
საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები: 
ძირითადი არსი, შეფასება და რეკომენდაციები

2021 წლის 25 მაისს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო საარჩევნო კოდექსში 
შესატანი ცვლილებები. განმარტებითი ბარათის თანახმად. ცვლილებების  მიზანია, „კოდექსში 
აისახოს ნორმები, რომლებითაც აღმოიფხვრება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად 
გამოვლენილი ცალკეული ხარვეზები, ასახავს ეუთო/ოდირის რეკომენდაციებს საარჩევნო სისტემის 
გაუმჯობესების საკითხებზე და უპასუხებს პოლიტიკურ პარტიებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის 
სულისკვეთებას.” 

წინამდებარე პუბლიკაციაში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” კანონპროექტით 
გათვალისწინებული ძირითადადი ცვლილებების არსს მიმოიხილავს და ადარებს ამჟამად მოქმედ 
კანონს, ასევე, წარმოადგენს საკუთარ შეფასებებსა და რეკომენდაციებს.

 � კანონის პროექტი, ინიციატორი

პროექტი: საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების 
შეტანის შესახებ და თანმდევ კანონებში ცვლილებები

ინიციატორი: შალვა პაპუაშვილი, ლევან იოსელიანი, ალექსანდრე ელისაშვილი, ფრიდონ ინჯია, 
კახაბერ კუჭავა, ნიკოლოზ სამხარაძე, ავთანდილ ენუქიძე, ანრი ოხანაშვილი, დავით მათიკაშვილი, 
მამუკა მდინარაძე, ირაკლი ჩიქოვანი

 � კანონპროექტის არსი

განმარტებითი ბარათის მიხედვით, კანონპროექტი, სხვა საკითხებთან ერთად, ითვალისწინებს:

 ► საარჩევნო კომისიების წევრთა რაოდენობის, შემადგენლობის და მათი არჩევის წესის 
ცვლილებას;

 ► ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის ახალ წესს;

 ► წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირთა წრის შეზღუდვას;

 ► ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ამკრძალავ ახალ წესს;

 ► მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს შემადგენლობის განსაზ-
ღვრის ახალ წესს.

I. ძირითადი ცვლილებების მიმოხილვა
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემადგენლობა და დაკომპლექტება

ცესკოს შემადგენლობა

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• შედგება 12 წევრისგან (1 თავმჯდომარე და 
11 წევრი);

 ∘6 პარტიული კვოტით დანიშნული წევრი. 
ერთ პარტიას არაუმეტეს 3 წევრის დანიშვნის 
უფლება აქვს;

 ∘6 პროფესიული ნიშნით არჩეული (მათ შორის 
თავმჯდომარე).

• შედგება არაუმეტეს 17 წევრისგან (1 
თავმჯდომარე და 16 წევრი);

 ∘9 პარტიული კვოტით დანიშნული წევრი. ერთ 
პარტიას მხოლოდ ერთი წევრის დანიშვნის 
უფლება აქვს;

 ∘პარტია კარგავს ცესკოში წევრის დანიშვნის 
უფლებას, თუ მის მიერ გაყვანილი ყველა 
პარლამენტარი დატოვებს ამ პარტიას 
და სხვა პარტიაში გაწევრიანდება. ასეთ 
შემთხვევაში, ამ ახალ პარტიას გადაეცემა 
კომისიის წევრების დანიშვნის უფლება;

 ∘8 პროფესიული ნიშნით არჩეული (მათ შორის 
თავმჯდომარე).

ცესკოს თავმჯდომარის არჩევა

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• პრეზიდენტი ცესკოს წარუდგენს* 
თავმჯდომარეობის 3 კანდიდატს, საიდანაც 
ცესკო სრული შემადგენლობის ⅔-ით ირჩევს 
თავმჯდომარეს;

• თუ ცესკო 5 დღის ვადაში ვერ აირჩევს 
თავმჯდომარეს, იმავე კანდიდატურებიდან 
პარლამენტი უბრალო უმრავლესობით ირჩევს 
თავმჯდომარეს.

* ცესკოსთვის წარსადგენად პრეზიდენტი 
ცესკოს თავმჯდომარობის კანდიდატებს არჩევს 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციის 
შედეგად.

• პრეზიდენტი პარლამენტს წარუდგენს* ცესკოს 
თავმჯდომარეობის 2 კანდიდატს;

• პარლამენტი თავმჯდომარეს ირჩევს სრული 
შემადგენლობის ⅔-ით;

 ∘⅔-ით ვერ არჩევის შემთხვევაში არაუადრეს 
4** კვირისა პარლამენტი თავმჯდომარეს 
ირჩევს ⅗-ით;

 ∘⅗-ით ვერ არჩევის შემთხვევაში არაუადრეს 
4** კვირისა თავმჯდომარის არჩევა ხდება 
პარლამენტის უბრალო უმრავლესობით.

• თავმჯდომარის ⅔-ით არჩევის შემთხვევაში 
მისი უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი, სხვა 
დანარჩენ შემთხვევაში – 6 თვე.

* პრეზიდენტი პარლამენტისთვის წარსადგენად 
ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს არჩევს 
საკონკურსო კომისიის მეშვეობით, რომელიც 
დაკომპლექტებული უნდა იყოს არაუმეტეს 10 
წევრისგან. საკონკურსო კომისიის შემადგენლობაში 
შეიძლება შედიოდნენ საქართველოში 
რეგისტრირებული იმ არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების 
წარმომადგენლები, რომლებსაც აქვთ საარჩევნო 
საკითხებში, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების 
სფეროში საქმიანობის არანაკლებ 7-წლიანი 
გამოცდილება, ასევე უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების წარმომადგენელები, რომლებსაც 
აქვთ სულ მცირე ასოცირებული პროფესორის 
აკადემიური თანამდებობა.

** 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის 
მითითებული 4 კვირა მცირდება 1 კვირამდე.

ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• თავმჯდომარეს ჰყავს ერთი მოადგილე;

• საკუთარი წევრებიდან მას ირჩევს ცესკო.

