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რეკომენდაციები თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით 

 

თვითმმართველობის რეფორმის წარმატებულად განსახორციელებლად უმნიშვნელოვანესია  
თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ისეთი საარჩევნო სისტემის შერჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს 
სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და ამომრჩეველთა ნების პროპორციულად ასახვას მანდატებში.  

მორიგი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების თარიღად 2014 წლის მაის-ივნისი სახელდება. 
აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ, ამ ეტაპზე, საარჩევნო რეფორმის პრიორიტეტს საარჩევნო 
სისტემის შეცვლა წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ დღეს არსებული საარჩევნო სისტემა დიდი ხანია 
წარმოადგენს კრიტიკის საგანს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების 
მხრიდან, ვინაიდან, ვერ უზრუნველყოფს ამომრჩეველთა ნების პროპორციულად ასახვას მანდატებში 
და დიდია ამომრჩეველთა დაკარგული ხმების რაოდენობა, არ არის დაცული ერთი ხმის თანასწორობის 
პრინციპი. ასევე, ვენეციის კომისიისა და ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 
უფლებათა ოფისის რეკომენდაციაა საარჩევნო სისტემების გადახედვა, ორივე საპარლამენტო და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის, რათა დაცულ იქნეს ხმის წონის თანაბრობის 
პრინციპი. 1  

მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხანია საარჩევნო სისტემის ცვლილების აუცილებლობაზე ვსაუბრობთ,  
(ამ საკითხის დროულ ვადებში განხილვის მოთხოვნა ჩვენ მიერ ჯერ კიდევ 2013 წელს ინტერფრაქციულ 

1 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) AND OSCE OFFICE FOR 
DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS (OSCE/ODIHR) JOINT OPINION ON THE DRAFT ELECTION 
CODE OF GEORGIA, 2011, Page 8.para 22 
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(სამუშაო ვერსია) 

 
ჯგუფში იქნა დაყენებული ჩვენ მიერ), 2013 წელს ინტერფრაქციული ჯგუფის ფორმატში აღნიშნული 
საკითხის განხილვა არ მოხდა და მომავლისთვის გადაიდო. სამწუხაროდ, მხოლოდ ახლახან, 2014 წლის 
იანვარში  მოხერხდა საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე ინტერფრაქციული ჯგუფის შეკრება და თემის 
გარშემო პირველი ღია მსჯელობა. 

ჩვენი, არასამთავრობო ორგანიზაციების სურვილია ისეთი საარჩევნო სისტემის მიღება, რომელიც 
გადაჭრის მოქმედი სისტემით არსებულ პრობლემებს და უკეთ ასახავს საქართველოს მოქალაქეთა მიერ 
არჩევნებში გამოვლენილ ნებას. შესაბამისად, წარმოდგენილი რეკომენდაციების შემუშავებისას, ჩვენი 
მიზანი არის ინტერფრაქციული ჯგუფისთვის ისეთი საარჩევნო სისტემების შეთავაზება 
თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, რომლებიც უპასუხებს არსებულ გამოწვევებს.  

მიგვაჩნია, რომ ხელისუფლების მიერ პოლიტიკური გადაწყვეტილების დროულად მიღების და 
საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების თებერვლის შუა რიცხვებამდე შეტანის შემთხვევაში, შესაძლებელია 
საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები განხორციელდეს. 
თუმცა, თუ წინა წლის მსგავსად საკითხის გადაწყვეტა გაჭიანურდება, იქიდან გამომდინარე, რომ 
საარჩევნო სისტემის შეცვლა, გარდა საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა ტრენინგებისა და სხვა 
ტექნიკურ-ადმინისტრაციული საკითხებისა, მოითხოვს ასევე, მოსახლეობისათვის ფართომასშტაბიანი 
საინფორმაციო კამპანიის წარმოებას, ძირეული ცვლილებების განხორციელება კითხვის ნიშნის ქვეშ 
დადგება.   

იმედს გამოვთქვამთ, რომ გადაწყვეტილება საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებით დროულად 
იქნება მიღებული, საქართველოს მოქალაქეთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. 

თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო სისტემის შერჩევისას, ჩვენ მიერ, პირველ რიგში, 
გათვალისწინებული იქნა ის პრიორიტეტები, რასაც ახალი საარჩევნო სისტემა უნდა ითვალისწინებდეს. 
ესენია:  

• პროპორციულობა - ამომრჩეველთა ხმების პროპორციულად ასახვა მანდატებში; 
• ამომრჩეველთა დაკარგული ხმების მინიმალური ოდენობა; 
• მცირე პარტიების და დამოუკიდებელი კანდიდატებისა წარმომადგენლობა; 
• სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფების წარმომადგენლობა (უმცირესობები) და გენდერული 

თანასწორობა; 
• არჩევნებისადმი მოსახლეობის ნდობის გაზრდა; 
• კანდიდატებზე ორიენტირება; 
• მეორე ტურის აუცილებლობის ნაკლები ალბათობა; 
• სიმარტივე.  

ორგანიზაციებს მიაჩნიათ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩასატარებლად 
ყველაზე სასურველ საარჩევნო სისტემას წარმოადგენს ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემა (STV). ამ 
სისტემის ადმინისტრირების სირთულის გამო, ამ ეტაპზე, მისი შემოღება ვერ მოხერხდება, რადგანაც 

2 
 



(სამუშაო ვერსია) 

 
ადგილობრივ არჩევნებამდე მცირე დროა დარჩენილი, თუმცა მხარს ვუჭერთ სამომავლოდ განხილულ 
იქნეს სისტემის შემოღების საკითხი.  

აღნიშნულ ეტაპზე ზემოთ მოცემული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, საარჩევნო საკითხებზე 
მომუშავე ინტერფრაქციულ ჯგუფს ვთავაზობთ განიხილოს შემდეგი საარჩევნო სისტემები: 

• საკრებულოს არჩევნებისთვის: 
ა) პროპორციული წესით არჩევნებისთვის - სიითი პროპორციული სისტემა (ღია სიით);  
მაჟორიტარული არჩევნებისთვის - მრავალმანდატიანი ოლქის შემთხვევაში  - ბლოკური 
კენჭისყრა, ხოლო ერთმანდატიანი ოლქის შემთხვევაში ალტერნატიული კენჭისყრა;  
ბ) ალტერნატივად, ასევე, ვთავაზობთ შერეული წევრობის სისტემას (MMP); 

• გამგებლის (მერის) არჩევნებისთვის - ალტერნატიული ხმის მიცემის სისტემა. 

წარმოგიდგენთ შემოთავაზებული სისტემების დეტალურ აღწერას, მათი დადებითი და უარყოფითი 
მხარეების შეფასებით. 

საკრებულოს პროპორციული არჩევნები 
 

საკრებულოს პროპორციული არჩევნების ჩასატარებლად ხელისუფლებას ვთავაზობთ სიითი 
პროპორციული სისტემის (ღია სიით) გამოყენებას. 

სიითი პროპორციული სისტემა მიეკუთვნება პროპორციული სისტემების ოჯახს და ტარდება 
მრავალმანდატიან ოლქში. ბიულეტენის სტრუქტურა - პარტიაზე ორიენტირებული. ამომრჩეველს აქვს 
ერთი ხმა. 

ამ სისტემით ამომრჩეველი ხმას აძლევს პარტიას. მანდატები ნაწილდება პარტიის მიერ მიღებული 
ხმების პროპორციულად. პარტიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის მიხედვით 
გამარჯვებულად ითვლებიან კანდიდატები, მათი რიგითობის მიხედვით პარტიის მიერ წარდგენილ 
სიაში. 2  თუმცა, ღია სიით არჩევნების ჩატარებისას, ამომრჩეველს შესაძლებლობა ეძლევა გავლენა 
მოახდინოს არამარტო პარტიის არჩევაზე, არამედ პარტიის შიგნით კანდიდატების არჩევაზეც. კერძოდ, 
პარტიის შემოხაზვის შემდეგ, ამომრჩეველი პარტიის მიერ წარდგენილი სიიდან შემოხაზავს მისთვის 
სასურველ კანდიდატებს (რაოდენობა შეიძლება შეზღუდული იყოს, მაგალითად, ამომრჩეველს 
შეიძლება უფლება ჰქონდეს შემოხაზოს 5 ან 10 კანდიდატი), რომელიც სურს იხილოს 
წარმომადგენლობით ორგანოში. ეს დააბალანსებს პარტიის და ამომრჩევლის ინტერესს პარტიული სიის 
შედგენაში. 

