
სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის საარჩევნო სისტემა 

რეკომენდაციები 

 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოების არჩევნების საარჩევნო სისტემა 

ჩვენი აზრით, უნდა აკმაყოფილებდეს   შემდეგ პრინციპებს: 

 პროპორციულობა - საარჩევნო სუბიექტის მხარდაჭერა პროპორციულად უნდა 

იყოს ასახული საკრებულოს  მანდატების რაოდენობაში; 

 დაკარგული ხმების მინიმალური ოდენობა; 

 არჩევნებში დამოუკიდებელი (საინიციატივო ჯგუფების წარდგენილი) 

კანდიდატების მონაწილეობის უზრუნველყოფა; 

 გეოგრაფიული წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა; 

 მცირე და ნაკლებად რეიტინგული პარტიების  წარმომადგენლობის 

უზრუნველყოფა; 

ზემოაღნიშნული პრინციპების გათვალისწინებით გთავაზობთ, შემდეგ საარჩევნო 

სისტემებს: 

1. საკრებულოების არჩევნები 

ა. იმ მუნიციპალიტეტებში სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა არ აღემატება 10 000, 

არჩევნები ჩატარდეს საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში "დეცენტრალიზაციისა 

და თვითმმართველობის განვითარების სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები 2013-2014 

წლებისთვის" მოცემული ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემით(STV).   

საკრებულოს წევრთა რაოდენობა განიზაღვროს 15 წევრით.  

მუნიციპალიტეტები სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა არ აღემატება 10 000: ყაზბეგი 

(5,714 ამომრჩეველი), ლენტეხი (5,968), ონი (6,715), მესტია (8,560),  ასპინძა(9,856), 

თვითმმართველი ქალაქები მცხეთა(7300), ამბროლაური(2200)  და სხვა ახალშექმნილი 

მუნიციპალიტეტი; 

ბ. იმ მუნიციპალიტეტებში სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა აღემატება 10 000,  

არჩევნები ჩატარდეს შერეული წევრობის პროპორციული სისტემით(MMP).  

პროპორციულ ნაწილში არჩევნები ჩატარდეს დახურული(ან ღია) პარტიული სიებით. 

საარჩევნო ბარიერი განისაზღვროს სამი  პროცენტით; 



მაჟორიტარულ ნაწილში არჩევნები ჩატარდეს მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქებში 

ბლოკური კენჭისყის სისტემით, სადაც ამომრჩეველს იმდენი ხმა აქვს, რამდენი 

მანდატიცაა გასანაწილებელი, ან ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში. ერთმანდატიან 

ოლქებში  არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში გამარჯვებისათვის აუცილებელი 

მინიმალური ბარიერი განისაზღვროს ოცდაათი პროცენტით.  

ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობა  

თანაბარი უნდა იყოს.  

პოლიტიკური პარტია/ბლოკი ვალდებულია ყველა მაჟორიტარულ ოლქში წარადგინოს 

კანდიდატი. 

საკრებულოს წევრთა რაოდენობა: 

10 000 - 20 000 ამომრჩევლამდე - არანაკლებ 20 წევრი. 10 პროპორციული სისტემით, 

ხოლო 10 მაჟორიტარული სისტემით არჩეული წევრი. 

მუნიციპალიტეტები: თიანეთი (11,116), ცაგერი (11,831), შუახევი (15,200), ადიგენი 

(15,648) ქედა (15,744), ჩოხატაური( 18,856), და ახალშექმნილი მუნიციპალიტეტები. 

 

20 000 – 40000 ამომრჩევლამდე - არანაკლებ 25 წევრი . 15 პროპორციული სისტემით, 

ხოლო 10 მაჟორიტარული სისტემით არჩეული წევრი. 