• თავმჯდომარეს ჰყავს ორი მოადგილე;

• საკუთარი წევრებიდან მათ ირჩევს ცესკო. 
ერთი მოადგილე  უნდა იყოს ოპოზიციური 
პარტიის მიერ დანიშნული კომისიის წევრი, 
მეორე კი პროფესიული ნიშნით დანიშნული.

პროფესიული ნიშნით ცესკოს წევრების არჩევა

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• პროფესიული ნიშნით 5 წევრი ინიშნება 
პრეზიდენტის წარდგინებით პარლამენტის 
უბრალო უმრავლესობის მიერ.*

* პარლამენტისთვის წარსადგენად პრეზიდენტი 
ცესკოს წევრობის კანდიდატებს არჩევს საკონკურსო 
კომისიის მეშვეობით.

• პრეზიდენტი პარლამენტს წარუდგენს* ცეს-
კოს თითოეულ ვაკანტურ ადგილზე წევრობის 
2 კანდიდატს;

• პარლამენტი ცესკოს წევრს ირჩევს სრული 
შემადგენლობის ⅔-ით;

 ∘⅔-ით ვერ არჩევის შემთხვევაში არაუადრეს 
4 კვირისა პარლამენტი ცესკოს წევრს ირჩევს 
⅗-ით;

 ∘⅗-ით ვერ არჩევის შემთხვევაში არაუადრეს 
4 კვირისა ცესკოს წევრის არჩევა ხდება 
პარლამენტის უმრავლესობით.

• ცესკოს წევრის ⅔-ით არჩევის შემთხვევაში 
მისი უფლებამოსილების ვადაა 5 წელი, სხვა 
დანარჩენ შემთხვევაში – 6 თვე.

* პრეზიდენტი, პარლამენტისთვის წარსადგენად 
ცესკოს წევრის კანდიდატებს არჩევს საკონკურსო 
კომისიის მეშვეობით.

ცესკოს წევრების პარტიული კვოტით დანიშვნა

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• წევრს ნიშნავენ საპარლამენტო არჩევნებში 
ბარიერგადალახული პარტიები მიღებული 
მხარდაჭერის პროპორციულად;

• ერთ პარტიას შეუძლია დანიშნოს ერთზე 
მეტი წევრი (მაგ.: ცესკოს არსებული 
შემადგენლობაში 6-დან 3 წევრი „ქართული 
ოცნების” დანიშნულია).

• 9 წევრს ნიშნავენ საპარლამენტო არჩევნებში 
ბარიერგადალახული პარტიები;

• ერთი პარტია ნიშნავს მხოლოდ ერთ წევრს.

საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება

საოლქო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• შედგება 12 წევრისგან:

 ∘პარტიული კვოტით დანიშნული 6 წევრი;

 ∘პროფესიული ნიშნით დანიშნული 6 წევრი. 

• პროფესიული ნიშნით 6 წევრს კონკურსის 
შედეგად, ხმათა უმრავლესობით ნიშნავს 
ცესკო;

• 6 წევრს ნიშნავენ საპარლამენტო 
არჩევნებში ბარიერგადალახული პარტიები, 
პროპორციული წესით;

 ∘ერთ პარტიას შეუძლია დანიშნოს ერთზე 
მეტი წევრი (მაგ.: ოლქების არსებული 
შემადგენლობაში 6-დან 3 წევრი „ქართული 
ოცნების” დანიშნულია).

• შედგება 17 წევრისგან:

 ∘პარტიული კვოტით დანიშნული 9 წევრი;

 ∘პროფესიული ნიშნით დანიშნული 8 წევრი.

• პროფესიული ნიშნით 8 წევრს კონკურსის 
შედეგად, ხმათა 2/3-ით, ნიშნავს ცესკო;

 ∘თუ საოლქო კომისიის წევრის არჩევა 2/3-ით 
ვერ მოხდა, მაშინ მას ცესკო ირჩევს  ხმათა 
უბრალო უმრავლესობით.

• 9 წევრს ნიშნავენ საპარლამენტო არჩევნებში 
ბარიერგადალახული პარტიები;

 ∘ერთი პარტია ნიშნავს მხოლოდ ერთ 
წევრს. 

 ∘პარტია კარგავს საოლქო კომისიებში წევრის 
დანიშვნის უფლებას, თუ მის მიერ გაყვანილი 
ყველა პარლამენტარი დატოვებს ამ პარ-
ტიას და სხვა პარტიაში გაწევრიანდება. ასეთ 
შემთხვევაში, ამ ახალ პარტიას გადაეცემა 
კომისიის წევრების დანიშვნის უფლება;

საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• შედგება 12 წევრისგან;

 ∘პარტიული კვოტით დანიშნული 6 წევრი;

 ∘პროფესიული ნიშნით დანიშნული 6 წევრი.

• პროფესიული ნიშნით 6 წევრს ირჩევს საოლქო 
საარჩევნო კომისია;

• 6 წევრს ნიშნავენ საპარლამენტო 
არჩევნებში ბარიერგადალახული პარტიები, 
პროპორციული წესით;

 ∘ერთ პარტიას შეუძლია დანიშნოს ერთზე 
მეტი წევრი (მაგ.: ოლქების არსებული 
შემადგენლობაში 6-დან 3 წევრი „ქართული 
ოცნების” დანიშნულია).

• შედგება 17 წევრისგან;

 ∘პარტიული კვოტით დანიშნული 9 წევრი;

 ∘პროფესიული ნიშნით დანიშნული 8 წევრი.

• პროფესიული ნიშნით 8 წევრს კონკურსის 
შედეგად, ხმათა 2/3-ით, ნიშნავს საოლქო 
კომისია;

 ∘თუ საუბნო კომისიის წევრის არჩევა 2/3-
ით ვერ მოხდა მაშინ მას საოლქო კომისია 
ირჩევს ხმათა უმრავლესობით.

• 9 წევრს ნიშნავენ ბარიერგადალახული 
პარტიები;

 ∘ერთი პარტია ნიშნავს მხოლოდ ერთ 
წევრს. 

