათვის (“ცვლილებების პროექტი“). ამგვარი 

შეზღუდვის გამო, ერთობლივი მოსაზრება არ წარმოადგენს სრულ და ყოვლისმომცველ 

ანალიზს მთელი სამართლებრივი და ინსტიტუციური ჩარჩოსი, რომელზე დაფუძნებითაც 

ტარდება არჩევნები საქართველოში. 
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7. მოცემული რეკომენდაციები ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს, ნორმებსა და 

პრაქტიკას, რომლებიც გაწერილია, მაგალითად, გაეროს სამოქალაქო და პოლიტიკური 

უფლებების საერთაშორისო პაქტში (ICCPR),  ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში 

(ECHR) და მის ფაკულტატურ ოქმებში, ისევე, როგორც ეუთოს ადამიანური განზომილების 

რელევანტურ დებულებებსა და ვენეციის კომისიის კოდექსში საარჩევნო საკითხებში კარგი 

პრაქტიკის შესახებ.1 შესაბამის შემთხვევებში, ისინი ასევე ასახავს სხვა შესატყვის 

დოკუმენტებსა და წყაროებს, ისევე როგორც წინარე სამართლებრივ მოსაზრებებში და ODIHR-

ისა და/ან ვენეციის კომისიის საარჩევნო სადამკვირვებლო ანგარიშებში გამოთქმულ 

რელევანტურ რეკომენდაციებს. 

8.ზემოთქმულის გათვალისწინებით, ODIHR-სა და ვენეციის კომისიას სურთ აღნიშნონ, რომ 

ეს ერთობლივი მოსაზრება არ უშლის ხელს ODIHR-სა და ვენეციის კომისიას დამატებითი 

წერილობითი ან  ზეპირი რეკომენდაციებისა ან კომენტარებისგან შესაბამის საკანონმდებლო 

აქტსა ან დაკავშირებულ კანონმდებლობასთან მიმართებით, რომლებიც შექმნიან 

საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობისათვის მარეგულირებელ ჩარჩოს სამომავლოდ.    

 

III. შემაჯამებელი რეზიუმე 

9. ODIHR და ვენეციის კომისია თანმიმდევრულად გამოხატავენ მოსაზრებას, რომ ნებისმიერი 

წარმატებული ცვლილება საარჩევნო კანონმდებლობაში უნდა ემყარებოდეს მინიმუმ სამ 

ძირითად ელემენტს:  

1) ნათელი და ყოვლისმომცველი კანონმდებლობა, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო 

ვალდებულებებსა და სტანდარტებს და ითვალისწინებს წინარე რეკომენდაციებს; 2) 

კანონმდებლობის მიღება ფართო კონსენსუსის საფუძველზე ყველა შესაბამის 

დაინტერესებულ მხარესთან ფართო საზოგადოებრივი კონსულტაციების შემდეგ; და 3) 

პოლიტიკური ნება ამგვარი კანონმდებლობის კეთილსინდისიერად და სრულად 

განსახორციელებლად. 

კონკრეტულად, ODIHR და ვენეციის კომისია ხაზს უსვამენ, რომ კონსულტაციების ღია და 

გამჭვირვალე პროცესი და ამგვარი კანონმდებლობის მომზადება ზრდის რწმენასა და ნდობას 

მიღებული კანონმდებლობისა და სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი ზოგადად. 

10. გარდა ამისა, ვენეციის კომისია და ODIHR ხაზს უსვამენ საარჩევნო კანონმდებლობის 

სტაბილურობის მნიშვნელობას, რაც წარმოადგენს საარჩევნო პროცესებისადმი 

საზოგადოებრივი ნდობის წინაპირობას და იგულისხმება, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა, და  

განსაკუთრებით მისი ფუნდამენტალური ელემენტები, უნდა შეიცვალოს შემდეგ 

არჩევნებამდე საკმაო დროით ადრე. აგრეთვე, უნდა აღინიშნოს, რომ ODIHR-ის წინარე 

საარჩევნო ანგარიშებსა და ODIHR/ვენეციის კომისიის ერთობლივ მოსაზრებებში, რომლებიც 

 
1  ვენეციის კომისია, საარჩევნო საკითხებზე კარგი პრაქტიკის კოდექსი, CDL-AD(2002)023rev2-cor (Code of Good 

Practice) 
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ეხება საქართველოში არჩევნებსა და საარჩევნო კანონმდებლობას, მეორდება რეკომენდაცია, 

რათა ჩატარდეს საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის ყოვლისმომცველი, სისტემური 

ანალიზი ინკლუზიური კონსულტაციების პროცესის განხორციელებით, რათა ეს 

კანონმდებლობა კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ეუთოს ვალდებულებებს, საერთაშორისო 

სტანდარტებსა და კარგ პრაქტიკას.  

მოცემული ცვლილებები, ნაწილობრივ ცდილობენ ევროკავშირის რეკომენდაციების 

გათვალისწინებას  საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით2 არ ეფუძნება საარჩევნო კოდექსის 

ყოვლისმომცველ ანალიზს და შეეხება მხოლოდ შერჩეულ საკითხებს. ეს იყო და კვლავაც 

შესაძლოა იყოს ყოვლისმომცველი რეფორმის საშუალება, რომელიც საქართველოს კონტექტში 

ხელს შეუწყობდა საარჩევნო კანონმდებლობის სტაბილურობასა და დემოკრატიის 

კონსოლიდაციის მიმდინარე მცდელობებს, საარჩევნო კანონმდებლობის ხშირი გადახედვის 

საჭიროების აღმოფხვრის გზით. 

11. ეს ერთობლივი მოსაზრება მიესალმება დადებით ცვლილებებს საარჩევნო კოდექსის 

ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეესაბამება კანონმდებლობის გაძლიერების 

წინარე რეკომენდაციებს. ამ ცვლილებებს შორისაა შემცირებული ბინადრობის ცენზის 

მოთხოვნა ადგილობრივი არჩევნების კანდიდატებისათვის, ზომები ქვედა დონის საარჩევნო 

ორგანოების წევრებისა და მოქალაქეებზე დამკვირვებლების დამოუკიდებლობის 

გასაზრდელად, დამატებითი საფუძველი საარჩევნო ხმების ავტომატური გადათვლის 

მოსათხოვნად და უკეთ მორგებული ვადები საარჩევნო დავების მოგვარების პროცესში.  

12. მიუხედავად ამ დადებითად ხაზგასასმელი ნაბიჯებისა, ზოგიერთი შემოთავაზებული 

ცვლილება იწვევს შეშფოთებას და ზოგი წინარე რეკომენდაცია, რომელთა მიზანია 

სამართლებრივი ჩარჩოს შემდგომი გაძლიერება და საერთაშორისო სტანდარტებთან და კარგ 

პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანა, არ იყო ადეკვატურად განხილული, ხოლო ზოგი 

საკითხი კვალავაც საჭიროებს ყურადღებას. 

13. ზოგადად, ვენეციის კომისია და ODIHR-ი იძლევიან რეკომენდაციას, განხორციელდეს 

რეკომენდაციები, მოცემული მათ ბოლო მოსაზრებებში, ისევე როგორც ODIHR-ის და 

საპარლამენტო ასამბლეის არჩევნებზე სადამკვირვებლო ანგარიშები. ის საარჩევნო საკითხები, 

რომლებიც ჯერჯერობით არაა შესული ცვლილებების პროექტში შეეხება, სხვა საკითხებთან 

ერთად, საარჩევნო ოლქების დელიმიტაციას, შემზღუდავ ბინადრობის ცენზის მოთხოვნებს 

საპრეზიდენტო და საპარლამენტო კანდიდატებისათვის  და სხვა არასათანადო 

კრიტერიუმებს ამომრჩეველთა და კანდიდატთა დაშვებადობაზე, დამატებით ასპექტებს 

საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტებასთან მიმართებით, დებულებებს ოფიციალური 

თანამდებობის ბოროტად გამოყენების თაობაზე საარჩევნო კამპანიების მიზნებისათვის, 

მაღალი ზღვარი საარჩევნო შემოწირულობებისათვის, რაც გავლენას ახდენს თანასწორი 

საარჩევნო გარემოს არსებობაზე, შემდგომი რეგულირება და ზედამხედველობა  საარჩევნო 

კამპანიების დაფინანსებაზე, მედია კამპანიების რეგულირების შემდგომი დახვეწა, ჩარჩოს 

 
2 ამ რეკომენდაციასთან დაკავშირებით, იხილეთ პარაგრაფი 18. 
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გაძლიერება საარჩევნო დავების მოსაგვარებლად ეფექტიანი სამართლებრივი მექანიზმის 

უზრუნველსაყოფად, ხმების გადათვლა და გაუქმება, და ამომრჩეველთა დაშინების 

პრევენციისათვის მიმართული ზომები. 

14. შესაბამისად, ვენეციის კომისია და ODIHR იმეორებენ თავიანთ რეკომენდაციას, რომ 

საარჩევნო კანონმდებლობის ფართო, სისტემური გადახედვა განხორციელდეს არჩევნებამდე 

საკმაო ხნით ადრე ინკლუზიური კონსულტაციების პროცესზე დაყრდნობით. ამავდროულად, 

ხაზგასმულია რომ წინა რეკომენდაციების ნაწილი შესაძლოა გათვალისწინებულ იქნას 

არსებული კანონმდებლობის კეთილსინდისიერად განხორციელების, წესების ეფექტიანი 

დაცვისა და აღსრულების მეშვეობით. ეს ნაწილობრივ დამოკიდებულია ყველა აქტორის 

პოლიტიკურ ნებაზე, რომელიც უაღრესად მნიშვნელოვანია სრულად დემოკრატიული 

საარჩევნო პროცესის უზრუნველსაყოფად. 

15. არსებულ კანონპროექტებში მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით, ODIHR და ვენეციის 

კომისია ადგენენ შემდეგ ძირითად რეკომენდაციებს, რომლებიც მიზნად ისახავს საარჩევნო 

კოდექსში ცვლილებების შემდგომ გაუმჯობესებას:  

ა. საარჩევნო ადმინისტრაციის ორგანოების ფორმირებისას რეკრუტირებისა და 

შერჩევის პროცესის უფრო მეტად გაძლიერება შერჩევის კრიტერიუმებისა და 

პროცედურების, ასევე, შერჩევის პროცესის გამჭირვალობის გაუმჯობესების გზით. 

ბ. ქალაქის მერობისა და მუნიციპალური საბჭოების კანდიდატებისთვის ბინადრობის 

კრიტერიუმის შემდგომი შემცირება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. 

გ. ხმის მიცემის ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებისთვის რეგულირების ჩარჩოს 

დაფუძნება, რომელიც შეესაბამება კარგ საერთაშორისო პრაქტიკას, გასაგებია რიგითი 

მკითხველისთვის და საკმაო ხნით ადრე მოიცავს ნებისმიერი ახალი ელექტრონული 

საშუალების გამოყენების გეგმას, ამომრჩევლის ეფექტიანი განათლებითა და საარჩევნო 

ადმინისტრაციისთვის ტრენინგების ჩატარებით, ასევე, იმ ყველა მექანიზმის შექმნითა 

და განხორციელებით, რომლებიც უზრუნველყოფს სისტემისადმი საზოგადოებრივი 

ნდობის ამაღლებას. 

დ. გადათვლის ჩატარების მკაფიო და ყოვლისმომცველი კრიტერიუმების დადგენა. 
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16. დამატებით, ODIHR და ვენეციის კომისიას იძლევიან შემდეგ რეკომენდაციებს: 

ე. საოლქო საარჩევნო კომისიის მხრიდან უზრუნველყოფილი იყოს საუბნო საარჩევნო 

კომისიის წევრების შერჩევის არსებითად ღია, კონკურენტული და მიღწევებზე 

დაფუძნებული პროცესი, რომელიც ასახავს კანონმდებლობაში მოცემულ ძირითად 

პრინცებსა და გარანტიებს. 

ვ. პარტიის მიერ დანიშნული წევრებისთვის სტანდარტიზებული ტრენინგ 

სერტიფიცირების მოთხოვნების გაფართოება და სერტიფიკატების ვადის გასვლის 

დადგენა იმისთვის, რომ შერჩეულ კანდიდატებს ჰქონდეთ უახლესი ინფორმაციის 

შესახებ ტრენინგები. 

ზ. სამართლებრივი კრიტერიუმებს განმარტება იმაზე, თუ რომელ საარჩევნო უბნებზე 

იქნება გამოყენებული ელექტრონული საშუალებები. 

თ. სულ ცოტა გარდამავალი პერიოდისთვის მაინც, ამომრჩევლების მაქსიმალური 

რაოდენობის შენარჩუნება იმ უბნებისთვის, სადაც გამოყენებული იქნება 

ელექტრონული საშუალებები, როგორც რეგულარული უბნები, ან სულ ცოტა 

მნიშვნელოვნად არ გაიზარდოს ამომრჩევლების მაქსიმალური რაოდენობა ამ 

უბნებისთვის. დროულად მოხდეს ამომრჩევლების ინფორმირება, თუ ხდება უბნების 

შერწყმა ან ამომრჩევლების გადაწერა ახალ საარჩევნო ლოკაციებზე. 

ი. კენჭისყრის ახალი ტექნოლოგიებისადმი საზოგადოებრივი ნდობის 

ჩამოყალიბებისთვის, კონვენციური საშუალებების (ისეთის, როგორიც არის საარჩევნო 

ყუთში საკონტროლო ფურცლის გამოყენება და იმ ამომრჩევლის მარკირება, რომელმაც 

ბიულეტენი გამოიყენა) შენარჩუნების უზრუნველყოფა იმ საარჩევნო უბნებზე, სადაც 

გამოიყენება ელექტრონული საშუალებები, და კანონში მკაფიოდ მითითება, რომ 

ელექტრონულ და ხელით დათვლას შორის განსხვავებების შემთხვევაში, უპირატესობა 

ენიჭება ხელით დათვლას. მკაფიოდ განმარტება, რომ ტერმინი “ელექტრონული 

კენჭისყრა და დათვლა”, რომელიც კანონპროექტშია გამოყენებული, ეხება იმ 

სპეციალურ ქაღალდის ბიულეტენებს, რომლებიც სკანირდება და ითვლება 

ელექტრონულად და არა ელექტრონული კენჭისყრის მანქანების გამოყენებას. 

კ. ყველა რელევანტური უწყების ძალისხმევის კონსოლიდირება შეზღუდული 

გადაადგილების მქონე ამომრჩევლებისთვის საარჩევნო ადგილების ადაპტირების 

მიმართულებით, და უზრუნველყოფა, რომ ადაპტირებული საარჩევნო შენობები 

ახლოს არის იმ ადგილებთან, რომლებიც ჯერ არ არის ადაპტირებული. 

