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წი ნა სიტყ ვა ო ბა

2020 წე ლი სა ქარ თვე ლოს თვის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის წე ლი ა. მა ლე და ი წყე ბა 
წი ნა სა არ ჩევ ნო სამ ზა დი სი. ამომ რჩე ველ თა ნა წილ მა თა ვი დან ვე იცის, ვის ეკუთ ვნის 
მი სი ხმა, რო მე ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი აა მი სი ინ ტე რე სე ბის გა მომ ხატ ვე ლი, მაგ რამ 
არც თუ ისე ცო ტაა ადა მი ა ნი, რო მელ საც უჭირს პო ლი ტი კურ ლა ბი რინ თებ ში გზის 
გაკ ვლე ვა. მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა არ ჩევ ნო პროგ რა მებ ში გარ კვე ვა, იმის გაც ნო ბი ე
რე ბა, რა ტომ ჯო ბია ესა თუ ის პარ ტია სხვას, რო მე ლი პარ ტია უფ რო მე ტად უზ რუნ
ველ ყოფს თა ნა ბარ სო ცი ა ლურ შე საძ ლებ ლო ბებს, რო გო რია არ ჩე ვის კრი ტე რი უ მე ბი 
და ა.შ.

თით ქოს ყვე ლამ იცის, რა საც ნიშ ნავს არ ჩევ ნე ბი, მაგ რამ მა ინც მო ვიხ მოთ მი სი 
გან მარ ტე ბა: „არ ჩევ ნე ბი არის პრო ცე სი, რომ ლის და ნიშ ნუ ლე ბა და შე დე გია სა ჯა რო 
ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ე ბი სა და სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის თა
ნამ დე ბო ბის პირ თა არ ჩე ვა“.

დე მოკ რა ტი ულ სა ხელ მწი ფო ში არ ჩევ ნე ბი ხალ ხის ნე ბას უნ და ეფუძ ნე ბო დეს. არ
ჩევ ნე ბის შე დე გად მო სუ ლი სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა ნო ე ბი მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რე სებს 
უნ და ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ. სა ქარ თვე ლოს თვის ეს ჯერ კი დევ სურ ვი ლი და მო მავ ლის მი
ზა ნი ა. ამი ტო მაც დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს სა არ ჩევ ნო გა მოც დი ლე ბის გაც ნო ბას.

ეს კრე ბუ ლი, რო მე ლიც მომ ზად და ვი შეგ რა დის სა ერ თა შო რი სო ფონ დის მი ერ მხარ
და ჭე რი ლი და ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტის „ონ ლა ინ ხმის 
მი ცე მა ო მეტ რი 2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის თვის“ ფარ გლებ ში, სწო რედ ამ 
მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა. მას ში წარ მოდ გე ნი ლი ხუ თი ანა ლი ტი კუ რი სტა ტია და ინ ტე რე სე
ბულ პი რებს აც ნობს პო ლი ტი კურ დღის წეს რიგ ში არ სე ბულ აქ ტუ ა ლურ სა კი თხებს.

ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის  ჩე ხე თის, პო ლო ნე თის და სლო ვა კე თის  ექ სპერ ტე ბი  კლა
რა ჩმო ლი კო ვა კოზ ლო ვა, კა ტარ ჟი ნა ზე ლინ სკა და პი ტერ გუ რა ნი გვი ზი ა რე ბენ თა ვი
ანთ სა ხელ მწი ფო ებ ში დაგ რო ვილ გა მოც დი ლე ბას სა არ ჩევ ნო სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის, 
გან ვი თა რე ბი სა და ამ პრო ცეს ში მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის შე სა ხებ. მათ სტა ტი ებ ში 
აღ წე რი ლი ა, თუ რა როლს ას რუ ლებს წი ნა სა არ ჩევ ნოდ ამომ რჩე ველ თა ინ ფორ მი რე ბის 
და აქ ტი უ რო ბის გაზ რდის საქ მე ში ევ რო პა ში და კერ ძოდ, ვი შეგ რა დის ქვეყ ნებ ში ფარ
თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი ონ ლა ინ პლატ ფორ მა „ა მომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცი ა“ (Voter 
Advice Application). აღ ნიშ ნულ პლატ ფორ მა ში ინ ტეგ რი რე ბუ ლია არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პროგ რა მუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი და პრი ო რი ტე ტე ბი. თა ვად 
აპ ლი კა ცია შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს ამომ რჩევ ლებს, გა ი გონ, თუ რო მე ლი პო ლი ტი კუ
რი პარ ტია დგას ყვე ლა ზე ახ ლოს მათ შე ხე დუ ლე ბებ თან და პრი ო რი ტე ტებ თან, რაც 
ზრდის მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას და გა აზ რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 