 ∘პარტია კარგავს საუბნო კომისიებში წევრის 
დანიშვნის უფლებას, თუ მის მიერ გაყვანილი 
ყველა პარლამენტარი დატოვებს ამ პარტიას 
და სხვა პარტიაში გაწევრიანდება. ასეთ 
შემთხვევაში, ამ ახალ პარტიას გადაეცემა 
კომისიის წევრების დანიშვნის უფლება;

საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების ვადა

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარ-
ჩევნო კომისიის 6 წევრს ირჩევს არჩევნების 
დღემდე არაუადრეს 50-ე და არაუგვიანეს 
46-ე დღისა

• საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარ-
ჩევნო კომისიის 8 წევრს ირჩევს არჩევნების 
დღემდე არაუგვიანეს 46-ე დღისა

პროპორციული წარმომადგენლობის გაზრდა საკრებულოებში. საარჩევნო ბარიერი

თბილისის საკრებულო

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

საკრებულოს წევრების არჩევა ხდება:

• 25 პროპორციული წესით;

• 25 მაჟორიტარული წესით.

საარჩევნო ბარიერი 4%

საკრებულოს წევრების არჩევა ხდება:

• 40 პროპორციული წესით;

• 10 მაჟორიტარული წესით.

საარჩევნო ბარიერი 2.5%

სხვა მუნიციპალიტეტის საკრებულოები

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

საკრებულო შედგება:

• 20 პროპორციული წესით არჩეული წევრისგან;

• მუნიციპალიტეტში შემავალი ყველა 
თემიდან და ქალაქიდან სულ მცირე ერთი 
მაჟორიტარული წესით არჩეული წევრისგან.

საარჩევნო ბარიერი 4%

საკრებულოს წევრების არჩევა ხდება:

• პროპორციული წესით ასარჩევი წევრების 
რაოდენობა მუნიციპალიტეტის მიხედვით 
მერყეობს 12-დან 28-მდე;

• მაჟორიტარი წევრების რაოდენობა 
მუნიციპალიტეტის მიხედვით მერყეობს 6-დან 
15-მდე;

• თანაფარდობა პროპორციული და 
მაჟორიტარული წესით არჩეულ წევრების 
რაოდენობებს  შორის არის არანაკლებ ორი 
ერთზე, პროპორციულის სასარგებლოდ.1 

საარჩევნო ბარიერი 3%

საუბნო კომისიებში შესწორების ოქმების არჩევნების მომდევნო დღეს შედგენის აკრძალვა

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• საჭიროების შემთხვევაში, არაუგვიანეს 
კენჭისყრის დღის მომდევნო დღისა კომისია 
ადგენს საუბნო საარჩევნო კომისიის 
კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის 
შესწორების ოქმს შესაბამისი საუბნო საარ-
ჩევნო კომისიის წევრების ახსნა-განმარტებე-
ბის ან/და სხვა სამართლებრივი და 
ფაქტობრივი საფუძვლების არსებობისას.

• საუბნო საარჩევნო კომისიის ბეჭდის დალუქვის 
და მასზე ყველა კომისიის წევრის ხელმო-
წერის შემდეგ აკრძალულია კენჭისყრის 
შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შესწორების 
ოქმის შედგენა.

საოლქო კომისიის მიერ უბნის შედეგების გადათვლის ვალდებულება

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• საჩივრის საფუძველზე კომისიას შეუძლია 
გახსნას დალუქული პაკეტები და ხელახლა 
გადათვალოს საუბნო საარჩევნო კომისიის 
შედეგები. გადათვლა არის საოლქო კომისიის 
დისკრეცია და კანონი არ ითვალისწინებს 
რაიმე ვალდებულებას.

• ვალდებულია ხელახლა დათვალოს 
კენჭისყრის შედეგები იმ შემთხვევაში, როცა 
შედეგების შემაჯამებელ ოქმში, ისე, რომ მას არ 
ახლავს შესწორების ოქმი, გადასწორებულია 
სუბიექტების მიერ მიღებული ხმები, 
ამომრჩეველთა რაოდენობა ან/და ბათილი 
ბიულეტენების რაოდენობა;

• კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს მე-6 დღისა 
საოლქო კომისია  ვალდებულია საარჩევნო 
ოლქის ტერიტორიაზე არსებული საარჩევნო 
უბნებიდან შემთხვევითი შერჩევის წესით 
გამოავლინოს 5 საარჩევნო უბანი, გახსნას ამ 
საარჩევნო უბნების კომისიებიდან მიღებული 
პაკეტები და ხელახლა დათვალოს საარჩევნო 
ბიულეტენები.

ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების შეზღუდვა

წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა დამატებით შეეზღუდა

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• საჯარო მოხელეებს • საჯარო მოხელეებს;

• შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებული 
პირებს;

• ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით 
დასაქმებულპირებს.

• საჯარო სკოლის პედაგოგებს. სკოლამდელი აღზრდის, განათლების 
დაწესებულებების და ზოგადსაგანმანათლებ-
ლო დაწესებულებების: 

• დირექტორებს;

• აღმზრდელ-პედაგოგებს;

• აღმზრდელებს;

• მასწავლებლებს;

• იქ დასაქმებულ სხვა პირებს.

კენჭისყრის დღეს პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრის ფუნქციების შეზღუდვა

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

არ არის შეზღუდული. კენჭისყრის დღეს, საარჩევნო უბანზე, 
პარტიების მიერ დანიშნულ კომისიის წევრს 
ეკრძალება შეასრულოს ამომრჩეველთა 
რეგისტრატორის ფუნქცია.

კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბანთან შეკრების და ამომრჩეველთა აღრიცხვის აკრძალვა

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

არ არის შეზღუდული. იკრძალება კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის 
შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე ადამიანთა 
შეკრება ან ამომრჩეველთა აღრიცხვა.

ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფი

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• არ ითვალისწინებს კანონი. • ცესკოსთან იქმნება საკონსულტაციო ჯგუფი;

• ჯგუფის შემადგენლობას და დებულებას 
ამტკიცებს ცესკო;

• ჯგუფი უნდა შედგებოდეს:

 ∘სახალხო დამცველის წარმომადგენლისგან; 

 ∘ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ 
შერჩეული საერთაშორისო ადგილობრივი 
ექსპერტებისაგან.

• ჯგუფი ცესკოს წარუდგენს რეკომენდაციებს 
დავების  განხილვის პროცესისთვის;

• ჯგუფს ცესკომ შეიძლება მიანიჭოს დამატე-
ბითი ფუნქციები (მაგ.: კენჭისყრის შედეგების 
ხელახლა დათვლის პროცესში ჩართვა).

გასაჩივრების ვადები, ელექტრონული გასაჩივრება და რეესტრი

საუბნო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადები

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• საუბნო კომისიის გადაწყვეტილება მიღები-
დან 2 დღეში საჩივრდება საოლქო კომისიაში;

 ∘საოლქო კომისია საჩივარს იხილავს 2 დღის 
ვადაში;

• საოლქო კომისიის გადაწყვეტილება 2 დღეში 
საჩივრდება საქალაქო სასამართლოში;

 ∘სასამართლო საჩივარს იხილავს 2 დღის 
ვადაში;

• საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება 
1 დღეში საჩივრდება სააპელაციო 
სასამართლოში;

 ∘სააპელაციო სასამართლო საჩივარს 1 დღის 
განმავლობაში იხილავს.

• საუბნო კომისიის გადაწყვეტილება მიღები-
დან 2 დღეში საჩივრდება საოლქო კომისიაში;

 ∘საოლქო კომისია საჩივარს იხილავს 4 დღის 
ვადაში;

• საოლქო კომისიის გადაწყვეტილება 2 დღეში 
საჩივრდება საქალაქო სასამართლოში;

 ∘სასამართლო საჩივარს იხილავს 2 დღის 
ვადაში;

• საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება 
1 დღეში საჩივრდება სააპელაციო 
სასამართლოში;

 ∘სააპელაციო სასამართლო საჩივარს 2 დღის 
განმავლობაში იხილავს.

საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადები

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

• საოლქო კომისიის გადაწყვეტილება 
მიღებიდან 1 დღეში საჩივრდება ცესკოში;

 ∘ცესკო საჩივარს იხილავს 1 დღის ვადაში;

• ცესკოს გადაწყვეტილება 1 დღეში საჩივრ-
დება საქალაქო სასამართლოში;

 ∘სასამართლო საჩივარს იხილავს 2 დღის 
ვადაში;

• საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება 
1 დღეში საჩივრდება სააპელაციო 
სასამართლოში;

 ∘სააპელაციო სასამართლო საჩივარს 1 დღის 
განმავლობაში იხილავს.

• საოლქო კომისიის გადაწყვეტილება 
მიღებიდან 2 დღეში საჩივრდება ცესკოში;

 ∘ცესკო საჩივარს იხილავს 2 დღის ვადაში;

• ცესკოს გადაწყვეტილება 2 დღეში საჩივრ-
დება საქალაქო სასამართლოში;

 ∘სასამართლო საჩივარს იხილავს 2 დღის 
ვადაში;

• საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება 
1 დღეში საჩივრდება სააპელაციო 
სასამართლოში;

 ∘სააპელაციო სასამართლო საჩივარს 2 დღის 
განმავლობაში იხილავს.

საჩივრის წარდგენა ელექტორნული ფორმით

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

არ არის გათვალისწინებული საოლქო საარჩევნო კომისიაში და ცესკოში 
საჩივრის წარდგენა დასაშვები იქნება 
ელექტრონული ფორმითაც

საარჩევნო დავებზე უფლებამოსილების მქონე პირთა ელექტრონულ რეესტრი

 ļ მოქმედი რეგულირება  Ñ შემოთავაზებული რეგულირება

არ არის გათვალისწინებული შეიქმნება საარჩევნო დავებზე 
უფლებამოსილების მქონე პირთა 
ელექტრონული რეესტრი, რომელმაც 
უნდა გაამარტივოს გასაჩივრების 
უფლებამოსილების მქონე პირთა 
იდენტიფიცირება.

1  კერძოდ, 4 მუნიციპალიტეტში არის 4:1, ხოლო 59 მუნიციპალიტეტში არის 2:1, პროპორციულის სასარგებლოდ, დეტალუ-
რად იხილეთ ჩამონათვალში.

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/270677?
https://info.parliament.ge/#law-drafting/21736
https://info.parliament.ge/#law-drafting/21736
https://drive.google.com/file/d/1PcWo-3Sw4vl9SB6XiwTlcTSf8WYQtR5T/view?usp=sharing


II. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” შეფასება და 
რეკომენდაციები

 G შეფასება/რეკომენდაციები

1.	ცესკოს	დაკომპლექტების	წესი - კანონპროექტით გათვალისწინებული ცვლილებები ცესკოს 
დაკომპლექტების პროცესში მრავალპარტიული ჩართულობის მექანიზმებს ქმნის და აჩენს 
შესაძლებლობას, რომ კომისია კონსესნუსის საფუძველზე დაკომპლექტდეს, კერძოდ:

• ცესკოს თავმჯდომარეს და პროფესიული ნიშნით დასანიშნ წევრებს პარლამენტი ირჩევს 
სრული შემადგენლობის 2/3-ით. არსებული პოლიტიკური კონფიგურაციის გათვალისწინებით, 
ეს კვორუმი გამორიცხავს მათი ერთი პარტიის მიერ არჩევას, რაც აქამდე ხდებოდა, და მოითხოვს 
საპარლამენტო პარტიების მხრიდან კანდიდატებზე შეთანხმებას. 