პარტიული სიიდან კანდიდატების არჩევა შეიძლება მოხდეს ჩვეულებრივი წესით ანუ ამომრჩეველმა 
უბრალოდ შემოხაზოს მისთვის სასურველი კანდიდატები ან კანდიდატების არჩევა მოხდეს 
პრეფერენციის წესით (ყველაზე სასურველი კანდიდატი „1“, შემდეგი სასურველი „2“ და ა.შ). ხმის 

2 საარჩევნო სისტემების დიზაინი, სახელმძღვანელო, დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო 
ინსტიტუტი (IDEA), 2005, გვ.60 
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დათვლის სიმარტივის მიზნით, გთავაზობთ, კანდიდატების არჩევა მოხდეს შემოხაზვის წესით. თუ 
რამდენიმე კანდიდატი ხმების თანაბარ რაოდენობას მიიღებს, გამარჯვებული იქნება კანდიდატი 
პარტიულ სიაში მისი რიგითობის მიხედვით. თუ პარტია ამომრჩევლის მიერ არჩეული კანდიდატების 
რაოდენობაზე მეტ მანდატს მიიღებს, დანარჩენი გამარჯვებული კანდიდატების გამოვლენა მოხდება 
პარტიულ სიაში მათი რიგითობის მიხედვით.      

მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული სისტემა ღია სიებით უფრო მეტად დემოკრატიულია დახურულ სიებთან 
შედარებით. მისი დადებითი მხარეა ის, რომ ამომრჩეველი მეტ გავლენას ახდენს პარტიის შიგნით 
მისთვის სასურველი კანდიდატების არჩევაზე. ეს ზრდის კავშირს ამომრჩეველსა და კანდიდატებს 
შორის. ასევე, ზრდის ამომრჩევლის პასუხისმგებლობას კანდიდატების არჩევისას, რამაც უნდა 
განაპირობოს უფრო გააზრებული გადაწყვეტილების მიღება. ამასთან, იზრდება კანდიდატის 
ანგარიშვალდებულება ამომრჩევლის წინაშე. კანდიდატი უფრო დამოკიდებული ხდება ამომრჩევლის 
ნებაზე, ვიდრე პარტიის ლიდერების გადაწყვეტილებაზე, რამაც უნდა განაპირობოს კანდიდატების 
აქტიური მუშაობა ამომრჩეველთან და უფრო ძლიერი კანდიდატების არსებობა.  

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 162-ე მუხლის თანახმად, თბილისის საკრებულოს მანდატის 
მოსაპოვებლად საარჩევნო სუბიექტმა უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეთა ხმების არანაკლებ 4 
პროცენტი, ხოლო ამავე კოდექსის 148-ე მუხლის თანახმად, სხვა მუნიციპალიტეტების საკრებულოს 
არჩევნებში მანდატის მოსაპოვებლად დადგენილია 5 პროცენტიანი ბარიერი.  

მიგვაჩნია, რომ ეს არათანასწორ პირობებში აყენებს საარჩევნო სუბიექტებს და არაა მისაღები. აქედან 
გამომდინარე, ჩვენი აზრით, ყველა მუნიციპალიტეტში საარჩევნო ბარიერი უნდა იყოს 4 პროცენტი. ეს 
მეტ შესაძლებლობას მისცემს მცირე პარტიებს მოიპოვონ მანდატი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობით ორგანოში.   
   

საკრებულოს მაჟორიტარული არჩევნები 

მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქების შემოღების შემთხვევაში, ხელისუფლებას ვთავაზობთ 
ბლოკური კენჭისყრის გამოყენებას.  

განეკუთვნება მაჟორიტარულ-პლურალისტური სისტემების ოჯახს. ოლქის სიდიდე -
მრავალმანდატიანი. ამომრჩეველს აქვს იმდენი ხმა, რამდენი მანდატიც არის გასანაწილებელი. 
ბიულეტენის სტრუქტურა - კანდიდატზე ორიენტირებული. ამომრჩეველს შეუძლია მისცეს 
კანდიდატებს ხმა, მიუხედავად მათი პარტიული კუთვნილებისა. 3   გამარჯვებულია ის კანდიდატი, 
რომელიც უფრო მეტ ხმას მიიღებს მანდატების რაოდენობის მიხედვით. 