ლ. განხილულ იქნეს შეზღუდვების გაფართოება სულ ცოტა ბოლო ორი 

არჩევნებისთვის პარტიასთან აფილირებულ დამკვირვებლებზე. 
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მ. უფრო სრულყოფილი და სისტემატიური რეგულაციის შემოღება 

ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების პრევენციისთვის წინა 

ერთობლივ მოსაზრებებში გამოთქმული რეკომენდაციების შესაბამისად. 

ნ. საარჩევნო კოდექსის 77(2) მუხლის ქვეშ საჩივრებისა და აპელაციების წარდგენისა და 

განხილვის ვადების მეტად გაფართოება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. 

17. ეს და დამატებითი რეკომენდაციები მოცემულია ამ ერთობლივი მოსაზრების ტექსტში. 

18. რამდენადაც საქართველო მუშაობს რათა წინ წაწიოს ევროკავშირში საკუთარი 

გაწევრიანების განაცხადი, ODIHR და ვენეციის კომისია მოუწოდებენ ხელისუფლებას, რათა 

გამოიყენონ ეს როგორც მოტივაცია დემოკრატიული პროცესის შემდგომი გამყარებისათვის. 

ყველა სახელმწიფომ უნდა აღიქვას დემოკრატია, როგორც დინამიური პროცესი, რომელიც 

საჭიროებს მუდმივ დიალოგს, ინკლუზიური საპარლამენტო პროცესის მეშვეობით 

სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვას და ხელს უწყობს თანამშრომლობის სულისკვეთებას 

ყველა მონაწილე მხარეს შორის საერთო კეთილდღეობის ინტერესებიდან გამომდინარე. 

19. ვენეციის კომისია და ODIHR გამოთქვამენ მზაობას, დაეხმარონ საქართველოს 

ხელისუფლებას არჩევნებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შემდგომ ანალიზში, მის 

შემდგომ სრულყოფაში საერთაშორისო სტანდარტების და კარგი პრაქტიკის შესაბამისად.  

 

IV. კონტექსტი 

20. 2022 წლის 3 მარტს, საქართველომ შეიტანა განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. 

ევროკომისიამ გამოაქვეყნა მოსაზრება განაცხადთან დაკავშირებით 2022 წლის 17 ივნისს, 

რომელსაც დაეთანხმა ევროპული საბჭო 23 ივნისს და გაიცა რეკომენდაცია, რომ საქართველოს 

მიენიჭოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი იმ პირობით, რომ ის შეასრულებს 12 

პრიორიტეტულ ამოცანას, როგორც ეს არის გაწერილი რეკომენდაციაში3. 

პრიორიტეტები შეეხება საკითხთა ფართო სპექტრს, მათ შორის, არსებული პოლიტიკური 

პოლარიზაციის შემცირებას, სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის გაზრდას, 

საარჩევნო საკანონმდებლო ჩარჩოს დახვეწას, სისტემური სასამართლო რეფორმის 

განხორციელებას, მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის გააქტიურებას, მედია გარემოს 

გაძლიერებას და ადამიანის უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის განმტკიცებას. 

21. შესაბამისად, ჩამოყალიბდა სხვადასხვა საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფები მოცემული 

რეკომენდაციების შესრულებაზე სამუშაოდ, მათ შორის საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე 

ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტთან, სადაც წევრობა 

გათვალისწინებულია საპარლამენტო ფრაქციებისა და ჯგუფების, ცესკოსა და აუდიტის 

სამსახურის წარმომადგენლებისთვის და ორი ადგილი - სამოქალაქო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებისათვის. ამ ჯგუფმა პირველი შეხვედრა ჩაატარა 2022 წლის 18 აგვისტოს. 

როგორც აცხადებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ეს ჯგუფი შეიქმნა როგორც 

 
3 იხილეთ მოსაზრება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე განაცხადის შესახებ. 
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საქართველოს მთავრობის  ძალისხმევის ნაწილი ევროკომისიის 12 პრიორიტეტეტზე  

სამუშაოდ საქართველოსათვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისანიჭებლად. 

კონკრეტულად კი პირველსა და მეორე პრიორიტეტებში აღნიშნულია, რომ „კომისიის 

რეკომენდაციაა საქართველოს მიენიჭოს 

კანდიდატის სტატუსი, შემდეგი პრიოიტეტების განხორციელების პირობით:  

(...), არსებული პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირება, თანამშრომლობის 

უზრუნველყოფა პოლიტიკურ პარტიებს შორის 19 აპრილის შეთანხმების 

სულისკვეთების მიხედვით, ყველა სახელმწიფო ინსტიტუციის სრული 

ფუნქციონირების გარანტირებით, მათი დამოუკიდებლობისა და ეფექტური 

ანგარიშგების, ასევე დემოკრატიული ზედამხედველობის ფუნქციების 

გამყარებით; საარჩევნო კანონმდებლობის შემდგომი გაუმჯობესება, 

ეუთო/ODIHR-ის და  ევროპის საბჭოს/ვენეციის კომისიის მიერ ამ პროცესში 

იდენტიფიცირებული ხარვეზების გამოსწორება.“ 

22. სამმა პოლიტიკურმა პარტიამ მოახდინა სამუშაო ჯგუფის ბოიკოტირება მუშაობის 

დაწყებისთანავე4. თუმცა, ამ პარტიებმა მონაწილეობა მიიღეს პარლამენტის იურიდიულ 

კომიტეტში საკანონმდებლო ცვლილებებზე გამართულ დისკუსიებში.  

23. ODIHR და ვენეციის კომისია მიიჩნევენ სამწუხაროდ, რომ ყველა პარტია არაა ჩართული 

კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში, რაც იქნებოდა ევროკავშირის რეკომენდაციის 

სულისკვეთების შესაბამისად კოლექტიურად პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირება და 

პარტიების თანამშრომლობის უზრუნველყოფა5.  მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულს 

შეუძლია მნიშვნელოვანი პოლიტიკური დიალოგის ხელის შეშლა საარჩევნო რეფორმის 

თემაზე, როგორც დადებითი მოვლენა, აღსანიშნავია, რომ ოპოზიციამ, რომელმაც მოახდინა 

სამუშაო ჯგუფის ბოიკოტირება, შემდგომ წარმოადგინა ერთობლივი ცვლილებების პროექტი 

პარლამენტში, რომელიც ამჟამად არაოფიცილაურად განიხილება პარლამენტში პარტიებს 

შორის6.  

24. 2022 წლის 18 აგვისტოს საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის პირველ 

შეხვედრაზე, ერთ-ერთმა გამოცდილმა საარჩევნო სადამკვირვებლო ორგანიზაციამ 

საქართველოში, თავისუფალი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ 

(ISFED) ვერ მიიღო დაშვება სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობაზე, რამდენადაც  მმართველის 

პარტია აცხადებდა, რომ ამ ორგანიზაციამ „დაკარგა პოლიტიკური მიუკერძოებლობა“.7 

მთავრობის ეს გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე 

 
4 სამუშაო ჯგუფი შედგებოდა საპარლამენტო უმრავლესობის ოთხი წევრისა და პოლიტიკური პატიების გირჩი, 

მოქალაქეები , ევროპელი სოციალისტები და ერთი არა გაწევრიანებული პარლამენტარისგან პარტია 

:საქართველოსათვის“. ენმ-მ, ლელომ და სტრატეგია აღმაშენებელმა განაცხადეს უკმაყოფილება სამუშაო ჯგუფის 

მუშაობის სტილის თაობაზე კონსულტაციების, გამჭვირვალობისა და ინკლუზიურობის მხრივ ახლად შექმნილი 

სამუშაო ჯგუფის და ამით ახსნეს ის მიზეზები თუ რატომ არ ესწრებოდენ შეხვედრებს. 
5იხილეთ ვენეციის კომისიის ანგარიში CDL-AD(2010)025,  ოპოზიციის როლის შესახებ დემოკრატიულ 

პარლამენტში, ასევე რეზოლუცია 1601 (2008) ევროპის საბჭოს სპარლემტო ასამბლეის 
6 ცვლილებების პროექტი წარადგინეს ერთობლივად, ენმ-მ, ლელომ და სტრატეგია აღმაშენებელმა. 
7 გადაწყვეტილება მიიღო სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელმა და მას მხარი დაუჭირა პარლამენტის თავმჯდომარემ. 
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ოპოზიციის წარმომადგენლებმა8. ამ გადაწყვეტილების გაპროტესტების მიზნით, 

მნიშვნელოვანმა სამოქალაქო ორგანიზაციამ, რომელიც ჩართული იყო საარჩევნო რეფორმის 

პროცესში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ (საია), მოახდინა სამუშაო 

ჯგუფის ბოიკოტი. ODIHR-ისა და ვენეციის კომისიის აზრით, ეს ფაქტები ზღუდავს საარჩევნო 

რეფორმის პროცესის ინკლუზიურობას და იწვევს შეშფოთებას ევროკომისიის მეათე 

პრიორიტეტის გათვალისწინებითაც „სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის 

უზრუნველყოფა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ყველა დონეზე“. დადებითი ფაქტია, 

რომ როდესაც პროექტი დასრულდა და წარედგინა პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტს, 

როგორც ISFED-მა, ასევე, საიამ მიიღეს მონაწილეობა შეხვედრაში, სადაც განხილულ იქნა 

ცვლილებების პროექტი, რომელშიც აისახა მათი შეთავაზებები.9 

25. საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების პროექტი, იმ სახით, რომლითაც მათ დაუჭირა მხარი 

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, პარლამენტმა მიიღო პირველი მოსმენით 2022 წლის 5 

ოქტომბერს10.  პროექტს მხარი ძირითადად მმართველი პარტიის წარმომადგენლებმა 

დაუჭირეს, ოპოზიციის წარმომადგენლების უმრავლესობამ კებჭისყრას ბოიკოტი 

გამოუცხადა, რაც მანიშნებელია მიმდინარე პოლიტიკური პოლარიზაციის11, თუმცა, 

პოლიტიკური დიალოგი, განსაკუთრებით კი საპარლმენტო ფორმატში, უაღრესად 

მნიშვნელოვანია დემოკრატიული განვითარებისთვის. ამ კონტექსტში, ნებისმიერი 

პოლიტიკური ძალის მხრიდან საპარლამენტო პროცესის ბოიკოტირება ან ხელის შეშლა, 

მაშინაც კი, თუ ეს კანონისა და საპარლამენტო რეგლამენტის ფარგლებში ხდება, ძალზე დიდ 

სიფრთხილეს მოითხოვს და შესაძლოა მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში იყოს 

გამოყენებული და არ წარმოადგენდეს პოლიტიკური ვაჭრობის ინსტრუმენტს.  

26. ვენეციის კომისია და ODIHR უსვამენ ხაზს, რომ არჩევნების ჩატარების სამართლებრივი 

ჩარჩო უნდა ემყარებოდეს მაქსიმალურად ფართო კონსენსუსს ყველა საარჩევნო სუბიექტს 

შორის და ნებისმიერი ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული ამ პოლიტიკურად 

პოლარიზებულ, მაგრამ საქართველოსთვის გადამწყვეტ მომენტში, რომ მიღწეულ იქნას  

პროცესისადმი საერთო ნდობა. მათ აგრეთვე სურთ, მოიშველიონ განცხადებები, რომლებიც 

გაკეთდა 2021 წლის რეფორმების კონტექსტში, კონკრეტულად კი ის, რომ პროცესის სრულად 

ფლობა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ყველა მონაწილეს შორის დიალოგის გზით, როდესაც 

 
8 ისფედის ამ განცხადების გარდა, 2022 წლის 20 აგვისტოს ოთხი სხვა სამოქალაქო ორგანიზაცია - ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, დემოკრატიის კვლევების ინსტიტუტი, საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია და სოციალური სამართლიანობის ცენტრი გამოვიდენ ერთობლივი განცხადებით და 

განაცხადეს რომ ისინიც წყვეტდენ მონაწილეობას სამუშაო ჯგუფებში, რომლებიც შეიქმნა მმართველის პარტიის 

მიერ სანამ არ მოიხსნებოდა შეზღუდვა ისფედზე. გარდა ზემოაღნიშნულისა, რამდენიმე ოპოზიციონერმა 

პარლამენტარმა გააკეთეს საჯარო განცხადებები, გააკრიტიკეს მმართველი პარტიის გადაწყვეტილება და 

განაცხადეს, რომ ის ახდენდა ილუსტრირებას ნების არასებობის რეალურად ინკლუზიურ კონულტაციებში 

ჩართვისა საარჩევნო რეფორმის საკითხზე. 
9 ორივე ორგანიზაციამ აგრეთვე გამოაქვეყნეს საკუთარი მოსაზრებები ცვლილებების შესახებ. 
10 ახლანდელი საპარლამენტო გრაფიკის მიხედვით, ცვლილებების მიღება მესამე მოსმენით იგეგემება არაუგვიანეს 

2022 წლის 13 დეკემბრისა. 
11 143 მოქმედი პარლამენტარიდან 83-მა მხარი დაუჭირა პროექტს (7 მანდატი არაა შევსებული): 80 მხარდამჭერი 

იყო უმრავლესობიდან: ქართული ოცნება ( 73 ხმა 75-დან), ხალხის ძალა (9-დან 5 მხარდამჭერი) და ევროპელი 

სოციალისტები (4-დან 2 მხარდამჭერი). გარდა ამისა, 3 ხმა იყო ოპოზიციიდან: გირჩი (2 ხმა 4-დან),და მოქალაქეები 

(1 ხმა ორიდან). დანარჩენმა ოპოზიციამ (52 პარლამენტარი) არ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში. 
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წამყვანი სურვილი იქნება საქართველოს დემოკრატიის დაცვა და განმტკიცება12. აღნიშნულის 

გათვალისწინებით, რეკომენდებულია, რომ ძალისხმევა, მიმართული ცვლილებების 

პროექტთან დაკავშირებით პოლიტიკურ ფრაქციებს შორის კონსენსუსის მიღწევაზე, 

გაგრძელდეს და სათანადოდ იქნას გათვალისწინებული სხვადასხვა მონაწილე მხარის, მათ 

შორის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების წინადადებები. 

27. ცვლილებების პროექტი, რომლებზეც მოთხოვნილია ერთობლივი მოსაზრება, შეეხება 

სხვადასხვა საარჩევნო საკითხს, მათ შორის, საარჩევნო ადმინისტრაციის ორგანოების 

ფორმირებას, კანდიდატების დასაშვებობასა და დასახელებას, ელექტრონულ კენჭისყრასა და 

დათვლას, ხმის მიცემას  ეტლით მოსარგებლეთათვის, ხმების გადათვლას, საარჩევნო 

დამკვირვებლების მიუკერძოებლობის უზრუნველმყოფი ზომების მიღებას და საარჩევნო 

დავებსა და სამართალდარღვევებს. ზოგი, მაგრამ არა ყველა შეთავაზებული  ცვლილება 

ხვდება ევროკომისიის ზემოაღნიშნული მეორე პრიორიტეტის ქვეშ, რომელიც შეეხება 

საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას ეუთო/ODIHR-ისა და ევროპის საბჭოს/ვენეციის კომისიის 

მიერ იდენტიფიცირებული ყველა ხარვეზის აღმოფხვრის მიზნით. 