მუნიციპალიტეტები: ხარაგაული (20,353), თეთრიწყარო  (21,637),ნინოწმინდა (21,689), 

აბაშა (21,980),დმანისი (22,725), ჩხოროწყუ  (23,018), დედოფლისწყარო (23,078),  

ბაღდათი (23,249), წალკა (23,326), ტყიბული (23,538), ხონი (24,100), ხულო (24,249), 

დუშეთი (26,479), ვანი (26,749),ბორჯომი (27,427), ხობი  (29,365), ყვარელი (29,667), 

ლანჩხუთი (30,132), ახმეტა (30,796), სიღნაღი (31,605), წალენჯიხა  (31,765), მარტვილი 

(34,385), თერჯოლა (34,810), ქარელი (37,646), ახალქალაქი (39,545), ლაგოდეხი (39,707); 

 

40000 მეტი ამომრჩეველი -არანაკლებ  30 წევრი. 20 პროპორციული სისტემით, ხოლო 10 

მაჟორიტარული სისტემით არჩეული წევრი. 

მუნიციპალიტეტები: კასპი (40,407), ფოთი( 41,6690, სენაკი (42,4960, საჩხერე  (44,457), 

ჭიათურა (45,094), საგარეჯო (46,344), ხელვაჩაური  (47,305), სამტრედია (48,136), ხაშური 

(50,433), წყალტუბო (52,696), გურჯაანი  (55,032), ზესტაფონი  (56,568), ბოლნისი  

(57,658), ქობულეთი (69,377), გარდაბანი (73,969), მარნეული (97,838), რუსთავი  (108,662),  

გორი  (110,916), ზუგდიდი  (127,937),  ბათუმი (133,512),  ქუთაისი (158,967); 

 

 



გ. თბილისის საკრებულოს არჩევნები 

საარჩევნო სისტემა: შერეული წევრობის პროპორციული სისტემა(MMP) 

საკრებულოს წევრთა რაოდენობა: არანაკლებ 50 წევრი. 30 პროპორციული სისტემით, 

ხოლო 20 მაჟორიტარული სისტემით არჩეული წევრი. 

პროპორციულ ნაწილში არჩევნები ჩატარდეს დახურული პარტიული სიებით. 

საარჩევნო ბარიერი განისაზღვროს სამი პროცენტით; 

მაჟორიტარულ ნაწილში არჩევნები ჩატარდეს მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქებში 

ბლოკური კენჭისყის სისტემით, სადაც ამომრჩეველს იმდენი ხმა აქვს, რამდენი 

მანდატიცაა გასანაწილებელი. შეიქმნას ხუთი ოთხმანდატიანი ოლქი.  

ან ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში. ერთმანდატიან ოლქებში  არჩევნების ჩატარების 

შემთხვევაში გამარჯვებისათვის აუცილებელი მინიმალური ბარიერი განისაზღვროს 

ოცდაათი პროცენტით.  

ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობა  

თანაბარი უნდა იყოს.  

2. მერების/გამგებლების არჩევნები 

იმ მუნიციპალიტეტებში სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა არ აღემატება 10 000 და თუ 

ამ მუნიციპალიტეტებში საკრებულოს არჩევნები ჩატარდება ერთადერთი გადაცემადი 

ხმის სისტემით, მაშინ მიზანშეწონილია მერის/გამგებლის არჩევნები(ორზე მეტი 

კანდიდატის არსებობის შემთხვევაში)  ჩატარდეს ალტერნატიული ხმის მიცემის 

სისტემით. 

დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა აღემატება 10 000, 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აბსოლუტური უმრავლესობის სისტემა ანუ 50%+1. 

იმ შემთხვევაში თუ გადაწყდა 50% უფრო დაბალი ბარიერის შემოღება,  ჩვენ 

გთავაზობთ ყველა მუნიციპალიტეტში ის იყოს არანაკლებ 40%. 

ასევე, 40% ბარიერის  შემთხვევაში თუ პირველ ტურში, რომელიმე კანდიდატი 

გადალახავს 40 %, მაგრამ მასსა და მომდევნო კანდიდატს შორის სხვაობა იქნება 10%-ზე 

ნაკლები, დაინიშნოს მეორე ტური. 