ამ სისტემის დადებით მხარეს წარმოადგენს ის, რომ ამომრჩეველს შეუძლია ხმა მისცეს კანდიდატებს 
სხვადასხვა პარტიიდან, ასევე, დამოუკიდებელ კანდიდატებს ერთდროულად. არ მოითხოვს მეორე 

3 საარჩევნო სისტემების დიზაინი, სახელმძღვანელო, დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო 
ინსტიტუტი (IDEA), 2005, გვ.44 
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(სამუშაო ვერსია) 

 
ტურის გამართვას. გარდა ამისა, სისტემა მარტივია ამომრჩევლისთვის გასაგებად და ხელს უწყობს 
პარტიის ორგანიზაციულ განვითარებას. 4  

იმ შემთხვევაში, თუ საკრებულოს მაჟორიტარული არჩევნებისთვის შენარჩუნებული იქნება 
ერთმანდატიანი ოლქები, ჩვენი რეკომენდაციაა, ისევე როგორც გამგებლის (მერის) არჩევნებისთვის, 
განხილულ იქნას ალტერნატიული კენჭისყრის სისტემა. 5 

 

 საკრებულოს არჩევნები  - ალტერნატივა „ბ“ - შერეული წევრობის პროპორციული სისტემა (MMP) 

გვსურს ხაზი გავუსვათ იმ გარემოებას, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს - 
საკრებულოს მაჟორიტარული წესით არჩევნებისათვის ჩვენ მხარს ვუჭერთ არჩევნების ჩატარებას 
მრავალმანდატიან ოლქებში ბლოკური კენჭისყრის სისტემის გამოყენებით. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ 
არ მოხდება საარჩევნო ოლქების გარდაქმნა მრავალმანდატიან ოლქებად და დარჩება დღეს არსებული 
ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქები, საკრებულოს არჩევნებისათვის მიგვაჩნია, რომ ერთმანდატიანი 
ოლქის შემთხვევაში გამოყენებულ უნდა იქნეს ალტერნატიული კენჭისყრა ან შერეული წევრობის 
სისტემა, რომელიც უფრო მეტად უზრუნველყოფს მანდატების თანაბრად გადანაწილებას. 

შერეული წევრობის სისტემა მიეკუთვნება შერეული სისტემების ოჯახს და შედგება ორი სისტემისგან: 
პროპორციული და მაჟორიტარულ-პლურალისტური. მისი დამახასიათებელი ნიშანია ის, რომ სიითი 
პროპორციული სისტემა ახდენს მაჟორიტარული სისტემით გამოწვეული დისპროპორციის 
კომპენსირებას, კერძოდ, თუ პარტიამ პროპორციული სისტემით მოიპოვა გარკვეული მხარდაჭერა, 
მაგრამ მაჟორიტარული სისტემით ვერ მიიღო მანდატი, მაშინ მას პროპორციული სისტემით გადაეცემა 
მანდატების ის რაოდენობა, რა ზომის მხარდაჭერაც მიიღო. 6  

შერეული წევრობის სისტემა გამოიყენება შემდეგ ქვეყნებში: ალბანეთი, ბოლივია, გერმანია, უნგრეთი, 
იტალია, ლესოტო, მექსიკა, ახალი ზელანდია, ვენესუელა. მაჟორიტარული არჩევნებისთვის უმეტესად 
გამოიყენება უბრალო უმრავლესობის სისტემა, რომლის თანახმადაც, გამარჯვებულია ის კანდიდატი, 
რომელიც მეტ ხმას მიიღებს. პროპორციული არჩევნებისთვის ძირითადად გამოიყენება სიითი 
პროპორციული სისტემა.  

ამომრჩეველს აქვს ორი ხმა: ერთი პარტიული სიისთვის და ერთი მაჟორიტარი კანდიდატისთვის. 
სისტემის დადებითი მხარეა ის, რომ უზრუნველყოფს პროპორციულ შედეგს და ამასთან, ამომრჩეველთა 
გეოგრაფიულ წარმომადგენლობას. ასევე, უზრუნველყოფს მანდატების თანაბრად გადანაწილებას და 
პატარა პარტიებსაც აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ მანდატი. 

 

4 http://www.electoral-reform.org.uk/?PageID=479 
5 ალტერნატიული კენჭისყრის სისტემის აღწერა, იხილეთ გამგებლის (მერის) არჩევის ნაწილში.  
6 საარჩევნო სისტემების დიზაინი, სახელმძღვანელო, დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო 
ინსტიტუტი (IDEA), 2005 
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(სამუშაო ვერსია) 

 
გამგებლის (მერის) არჩევნები - ალტერნატიული ხმის მიცემის სისტემა 

გამგებლების (მერების) არჩევნებისთვის გთავაზობთ ალტერნატიული ხმის მიცემის სისტემას, რომელიც 
განეკუთვნება მაჟორიტარულ-პლურალისტური სისტემების ოჯახს და ტარდება ერთმანდატიან ოლქში. 
ბიულეტინის სტრუქტურა - კანდიდატზე ორიენტირებული.  