შანსს არ ჩევ ნებ ზე. ევ რო პე ლი ექ სპერ ტე ბი, თა ვი ანთ ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი გაკ ვე თი ლე
ბის სა ფუძ ველ ზე, სთა ვა ზო ბენ და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს კონ კრე ტულ რე კო მენ და ცი
ებს, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა აღ ნიშ ნუ ლი პლატ ფორ მის უკეთ და ეფექ ტი ა ნად და ნერ გვა 
სა ქარ თვე ლო ში.

ამ კონ ტექ სტში გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა ქარ თვე ლი ექ სპერ ტე ბის  ეკა ტე
რი ნე გა მა ხა რი ა სა და ლე ლა ხათ რი ძის ანა ლი ტი კუ რი სტა ტი ე ბი პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის 
მნიშ ვნე ლო ბა სა და 2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის სა ვა რა უ დო სა არ ჩევ ნო მო
დე ლე ბის შე სა ხებ.

მათ მი ერ წარ მოდ გე ნილ ანა ლი ტი კურ სტა ტი ებ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია პო ლი ტი კუ რი 
და სა ზო გა დო ებ რი ვი ნდო ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში დე მოკ რა ტი ის მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ყუ რა დღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია იმ ფაქ ტო რებ ზე, რომ ლე ბიც მოქ
მე დე ბენ პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის ზრდა ზე და მი მო ხი ლუ ლია სა კი თხი, თუ რა გავ ლე ნას 
ახ დენს მო სახ ლე ო ბის უნ დობ ლო ბა პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ზე 
და ზო გა დად ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა ზე. მას ში წარ მოდ გე ნი ლია სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის 
გა საძ ლი ე რებ ლად კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი. ასე ვე გან ხი ლუ ლია 2020 წლის სა
პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის თვის შე საძ ლო სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბის მო დე ლე ბი, რომ ლე ბიც 
წარ მოდ გე ნი ლია სა ქარ თვე ლო ში ძი რი თა დი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ. ნაშ რომ ში 
მოყ ვა ნი ლია ამ მო დე ლე ბის შე საძ ლო სცე ნა რე ბი და გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი
კურ ლან დშაფ ტსა და პო ლი ტი კურ გან ვი თა რე ბა ზე და გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია მა თი შე სა ბა
მი სო ბა სა ქარ თვე ლოს  კონ სტი ტუ ცი ას თან. 

აღ ნიშ ნუ ლი კრე ბუ ლის გაც ნო ბის შემ დეგ მკითხ ველს ექ ნე ბა შე საძ ლებ ლო ბა, მიხ
ვდეს, თუ რამ დე ნად დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს არ ჩევ ნებს, იმა ზე დი დიც კი, ვიდ რე 
თი თო ე ულ ჩვენ განს ჰგო ნი ა. პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ ზე აქ ცენ ტის გა კე თე ბა, პარ ლა მენ
ტის დე პუ ტა ტე ბის არ ჩე ვა გა ნა პი რო ბებს ქვეყ ნის მო მა ვალს, სტა ბი ლუ რო ბას, ჩვე ნი 
ოჯა ხე ბის კე თილ დღე ო ბას. ამი ტო მა ცაა აუ ცი ლე ბე ლი მო ქა ლა ქე თა მე ტი ჩარ თუ ლო ბა 
წი ნა სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა ში, მე ტი აქ ტი უ რო ბა და სა ბო ლო ოდ  ხმის მი ცე მა ღირ სე უ ლი 
კან დი და ტის თვის.