 

V. ანალიზი და რეკომენდაციები 

ა. წინასწარი კომენტარები – საარჩევნო კანონმდებლობის სტაბილურობა  

28. საარჩევნო კანონმდებლობას უნდა ახასიათებდეს გარკვეული სტაბილურობა, რაც მას 

დაიცავს პარტიული პოლიტიკური მანიპულაციებისგან. საერთაშორისო კარგი პრაქტიკა ხაზს 

უსვამს საარჩევნო კანონმდებლობის სტაბილურობის მნიშვნელობას და იმ ზეგავლენას, რაც 

ხშირ ცვლილებებს შეიძლება ჰქონდეს საზოგადოებრივ ნდობაზე13. ხშირმა ცვლილებებმა 

შესაძლოა დააბნიოს ამომრჩევლები, პარტიები და კანდიდატები, გაართულოს კომპეტენტური 

საარჩევნო უწყებებისთვის კანონის აღსრულება, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს შეცდომები 

საარჩევნო პროცესში და, შედეგად, არჩეული ორგანოებისადმი უნდობლობა. ODIHR-ის 

საარჩევნო-სადამკვირვებლო წინა ანგარიშებსა და ODIHR/ვენეციის კომისიის ერთობლივ 

მოსაზრებებში, რომლებიც დაკავშირებული იყო ქართულ არჩევნებსა და საარჩევნო 

კანონმდებლობასთან, აღინიშნებოდა რეკომენდაცია, რომ ჩატარდეს საქართველოს საარჩევნო 

კანონმდებლობის ყოველისმომცველი სისტემური გადახედვა ინკლუზიური 

კონსულტაციების პროცესის მეშვეობით  ეუთოს რეკომენდაციებთან, საერთაშორისო 

სტანდარტებსა და კარგ პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით14. ახლანდელი 

ცვლილებები, თუმცა ნაწილობრივ მიზნად ისახავენ ევროკავშირის რეკომენდაციის 

შესრულებას საარჩევნო რეფორმის შესახებ, არ ეფუძნება საარჩევნო კოდექსის სრულ 

გადახედვას და ეხება მხოლოდ კონკრეტულ საკითხებს. საარჩევნო კანონმდებლობის 

საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უკეთ უზრუნველსაყოფად, ვენეციის კომისია 

და ODIHR იძლევიან რეკომენდაციას, ჩატარდეს ყოვლისმომცველი რეფორმა, რომელიც ხელს 

 
12 იხილეთ ვენეციის კომისია და ოდირი, CDL-AD(2021)026, სასწრაფო ერთობლივი მოსაზრება საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსზე. 
13 იხილეთ ვენეციის კომისია, Code of Good Practice in Electoral Matters, CDL-AD(2002)023rev2-cor. 
14 იხილეთ ოდირისა და ვენეციის კომისიის წინა ანგარიშები საქართველოს არჩევნების თაობაზე 
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შეუწყობს საარჩევნო კანონმდებლობის სტაბილურობასა და დემოკრატიის 

კონსოლიდაციისკენ მიმართულ მიმდინარე ძალისხმევას, საარჩევნო კანონში ხშირი 

ცვლილებების  შეტანის საჭიროების აღმოფხვრის გზით. 

ბ. საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირება 

29. რამდენიმე ცვლილების პროექტი შეეხება საოლქო საარჩევნო კომისიების (DECs) და საუბნო 

საარჩევნო კომისიების (PECs) ფორმირებას. ზოგიერთი შემოთავაზებული ცვლილება - 

შემდგომ დეტალურად აღწერილი - მიზნად ისახავს საარჩევნო ადმინისტრაციის 

მიუკერძოებლობის გაზრდასა და ინსტიტუციური შესაძლებლობის გაძლიერებას; 

საზოგადოებრივი ნდობის ამაღლებას საარჩევნო ადმინისტრაციისა და პროცესის მიმართ. 

გარკვეულწილად, ეს ცვლილებები შეეხება ძირითად საკითხებსა და რეკომენდაციებს, 

რომლებიც წარმოადგინეს  მოქალაქეებმა და საერთაშორისო დამკვირვებლებმა უკანასკნელ 

არჩვენებზე მიუკერძოებლობისა და კომპეტენციის ნაკლებობის შესახებ, კერძოდ, ხმების 

დათვლისას და შემაჯამებელი ოქმების მომზადებისას ქვედა დონის საარჩევნო 

ადმინისტრაციებში. თუმცა, ცვლილებების პროექტი არ ითვალისწინებს ODIHR-ისა და 

ვენეციის კომისიის განმეორებად რეკომენდაციებს საარჩევნო კომისიების ფორმირებისას 

რეკრუტირებისა და შერჩევის პროცესის ძირეულად გამყარებაზე, კონკრეტულად კი უპარტიო 

წევრების დანიშვნასა და ამ პროცესის გამჭვირვალობაზე. აღნიშნული რეკომენდაციები აქაც 

მეორდება15. 

29. ერთ-ერთი წინადადების მიხედვით შეთავაზებულია დამატებითი დისკვალიფიკაცია 

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრებისათვის კოდექსის მე-20 და 24-ე მუხლებში, 

შესაბამისად. კერძოდ, პიროვნება ვერ იქნება არჩეული უფრო მაღალი დონის საარჩევნო 

ადმინისტრაციაში როგორც კომისიის უპარტიო წევრი,  თუ ის იყო პარტიის მიერ დანიშნული 

კომისიის წევრი, არჩევნების სუბიექტი ან საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი ბოლო ორი 

საერთო არჩევნების ან რიგგარეშე არჩევნების დროს ან ის იყო პარტიის შემომწირველი 

საერთო არჩევნების ან რიგგარეშე არჩევნების წლის დასაწყისიდან16. ეს საკანონმდებლო 

მცდელობა, გამორიცხონ პარტიასთან აფილირებული პირები უპარტიო საარჩევნო 

ადმინისტრატორების შერჩევის დროს არის დადებითი ფაქტი, რომელიც გარკვეულწილად 

ითვალისწინებს ODIHR-ის უკანასკნელ საარჩევნო-სადამკვირვებლო ანგარიშებსა და 

ვენეციის კომისია/ODIHR-ის ერთობლივ მოსაზრებებს ქვედა დონის პროფესიონალი 

კომისიების წევრების მიუკერძოებლობის შესახებ.  

30. საარჩევნო კოდექსის მუხლი 24 და მუხლი 25.1-ის  ცვლილებების პროექტი გვთავაზობს 

მოთხოვნის შემოღებას, რომ პირს ჰქონდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის სერტიფიკატი, 

რათა დაინიშნოს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად და ჰქონდეს საოლქო საარჩევნო 

კომისიის მენეჯმენტის სერტიფიკატი, რათა გახდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის 

 
15 იხილეთ ვენეციის კომისია და ოდირის, CDL-AD(2021)026, ერთობლივი მოსაზრება საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსზე, პარაგრაფი 15.  

16 ეს პროექტი ეწინააღმდეგება არსებულ  მუხლი 24(2) საარჩევნო კოდექსის. 
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ხელმძღვანელი17. ეს ზომები მისასალმებელია, რადგან ისინი შეესაბამება ODIHR-ის წინა 

რეკომენდაციებს18. თუმცა, ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს გარკვეულ 

გამონაკლისებს ამ სერტიფიკატების მფლობელებისთვის, კერძოდ კი პარტიის მიერ 

დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის19. ამ მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ 

საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად, სტანდარტულ ტრენინგები უნდა იყოს 

ხელმისაწვდომი კომისიების ყველა წევრისათვის, მათ შორის, პოლიტიკური პარტიების მიერ 

დანიშნული წევრებისათვის20. შესაბამისად, ვენეციის კომისია და ODIHR იძლევიან 

რეკომენდაციას, რომ  სტანდარტიზებული ტრენინგის სერტიფიკატი, აგრეთვე, 

ვრცელდებოდეს პარტიების მიერ დანიშნულ კომისიის წევრებზეც. გარდა ამისა, უნდა 

განისაზღვროს სერტიფიკატების ვალიდურობის პერიოდი, რათა შერჩეულ კანდიდატებს 

შეეძლოთ უახლესი ტრენინგების გავლა. აგრეთვე, უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად 

არჩევნების დღის პროცედურების შესახებ ტრენინგის ხარისხის გარკვეული გაუმჯობესებისა, 

ODIHR-ისა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები ტრენინგების გაუმჯობესებასთან 

დაკავშირებით, კვლავაც ძალაშია, განსაკუთრებით ხმების დათვლასა და შემაჯამებელ 

ოქმებთან დაკავშირებით21. ინსტიტუციონალური შესაძლებლობები და ადეკვატური 

რესურსები უნდა იყოს გარანტირებული სერტიფიკატის მინიჭების პროცესის ეფექტური 

იმპლემენტაციის უზრუნველსაყოფად. 

31. იმისდა მიუხედავად, რომ ზემოაღნიშნული ცვლილებების პროექტი წარმოადგენს 

მისასალმებელ ცვლილებებს, ისინი არ შეესაბამება ODIHR-ის განმეორებად რეკომენდაციებს, 

რათა უზრუნველყოფილი იყოს დამსახურებაზე დაფუძნებული შერჩევის პროცესი საოლქო 

საარჩევნო კომისიის/საუბნო საარჩევნო კომისიის უპარტიო წევრებისათვის, შერჩევის 

კრიტერიუმების დახვეწით, რეკრუტირებისა და შერჩევის პროცესის გაუმჯობესებით, მათ 

შორის განაცხადების წარდგენის და განხილვის ვადების გაზრდით და შერჩევის პროცესის 

გამჭვირვალობის მეშვეობით. მოცემული რეკომენდაციები ეფუძნება ხარვეზებს, რომლებიც 

იდენტიფიცირებულ იქნა ბოლო არჩევნების დროს ქვედა დონის კომისიის წევრების შერჩევის 

პროცესში - რაც აწარმოა ცესკომ საოლქო კომისიებისათვის, საოლქო საარჩევნო კომისიამ კი 

საუბნო კომისიებისათვის – რის შედეგადაც მივიღეთ რეალურად ღია, გამჭვირვალე და 

ინკლუზიური არჩევნების ნაკლებობა. მოცემული ODIHR/ვენეციის კომისიის ერთობლივი 

მოსაზრება იმეორებს ამ რეკომენდაციებს და, აგრეთვე, იძლევა რეკომენდაციებს, რათა 

გაუმჯობესდეს ცესკოს უპარტიო წევრების შერჩევის პროცესი22.  

 
17 კანონით განსაზღვრულია, რომ PEC -ის ხელმძღვანელობა არიან PEC -ის თავმჯდომარე, თავმჯდომარის 

მოადგილე და მდივანი.18 2017 წლის ოდირის საარჩევნო ანგარიშში რეკომენდირებულია რომ PEC -ის 

ხელმძღვანელობა შეირჩეს მომზადებული და დატრენინგებული სერტიფიცირებული პირებისგან წინარე 

საარჩევნო გამოცდილებით. 
18 2017 ODIHR ანგარიში  და 2020 წლის ანგარიში 
19 გარდა ამისა, ცვლილებების პროექტით, PEC -ის წევრები უბნებზე ფორმირდებიან განსაკუთრებულ 

შემთხვევებში და საზღვარგარეთ არა აქვთ სერტიფიკატის მოთხოვნა. 
20 ვენეციის კომისია, საარჩევნო საკითხებზე კარგი პრაქტიკის კოდექსი, CDL-AD(2002)023rev2- cor, Guideline II.3.1(g) 

და პარაგრაფი 84 განმარტებითი ბარათის. 
21 მაგალითად, 2021 წლის აპრილის ერთობლივი მოსაზრება რეკომენდაციას იძლევა დამატებით ტრენინგებისა 

შემაკამებელ ოქმებზე, იხილეთ ვენეციის კომისია/ოდირი მოსაზრება CDLAD(2021)022, პარაგრაფი 60. 
22 CDL-AD(2021)026; CDL-AD(2021)022   
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32. ცვლილების კიდევ ერთი პროექტი (საარჩევნო კოდექსის ახალი მუხლი 25.1) ძირეულად 

ცვლის საუბნო საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელობის დანიშვნის პროცესს. მოცემული 

კანონმდებლობის შესაბამისად, საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელობა აირჩევა 

საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისგან, რომლებიც შეირჩევიან საოლქო საარჩევნო 

კომისიის მიერ (ეს შეეხება არა პარტიების მიერ დანიშნულ წევრებს), იმ პირობით, რომ 

კანდიდატი მიიღებს საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ შერჩეული საუბნო კომისიის 

წევრების ხმათა უმრავლესობას. ამის სანაცვლოდ, კანონი სთავაზობს საოლქო კომისიებს 

უფლებამოსილებას, პირდაპირი წესით აირჩიონ საუბნო საარჩევნო კომისიის 

ხელმძღვანელობა ღია კონკურსით, რაც გაწერილია საუბნო კომისიის წევრების 

შერჩევისათვის მუხლი 24 და მუხლი 25 საარჩვენო კოდექსის და ცესკოს განკარგულებაში, 

რომელიც განსაზღვრავს პროცედურას, პირობებსა და ვადებს23. საუბნო საარჩევნო კომისიების 

მიუკერძოებლობისადმი დაბალი საზოგადოებრივი ნდობის გამო, როგორც გამოჩნდა წინა 

არჩევნების დროს,24 ამ ზომამ შესაძლოა აამაღლოს ნდობა საუბნო საარჩევნო კომისიების 

ხელმძღვანელობის შერჩევისადმი  საოლქო კომისიების დონეზე ღია კონკურსის წესით. 

თუმცა, ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ საუბნო კომისიების შერჩევისას საოლქო 

კომისიების წევრების მიერ, პროცედურა, პირობები და ვადები უნდა იყოს რეალურად ღია, 

კონკურენტუნარიანი, დამსახურებაზე დაფუძნებული და სრულად გამჭვირვალე. ეს 

პრინციპები და გარანტიები გამყარებული უნდა იყოს კანონმდებლობით. 