როგორც ზევით აღვნიშნეთ, მოცემული სისტემის განხილვას მხარს ვუჭერთ, ასევე, საკრებულოს 
მაჟორიტარულ არჩევნებთან დაკავშირებით, თუ შენარჩუნებული იქნება ერთმანდატიანი ოლქები.  

ამ სისტემით ამომრჩეველი ნომრავს კანდიდატებს უპირატესობის მიხედვით, მაგალითად, ყველაზე 
სასურველი კანდიდატი „1“, შემდეგი სასურველი „2“, შემდეგი -„3“ და ა.შ. 7  ამდენად, ეს სისტემა 
საშუალებას აძლევს ამომრჩეველს მოახდინოს კანდიდატების რანგირება თავისი პრიორიტეტის 
მიხედვით, იმისგან განსხვავებით, რომ შემოხაზოს მხოლოდ ერთი კანდიდატი. ამიტომ, ეს სისტემა 
ცნობილია ასევე, როგორც „პრეფერენციული ხმის მიცემა“. 8 

გამარჯვებულად ითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს ხმების აბსოლუტურ უმრავლესობას 
(50%+1). თუ პირველი პრეფერენციების დათვლის შედეგად ვერცერთი კანდიდატი ვერ მიიღებს ხმების 
საჭირო რაოდენობას, ის კანდიდატი რომელმაც მიიღო ყველაზე ნაკლები ხმები გამოირიცხება და მის 
მიერ მიღებული ბიულეტენები გადანაწილდება დარჩენილ კანდიდატებზე მეორე პრეფერენციის 
მიხედვით. ასე გაგრძელდება, სანამ არ გამოვლინდება გამარჯვებული კანდიდატი.  

მიგვაჩნია, რომ პრეფერენციის გაკეთება სავალდებულო არ უნდა იყოს. ამომრჩეველმა იმდენი 
პრეფერენცია უნდა გააკეთოს, რამდენსაც საჭიროდ ჩათვლის.  

სისტემის დადებით მხარეს წარმოადგენს ის, რომ კანდიდატის არჩევა ხდება ხმების აბსოლუტური 
უმრავლესობით, რაც ამომრჩეველთა ფართო წრეს აძლევს საშუალებას, გავლენა მოახდინოს 
გამარჯვებულის გამოვლენაზე. ეს გავლენა იზრდება, ასევე, პრეფერენციების ხარჯზე, ვინაიდან 
გამარჯვებული შეიძლება გახდეს კანდიდატი, რომელსაც ამომრჩეველმა მიანიჭა მეორე ან მესამე 
პრეფერენცია. შესაბამისად, მცირდება დაკარგული ხმების რაოდენობა. ამასთან, ეს სისტემა მოითხოვს 
ამომრჩევლისგან უფრო აქტიურად გაეცნოს სხვა კანდიდატების პროგრამას, იდეოლოგიას, რომ მიიღოს 
გააზრებული გადაწყვეტილება კანდიდატების რანგირებისას.  

არჩეული კანდიდატი უფრო მაღალი ლეგიტიმაციის მქონეა, ვინაიდან მაღალი საარჩევნო ბარიერის 
გამო საჭიროებს ფართო საზოგადოების მხარდაჭერას, რაც მოიცავს სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს. 
გარდა ამისა, კანდიდატებს სჭირდებათ უფრო მასშტაბური კამპანიის წარმოება და არამარტო თავის 
მხარდამჭერებთან, არამედ, ასევე, ოპონენტი კანდიდატების ამომრჩეველთან მუშაობა, რომ მიიღონ 
მეორე და მესამე პრეფერენციები. შედეგად, ეს გამოიწვევს პოზიტიური საარჩევნო კამპანიის წარმოებას 

7 http://www.electoral-reform.org.uk/alternative-vote/ 
8 საარჩევნო სისტემების დიზაინი, სახელმძღვანელო, დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო 
ინსტიტუტი (IDEA), 2005, გვ.47 
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და ხელს შეუწყობს პოლიტიკური კულტურის განვითარებას. ამასთან, ამცირებს მეორე ტურის 
გამართვის აუცილებლობას. 

მზადყოფნას გამოვხატავთ, მონაწილეობა მივიღოთ მოცემული და ასევე, სხვა დაინტერესებული 
მხარეების მიერ წარმოდგენილი საარჩევნო სისტემების განხილვაში და წარმოვადგინოთ უფრო 
დეტალური რეკომენდაციები. 