• პარტიების მიერ დანიშნული ცესკოს წევრების რაოდენობის გაზრდა და ერთი პარტიისთვის 
ერთზე მეტი წევრის დანიშვნის უფლების გაუქმება. მოქმედი წესით, 6 პარტიული წევრიდან 3 
მმართველი პარტიის დანიშნულია, რაც დამატებით გარანტიებს უქმნის ერთპარტიული საარჩევნო 
ადმინისტრაციის არსებობას. ცვლილებები უზრუნველყოფს ცესკოს პარტიული წევრების 
პარიტეტული პრინციპით დანიშვნას, ხოლო მათი ოდენობის 9-მდე გაზრდა კიდევ უფრო შეამცირებს 
საარჩევნო ადმინისტრაციის ერთპარტიული გავლენის ქვეშ მოქცევის შანსს. თუმცა, პრობლემურია 
ის დათქმა, რომ პარტიამ შეიძლება დაკარგოს საარჩევნო კომისიებში წევრის დანიშვნის უფლება. 
კერძოდ, პარტიების მიერ საარჩევნო კომისიებში წევრების დანიშვნის წესში ერთი გარემოება 
ჩაიწერა, რომელიც პირდაპირ მოერგო „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის“ საარჩევნო სიით 
პარლამენტში შესული წევრების მიერ შექმნილ ახალ პარტიას - „ევროპელ სოციალისტებს“. ამ 
დაზუსტების მიხედვით, პარტია კარგავს საარჩევნო კომისიებში წევრის დანიშვნის უფლებას, 
თუ მის მიერ გაყვანილი ყველა პარლამენტარი დატოვებს ამ პარტიას და სხვა პარტიაში 
გაწევრიანდება. ასეთ შემთხვევაში, ამ ახალ პარტიას გადაეცემა კომისიის წევრების დანიშვნის 
უფლება. აღნიშნული ჩანაწერით, „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ დაკარგავს წევრის 
დანიშვნის უფლებას, რომელიც „ევროპელ სოციალისტებს“ გადაეცემა. გარდა იმისა, რომ ასეთ 
დებულებას პოლიტიკური შეთანხმება არ ითვალისწინებს, პრინციპის დონეზეც არასამართლიანი 
და არასწორია ერთი პარტიის „დასჯა“ იმის გამო, რომ პარლამენტში შესვლაზე უარი თქვა. 
საარჩევნო კომისიებში პოლიტიკური პარტიების მიერ წევრების დანიშვნის წესი ერთი პარტიის - 
„ევროპელი სოციალისტების” სასარგებლოდ და მეორე პარტიის - „საქართველოს პატრიოტთა 
ალიანსის” საზიანოდ არის შეცვლილი, რაც პრინციპულად არასწორი და არასამართლიანია. 
აქედან გამომდინარე, ეს ჩანაწერი ამოღებულ უნდა იქნას კანონპროექტიდან.

2.	დროებითი	რეგულაცია	ცესკოს	წევრების	დასანიშნად

კანონპროექტში ასევე გათვალისწინებულია დროებითი რეგულაციები, რომლებიც ცესკოს 
დაკომპლექტებას უკავშირდება და ზემოთ აღწერილი პროცედურებისგან განსხვავებულ წესებს 
ადგენს.2 მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეგულაციები 2021 წლის ადგილობრივ არჩევნებამდე 
იმოქმედებს, მათ მაინც შეიძლება ზიანი მოუტანონ საარჩევნო გარემოს და ამასთან ისინი 
არ არის თანხვედრაში ე.წ. შარლ მიშელის დოკუმენტთან. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველომ“ უარყოფითად შეაფასა კანონპროექტით გათვალისწინებული ერთი ჩანაწერი, 
რომელიც ცესკოს დაკომპლექტების დროებით წესს უკავშირდება. საკითხი ეხება პროფესიული 
ნიშნით ცესკოს წევრების პარლამენტის მიერ არჩევის წესს და ვადებს, კერძოდ კი, ამ პროცესში 
ჩადებულ ე.წ. პოლიტიკური ჩიხის საწინააღმდეგო მექანიზმს. როგორც ზემოთ, აღვწერეთ ცესკოს 
პროფესიული წევრის 2/3-ით არჩევის შეუძლებლობის შემთხვევაში, მას პარალმენტის 3/5 
ამტკიცებს, ხოლო თუ ეს კვორუმიც ვერ შეგროვდა ცესკოს წევრს უმრავლესობა ირჩევს. თითოეულ 
კენჭისყრას შორის პერიოდი არანაკლებ 4 კვირა უნდა იყოს. თუმცა პირველი მოსმენის შედეგად 
შესულ ცვლილებებში, ყოველ კენჭისყრას შორის სავალდებულო მინიმალური ვადა 4 კვირიდან 1 
კვირამდე ერთჯერადად, მხოლოდ მოახლოებული ადგილობრივი  არჩევნებისთვის შემცირდა, რაც 
მნიშვნელოვნად ამცირებს პარტიებს შორის კომპრომისის მიღწევის სივრცეს და საპარლამენტო 
უმრავლესობას, ფაქტობრივად, საშუალებას აძლევს ოპოზიციის თანხმობის გარეშე, მარტივად 
აირჩიოს მისთვის მისაღები კანდიდატი. პროფესიული ნიშნით წარდგენილი ცესკოს წევრობის 
კანდიდატების ასარჩევად საპარლამენტო კენჭისყრებს შორის ვადების შემცირება პარტიებს 
შორის კონსენსუსის აუცილებლობას გამორიცხავს და მმართველ პარტიას საშუალებას 
აძლევს, მისთვის სასურველი კანდიდატი მარტივად აირჩიოს. აქედან გამომდინარე, ეს 
საკითხი გადახედვას მოითხოვს. 