33. ამის გარდა, საარჩევნო კოდექსის 25.14 მუხლის ცვლილების პროექტი უზრუნველყოფს, 

რომ ახლად არჩეული საუბნო საარჩევნო კომისიების (ანუ მათი წევრების) უფლებამოსილება 

დაიწყოს არჩევნებამდე 30-ე დღეს. არსებული დებულების მიხედვით განსაზღვრულია, რომ 

საუბნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება იწყება საუბნო კომისიის სხდომის პირველ დღეს. 

ამავდროულად, არსებული მუხლი 25 (21) საარჩევნო კოდექსის, რომელიც ავალდებულებს 

საუბნო კომისიას ჩაატარონ პირველი სხდომა „არაუგვიანეს 30 დღით ადრე“ არჩევნების 

დღემდე და მუხლი 22(1) საარჩევნო კოდექსის ანიჭებს უფლებამოსილებას საოლქო კომისიას, 

მოიწვიოს საუბნო კომისიის პირველი სხდომა, უნდა იყოს გაუქმებული. ეს ცვლილება 

მოაწესრიგებს საუბნო კომისიის უფლებამოსილების დაწყების ვადებს, მაგრამ არ აღკვეთავს 

რისკს, რომ ზოგმა საუბნო კომისიამ შესაძლოა მეტისმეტად გვიან დაიწყონ მუშაობა 

იმისათვის, რომ შეძლონ ეფექტიანად განახორციელონ საკუთარი ვალდებულება. ვენეციის 

კომისია/ODIHR ამიტომ გთავაზობენ, რომ კანონმა დაადგინოს ყველა საუბნო კომისიისათვის 

არჩევნებამდე 30-ე დღეს პირველი სხდომის ჩატარება. 

 

გ. კანდიდატის პასიური საარჩევნო უფლება და კანდიდატურის დასახელება 

34. ცვლილებების პროექტი მოიცავს ცვლილებებს კანდიდატების პასიური საარჩევნო 

უფლებისა და კანდიდატების დასახელების პროცესთან დაკავშირებით, რასაც უფრო მეტად 

მოჰყავს დებულებები შესაბამისობაში  საერთაშორისო კარგ პრაქტიკასთან და შესაძლოა ასევე 

 
23 In a meeting with the CEC Deputy Chairperson, it was noted that the CEC had recommended this amendment to the 

parliamentary Working Group as a transparency and inclusivity measure 
24 2021 ODIHR EOM ანგარიში. 
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ემსახურებოდეს კანდიდატებისა და პოლიტიკური პარტიების არჩევნებში მონაწილეობის 

ხელმისაწვდომობის გაზრდასაც. 

35. შემოთავაზებული ცვლილებების მიხედვით, მერობისა და მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს წევრობის კანდიდატებისთვის მოქმედი ხუთწლიანი ბინადრობის მოთხოვნა 

ერთ წლამდე შემცირდება.25 მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო კარგი პრაქტიკა 

მხოლოდ ადგილობრივ ან რეგიონალურ არჩევნებში უშვებს მოქალაქეებისათვის 

ბინადრობის ხანგრძლივობის მოთხოვნის დაწესებას, აღნიშნული ვადა არ უნდა 

აღემატებოდეს ექვს თვეს (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საქმე ეხება ეროვნული 

უმცირესობების დაცვას).26 აღნიშნულის მსგავსად, ODIHR-იც ადრე რეკომენდაციას უწევდა 

ხუთწლიანი ბინადრობის მოთხოვნის მოხსნას.27 ვენეციის კომისიისა და ODIHR-ის 

რეკომენდაციაა, რომ ბინადრობის მოთხოვნა ან ექვს თვემდე  შემცირდეს ან საერთოდ 

გაუქმდეს. გარდა ამისა, ისევ ძალაში რჩება 10-წლიანი ბინადრობის მოთხოვნა პარლამენტის 

წევრობის კანდიდატებისთვის და 15-წლიანი ბინადრობის მოთხოვნა პრეზიდენტობის 

კანდიდატებისთვის, რაც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო კარგ პრაქტიკას, რომლის 

მიხედვითაც არ უნდა დაწესდეს ბინადრობის მოთხოვნები ეროვნულ დონეზე 

არჩევნებისთვის.28 ამასთან დაკავშირებით, გათვალისწინებულია ვენეციის კომისიისა და 

ODIHR-ის წინა რეკომენდაციები საპრეზიდენტო და პარლამენტის წევრობის 

კანდიდატებისთვის ბინადრობის მოთხოვნების გაუქმების, ასევე, პასიურ საარჩევნო 

უფლებაზე სხვა არასათანადო კრიტერიუმების გაუქმების შესახებ.29 

36. ცვლილებების პროექტი მნიშვნელოვნად ამცირებს იმ კანდიდატთა მინიმალურ 

რაოდენობას, რომლებიც პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა შეიყვანოს კანდიდატთა სიაში 

როგორც საპარლამენტო, ასევე ადგილობრივი საკრებულოს არჩევნების შემთხვევაში. 

შედეგად, საპარლამენტო არჩევნებისათვის საარჩევნო კოდექსის 115-ე მუხლის მე-3 პუნქტით 

გათვალისწინებული პარტიულ სიებში შესაყვანი კანდიდატების მინიმალური რაოდენობა 

100-დან 76-მდე შემცირდება (სულ 150 საპარლამენტო მანდატია). ადგილობრივი 

საკრებულოს არჩევნებისათვის საარჩევნო კოდექსის 143-ე მუხლის მე-3 პუნქტით 

გათვალისწინებული პარტიულ სიებში შესაყვანი კანდიდატების მინიმალური რაოდენობა 

განახევრდება - პროპორციული სისტემით ასარჩევი წევრების მინიმალური რაოდენობიდან 

არანაკლებ ნახევრამდე რაოდენობის დასახელების შედეგად. ამასთან დაკავშირებით, 

 
25 საარჩევნო კოდექსის 134(1), 141(6), 143(3) და (8), 144(5), 145(6), 158(8) და 167(1) და (9) მუხლების ცვლილებების 

პროექტი. 
26 იხილეთ ვენეციის კომისია, საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსი, CDL-AD(2002)023rev2-cor, 

სახელმძღვანელო I.1.1(c) და განმარტებითი ანგარიშის მე-6 პუნქტი. 
27 იხილეთ ODIHR-ის არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების შესახებ საბოლოო 

ანგარიში. 
28 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილების თანახმად, ყველა საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წლის საპრეზიდენტო 

არჩევნების შემდეგ ირიბი წესით უნდა ჩატარდეს. კონსტიტუცია ადგენს საპრეზიდენტო და პარლამენტის 

წევრობის კანდიდატებისთვის ბინადრობის მოთხოვნას.  
29 იხილეთ ODIHR-ის არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიშები 2018 წლის საპრეზიდენტო და 

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. პასიურ საარჩევნო უფლებაზე სხვა არასათანადო კრიტერიუმები 

მოიცავს ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირების პრეზიდენტად არჩევის აკრძალვას და ადგილობრივი არჩევნების 

კანდიდატებისთვის ქართული ენის ცოდნის მოთხოვნას.  
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აღსანიშნავია, რომ საარჩევნო სისტემის არჩევანი სახელმწიფოს სუვერენული 

გადაწყვეტილებაა, მაგრამ იმ პირობით, რომ ეს სისტემა უნდა შეესაბამებოდეს ეუთოს 

ვალდებულებების დოკუმენტში ასახულ პრინციპებს, საარჩევნო საკითხებში კარგი 

პრაქტიკის კოდექსს და სხვა საერთაშორისო ნორმებს.30 ასევე, აღსანიშნავია, რომ ამ 

ცვლილებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს არჩევნებში მცირე თუ რეგიონალური პარტიების უფრო 

მეტ ჩართულობას და წარმომადგენლობას როგორც ეროვნულ, ისე ადგილობრივ დონეზე - 

პოლიტიკური პლურალიზმის პრინციპის შესაბამისად.31 ამ მხრივ, შეიძლება 

გასათვალისწინებელი იყოს სიებში კანდიდატთა მინიმალური რაოდენობის შემდგომი 

შემცირება ან გაუქმება. 

 

დ. ელექტრონული საშუალებები საარჩევნო დღის პროცესში 

37. ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს საარჩევნო კოდექსის ახალ VIII1 თავს - 

„კენჭისყრა ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით“, რომელიც მნიშვნელოვნად 

აფართოებს არჩევნების დღეს ელექტრონული საშუალებების გამოყენებას, როგორც 

ელექტრონული ტექნოლოგიის, ისე გეოგრაფიული თვალსაზრისით. 2021 წლის 

ადგილობრივ არჩევნებში ცესკო უფლებამოსილი იყო გამოეყენებინა ელექტრონული 

საშუალებები საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა გადამოწმების, ხმის მიცემის და ხმების 

დათვლის, შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის მიზნით და სარგებლობდა ფართო 

დისკრეციით იმის გადასაწყვეტად, თუ რომელ ადგილმდებარეობებზე უნდა ყოფილიყო 

ტექნოლოგია გამოყენებული.32 2021 წლის არჩევნებზე ცესკომ  ელექტრონული საშუალებები 

გამოიყენა შეზღუდული მოცულობით, რაც მოიცავდა თბილისის ერთ ოლქში და სხვა ორი 

რეგიონის შერჩეულ საარჩევნო უბანში მხოლოდ დათვლისათვის ბიულეტენების ციფრულ 

ფორმატში გადაყვანის საპილოტე პროექტს.33 მოქმედი ცვლილებების პროექტის მიხედვით, 

საარჩევნო უბნებზე ამომრჩეველთა გადამოწმების, კენჭისყრისა და ხმის დათვლის და 

შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პროცესი ცესკოს დადგენილებით განსაზღვრულ საარჩევნო 

ოლქებში/უბნებში უნდა წარიმართოს ელექტრონული საშუალებებით, იმგვარად, რომ 

აღნიშნულმა საარჩევნო ოლქებმა/საარჩევნო უბნებმა საქართველოს ამომრჩეველთა საერთო 

რაოდენობის არანაკლებ 70% მოიცვას. დაინტერესებულ მხარეთა განმარტებით, 

კანონპროექტში ტერმინი „ელექტრონული კენჭისყრა და ხმის დათვლა“ გულისხმობს 

სპეციალური ქაღალდის ბიულეტენებს, რომელთა ციფრულ ფორმატში გადაყვანა ხდება 

 
30 ეს მოიცავს, მათ შორის, გამჭვირვალობის, უნივერსალურობისა და ამომრჩეველთა ხმის უფლების თანასწორობის 

მოთხოვნებს და კანდიდატებსა და პოლიტიკურ პარტიებს შორის დისკრიმინაციის აკრძალვას. 
31 მცირე საპარლამენტო პარტიებთან შეხვედრებისას ODIHR-სა და ვენეციის კომისიას აცნობეს, რომ მიღებული 

პრაქტიკაა ასეთი პარტიების მიერ სიებში ბევრი „გამოგონილი“ კანდიდატის შეყვანა, რათა მიაღწიონ დადგენილ 

მინიმალურ რაოდენობას. შემოთავაზებული შემცირება ემსახურება ამგვარი ცუდი პრაქტიკის თავიდან აცილებას. 
32 გარდამავალი დებულება მოითხოვდა მხოლოდ ელექტრონული საშუალებებით ბიულეტენების დათვლას სულ 

მცირე იმდენ უბანზე, რამდენიც საჭირო იქნებოდა „საარჩევნო ოლქის სოციოლოგიურად ვალიდური შედეგების 

გამოსავლენად“. 
33 2021 წლის არჩევნებზე ცესკომ მხოლოდ დასათვლელად გამოიყენა ბიულეტენების ელექტრონული სკანერები, 

და გამოიყენა ისინი თბილისის კრწანისის რაიონში, ხოლო 2022 წელს ჩატარებული შუალედური არჩევნების დროს 

- ბათუმის თოთხმეტ უბანზე და სენაკის სამ უბანზე. 
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ელექტრონულად და არა ელექტრონული კენჭისყრის აპარატების გამოყენებას. 

პროექტისთვის უკეთესი იქნებოდა მკაფიოდ ყოფილიყო მითითებული, რომ ამომრჩეველი 

თავის არჩევანს აღნიშნავს  ქაღალდის ბიულეტენის გამოყენებით, რომელიც შემდეგ 

გადაყვანილი იქნება ციფრულ ფორმატში. შემოთავაზებული ცვლილებები არ შეიცავენ რაიმე 

კრიტერიუმს, რომელთა საფუძველზეც ცესკო მიიღებს გადაწყვეტილებას, თუ რომელ 

საარჩევნო უბნებზე გამოიყენებს ელექტრონულ საშუალებებს და ზოგიერთმა 

დაინტერესებულმა მხარემ ცესკოს მიმართ ნდობის ნაკლებობა დააფიქსირა ასეთი 

დისკრეციის მიუკერძოებლად გამოყენების მიმართ. ამის გათვალისწინებით, ODIHR-ისა და 

ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაა კანონმდებლობაში ამგვარი კრიტერიუმების დაზუსტება 

- პროცესისადმი ნდობის გასაძლიერებლად და ელექტრონული კენჭისყრისა და ხმების 

დათვლის ზომების შერჩევითობის პრინციპზე გამოყენების მიმართ არსებული აღქმის 

თავიდან აცილების მიზნით. 

38. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული საშუალებების გამოყენებამ შეიძლება 

გააადვილოს პროცესი და შეამციროს ადამიანური შეცდომის ან განზრახი დარღვევების 

რისკები, არსებობს თვისობრივი სირთულეები და რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია 

ელექტრონულ კენჭისყრასთან და ხმების დათვლასთან. ზოგადად,  სახელმწიფოების მიერ 

კენჭისყრის ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა საპილოტე საფუძველზე ჩვეულებრივ 

პრაქტიკას წარმოადგენს.34 ჯერჯერობით,  გასულ არჩევნებზე მხოლოდ შეზღუდული 

საპილოტე პროექტები განხორციელდა და ტექნოლოგიის მკაცრი ტესტირება მომავალი 

არჩევნების წინ ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, მიზანშეწონილია ცესკოს მიერ 

საპილოტე პროექტების შემდგომი შესწავლა, რაც იქნება არჩევნებთან დაკავშირებული 

ტექნოლოგიების სამომავლოდ უფრო ფართოდ გამოყენებისათვის ეფექტური დაგეგმვისა და 

განხორციელების მთავარი ინსტრუმენტი. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ელექტრონული 

საშუალებების პირველად გამოყენება იყოს სათანადოდ დაგეგმილი და წინასწარ 

მომზადებული, განხორციელდეს ამომრჩეველთა ეფექტური განათლება და საარჩევნო 

ადმინისტრაციის ტრენინგი და  სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის გასაძლიერებლად 

მიღებულ იქნას ყველა ზომა. 