 

არჩეული მერებისა  და გამგებლების მიმართ უნდობლობის გამოცხადების წესი 

იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს პარლამენტში განიხილება „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის შესახებ კოდექსი“, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ 
ჩვენი პოზიცია მერების და გამგებლების მიმართ უნდობლობის გამოცხადების პროცედურასთან 
დაკავშრებით.  

„ადგილობრივი თვითმმართველობის“ კოდექსის პროექტით შემოთავაზებულია ისეთი მნიშვნელოვანი 
სიახლე, როგორიცაა გამგებლების (მერების) პირდაპირი წესით არჩევა, რაც, ხანგრძლივი დროის 
განმავლობაში საზოგადოების მოთხოვნას წარმოადგენდა. სამწუხაროდ, შემოთავაზებული 
კანონპროექტი ითვალისწინებს ნორმას, რომელიც არჩევითი მერებისა და გამგებლების ინსტიტუტის 
მნიშვნელობას ასუსტებს.  

კერძოდ, საუბარია კოდექსის პროექტის 48-ე მუხლზე, რომელიც ითვალისწინებს პირდაპირი წესით 
არჩეული გამგებლისთვის (მერისთვის) უნდობლობის გამოცხადების პროცედურას. აღნიშნული 
საკითხის ინიცირების უფლება აქვს საკრებულოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტს ან 
მუნიციპალიტეტის რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 20%-ს.  

აღნიშნული ეწინააღმდეგება წარმომადგენლობითი დემოკრატიის პრინციპს. ამომრჩეველთა 
უმრავლესობის მიერ არჩეული გამგებლისთვის (მერისთვის) უნდობლობის გამოცხადების უფლება 
ეძლევა საკრებულოს, რის განსახორციელებლადაც საკმარისი იქნება საკრებულოს წევრთა გარკვეული 
ჯგუფი, მაქსიმუმ 15-20 წევრი. ეს შესაძლებლობას მისცემს საკრებულოს გამოიყენოს უნდობლობის 
პროცედურა იმ შემთხვევაში, თუ საკრებულოს უმრავლესობასა და გამგებელს (მერს) შორის არსებობს 
პარტიული ან სხვა სახის დაპირისპირება.  

გარდა იმისა, რომ მოცემული წესით გამგებლის (მერის) გადაყენება წინააღმდეგობაში მოდის 
მოსახლეობის მიერ გაკეთებულ არჩევანთან და მათ მიერ გამოხატულ ნებასთან, ნორმამ შესაძლებელია 
პოლიტიკურად არასტაბილური გარემო შექმნას. პროექტის 48-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, 
საკრებულოს შესაძლებლობა ეძლევა გამგებლის (მერის) უფლებამოსილების ერთი ვადის განმავლობაში 
რამდენჯერმე განახორციელოს უნდობლობის პროცედურა. აღნიშნული კი გამოიწვევს იმას, რომ 
გამგებელი (მერი) მისი საქმიანობის განხორციელებისას უფრო მეტად იქნება დამოკიდებული 
საკრებულოს და მასში შემავალი პოლიტიკური პარტიების კეთილგანწყობილებაზე, რათა ამ 

7 
 



(სამუშაო ვერსია) 

 
უკანასკნელმა ინიცირება არ გაუკეთოს მის წინააღმდეგ უნდობლობის პროცედურას, რაც, თავის მხრივ, 
გავლენას მოახდენს გამგებლის (მერის) მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.  

თანამდებობის პირების პირდაპირი წესით არჩევის მიზანს წარმოადგენს უზრუნველყოს მოსახლეობის 
ჩართულობა თვითმმართველობის ორგანოთა ფორმირებაში, არჩეული თანამდებობის პირის/ორგანოს 
სტაბილურობა და დამოუკიდებლობა. საკრებულოსთვის მსგავსი უფლების მინიჭების შედეგად 
მივიღებთ იმავე რეალობას, რაც დღეს მოქმედი კოდექსით არის დადგენილი, როდესაც საკრებულოს 
თავმჯდომარეს შეუძლია თანამდებობიდან გაათავისუფლოს გამგებელი საკრებულოს თანხმობით, რისი 
სამწუხარო მაგალითებიც მრავლად ვნახეთ 2013 წლის განმავლობაში. შესაბამისად, ასეთი დათქმა 
ამცირებს ამ თანამდებობის პირების პირდაპირი წესით არჩევის არსს და მნიშვნელობას. 

აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ უნდობლობის გამოცხადების საკითხი ამოღებულ უნდა იქნას 
წარმოდგენილი პროექტიდან.   
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