პატივისცემით, 

კონსტანტინე კანდელაკი 



შემოთავაზებული სისტემების მოკლე აღწერა 

Sereuli wevrobis proporciuli sistema (MMP) 

ამომრჩეველი ავსებს ორ ბიულეტენს,  ერთმანდატიანი(ან მრავალმანდატიანი) 

საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარულს  და  პროპორციულს.   

შედეგების შეჯამება: 

მაგალითად, არჩევნებში მონაწილეობს სამი პარტია. საკრებულოში ასარჩევია 20 წევრი. 

აქედან 10  ერთმანდატიანი(ან მრავალმანდატიანი)  მაჟორიტარული ოლქიდან, ხოლო 

10 პარტიული სიით.  

პარტიების/ბლოკების მიერ მიღებული მანდატების საერთო რაოდენობა გამოითვლება 

პროპორციული წესით, წარმომადგენლობით ორგანოში ასარჩევ წევრთა საერთო 

რაოდენობიდან(და არა მხოლოდ პარტიული სიით ასარჩევი წევრების რაოდენობიდან). 

ჩვენ შემთხვევაში ასარჩევ წევრთა რაოდენობა არის 20. 

ვთქვათ პროპორციული წესით შედეგების შეჯამების შედეგად პარტიების შორის 

მანდატები ასე განაწილდა: 

A - მიიღო ხმების 40 %, რომელიც შეადგენს 8 მანდატს; 

B – 30 % - 6 მანდატი; 

C -30% - 6 მანდატი; 

ჯამში გამოვიდა 20 მანდატი;  

ხოლო მაჟორიტარულ ოლქებში A პარტიამ მოიპოვა 6 მანდატი, B – 4 ; C - არცერთი; 

საერთო ჯამში A პარტია მიიღებს 8 მანდატს, საიდანაც 6 მიიღებენ  მაჟორიტარულ 

ოლქებში გამარჯვებული კანდიდატები, რომლებსაც დაემატება 2 პარტიული სიიდან.  

B-  6 მანდატს, საიდანაც 4 მიიღებენ მაჟორიტარულ არჩევნებში გამარჯვებულები,  

ხოლო 2 დაემატება პარტიული სიიდან; 

C- 6 მანდატს, ეს ექვსივე მანდატი შეივსება პარტიული სიიდან; 

დადებითი მხარე : 

 

• საარჩევნო სუბიექტის მხარდაჭერის პროპორციულად ასახვა საკრებულოს  

მანდატების რაოდენობაში;   



 დაკარგული ხმების შედარებით მცირე რაოდენობა 

 

• საკრებულოს წევრების გეოგრაფიული წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა 

 

• დამოუკიდებელი კანდიდატების მონაწილეობის უზრუნველყოფა 

 

•ამომრჩევლისთვის და საარჩევნო ადმინისტრაციისათვის ნაცნობი და მარტივი სისტემა 

 

უარყოფითი მხარე: 

 

ეს სისტემა არ იძლევა  საკრებულოს წევრების მაქსიმალური რაოდენობის განსაზღვრის 

შესაძლებელობას. მაგალითად შესაძლებელია რომ ზოგიერთი მაჟორიტარული 

ოლქი(მაგ.2)  მოიგოს დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, ამ შემთხვევაში თუ საკრებულოში 

20 ადგილია, ყველა გადანაწილდება ჩვეულებრივ პროპორციულად პარტიებს შორის, და 

მას დაემატება 2 დამოუკიდებელი მაჟორიტარი.  

ანუ ჯამში მივიღებთ საკრებულოში 22 წევრს,  ნაცვლად ოცისა. 
 

თვალსაჩინოებისთვის განვიხილოთ ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 

წლის არჩევნების შედეგები. 