39. ასევე აღსანიშნავია, რომ შემოთავაზებული ცვლილებებით იმ საარჩევნო უბანზე, 

სადაც არჩევნები ელექტრონული საშუალებებით ჩატარდება ამომრჩეველთა რაოდენობა 

3000-ს არ უნდა აღემატებოდეს (მაშინ როცა სხვა ჩვეულებრივ საარჩევნო უბნებზე მაქსიმუმ 

1500 ამომრჩეველი იქნება დაშვებული).35 მიუხედავად იმისა, რომ ამომრჩეველთა 

ელექტრონული გადამოწმება და ბიულეტენების დათვლა შეიძლება გვთავაზობდეს უფრო 

ეფექტურ პროცესს, ვიდრე ამომრჩეველთა ჩვეულებრივი გადამოწმება და ხმების ხელით 

დათვლა, ამომრჩეველთა რაოდენობის გაორმაგება შეიძლება მაინც მაღალი მაჩვენებელი 

იყოს, განსაკუთრებით კი ახლად დანერგილი ელექტრონული საშუალებების გამოყენების 

 
34 იხილეთ წევრი სახელმწიფოებისადმი მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2017)5  ელექტრონული 

კენჭისყრის სტანდარტების შესახებ, სტანდარტი 27. აგრეთვე წინა ერთობლივი დასკვნები, მაგ. ვენეციის კომისია 

და ODIHR, CDL-AD(2016)019, ერთობლივი მოსაზრება სომხეთის საარჩევნო კოდექსის პროექტის შესახებ 2016 წლის 

18 აპრილის მდგომარეობით, პუნქტი 66. 
35 საარჩევნო კოდექსის 76.3 მუხლის მე-2 ნაწილის პროექტი. 
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გარდამავალ პერიოდში. გარდა ამისა, სავარაუდოდ, ამომრჩევლები მათი ბიულეტენების 

ციფრულ ფორმატში გადაყვანას უფრო მეტ დროს ანდომებენ, ვიდრე ბიულეტენის პირდაპირ 

ყუთში ჩაყრას დაჭირდებოდა.36 ამიტომ, ვენეციის კომისიისა და ODIHR-ის რეკომენდაციაა, 

რომ შუალედური პერიოდის განმავლობაში მაინც, ამომრჩეველთა მაქსიმალური რაოდენობა 

იმ უბნებზე, სადაც ელექტრონული საშუალებები გამოიყენება, იგივე დარჩეს ან 

მნიშვნელოვნად არ აღემატებოდეს რეგულარული უბნებისათვის განსაზღვრულ 

ამომრჩეველთა მაქსიმალურ რაოდენობას. ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ მოხდება ზოგიერთი 

საარჩევნო უბნის გაერთიანება და ამომრჩევლების გადანაწილება კენჭისყრის ახალ 

ადგილებში, აუცილებელია, რომ მათ ვისაც ეს შეეხება იყვნენ სათანადოდ ინფორმირებულნი. 

40. საარჩევნო კოდექსის 76.6 მუხლის პროექტით გათვალისწინებულია, რომ საარჩევნო 

უბნებზე, სადაც არ არის ელექტრონული მთვლელი, საუბნო საარჩევნო კომისია დათვლის 

დროს  ბიულეტენებს ციფრულ ფორმატში გადაიყვანს. გარდა ამისა, ცესკომ კენჭისყრის 

დღიდან მესამე დღის არაუგვიანეს 10:00 საათისა საარჩევნო უბნების მიხედვით უნდა 

ატვირთოს ინტერნეტში ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი ბიულეტენები. ეს ზომები 

აძლიერებენ გამჭვირვალობას იმ საარჩევნო უბნებისთვის, რომლებიც არ გამოიყენებენ 

ელექტრონულ დათვლას. თუმცა, როგორც ქვემოთ ხაზგასმულია, ელექტრონული 

საშუალებების გამოყენებისას კენჭისყრისა და ხმების დათვლის პროცესის გამჭვირვალობა 

უნდა იყოს გარანტირებული და შესაბამისი ზომები უნდა იქნეს მიღებული. ასევე, 

ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, სთავაზობს თუ არა ციფრულ ფორმატში გადაყვანილი 

ბიულეტენების ატვირთვის, საკმაოდ გრძელი – სამდღიანი ვადა - დაინტერესებულ მხარეებს 

საკმარის დროს, რათა ეფექტურად წარადგინონ არჩევნებისშემდგომი პოტენციური 

საჩივრები მათი შეტანისათვის დადგენილი ვადების გათვალისწინებით. შესაძლოა საჭირო 

გახდეს დებულებების ჰარმონიზაცია.  

41. ცვლილებების პროექტი გამორიცხავს ორი მნიშვნელოვანი დამცავი მექანიზმის 

გამოყენებას იმ საარჩევნო უბნებში, რომლებიც იყენებენ ელექტრონულ საშუალებებს - 

საარჩევნო ყუთში საკონტროლო ფურცლის გამოყენებას და იმ ამომრჩეველთა მარკირებას, 

რომლებმაც ხმის მიცემაში მონაწილეობა მიიღეს.37 არჩევნების დღის პროცესის 

შემოთავაზებული ჰიბრიდული ხასიათის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს როგორც 

ელექტრონულ, ისე არაელექტრონიზირებულ (მანუალურ) მეთოდებს, გააჩნია საარჩევნო 

უბანს - მარკირების, როგორც საარჩევნო უბნებზე მრავალჯერადი ხმის მიცემისგან დაცვის 

საშუალების ამოღება წარმოშობს გარკვეულ რისკებს. მოვლენების პოზიტიურად 

განვითარების შედეგად, დაინტერესებულმა მხარეებმა აღნიშნეს, რომ როგორც 

საზოგადოების ნდობის მოპოვების ზომა, კანონპროექტი გადაიხედება ისე, რომ, გარდამავალ 

პერიოდში მაინც, თითოეულ უბანზე ხმების ელექტრონული დათვლის პარალელურად 

 
36 დაინტერესებულმა მხარეებმა აღნიშნეს, რომ როგორც საზოგადოების ნდობის მოპოვების ზომა, ცვლილებების 

პროექტი გადაიხედება, ისე, რომ ელექტრონული დათვლის პარალელურად თითოეულ უბანზე ხელით დათვლაც 

იქნება სავალდებულო. 
37 საარჩევნო კოდექსის ახალი მუხლი 76.4(2). დაინტერესებულმა მხარემ შეხვედრისას აღინიშნა, რომ 

არაფორმალური პოლიტიკური შეთანხმების საფუძველზე, ცვლილებების პროექტი გადაიხედება და დაადგენს 

ამომრჩეველთა მარკირებას ყველა საარჩევნო უბანზე, მათ შორის ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით. 
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სავალდებულო იქნება ხელით დათვლაც.38 ამ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, რომ კანონი 

ცალსახად ითვალისწინებდეს, რომ ხელით და ელექტრონულ დათვლას შორის შეუსაბამობის 

შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ხელით დათვლას. ვენეციის კომისიისა და ODIHR-ის 

რეკომენდაციაა, რომ ყველა საარჩევნო უბანში ელექტრონული საშუალებების დანერგვამდე 

და კენჭისყრის ახალი ტექნოლოგიების მიმართ საზოგადოების ნდობის გამყარებამდე, იმ 

საარჩევნო უბნებზე, სადაც გამოიყენება ელექტრონული საშუალებები, მოქმედებდეს უკვე 

დამკვიდრებული გარანტიები. გარდა ამისა, უკიდურესად მნიშვნელოვანია ყველა საჭირო 

ზომის მიღება, რათა აქაც უზრუნველყოფილ იქნას ხმის მიცემის ფარულობის იგივე დონე, 

როგორც ჩვეულებრივი ხმის მიცემის პროცესში. 

42. ელექტრონული საშუალებების გამოყენების შესახებ ახალი თავის პროექტი სულ ხუთ 

მუხლს შეიცავს და ითვალისწინებს, რომ ელექტრონული საშუალებები და მათი გამოყენების 

პროცედურები და პირობები ამომრჩეველთა შემოწმების, კენჭისყრისა და ხმების 

დათვლისათვის განისაზღვრება ცესკოს დადგენილებით. 2021 წლის აპრილის 

ODIHR/ვენეციის კომისიის ერთობლივ დასკვნაში შეფასებულია 2021 წლის ადგილობრივი 

არჩევნების დროს ელექტრონული საშუალებების შეზღუდული ფორმით გამოყენების 

სამართლებრივი ბაზის პროექტი. დასკვნაში აღნიშნული იყო, რომ კანონმდებლობა 

სათანადოდ უნდა არეგულირებდეს კენჭისყრის ნებისმიერი ახალი ტექნოლოგიის 

გამოყენებას და გამოიკვეთა, რომ კანონპროექტი არ შეიცავდა ასეთ რეგულაციას და მხოლოდ 

ადგენდა, რომ მოქმედი წესები და პირობები უნდა განისაზღვროს ცესკოს მიერ. ამის 

გათვალისწინებით, ვენეციის კომისიისა და ODIHR-ის რეკომენდაცია იყო, რომ 

ცვლილებების პროექტს  კენჭისყრის ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებისათვის დაედგინა 

მარეგულირებელი ჩარჩო - საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის გათვალისწინებით.39 ეს 

რეკომენდაცია არ იქნა გათვალისწინებული და, კვლავ აქ იქნება განმეორებული. 

ცნობისათვის, საერთაშორისო კარგი პრაქტიკა იმ კანონმდებლობისთვის, რომელიც 

არეგულირებს ხმის მიცემის ახალ ტექნოლოგიებს, და რომელიც აღწერილია 2021 წლის 

აპრილის ერთობლივ დასკვნაში, კვლავ მეორდება ქვემოთ. 

43. საარჩევნო კანონმდებლობაში ზუსტად უნდა იყოს ასახული ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენების პროცედურები და მოთხოვნები ელექტრონული კენჭისყრის, 

ხმების დათვლისა და ტაბულაციის დროს. ხშირად, მნიშვნელოვანი დებულებები შეიძლება 

მოიძებნოს სხვა კანონმდებლობაში, მაგალითად, მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ 

კანონმდებლობაში. პირველი, რეგულაცია შეიძლება განხორციელდეს უშუალოდ საარჩევნო 

კანონმდებლობაში, ან, ალტერნატიულად, საკანონმდებლო ჩარჩოს შეუძლია დაადგინოს 

მხოლოდ ზოგადი წესები და საარჩევნო მარეგულირებელ ორგანოს მიერ გამოცემულ 

სავალდებულო რეგულაციებს მიანდოს დეტალური ნაწილის განსაზღვრა. მიუხედავად 

იმისა, რომ ეს უკანასკნელი ხელსაყრელია მოქნილობის თვალსაზრისით, მას შეუძლია 

მეტისმეტად დიდი გასაქანი მისცეს საარჩევნო პროცედურებს ტექნოლოგიის საჭიროებებზე 

 
38 ამჟამად კანონი ითვალისწინებს, რომ შემთხვევითი შერჩევით (ხელით) გადათვლა არ უნდა ჩატარდეს იმ 

საარჩევნო უბნებზე, სადაც ხდება ხმების ელექტრონული დათვლა. 
39 ვენეციის კომისია და ODIHR, CDL-AD(2021)022, დაჩქარებული წესით მიღებული ერთობლივი დასკვნა საარჩევნო 

კოდექსში ცვლილებების პროექტის თაობაზე, 75-ე პუნქტი. 
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მორგებისთვის თვალსაზრისით, ნაცვლად პირიქით, აღნიშნული მეთოდის გამოყენების 

საფუძველზე, ასევე, შესაძლებელია, მოხდეს მნიშვნელოვან გარანტიებზე გვერდის ავლა, თუ 

ხმის მიცემის ახალი ტექნოლოგიების სისტემის დანერგვის დროს მწირი დრო რჩება 

გარკვეული შეფერხებების გამო. მეორე, მნიშვნელოვანია, რომ საარჩევნო კანონმდებლობა 

ცალსახად აცხადებდეს, რომ საარჩევნო უფლების გარანტიები, რომლებიც გამოიყენება 

ქაღალდზე დაფუძნებული კენჭისყრისთვის, ასევე გამოიყენებოდეს კენჭისყრის ახალი 

ტექნოლოგიების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ხმის მიცემის მეთოდი განსხვავებულია.  

44. საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსი ითვალისწინებს, რომ 

„ელექტრონული კენჭისყრა გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის 

უსაფრთხო და საიმედოა; კერძოდ, ამომრჩევლებს უნდა შეეძლოთ, მათი ხმების 

დადასტურება და შესწორება, საჭიროების შემთხვევაში, ხმის მიცემის ფარულობის დაცვით; 

სისტემა უნდა იყოს გამჭვირვალე.40 რაც შეეხება ელექტრონულ და არა მანუალური დათვლის 

გამოყენებას, საკანონმდებლო ჩარჩომ უნდა უზრუნველყოს გარანტიები, ისეთი 

დებულებებით, რომ შესაძლებელი იყოს ბიულეტენების დასათვლელად გამოყენებული 

მოწყობილობისა და პროგრამული უზრუნველყოფის სიზუსტისა და სისწორის 

დამოუკიდებლად გადამოწმება. მიუხედავად იმისა გამოყენებული იქნება 

არაელექტრონიზირებული (მანუალური), მექანიკური თუ ელექტრონული კენჭისყრა, 

სიზუსტისა და სანდოობის უზრუნველსაყოფად უნდა არსებობდეს შემოწმებისა და 

ინსპექტირების პროცედურები.  

45. კენჭსყრის ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების მინიმალური კრიტერიუმების 

დადგენის გარდა, კონკრეტული საკითხები რომლებიც ასევე უნდა იყოს გათვალისწინებული 

კანონმდებლობაში, მოიცავს:  

• კენჭისყრის ახალ ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობის ფარგლები, რომლებიც 

მიეწოდებათ დამკვირვებლებს, კანდიდატებსა და პოლიტიკურ პარტიებს; 

• კენჭისყრის ახალ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ძირითადი 

გადაწყვეტილებებისათვის საჭირო ადექვატური ვადები, მათ შორის შესყიდვებისა და 

ტესტირების მიზნით; 

• შემოწმებისა და ხელახალი დათვლის პროცედურული ნაბიჯები, როდესაც 

კენჭისყრის ახალი ტექნოლოგია გამოიყენება; 

• სამართლებრივი დავების შემთხვევაში, ამომრჩეველთა მიერ გადამოწმებადი 

ფურცელზე არსებული ჩანაწერების უპირატესობა - შედეგების განსაზღვრის მიზნით; 

• საწყობების, სერტიფიცირების სააგენტოებისა და მომწოდებლების სახელშეკრულებო 

ვალდებულებების განსაზღვრა; 

• საჯარო მოხელეებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის ანგარიშვალდებულების 

დებულებები; 

 
40 იხილეთ ვენეციის კომისია, საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსი, CDL-AD(2002)023rev2-cor, 

სახელმძღვანელო I.3.2.iv და განმარტებითი ანგარიშის 42-44 პუნქტები. 
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• სისხლისსამართლებრივი სანქციები კენჭისყრის ახალი ტექნოლოგიების ბოროტად 

გამოყენების შემთხვევაში; 

• კენჭისყრის ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებული საჩივრები და 

აპელაცია; 

• მონაცემთა დაცვის რეგულაციები. 