3.	ცესკოს	თავმჯდომარის	მოადგილეების	ზრდა

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს ცესკოს 
თავმჯდომარის მოადგილეების ზრდას, რომელიც კანონპროექტით გათვალისწინებული არ ყოფილა 
და არც პარტიების მიერ ევროკავშირის შუამავლობით ხელმოწერილ პოლიტიკურ შეთანხმებაში 
იყო წარმოდგენილი. შეთანხმების მიხედვით, ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე ერთ-ერთი 
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის მიერ დანიშნული წევრი უნდა იყოს. ამ ცვლილების მიზანი 
ის არის, რომ ოპოზიციურ პარტიებს უფრო მაღალი ნდობა ჰქონდეთ ცესკოს მიმართ. ცესკოს 
მოადგილეების რაოდენობის გაზრდა ოპოზიციური პარტიების მიერ დანიშნული მოადგილის 
მნიშვნელობას გარკვეულწილად ამცირებს. გარდა ამისა, მეორე მოადგილე დიდი ალბათობით 
ძველი წესით, პარლამენტის მიერ უბრალო უმრავლესობით, მმართველი პარტიის მიერ, დანიშნული 
პირი იქნება, რაც ფაქტობრივად ამავე პარტიის გავლენის ქვეშ ყოფნასაც ნიშნავს.

4.	საოლქო	საარჩევნო	კომისიის	დაკომპლექტების	წესი

საოლქო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესში დადებით ცვლილებად უნდა შეფასდეს 
საოლქო კომისიის პარტიული წევრების, ცესკოს უბრალო უმრავლესობის ნაცვლად, 2/3-ით არჩევა, 
თუმცა კანონპროექტის მიხედვით, იმ შემთხვევაში თუ საოლქო კომისიის წევრის არჩევა ცესკოს 
ხმათა 2/3-ით შეუძლებელი გახდა, მას განმეორებითი კენჭისყრით ცესკოს სრული შემადგენლობის 
უმრავლესობით ირჩევენ. არჩევის წესის ეს ფორმულირება ნიშნავს, რომ საოლქო კომისიის 
არაპარტიული წევრების არჩევის წესი არსებითად იგივე რჩება და ხშირ შემთხვევაში მას კვლავ 
ცესკოს უმრავლესობა აირჩევს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში 
საოლქო კომისიაში ერთპარტიული ძალაუფლება იქნება შენარჩუნებული. ამის საწინააღმდეგო 
ორი ფაქტორი იარსებებს:

• ცესკოს დაკომპლექტების რეფორმირების შედეგად არსებობს მაღალი ალბათობა იმისა, რომ 
კომისიაში არც ერთ პარტიას არ ეყოლება უმრავლესობა, შესაბამისად საოლქო კომისიები ცესკოს 
უმრავლესობამაც (2/3-ის ნაცვლად) რომ დააკომპლექტოს, ის არ იქნება ერთპარტიული;

• საოლქო კომისიის პროფესიული ნიშნით შერჩეულ წევრებს ემატება 9 პარტიული წევრი, საიდანაც 
8 ოპოზიციური პარტიის დანიშნული იქნება (მოქმედში ემატება 6 საიდანაც 3 სახელისუფლებო 
პარტიის დანიშნულია).

5.	საუბნო	კომისიების	დაკომპლექტების	წესი

საოლქო კომისიების დაკომპლექტების ანალოგიური წესია შემოთავაზებული საუბნო კომისიების 
დაკომპლექტების შემთხვევაშიც, იმ განსხვავებით, რომ აქ ცესკოს როლს საოლქო საარჩევნო 
კომისია ასრულებს. 

რაც შეეხება საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების ვადებს, პრობლემა რჩება, რადგან 
შეუძლებელია პროფესიული ნიშნით წევრების შერჩევისას, გამოყოფილ მოკლე პერიოდში 
ჩატარდეს სრულყოფილი კონკურსი, მათ შორის გასაუბრების ეტაპი და გამოვლინდეს საუკეთესო 
კანდიდატი, ისე, რომ დაცული იყოს გამჭვირვალობისა და საჯაროობის პრინციპები. თუმცა, 
სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების 
მოქმედი წესი შესარჩევი პროცედურების გახანგრძლივების მხრივ დიდი არჩევანის საშუალებას 
არ იძლევა და საჭიროებს სისტემურ და ფუნდამენტურ ცვლილებებს. 

6.	შემაჯამებელი	ოქმების	შესწორების	საკითხი

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მასიური სახე ქონდა კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი 
ოქმის შესწორების ოქმების კენჭისყრის მომდევნო დღეს შედგენას, მაშინ როდესაც საუბნო 
კომისიებში ხმის დათვლის პროცესი დამთავრებული იყო და არჩევნების დამკვირვებლებს, პარტიის 
წარმომადგენლებს თუ სხვა პირებს შემაჯამებელი ოქმის ასლები უკვე გადაცემული ქონდათ. მეორე 
დღეს ეს პროცესი მიმდინარეობდა ფაქტობრივად არაფორმალურ გარემოში, დახურულ კარს მიღმა, 
კანონით დადგენილი გამჭვირვალობისა და საჯაროობის პრინციპების სრული იგნორირებით. 
კანონპროექტი აუქმებს იმ ნორმას, რომელიც შესაძლებელს ხდიდა კენჭისყრის დღის მეორე 
დღეს შესწორების ოქმის შედგენას და ამატებს ნორმას, რომელიც პირდაპირ კრძალავს ბეჭდის 
დალუქვის და მასზე ყველა კომისიის წევრის ხელმოწერის შემდეგ შესწორების ოქმის შედგენას, 
რაც დადებითად უნდა შეფასდეს.

7.	არჩევნების	შედეგების	გადათვლის	საკითხი

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც საარჩევნო უბნის 
საბოლოო დახურვის და დოკუმენტაციის/ინვენტარის დალუქვის შემდეგ, საოლქო საარჩევნო 
კომისიებში დაბარებული საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების მიერ მოგვიანებით დგებოდა 
შემაჯამებელ ოქმების შესწორების ოქმები. ამ ოქმებით შემაჯამებელ ოქმებში გარკვეული 
მონაცემები, როგორც წესი, ბიულეტენების გადათვლის გარეშე, მხოლოდ საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრების წერილობითი ან/და ზეპირი ახსნა-განმარტებების საფუძველზე ზუსტდებოდა. 
შესაბამისად, დადებითად უნდა შეფასდეს კანონის ცვლილება, რომელიც ავალდებულებს საოლქო 
კომისიებს გახსნას დალუქული პაკეტები და გადათვალოს უბნის შედეგები.