საკრებულო შედგება 26 წევრისაგან, საიდანაც 10 არჩეულია პროპორციული საარჩევო 

სისტემით, ხოლო 16 - ერთმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემით; 

 

დღეს არსებული პარალელური სისტემის შედეგად, პროპორციული სისტემით 

ჩატარებული არჩევნების შედეგებით ხუთ პროცენტიანი ბარიერი გადალახა ოთხმა 

პოლიტიკურმა პარტიამ: 

 

•    საარჩევნო ბლოკი “ალიანსი საქართველოსთვის” 1823 ხმა (10.51%) - ერთი მანდატი; 

 

•    პოლიტიკური გაერთიანება "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" 9803 ხმა (56.53%) - 

შვიდი მანდატი; 

•   “ეროვნული საბჭო” 2388 ხმა (13.77%) - ერთი მანდატი; 

 

•    ”ქრისტიან - დემოკრატიული გაერთიანება“  2898 ხმა (16.71%) - ერთი მანდატი. 

 



მაჟორიტარული სისტემით  საკრებულოს წევრის 16 მანდატიდან,  ყველა მანდატი 

მოიპოვა პარტიამ  „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“. მას ამომრჩეველთა მხოლოდ 

56,53% დაუჭირა მხარი, ანუ მხოლოდ 16 მანდატისათვის საჭირო ხმები მიიღო. მაგრამ 

რეალურად  ნაციონალურმა მოძრაობამ  მიიღო 23 მანდატი. ანუ ადგილების 88%.  

 

შერეული წევრობის პროპორციული სისტემის შემთხვევაში კი, ასეთი სურათი 

გვექნებოდა: 

 

http://www.lsg.ge/uploadedFiles/files/lancxuti%20maj.doc
http://www.lsg.ge/uploadedFiles/files/lancxuti%20maj.doc


ამ მაგალითიდან ნათლად ჩანს, შერეული წევრობის პროპორციული სისტემის 

შემთხვევაში, მანდატების სამართლიანი განაწილების  პრინციპი.  

 

alternatiuli kenWisyra  

 

ალტერნატიული კენჭისყრით გამართული არჩევნები, ერთმანდატიან ოლქებში 

იმართება. 

ამ სისტემით, (როგორც ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემის შემთხვევაში) 

ამომრჩეველი ნომრავს კანდიდატებს უპირატესობის მიხედვით, მაგალითად, ყველაზე 

სასურველი კანდიდატი „1“, შემდეგი სასურველი „2“, შემდეგი -„3“ და ა.შ.  

გამარჯვებულად ითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს ხმების აბსოლუტურ 

უმრავლესობას (50%+1). თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მიიღებს ხმების 50%-ზე მეტს, 

ამ შემთხვევაში ყველაზე ნაკლები შედეგის მქონე კანდიდატის ბიულეტენებში 

დაფიქსირებული  მეორე არჩევანი ემატება ამ ხმების მიმღებ შესაბამის კანდიდატებს 

როგორც პირველი არჩევანი. თუ ვინმე დააგროვებს პირველი და მეორე ხმების ჯამით 

50%-ზე მეტს, ის ცხადდება გამარჯვებულად. თუ ვერც ერთი კანდიდატი ვერ აგროვებს 

50%-ზე მეტს, გრძელდება მომდევნო ნაკლები შედეგის მქონე კანდიდატის მეორე 

ხმების გადაცემა ამ ხმების მიმღებ შესაბამის კანდიდატებზე, სანამ ერთი კანდიდატი არ 

მიიღებს 50%-ზე მეტს. 

ამომრჩევლის მიერ პრეფერენციის გაკეთება სავალდებულო არ არის. ამომრჩეველმა 

იმდენი პრეფერენცია უნდა გააკეთოს, რამდენსაც საჭიროდ ჩათვლის.  

 

დადებითი მხარე: 

1. გამოირიცხება მეორე ტური; 

2. ბარიერი იწევს 50%-ს + 1-მდე; 

3. ხმები ნაკლებად იკარგება; 

უარყოფითი მხარე: 

1. ხმის დათვლის სირთულე და ხანგრძლივობა: 

2. მოითხოვს ინტენსიურ ამომრჩეველთა განათლების პროგრამების განხორციელებას; 



 

ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემა (STV) 

ერთადერთი გადაცემადი ხმის სისტემა მრავალმანდატიან ოლქებში გამოიყენება და 

ამომრჩეველი ბიულეტენზე კანდიდატების ჩამონათვალს სასურველი რიგითობის მიხედვით 

აღნიშნავს, ალტერნატიული კენჭისყრის სისტემის მსგავსად. ამომრჩეველს არ მოეთხოვება 

ყველა კანდიდატისთვის რანგის მინიჭება. თუ სურვილი აქვთ, მხოლოდ ერთი 

კანდიდატის მონიშვნაც შეუძლიათ.  