46. ზემოაღნიშნული სფეროები დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი ტექსტში ისე, რომ 

გასაგები იყოს ზოგადი მკითხველისთვის. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც 

კენჭისყრის ახალი ტექნოლოგიების დანერგვამ შესაძლოა წარმოშვას სამართლებრივი 

გამოწვევები არჩევნებამდე და მისი მიმდინარეობის დროს. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ 

მიუხედავად იმისა, რომ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას აქვს თავისი უპირატესობები, ის 

საფრთხეს უქმნის საარჩევნო პროცესისა და მისი შედეგების მიმართ საზოგადოების ნდობას, 

განსაკუთრებით პოლიტიკურად მგრძნობიარე გარემოში, თუ არ მოხდა მისი სათანადოდ 

დაგეგმვა, გამოცდა, გამჭვირვალედ განხორციელება, თუ არ ექვემდებარება ამომრჩეველთა 

შემოწმებას და თუ არ მოხდა მათი გამოყენების შესახებ საარჩევნო პროცესში ჩართული 

თანამდებობის პირების ტრენინგი. რა თქმა უნდა, ქაღალდზე დაფუძნებული კენჭისყრის 

პროცესიდან ხმების ელექტრონულ დათვლაზე გადასვლა არ უნდა ჩაითვალოს ბოლო 

არჩევნებში წარმოშობილი პრობლემების მოგვარების პანაცეად. გარდა ამისა, ელექტრონული 

კენჭისყრის დანერგვა უნდა ითვალისწინებდეს  ელექტრონული კენჭისყრის სფეროში 

არსებულ ევროპის საბჭოს სტანდარტებს.41 ხელისუფლებამ უნდა განიხილოს ტექნიკური 

დახმარების მიღება ელექტრონულ საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებული კანონპროექტის 

შემუშავებაში გამოცდილი გარე  ექსპერტებისაგან.  

47. საარჩევნო კოდექსის 63-ე მუხლის მე-19 და 65-ე მუხლის მე-2 პუნქტის ცვლილებების 

პროექტი ამომრჩევლებს ხმის მისაცემად ავალდებულებს ელექტრონული პირადობის 

მოწმობის (ან პასპორტის) წარდგენას, მაშინ როცა ადრე ამომრჩეველს ხმის მიცემა 

არაელექტრონული პირადობის მოწმობით შეეძლო. ეს ცვლილება ეფუძნება უმეტეს 

საარჩევნო უბნებში ამომრჩეველთა ელექტრონული გადამოწმების აპარატების დანერგვის 

შესახებ წინადადებას, და წარმოადგენს ზომას, რომელსაც ფართოდ უჭერენ მხარს 

 
41 იხილეთ  წევრი სახელმწიფოებისადმი ელექტრონული კენჭისყრის სტანდარტების შესახებ მინისტრთა 

კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec(2017)5; წევრი სახელმწიფოებისადმი ელექტრონული კენჭისყრის 

სტანდარტების შესახებ მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციის CM/Rec(2017)5 განმარტებითი მემორანდუმი; 

ელექტრონული კენჭისყრის სტანდარტების შესახებ CM/Rec(2017)5 რეკომენდაციის დებულებების 

განხორციელების შესახებ სახელმძღვანელოები. მაგალითად, ელექტრონული კენჭისყრის შესახებ 2017 წლის 

ევროპის საბჭოს რეკომენდაციის 33-ე პუნქტში  ნათქვამია: „ელექტრონული კენჭისყრის სისტემის კომპონენტები  

გადამოწმებისა და სერტიფიცირების მიზნით უნდა იყოს საჯარო“. ელექტრონული კენჭისყრის შესახებ 2017 წლის 

ევროპის საბჭოს რეკომენდაციის განმარტებითი მემორანდუმის 95-ე პუნქტი დამატებით აცხადებს, რომ 

ელექტრონული კენჭისყრის სისტემების სწორად ფუნქციონირებისა და უსაფრთხოების შენარჩუნების მიღწევის 

საშუალებაა მთლიანობაში სისტემის  ან მისი კომპონენტების დამოუკიდებელი შეფასება. იხილეთ აგრეთვე 

მინისტრთა კომიტეტის 2022 წლის 9 თებერვლის სახელმძღვანელო მითითებები ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში 

საარჩევნო პროცესებში  ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ICT) გამოყენების შესახებ,  

CM(2022)10. 
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დაინტერესებული მხარეები.42 მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული პირადობის 

მოწმობები საქართველოში 2011 წელს შემოვიდა, მისი ფლობა სავალდებულო არ არის და 

ბევრი მოქალაქე კვლავ იყენებს არაელექტრონულ პირადობის მოწმობას (რომელსაც ვადა არ 

აქვს), მათ შორის კენჭისყრაში მონაწილეობის მიზნით.43 ფაქტობრივად, ამომრჩევლებს, 

რომლებსაც აქვთ მხოლოდ არაელექტრონული ბარათი, უფლებები შეეზღუდებათ. 

აუცილებელია კანონმა მაქსიმალურად უზრუნველყოს, რომ ყველა უფლებამოსილმა 

ამომრჩეველმა შეძლოს განახორციელოს ხმის მიცემა, როგორც მისი საარჩევნო უფლება. ამის 

გათვალისწინებით, უნდა განიხილებოდეს ამომრჩეველთათვის შესაძლებლობის მიცემა 

თავად აირჩიონ რომელიმე ტიპის ბარათის გამოყენება ან სხვაგვარად მოხდეს გარდამავალი 

დებულების შეტანა, რომელიც განსაზღვრულ თარიღამდე რომელიმე ბარათის გამოყენების  

საშუალებას იძლევა. გარდამავალი პერიოდი შესაბამის ორგანოებს უნდა აძლევდეს საკმარის 

დროს, რათა აცნობონ ამომრჩევლებს კენჭსყრის ამ ახალი მოთხოვნების შესახებ და 

მოქალაქეებს მიეცეთ გონივრული ვადა, იმ შემთხვევაში თუ ჯერ კიდევ არ ფლობენ - აიღონ 

ელექტრონული ბარათები. ამასთან დაკავშირებით, აუცილებელია შესაბამისმა ორგანოებმა 

განახორციელონ დროული საინფორმაციო კამპანია და ხელი შეუწყონ საჭირო 

ელექტრონული ბარათის აღების უზრუნველყოფას ამომრჩევლის მხრიდან.  

 

ე. ეტლით მოსარგებლე ამომრჩევლის მიერ ხმის მიცემა 

48. სამართლებრივი დებულებები, რომლებიც ადგენენ ეტლით მოსარგებლე 

ამომრჩევლების მიერ არჩევნებში მონაწილეობის ხელშეწყობის დროებით პროცედურას და 

რომლებიც მოქმედი იყო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისა და 2021 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების დროს, ცვლილებების პროექტის მიხედვით გახდება 

მუდმივი ნორმა და გამოიყენება ყველა მომავალ არჩევნებზე. კერძოდ, საარჩევნო კოდექსის 

32.1 მუხლის პროექტი ითვალისწინებს, რომ ეტლით მოსარგებლე ამომრჩეველს უფლება აქვს 

ხმა მისცეს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებულ 

ნებისმიერ ადაპტირებულ საარჩევნო უბანზე - საპარლამენტო არჩევნების დროს, ან 

შესაბამისი ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე -  

ადგილობრივი არჩევნების დროს. ასეთმა ამომრჩევლებმა, საარჩევნო უბნის შეცვლის 

მიზნით, კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს მე-6 დღისა წერილობით ან ზეპირად უნდა 

მიმართონ შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიას ან საუბნო საარჩევნო კომისიას.  

49. მიუხედავად იმისა, რომ მისასალმებელია მცდელობები ყველა ამომრჩევლის 

დამოუკიდებელი მონაწილეობისთვის პროცესი გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი, ეტლით 

მოსარგებლეების მიერ კენჭისყრაში მონაწილეობის ხელშეწყობის ზემოაღნიშნული 

 
42 თუმცა, ელექტრონული საიდენტიფიკაციო ბარათის გამოყენების ეს მოთხოვნა გავრცელდება ყველა საარჩევნო 

უბანზე, მათ შორის უბნების იმ 30 პროცენტზეც, რომლებიც არ გამოიყენებენ ამომრჩეველთა გადამოწმების 

ელექტრონულ აპარატებს.  
43 ზოგიერთმა დაინტერესებულმა მხარემ აღნიშნა, რომ მოქალაქეების ნაწილი ეწინააღმდეგება ელექტრონული 

პირადობის მოწმობების გამოყენებას.  
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მექანიზმი არ შეესაბამება  შშმ პირთა საარჩევნო პროცესში მონაწილეობის 

ხელშეწყობისათვის არსებულ საერთაშორისო სტანდარტებს. 1991 წლის ეუთოს მოსკოვის 

დოკუმენტის 41.5 პუნქტი მოუწოდებს მონაწილე სახელმწიფოებს  „შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა მიერ საჯარო შენობებსა და მომსახურეობებზე წვდომისათვის 

დანერგონ ხელსაყრელი პირობები“. გარდა ამისა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთა უფლებების კონვენციის 29-ე მუხლი ავალდებულებს მონაწილე სახელმწიფოებს, 

უზრუნველყონ, რომ „კენჭისყრის პროცედურები, საშუალებები და მასალები იყოს 

შესაფერისი, ხელმისაწვდომი, ადვილად გასაგები და გამოსაყენებელი“.44 ეს ნორმები მიზნად 

ისახავენ უზრუნველყოფილ იქნას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების 

კენჭისყრაში მონაწილეობა, შეძლებისდაგვარად ისე, როგორც ეს სხვა ამომრჩევლებს 

შეუძლიათ. აღსანიშნავია, რომ ეს ნორმა ვრცელდება არა მხოლოდ ეტლით მოსარგებლეებზე, 

არამედ იმ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზეც, რომლებსაც სხვაგვარად 

შეიძლება ჰქონდეთ გადაადგილების შესაძლებლობა შეზღუდული და კიბეების ან სხვა 

დაბრკოლებების გამო შეიძლება შენობაში შესვლის პრობლემა შეექმნათ. ზოგადად, 

ხანდაზმულებიც შეიძლება აღმოჩნდნენ ამგვარი სირთულეების წინაშე.  

50. არააუცილებელ დაბრკოლებას სხვა ამომრჩევლებთან შედარებით ეტლით 

მოსარგებლე პირთათვის წარმოადგენს მათ საცხოვრებელ ლოკაციასთან არსებული 

საარჩევნო უბნის ისეთი საარჩევნო უბნით შეცვლის საჭიროება, რომელიც მათთვის არის 

ადაპტირებული, მაგრამ არ არის საცხოვრებელ ლოკაციასთან ყველაზე ახლოს, მეტიც, 

შესაძლოა საკმაოდ შორს იყოს.45 საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობისათვის, 

სახელმწიფოებმა უნდა იზრუნონ ყველა საარჩევნო უბნის ადაპტირებაზე, რათა 

უზრუნველყონ მათი შეუფერხებელი ხელმისაწვდომობა გადაადგილების პრობლემების 

მქონე ამომრჩევლებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ დროებითი დებულება, რომელიც 

საშუალებას აძლევს ეტლით მოსარგებლეებს დარეგისტრირდნენ მათი საარჩევნო ოლქის 

ფარგლებში არსებულ ადაპტირებულ საარჩევნო უბანზე, შეიძლება არის გონივრული ზომა, 

რომელიც გამოიყენება მანამ, სანამ ყველა საარჩევნო შენობა არ გახდება ხელმისაწვდომი, ის 

მაინც ვერ იქნება პრობლემიდან მუდმივი გამოსავალი. ამიტომ, ვენეციის კომისიისა და 

ODIHR-ის რეკომენდაციაა, რომ ასეთი დებულებების დროებითი ხასიათი გახანგრძლივდეს 

და შესაბამისმა ორგანოებმა გააერთიანონ თავიანთი ძალისხმევა ყველა უბნის ადაპტირების 

მიზნით, რათა გახადონ ისინი გადაადგილების პრობლემების მქონე ამომრჩევლებზე 

მორგებული. მანამდე კი, ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს, რომ ადაპტირებული 

საარჩევნო უბნები ახლოს იყოს იმ უბნებთან, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის 

ადაპტირებული46. ასევე ყურადღება უნდა დაეთმოს დროებითი ზომების გავრცელების 

 
44 იხილეთ გაეროს 2006 წლის კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ. 
45 ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილესთან შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ სოფლად მცხოვრები ეტლით 

მოსარგებლეები საარჩევნო უბნებზე წვდომის თვალსაზრისით უფრო დაუცველნი არიან, ვიდრე ქალაქებში 

მცხოვრებნი. 
46 ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მცდელობის მიუხედავად, 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს 

ODIHR-მა და მისმა პარტნიორმა დამკვირვებლებმა მიიჩნიეს, რომ მონახულებული საარჩევნო უბნების 59,6 

პროცენტი ძნელად მისადგომად იყო ეტლით მოსარგებლეებისaთვის. ODIHR-ის არჩევნებზე დაკვირვების წინა 

ანგარიშებმა კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, რომ ხელისუფლებამ უნდა გააგრძელოს ძალისხმევა, რათა შეიქმნას 
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საკითხს ყველა იმ ამომრჩეველთან მიმართებაში, რომელსაც აქვთ გადაადგილების 

პრობლემები და არა მხოლოდ ეტლით მოსარგებლეებთან მიმართებაში. 

ვ. ხმების ხელახალი გადათვლა 

51. ცვლილებების აღნიშნული პროექტით, საარჩევნო კოდექსის 21-ე მუხლი, რომელიც 

მოიცავს საოლქო საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილებებს, გაფართოვდა და მოიცავს 

დამატებით გარემოებებს, რომლის მიხედვითაც საოლქო საარჩევნო კომისიამ ავტომატურად 

უნდა  ხელახლა დათვალოს უბნის ბიულეტენები. ამასთან დაკავშირებით კანონპროექტი ორ 

კონკრეტულ გარემოებას ამატებს: როდესაც საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგენილ 

კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირებული ბათილად მიჩნეულ საარჩევნო 

ბიულეტენების რაოდენობისა და საარჩევნო სუბიექტებისთვის მიცემულ ხმათა რაოდენობის 

ჯამი (1) 5-ით ან 5-ზე მეტით აღემატება არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო 

რაოდენობას, ან (2) ჯამი 10-ით ან 10-ზე მეტით ნაკლებია არჩევნებში მონაწილე 

ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობაზე47. ეს ცვლილებები, რომლებიც შეესაბამება ODIHR-ისა 

და ვენეციის კომისიის მიერ 2021 წლის აპრილის ერთობლივ დასკვნაში მოწოდებულ რჩევებს, 

შეიძლება ემსახურებოდეს არჩევნების შედეგების სანდოობის გაძლიერებას და ასევე შეიძლება 

გააძლიეროს საზოგადოების ნდობა საარჩევნო პროცესის მიმართ48. 