8.	მანდატების	განაწილება	და	საარჩევნო	ბარიერი

პროპორციული და მაჟორიტარული წესით გასანაწილებელი მანდატების შემოთავაზებული 
თანაფარდობები და საარჩევნო ბარიერები მისაღებია. 

თუმცა ვინაიდან თეორიულად შესაძლოა, ზოგიერთ დასახლებას მაჟორიტარი წარმომადგენელი 
საკრებულოში აღარ ჰყავდეს და რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულს მოუწიოს ერთ 
წარმომადგენელზე შეთანხმება, კარგად მოსაფიქრებელი და დასათვლელი იქნება მაჟორიტარული 
საარჩევნო ოლქების ზომები და საზღვრები. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია, გონივრულად 
დაბალანსდეს საარჩევნო ოლქების ზომის შედარებითი თანაბრობისა და სხვადასხვა გეოგრაფიულ/
სოციო-კულტურული თავისებურების გათვალისწინების პრინციპები. მნიშვნელოვანია ოლქების 
საზღვრების დადგენისას გამოირიცხოს ე.წ. „ჯერიმენდერინგის” (მანიპულაციის) საფრთხე.

გარდა ამისა, პარტიული სიებით არჩეულ წევრთა გაზრდილი წილი ადგილობრივ დონეზე 
პოლიტიკური პარტიების როლს ზრდის, ხოლო ინდივიდუალურად მოქმედ დამოუკიდებელ 
კანდიდატებს  წარმომადგენლობით ორგანოში მოხვედრის შედარებით ნაკლებ შესაძლებლობას 
უტოვებს. პროპორციული წარმომადგენლობის საარჩევნო სისტემა შეიძლება იმგვარად 
იქნას გამოყენებული, რომ არაპროპორციულობის შემცირებასთან ერთად, გაითვალისწინოს 
დამოუკიდებელი კანდიდატების უფლებაც, არჩეულნი იყვნენ წარმომადგენლობით ორგანოში. 
აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის მიზნით, საარჩევნო სიების წარდგენის უფლება საინიციატივო 
ჯგუფებსაც შეიძლება მიენიჭოთ.

9.	საარჩევნო	აგიტაციის	შეზღუდვა

საკანონმდებლო ინიციატივის თანახმად, წინასაარჩევნო აგიტაციის შეზღუდვა  გავრცელდება  
საჯარო მოსამსახურეებზე. ცვლილება მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენს და მისასალმებელია, 
რადგან, აფართოებს იმ პირთა წრეს, რომლებიც საჯარო სექტორში არიან დასაქმებულნი და 
შეზღუდული აქვთ აგიტაციაში მონაწილეობა სამუშაო საათების განმავლობაში, ან/და როდესაც 
ისინი უშუალოდ ასრულებენ სამსახურებრივ უფლებამოსილებებს. დღეს არსებული რეგულაციით, 
შეზღუდვა ეხებოდა მხოლოდ საჯარო მოხელეებს – ანუ იმ პირებს, რომლებიც უვადოდ ინიშნებიან 
მოხელისათვის განკუთვნილ საჯარო სამსახურის საშტატო თანამდებობაზე სახელმწიფოს, 
ავტონომიური რესპუბლიკის, მუნიციპალიტეტის, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ. 
შესაბამისად, ამ რეგულაციაში არ ექცეოდნენ სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებული ის პირები, ვინც 
შრომითი ან ადმინისტრაციული ხელშეკრულების საფუძველზე მუშაობდნენ. საჯარო მოსამსახურის 
ცნება გაცილებით ფართოა და მოხელეებთან ერთად მოიცავს ადმინისტრაციული და შრომითი 
ხელშეკრულებებით დასაქმებულ პირებსაც, მათ შორის, მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელს 
და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაქმებული სხვა პირებს.

შემოთავაზებული რეფორმის ფარგლებში, ასევე, გათვალისწინებულია საარჩევნო კოდექსის 
45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის ცვლილება. ამ ნორმით ზუსტდება, რომ წინასაარჩევნო 
აგიტაციაში ჩართვის შეზღუდვა ვრცელდება: სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების და ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებების დირექტორების, აღმზრდელ-პედაგოგების, აღმზრდელების, მასწავლებლებისა 
და იქ დასაქმებული სხვა პირების მიმართ − სამუშაო საათების განმავლობაში ან როდესაც ისინი 
უშუალოდ ასრულებენ სამსახურებრივ უფლებამოსილებებს.

გარდა ამისა, კანონპროექტით აიკრძალება საჯარო მოსამსახურეების, საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების თანამშრომლების, სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
ა(ა)იპ-ის თანამშრომლების, სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სკოლამდელი 
აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 
დირექტორების, აღმზრდელ-პედაგოგების, აღმზრდელების, მასწავლებლების, იქ დასაქმებული 
სხვა პირების შეკრება სამსახურებრივი ნიშნით.

სადამკვირვებლო ორგანიზაციები საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ანგარიშებში არაერთხელ 
მიუთითებდნენ საჯარო სკოლებისა და ბაღის პედაგოგების წინასაარჩევნო შეხვედრებში 
მონაწილეობის მიზნით შეკრების შესახებ, რაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა 
და ზეწოლის ნიშნებს შეიცავდა. ამ ცვლილებებმა, დადებითი გავლენა უნდა მოახდინოს 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შემცირებაზე, რადგან არაპოლიტიკური თანამდებობის 
პირებს აეკრძალებათ წინასაარჩევნო აგიტაციაში ჩართვა სამუშაო საათების განმავლობაში ან/
და სამსახურეობრივ მოვალეობათა შესრულებისას. ასევე, შეზღუდვა ნათლად ჩამოყალიბდა 
სკოლამდელი აღზრდის, განათლების დაწესებულებების და ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებების თანამშრომელთა მიმართ და, ასევე, იკრძალება,  წინასაარჩევნო აგიტაციის 
მიზნით მათი შეკრება.3 

კანონპროექტით კვლავ იგნორირებულია საჯარო მოსამსახურეების მხრიდან სოციალური ქსელით 
აგიტაციის ქმედითი დარეგულირების საკითხი.