პირველი რიგში  დგინდება ხმების კვოტა, რომელიც საჭიროა ერთი კანდიდატის ასარჩევად. 

ამ შემთხვევაში გამოიყენება დრუპის კვოტა, რომელიც მარტივი ფორმულით გამოითვლება: 

 

კვოტა = 

ნამდვილი 

ხმების 

რაოდენობა  
+1 

მანდატების 

რაოდენობა 
+1 

 

შედეგები დათვლის რამდენიმე ტურის შედეგად გამოვლინდება. პირველი დათვლის 

შემდეგ დგინდება ყოველი კანდიდატის მიერ მიღებული პირველი პრეფერენცია. 

ნებისმიერი კანდიდატი, რომლის ხმებიც კვოტას უტოლდება ან აჭარბებს, არჩეულად 

ჩაითვლება. 

მეორე და შემდგომი დათვლის დროს არჩეული კანდიდატების ზედმეტი (ჭარბი) ხმები 

(ანუ ხმები, რომელიც კვოტას ზემოთ იქნა მიღებული) გადანაწილდება ბიულეტენებზე 

აღნიშნულ მეორე პრეფერენციების მიხედვით. სამართლიანობის მიზნით ყველა 

კანდიდატის ბიულეტენის გადანაწილება ხდება, მაგრამ ყველა მათგანი ერთი ხმის წონით, 

რათა მთლიანობაში გადანაწილებული ხმები უტოლდებოდეს კანდიდატის ჭარბ ხმებს. 

მაგალითად, თუ კანდიდატს 100 ხმა ჰქონდა და ზედმეტი ხმების რაოდენობა 5 იყო, მაშინ 

ყოველი ბიულეტენი გადანაწილდება ხმის ერთი მეოცედი წონით (1/20).  

თუ რომელიმე დათვლის შემდეგ არც ერთ კანდიდატს არ ექნება ქვოტით 

გათვალისწინებული ხმები, მაშინ გამოირიცხება ის კანდიდატი, რომელსაც ხმების ყველაზე 

ნაკლები რაოდენობა აქვს. შემდეგი დათვლის დროს მისი ხმები გადანაწილდება დარჩენილ 

კანდიდატებზე მეორე პრეფერენცის მიხედვით. დათვლის პროცესი, გრძელდება, სანამ 

საარჩევნო ოლქზე გამოყოფილი ყველა მანდატი არ შეივსება იმ კანდიდატებით, 

რომელთაც მოაგროვეს დადგენილი კვოტა. 

 

 



დადებითი მხარე: 

 საარჩევნო სუბიექტის მხარდაჭერის პროპორციულად ასახვა საკრებულოს  

მანდატების რაოდენობაში; 

 დაკარგული ხმების მინიმალური ოდენობა 

 ყველა ვაკანტური მანდატის განაწილება  მეორე ტურის გამართვის გარეშე 

 სხვადსხვა ინტერესთა ჯგუფის წარმომადგენლობის შესაძლებლობის 

უზრუნველყოფა 

 მინიმალური შანსი ყველაზე “მიუღებელი” კანდიდატებისთვის 

 მეტი შანსი  დამოუკიდებელი კანდიდატებისთვის და პატარა/ნაკლებად ძლიერი 

პარტიებისთვს 

 ტერიტორიული ერთეულების წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა 

       

უარყოფითი მხარე: 

 ხმის დათვლის სირთულე და ხანგრძლივობა 

 მოითხოვს ინტენსიურ ამომრჩეველთა განათლების პროგრამების 

განხორციელებას; 