52. აღსანიშნავია, რომ ODIHR-ის დიდი ხნის რეკომენდაცია, რომელიც კიდევ ერთხელ 

აღინიშნა 2021 წლის აპრილის ერთობლივ დასკვნაში, კანონპროექტში გათვალისწინებული არ 

არის. ის შეეხება კანონმდებლობაში მკაფიო და ობიექტური საფუძვლების განსაზღვრას, რის 

საფუძველზეც საარჩევნო სუბიექტებს შესაძლებლობა ექნებათ მოითხოვონ ხმების გადათვლა 

და ბათილად ცნობა და ასევე, განსაზღვრავს საფუძვლებს, რის მიხედვითაც ეს მოთხოვნა 

დაკმაყოფილდება49. ეს წარმოადგენს მნიშვნელოვან ხარვეზს საარჩევნო კანონმდებლობაში. 

გარდა ამისა, 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნებისას ავტომატური გადათვლის პროცესში 

ხარვეზებზე დაკვირვების საფუძველზე, ODIHR-მა რეკომენდაცია გაუწია ხელახალი 

დათვლის მკაფიო და ყოვლისმომცველი კრიტერიუმების ჩამოყალიბებას. ეს რეკომენდაცია 

რჩება შესასრულებელი. რამდენიმე თანამოსაუბრემ ასევე დააფიქსირა შეშფოთება ამის 

 
ხელსაყრელი და ინკლუზიური გარემო და კიდევ უფრო ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთათვის საარჩევნო პროცესზე წვდომას. 
47 ამომრჩევლებისთვის გადაცემული ბიულეტენების საერთო რაოდენობა განისაზღვრება საარჩევნო ყუთში 

აღმოჩენილი და შედეგების ოქმში ჩაწერილი ბიულეტენების რაოდენობის მიხედვით, ხოლო არჩევნებში მონაწილე 

ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა განისაზღვრება ამომრჩევლის ხელმოწერების რაოდენობით. 
48 იხილეთ ვენეციის კომისიის და ODIHR-ის, CDL-AD(2021)022, სასწრაფო ერთობლივი მოსაზრება საარჩევნო 

კოდექსში ცვლილებების პროექტის შესახებ, პუნქტი 59. 
49 იხილეთ 2017, 2020 და 2021 ODIHR EOM ანგარიშები. 2021 წლის აპრილის ერთობლივ დასკვნაში ნათქვამია: 

„ყოვლისმომცველი მარეგულირებელი ჩარჩოს მიღება, რომელიც განსაზღვრავს მკაფიო და ობიექტურ 

კრიტერიუმებს ხელახალი დათვლისთვის და გაუქმებისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს შედეგების 

დათვლისა და შეჯამების და ასევე არჩევნების შემდეგ დავების  გამჭვირვალეობა, სამართლიანობა და ერთიანი 

პრაქტიკა, როგორც ეს ODIHR-ის წინა წლების ანგარიშებშია რეკომენდირებული“. იხილეთ ვენეციის კომისიის და 

ODIHR-ის, CDL-AD(2021)022, სასწრაფო ერთობლივი მოსაზრება საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტის 

შესახებ, პუნქტი 62. 
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შესახებ და აღნიშნა, რომ კანონი ცალსახად უნდა მიუთითებდეს, რომ ხელახალი დათვლა 

უნდა შესრულდეს იგივე პროცედურული ეტაპებით, როგორც საწყისი ხმების დათვლა. 
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ზ. საარჩევნო დამკვირვებლები 

53. ორი შემოთავაზებული ცვლილება ეხება საარჩევნო დამკვირვებლებს - ერთი ემსახურება 

მოქალაქე დამკვირვებლების მიუკერძოებლობის ამაღლებას და მეორე აფართოებს საარჩევნო 

დამკვირვებელთა უფლებებს. ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით, საარჩევნო კოდექსის მე-40 

მუხლის მიხედვით, შემოთავაზებული ახალი პუნქტი ითვალისწინებს, რომ ცესკოს 

განკარგულებით დადგინდეს დამკვირვებელი ორგანიზაციების რეგისტრაციის პროცედურა 

არასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო კომისიის სხდომებზე დასწრების მიზნით. მიუხედავად 

იმისა, რომ დებულება შემუშავებულია, როგორც პროცედურული საკითხი და არა როგორც 

ცალსახად მინიჭებული არსებითი უფლება, ის მაინც ეხმიანება ODIHR-ის დიდი ხნის 

რეკომენდაციას, რომელიც აღნიშნავს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს 

მიეცეთ შესაძლებლობა დააკვირდნენ საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობას საარჩევნო 

პერიოდის მიღმა.  

54. საარჩევნო კოდექსის 39-ე მუხლში შემოთავაზებული ცვლილებების თანახმად, 

დამკვირვებელი არ შეიძლება იყოს პირი, თუ იგი: ა) ბოლოს ჩატარებულ საერთო არჩევნებზე 

ან ბოლოს ჩატარებულ შუალედურ არჩევნებზე იყო პარტიის მიერ დანიშნული საარჩევნო 

კომისიის წევრი, საარჩევნო სუბიექტი ან საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი; ბ) ბოლოს 

ჩატარებული საერთო ან შუალედური არჩევნების წლის დასაწყისიდან იყო რომელიმე 

პარტიისთვის შემომწირველი50. ძალისხმევა, რომ პარტიასთან დაკავშირებული პირების 

გაფილტვრა ხდება შესაძლო დამკვირვებელი მოქალაქის სპექტრიდან არის დადებითი 

მოვლენა. ეს ეხმიანება და მნიშვნელოვნად ხელს უწყობს ODIHR-ის დიდი ხნის და 

რამდენჯერმე გამოთქმული რეკომენდაციის განხორციელებას, რომ გამოსწორებული იქნეს 

საარჩევნო კონკურსანტების მიერ მოქალაქეთა დაკვირვების პროცედურის არასწორად 

გამოყენების პრაქტიკა, რომლითაც ისინი არეგისტრირებენ თავიანთ აქტივისტებს, როგორც 

მოქალაქე დამკვირვებლებს და ამით აძლიერებენ თავიანთ წარმომადგენლობას უბნებზე. წინა 

არჩევნებზე მსგავსი პრაქტიკის გამოყენება ძირს უთხრიდა მოქალაქეთა დამკვირვებლების 

მიუკერძოებლობის განხორციელებას, მათ შორის, არჩევნების დღის პროცედურებში აშკარა 

ჩარევით. 

55. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ მოყვანილი შემზღუდავი დებულების ჩანაწერი 

ვრცელდება მხოლოდ წინა არჩევნებზე; ხოლო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის მსგავსი 

შემოთავაზებული შეზღუდვა, როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა, ეხება წინა ორი არჩევნების 

პარტიულ კუთვნილებებს. ამ პრაქტიკის გავრცელებისა და არჩევნების დღის პროცესზე მისი 

ნეგატიური ზემოქმედების გათვალისწინებით, სასურველია, განხილულ იქნას 

დამკვირვებლების პარტიული კუთვნილების შეზღუდვების გავრცელება მინიმუმ ბოლო ორი 

არჩევნების მიხედვით. ეს შეიძლება ემსახურებოდეს პოლიტიკური პარტიებისა და 

კანდიდატების მიერ მოქალაქე დამკვირვებლის მექანიზმის ბოროტად გამოყენების 

შემცირებას და უზრუნველყოს, რომ ისინი, ვინც ასრულებენ უპარტიო დამკვირვებლის 

 
50 ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილესთან შეხვედრაზე მან აღნიშნა, რომ მოქალაქე დამკვირვებელ ორგანიზაციებს 

ექნებათ წვდომა არაუფლებამოსილი პირების მონაცემთა ბაზაზე დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე, რათა 

უზრუნველყონ მათი დანიშნული დამკვირვებლების აკრედიტაცია. 
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როლს, შეძლებენ თავიანთი მოვალეობის შესრულებას მიუკერძოებლად და დაბრკოლებების 

გარეშე.  

 

თ. საარჩევნო დავები და სამართალდარღვევები 

56. შესწორებების რამდენიმე პროექტი ეხება არჩევნებთან დაკავშირებული საჩივრებისა და 

საარჩევნო სამართალდარღვევების წარდგენისა და განხილვის ვადებს, ან მაქსიმალური 

პასუხისმგებლობის გაზრდას ცალკეულ საარჩევნო სამართალდარღვევებზე. მიუხედავად 

იმისა, რომ ზოგიერთი შემოთავაზებული ცვლილება აახლოებს ვადებს საერთაშორისო კარგ 

პრაქტიკასთან, ცვლილებების პროექტი სრულყოფილად არ ითვალისწინებს ხანგრძლივ 

გ„საარჩევნო დავების გადაწყვეტის პროცესის რეფორმის საჭიროებას, რომელიც  

უზრუნველყოფს დროულ, გამჭვირვალე და ეფექტურ გადაწყვეტილებებს,“ როგორც ეს 

ხაზგასმულია 2021 წლის აპრილის ერთობლივ დასკვნაში51. ქვემოთ მოცემულია კონკრეტული 

ცვლილებების პროექტი, რომელიც ეხება საარჩევნო დავებს და სამართალდარღვევებს. 

57. კანონპროექტი ადგენს დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება-არ დაკისრების 

შესახებ გადაწყვეტილების გამოტანის ვადას, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის წინააღმდეგ 

საჩივრის საფუძველზე, რომელიც განისაზღვრება შესაბამისი საჩივრის წარდგენიდან 15 

კალენდარული დღით. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

შესაბამისად, ეს ცვლილება მნიშვნელოვნად ამცირებს დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

დაკისრების ზოგად 30-დღიან ვადას  და  შეესაბამება ODIHR-ის წინა რეკომენდაციას ვადის 

შემცირების შესახებ, ცვლილება არ ითვალისწინებს საერთაშორისო კარგ პრაქტიკას ასეთი 

შემთხვევების სათანადოდ და დაჩქარებულად გადაწყვეტასთან დაკავშირებით52. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ განმეორებითი კენჭისყრის შემთხვევაში, რომელიც უნდა ჩატარდეს 

კენჭისყრის დღიდან ორ კვირაში, უბნის თანამშრომელთა მიმართ დისციპლინური სახდელის 

დაკისრების 15-დღიანი ვადა შეიძლება დროული არ აღმოჩნდეს. შესაბამისად, ვენეციის 

კომისია და ODIHR რეკომენდაციას უწევენ, საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის შესაბამისად, 

კიდევ უფრო შემცირდეს ვადა იმის გადასაწყვეტად, დაეკისროს თუ არა დისციპლინური 

პასუხისმგებლობა საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს საჩივრის საპასუხოდ.  

58. საარჩევნო კოდექსის 88-ე მუხლში ცვლილების პროექტი შეცვლის ჯარიმის ოდენობას 

წინასაარჩევნო აგიტაციისათვის და კამპანიისას ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენებისათვის და თანამდებობრივი ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებისთვის 

და გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარიდან 2 000 - 4 000 ლარამდე ოდენობით.  მაქსიმალური 

ჯარიმის ეს ზრდა შეესაბამება ODIHR-ის წინა რეკომენდაციას, სადაც ნათქვამია, რომ 

ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების უფრო ეფექტურად 

 
51 იხილეთ ვენეციის კომისია და ODIHR, CDL-AD(2021)022, სასწრაფო ერთობლივი მოსაზრება საარჩევნო კოდექსში 

ცვლილებების პროექტის შესახებ, პუნქტი 64. 
52 იხილეთ ODIHR-ის არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში საქართველოს ადგილობრივი 

არჩევნები, 2021 წლის ოქტომბერი. საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსის სახელმძღვანელო II.3.3.g, 

CDL-AD(2002)023rev2-cor ადგენს, რომ „საჩივრების წარდგენისა და გადაწყვეტილების მიღების ვადა უნდა იყოს 

მოკლე (სამიდან ხუთ დღემდე თითოეულ შემთხვევაში)“. 
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აღმოსაფხვრელად საჭიროა სამართლებრივი ბაზის გაძლიერება. მიუხედავად ამისა და იმის 

გათვალისწინებით, რომ ადმინისტრაციული რესურსების, მათ შორის სამსახურებრივი 

მდგომარეობის, ბოროტად გამოყენების პრევენციის საკანონმდებლო ბაზაში მნიშვნელოვანი 

ხარვეზებია, ეს რევიზია უმნიშვნელო ცვლილებად ითვლება. აღსანიშნავია, რომ ODIHR-ის 

იგივე რეკომენდაცია ხაზს უსვამს იმას, რომ მაღალი დონის ოფიციალური პირების, მათ 

შორის მერების კამპანია, მკაცრად უნდა იყოს რეგულირებული, რაც ჯერ არ არის განხილული. 

ODIHR-ისა და GRECO-ს შეუსრულებელ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, რომელიც ეხება 

ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების თავიდან აცილების მნიშვნელოვან 

ზომებს, 2021 წლის აპრილის ODIHR/ვენეციის კომისიის ერთობლივი მოსაზრება 

რეკომენდაციას უწევს „უფრო ყოვლისმომცველ და სისტემატურ რეგულაციას 

ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების პრევენციის შესახებ“53. ეს 

რეკომენდაცია განმეორებულია. უნდა აღინიშნოს, რომ ODIHR-ის ბოლო რეკომენდაცია ხაზს 

უსვამს საარჩევნო კამპანიის დროს ადმინისტრაციული რესურსების და საჯარო 

თანამდებობის ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ საკანონმდებლო ბაზის ეფექტურად 

გამოყენებისა და აღსრულების აუცილებლობას54. 

59. საარჩევნო კოდექსის 88-ე მუხლში შესწორების კიდევ ერთი პროექტი ითვალისწინებს 

საარჩევნო კამპანიაში ადმინისტრაციული რესურსის ან სამსახურებრივი მდგომარეობის 

ბოროტად გამოყენების ფაქტზე პასუხისმგებლობის დაკისრების 3-წლიან ვადას55. 