10.	პარტიების	მიერ	დანიშნული	კომისიის	წევრთა	ფუნქციები

კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა რეგისტრატორებს ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო 
ფუნქცია აკისრიათ, მათ აქვთ წვდომა ამომრჩევლის პერსონალურ მონაცემებთან, შეუვსებელ 
ბიულეტენებთან, შეუძლიათ მოსული ამომრჩევლის იდენტიფიცირება და ა.შ. პარტიების მიერ 
დანიშნული კომისიის წევრებისთვის ამ ფუნქციის ჩამოშორება მყარ დასაბუთებას საჭიროებს, რათა 
არ იყოს აღქმული როგორც პარტიებისთვის კენჭისყრის პროცესიდან დისტანცირების მცდელობა.

11.	კენჭისყრის	დღეს	საარჩევნო	უბანთან	შეკრების	და	ამომრჩეველთა	აღრიცხვის	აკრძალვა 

ცვლილების მიზანი ლეგიტიმურია, რადგან საარჩევნო უბანთან შეკრებილი პარტიის აქტივისტები, 
რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ამომრჩეველთა აღრიცხვას აწარმოებენ, ამომრჩეველთა მხრიდან 
აღიქმება, როგორც მათი ნების გამოვლენის ირიბი კონტროლი. თუმცა მისი აღსრულება პრობლემური 
შეიძლება იყოს, განსაკუთრებით მაშინ, თუ 100 მეტრამდე გაიზრდება რადიუსი. ასევე უნდა 
დაკონკრეტდეს თუ ვინ აღასრულებს რეგულაციას, ის უნდა გახდეს მკაფიო და განჭვრეტადი, რომ 
მოქალაქეებმა ზუსტად იცოდნენ თუ რა ქმედება შეფასდება კანონდარღვევად, რათა კენჭისყრის 
დღის ისედაც დაძაბული გარემო კიდევ უფრო არ გაამწვავოს.

12.	საკონსულტაციო	ჯგუფი

ცესკოს საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნა ე.წ „შარლ მიშელის დოკუმენტით” იყო გათვალისწინებული. 
დოკუმენტში არსებული ვალდებულება ფაქტიურად სიტყვა-სიტყვითაა გადმოტანილი 
კანონპროექტის მუხლში. ჯგუფის ქმედუნარიანობის შეფასება შესაძლებელი იქნება მისი დებულების 
და მოგვიანებით, შემადგენლობის გასაჯაროების შემდეგ.

13.	საჩივრის	წარდგენის	პროცედურა

ცალსახად დადებითად უნდა შეფასდეს საოლქო და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საჩივრის 
ელექტრონული ფორმით წარდგენის შესაძლებლობა.

გასაჩივრების და განხილვის ვადები მცირედ გაიზარდა, თუმცა ეუთო/ოდირის თანახმად, საჩივრის 
შეტანის ვადები უნდა იყოს 3-დან 5 დღემდე.4 გარდა ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ ხდება 
საჩივრის ელექტრონულად წარდგენის დანერგვა საჩივრის მიღება უნდა მოხდეს 24:00 საათამდე.

14.	საარჩევნო	დავებზე	უფლებამოსილების	მქონე	პირთა	ელექტრონული	რეესტრი

კანონპროექტი ითვალისწინებს ცვლილებას, სადაც აღნიშნულია, რომ შეიქმნება საარჩევნო 
დავებზე უფლებამოსილების მქონე პირთა ელექტრონულ რეესტრი. 2020 წლის საპარლამენტო 
არჩევნებმა აჩვენა, რომ საარჩევნო კომისიებში გასაჩივრების უფლებამოსილების განსაზღვრის 
თვალსაზრისით საარჩევნო ადმინისტრაციაში სრულიად არაერთგვაროვანი პრაქტიკაა (2020 
წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დღეებში საარჩევნო ოლქები საჩივრების მისაღებად 
ერთმანეთისგან განსხვავებულ მოთხოვნებს ადგენდნენ და რამაც მრავალი საჩივრის განუხილველად 
დატოვება გამოიწვია), შესაბამისად უფლებამოსილების მქონე პირების რეესტრი შესაძლოა იყოს ამ 
პრობლემის მოგვარების გზა. რეესტრთან დაკავშირებით კანონპროექტში არ არის განსაზღვრული 
დამატებითი დეტალები, შესაბამისად, ეს ჩანაწერი მეტ დაზუსტებას საჭიროებს.

2  დროებითი რეგულაციები მოცემულია კანონპროექტის მე-2 მუხლში.
3 ვრცლად, იხილეთ, 2021 წლის საარჩევნო რეფორმის შეფასება, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, 
https://www.transparency.ge/ge/post/2021-clis-saarchevno-repormis-shepaseba
4 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არ-
ჩევნები, საბოლოო ანგარიში, გვ. 46

პუბლიკაცია მომზადდა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს  (Sida) 
ფინანსური მხარდაჭერით

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/mediacia_samomavlo_gza_sakartvelostvis.pdf
https://www.transparency.ge/ge/post/saarchevno-kanonmdeblobashi-shesatani-ramdenime-cvlileba-gadaxedvas-sachiroebs
https://www.transparency.ge/ge/post/saarchevno-kanonmdeblobashi-shesatani-ramdenime-cvlileba-gadaxedvas-sachiroebs
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/mediacia_samomavlo_gza_sakartvelostvis.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/mediacia_samomavlo_gza_sakartvelostvis.pdf
https://www.transparency.ge/ge/post/saolko-saarchevno-komisiebi-sachivrebs-ganxilvis-gareshe-toveben
https://www.transparency.ge/ge/post/2021-clis-saarchevno-repormis-shepaseba