დაინტერესებულმა მხარეებმა აღნიშნეს, რომ ეს მიზნად ისახავს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი არსებული ორთვიანი და ოთხთვიანი 

შემზღუდავი ვადის გაზრდას იმ ადმინისტრაციული ორგანოების და სასამართლოების 

მიმართ, რომლებმაც ჩაიდინეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა56. მიუხედავად იმისა, 

რომ შეზღუდვის ასეთი გახანგრძლივებული ვადა შეიძლება ჩაითვალოს დადებით ზომად, 

მნიშვნელოვანია, რომ ის ასევე ემთხვეოდეს ინსტიტუციური ჩარჩოს გაძლიერების 

შეთანხმებულ ძალისხმევას, ამგვარი დანაშაულებების დამოუკიდებლად გამოსავლენად, 

გამოძიების ჩასატარებლად და დამნაშავის დასასჯელად. ხანდაზმულობის ვადა არასოდეს არ 

უნდა ემსახურებოდეს დაუსჯელობის წაქეზებას იმათთვის, ვინც ბოროტად იყენებს 

 
53 ერთობლივი მოსაზრება ხაზს უსვამს იმას, რომ კანონმდებლობამ უნდა მიმართოს საჯარო მოხელეების მიერ 

სამუშაო საათებში ონლაინ, სოციალური მედიის გამოყენებით კამპანიის წარმოებას, ასევე ოფიციალური 

მთავრობის ვებგვერდების გამოყენება კამპანიის მიზნებისთვის, რაც იყო შესამჩნევი პრობლემები საქართველოში 

ბოლო არჩევნებზე. მისი რეკომენდაცია კონკრეტულად აღნიშნავს, რომ რეგულაციები „უნდა უზრუნველყოფდნენ, 

რომ საჯარო სექტორის თანამშრომელთა ნებისმიერი გადაცდომა დაკავშირებულია (დისციპლინურ) სანქციებთან 

და შესაბამის სხვა წესებთან“. იხილეთ ვენეციის კომისიისა და ODIHR-ის CDL-AD(2021)022, სასწრაფო ერთობლივი 

მოსაზრება საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტზე, პუნქტი 54. 
54 იხილეთ ODIHR EOM-ის 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნების საბოლოო ანგარიში. 
55 ეს ვადა აშკარად განცალკევებულია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის მოთხოვნებზე 

გადაწყვეტილების მისაღებად განკუთვნილ  და სასამართლოს მიერ პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად 

განკუთვნილ 10 დღიანი ვადისგან, როგორც დადგენილია საარჩევნო კოდექსის 93-ე მუხლის მე-6 პუნქტით. 

განხილული უნდა იყოს კანონში იმის დაზუსტება, თუ რა არის ეს ვადა და თუ ახდენს გავლენას ეს იმ ვადებზე, 

რომელიც გამოყოფილია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის და სასამართლოს მიერ 

გადაწყვეტილების მიღების დარღვევის განცხადებებზე რეაგირებისთვის.   
56 მიუხედავად ამისა, შემოთავაზებული ცვლილება არ არის შემუშავებული, როგორც ცვლილება ან გამონაკლისი 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რამაც შესაძლოა შეუსაბამობა გამოიწვიოს საარჩევნო 

კოდექსთან. 
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ადმინისტრაციულ რესურსს ან საჯარო პოზიციას. გარდა ამისა, ODIHR-ის გრძელვადიანი და 

განმეორებითი რეკომენდაცია ხაზს უსვამს, რომ სამართალდამცავებმა ეფექტურად უნდა 

გამოიძიონ სახელმწიფო რესურსების შესაძლო ბოროტად გამოყენების შემთხვევები კამპანიის 

მიზნებისთვის და რეკომენდაციას უწევს ეფექტური, მიუკერძოებელი და დროული 

მექანიზმის შექმნას ასეთ დანაშაულებებზე საჩივრების განსახილველად და საჭიროების 

შემთხვევაში, სანქციების დასაწესებლად57.  

60. საარჩევნო კოდექსის 85-ე მუხლის მე-4 ნაწილის ცვლილების პროექტი ამცირებს კამპანიის 

დაფინანსების წესების დარღვევისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების ხანდაზმულობის 

ვადას, ექვსი წლიდან სამ წლამდე58. უნდა აღინიშნოს, რომ ხანდაზმულობის ექვს წლამდე 

ზრდა შეესაბამებოდა GRECO-ის რეკომენდაციას, რომელიც შეეხებოდა კამპანიის 

დაფინანსების წესების დარღვევისთვის გახანგრძლივებულ შეზღუდვის ვადას59. შესაბამისად, 

შემოთავაზებული შემცირება წარმოადგენს უკუსვლას. როგორც ადრე აღინიშნა, 

მნიშვნელოვანია, რომ ადმინისტრაციული რესურსების და სამსახურებრივი პოზიციის 

ბოროტად გამოყენებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრების სამწლიანი ხანდაზმულობის 

ვადის ცვლილება ემთხვეოდეს შეთანხმებულ ძალისხმევას ინსტიტუციური ჩარჩოსა და 

კამპანიის გამოძიებას, რაც ხელს შეუწყობს კამპანიის დაფინანსებასთან დაკავშირებული 

დანაშაულებების იდენტიფიცირებას, გამოძიების ჩატარებასა და დამნაშავეების 

პასუხისგებაში მიცემას. ხანდაზმულობის ვადის შემცირება არ უნდა ემსახურებოდეს 

კამპანიის დაფინანსების წესების დამრღვევთა დაუსჯელობას. გარდა ამისა, ODIHR-ისა და 

GRECO-ს ხანგრძლივი და განმეორებითი რეკომენდაციები, რომლებიც მიზნად ისახავს 

კამპანიის დაფინანსების ჩარჩოს გაძლიერებას და მის აღსრულებას, მათ შორის კამპანიის 

დაფინანსების დარღვევებზე საჩივრების განხილვის დაჩქარებული ვადების დაწესებას, ჯერ 

სრულად არ არის შესრულებული60. 

61. გარდა ამისა, საარჩევნო კოდექსის 93-ე მუხლის მე-6 პუნქტში შესწორების პროექტი 

ითვალისწინებს, რომ არასაარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დანიშვნამდე, 

გადაწყვეტილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენის შესახებ, 

რომლებიც დაკავშირებულია კამპანიის მიზნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსისა და 

სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებასთან, გამონაკლისის სახით მიიღება 

მოთხოვნის მიღებიდან 60 კალენდარული დღის ვადაში, ნაცვლად ზოგადი 10-დღიანი 

ვადისა. სამოცი დღე ზედმეტად გრძელია ასეთი საარჩევნო დანაშაულის პასუხისგებაში 

მისაცემად, თუნდაც იმ შემთხვევების გათვალისწინებით, რომლებიც მოხდა საარჩევნო 

პერიოდის მიღმა და განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც დანაშაული მოხდა 

საარჩევნო პერიოდთან ახლოს. ყველა საარჩევნო დანაშაულის დროულად განხილვის 

 
57 იხილეთ ODIHR-ის არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიშები 2017, 2018, 2020 და 2021 წლის 

არჩევნების შესახებ. 
58 ანალოგიურად, „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 34.2 მუხლის 

ცვლილების პროექტი ამცირებს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესების დარღვევისთვის 

პასუხისმგებლობის დაკისრების ხანდაზმულობის ვადას ექვსი წლიდან სამ წლამდე. 
59 GRECO-ს ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ექვსწლიანი ხანდაზმულობის ვადა, როგორც იმ დროს განიხილებოდა, 

გონივრული აღმოჩნდა. 
60 60 Cf Greco Eval III Rep (2010) 12E, თემა II და შესაბამისი შესაბამისობის მოხსენებები. 
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უზრუნველსაყოფად, ვენეციის კომისია და ODIHR რეკომენდაციას უწევენ 

ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენების შესახებ საჩივრების განხილვის 

ასეთი გამონაკლისის ვადის გადახედვას. 

62. საარჩევნო კოდექსის 73(3), 74(1) და 77(2) მუხლებში შემოთავაზებული ცვლილებებით 

გახანგრძლივდება საუბნო საარჩევნო კომისიის ან საუბნო საარჩევნო კომისიის 

თავმჯდომარის გადაწყვეტილების/მოქმედების გასაჩივრების ვადა; მათ შორის, საჩივრის 

საპასუხოდ დრო გახანგრძლივდა ორიდან სამ დღეზე, ხოლო საოლქო საარჩევნო კომისიას 

ასეთი საჩივრების განსახილველი ვადა გაუხანგრძლივდა ორიდან ოთხ დღემდე61. ეს 

ცვლილებები ითვალისწინებს ODIHR-ისა და ვენეციის კომისიის62 წინა დაკავშირებულ 

რეკომენდაციებს და მოჰყავს ეს ვადები საერთაშორისო კარგ პრაქტიკასთან შესაბამისობაში: 

საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსის თანახმად, „საჩივრების შეტანისა და 

გადაწყვეტილების ვადა უნდა იყოს მოკლე (სამიდან ხუთ დღემდე თითოეული პირველი 

ინსტანციის შემთხვევაში)“63. თუმცა, ზოგიერთი სხვა ვადა, რომლებიც გამოიყენება საარჩევნო 

საჩივრებისა და გასაჩივრების განხილვისთვის, კვლავ სცილდება რეკომენდებულ ვადებს. 

კერძოდ, რეკომენდებულ ვადას სცილდება საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებების 

წინააღმდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებების პირველი ინსტანციის 

სასამართლოში საჩივრის შესატანი და განსახილველი ორ-დღიანი ვადა. ასევე, სააპელაციო 

სასამართლოში შემდგომი საჩივრის წარდგენისთვის და განხილვისთვის, შესაბამისი ერთი და 

ორდღიანი ვადები ზედმეტად მოკლეა64. გარდა ამისა, საარჩევნო კომისიის მიერ გარკვეული 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების შედგენის მოთხოვნის განცხადებებზე, 

პასუხის გასაცემად და სასამართლოს მსგავს ოქმებზე გადაწყვეტილების მისაღებად, 10-

დღიანი ვადა ზედმეტად ხანგრძლივია65. ვენეციის კომისია და ODIHR რეკომენდაციას უწევენ 

ამ ვადების გადახედვას საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში. 

  

 
61 საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის საჩივრების განხილვის ოთხდღიანი ვადა უკვე არსებობს საარჩევნო 

კოდექსის 77-ე მუხლის მე-2 პუნქტში ადრინდელი ცვლილების საფუძველზე, საარჩევნო კოდექსის 73-ე მუხლის 

მე-3 და 74-ე მუხლის პირველ პუნქტში დარჩა იგივე ვადის მითითება - ორი დღე. სწორედ ეს ორდღიანი ვადების 

ოთხდღიანი ვადებად შეცვლაა შემოთავაზებული, დებულებების ჰარმონიზაციის მიზნით. გარდა ამისა, საარჩევნო 

კოდექსის 75-ე მუხლის პირველი ნაწილის ცვლილების პროექტი, საოლქო საარჩევნო კომისიებს უგრძელებს 

შეჯამების ვადას  არჩევნების შედეგების შეჯამებისთვის, კენჭისყრიდან 14 დღის ნაცვლად იქნება 15 დღე. 

სავარაუდოდ, რომ გაითვალისწინოს საოლქო საარჩევნო კომისიებისთვის გახანგრძლივებული ვადა საჩივრების 

განსახილველად. საარჩევნო კოდექსის 125-ე მუხლის პირველი ნაწილის ცვლილების პროექტი ცესკოს უმცირებს 

არჩევნების შედეგების შეჯამების და საბოლოო შემაჯამებელი შედეგების ოქმი შედგენის ვადას კენჭისყრიდან 25 

დღემდე, ნაცვლად 26 დღისა.  
62 იხილეთ მაგ. ვენეციის კომისია და ODIHR, CDL-AD(2021)022, სასწრაფო ერთობლივი მოსაზრება საარჩევნო 

კოდექსში ცვლილებების პროექტზე, პუნქტი 67. 
63 ვენეციის კომისია, საარჩევნო საკითხებში კარგი პრაქტიკის კოდექსი, CDL-AD(2002)023rev2-cor, სახელმძღვანელო 

II.3.3.g.   
64 საარჩევნო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-2 ნაწილი. 
65 საარჩევნო კოდექსის 93-ე მუხლის მე-6 ნაწილი. 
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ი. სხვა ცვლილებები 

63. საარჩევნო კოდექსის 64-ე მუხლების მე-5 და 66-ე მუხლის მე-7 პუნქტში ცვლილებების 

პროექტი აფართოებს ამომრჩეველთა წარუშლელი მარკირების მოთხოვნას გადასატანი 

საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის პროცესზეც. ეს ზომები რეკომენდირებული იყო 

ODIHR-ის მიერ და აძლიერებს დაცვის მექანიზმებს ხმის მიცემის ალტერნატიული 

მეთოდების გამოყენებით, მრავალჯერადი ხმის მიცემის წინააღმდეგ66.  

64. ცვლილებების პროექტი მოიცავს ცვლილებას „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების 

შესახებ“ ორგანული კანონის 25.1 მუხლში, რომელიც ამცირებს პარტიების წლიური ხარჯების 

დასაშვებ მაქსიმალურ ოდენობას და შესაბამისად პარტიის მიერ წლის განმავლობაში 

გაწეული ხარჯების საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს წინა წლის 

მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.05%-ს, ნაცლად 0.1%-სა.  ამავდროულად, უცვლელი რჩება 

საარჩევნო კოდექსის 54-ე მუხლის მე-7 და მე-8 პუნქტები, რომლებიც ადგენს წლის 

განმავლობაში ერთ საარჩევნო სუბიექტზე წლიურ ხარჯვას წინა წლის მთლიანი შიდა 

პროდუქტის 0,1 პროცენტის ოდენობით. ეს დებულებები ჰარმონიზაციას საჭიროებს67. ამასთან 

დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ ჯერ კიდევ არ არის განხილული ODIHR-ის წინა 

რეკომენდაციის, საარჩევნო აგიტაციისთვის გაღებული შემოწირულობის მაღალი ლიმიტების 

ჰარმონიზაცია საერთაშორისო კარგ პრაქტიკასთან68. ვენეციის კომისია და ODIHR კვლავ 

გასცემენ ამ რეკომენდაციას. 

 

 

 
66 იხილეთ 2021 ODIHR EOM ანგარიში. 
67 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენელთან შეხვედრისას აღინიშნა, რომ პარლამენტის კომიტეტმა 

იცოდა შეუსაბამობის შესახებ და რომ ეს განხილული იქნებოდა საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილების 

შესაბამისი პროექტით. 
68 იხილეთ ODIHR EOM-ის 2020 წლის ანგარიში. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენელთან 

შეხვედრისას აღინიშნა, რომ შემოწირულობის ლიმიტის შემცირების საკითხი საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფში 

განიხილებოდა, მაგრამ შეთანხმება არ მომხდარა. 
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