კი დევ ერ თხელ გა ვი მე ო რებთ ერ თერთ სტა ტი ა ში გა მო ხა ტულ მო საზ რე ბას, რო
მელ საც სა უ კუ ნე ე ბის მე რეც არ და უ კარ გავს  აქ ტუ ა ლო ბა:

„მთავ რო ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს მო სახ ლე ო ბა საკ მა რი სი საკ ვე ბით, სამ ხედ
რო აღ ჭურ ვი ლო ბით და ნდო ბით  მმარ თვე ლის მი მართ... კითხ ვა ზე, თუ სა ჭი
რო გახ და ამ სამ თა გან არ ჩე ვა, რო მე ლი შე იძ ლე ბა დათ მო?  – „ჯა რი“,  უპა
სუ ხა ოს ტატ მა. „თუ დარ ჩე ნილ ორ თა გა ნაა  არ ჩე ვა ნი გა სა კე თე ბე ლი, რო მე ლი 
შე იძ ლე ბა დათ მო?“  „საკ ვე ბი... რად გან ადა მი ა ნი შე იძ ლე ბა გარ და იც ვა ლოს 
ად რე თუ გვი ან... მაგ რამ თუ ხალ ხმა და კარ გა ნდო ბა მმარ თვე ლის მი მართ, 
სა ხელ მწი ფო ში ვერ იქ ნე ბა სტა ბი ლუ რო ბა და სა ზო გა დო ე ბა ვერ იარ სე ბებს“, 
 უპა სუ ხა კონ ფუ ციმ“.
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პარ ტი უ ლი სის ტე მის 

ევო ლუ ცია 

ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა ში და 

მი სი კავ ში რი არ ჩევ ნებ ში 

მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის

ხელ შე წყო ბას თან  

კლა რა ჩმო ლი კო ვა-კოზ ლო ვა 

გენდერულიკვლევები,o.p.s.

ჩე ხე თი
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აკრონიმებიდათარგმანი
ANO 2011 – Aktivita nezávislých občanů – „დი ახ 2011“ – ძი რი თა დად, შე
იქ მნა „და მო უ კი დე ბელ მო ქა ლა ქე თა ასო ცი ა ცი ის“ ბა ზა ზე

ČSSD  Česká strana sociálně demokratická – „ჩე ხე თის სო ცი ალ დე მოკ რა
ტი უ ლი პარ ტი ა“

Defenestrace 2010 – „დე ფე ნეს ტრა ცია 2010“

HD  Hnutí důchodců za životní jistoty – „პენ სი ო ნერ თა მოძ რა ო ბა უსაფ
რთხო სი ცოცხ ლის თვის“ 

HSD  Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko – 
„მოძ რა ო ბა თვით მმარ თვე ლი დე მოკ რა ტი ის თვის  მო რა ვი ი სა და სი ლე
ზი ის სა ზო გა დო ე ბა“

KDUČSL Křesťanskodemokratická unie  Československá strana lidová – 
„ქრის ტი ა ნულ დე მოკ რა ტი უ ლი კავ ში რი  ჩე ხოს ლო ვა კი ის სა ხალ ხო 
პარ ტი ა“  

KSČ – Komunistická strana Čech, Moravy a Slezska – „ჩე ხე თის კო მუ ნის ტუ
რი პარ ტი ა“ 

ODA  Občanská demokratická alliance – „სა მო ქა ლა ქო დე მოკ რა ტი უ ლი 
ალი ან სი“ 

ODS  Občanská demokratická strana – „სა მო ქა ლა ქო დე მოკ რა ტი უ ლი პარ
ტი ა“  

OF  Občanské forum  „სა მო ქა ლა ქო ფო რუ მი“ 

ROI  Romská občanská iniciativa – „ბო შა თა სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბი“ 

VV  Věci veřejné – „სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ მე ე ბი“

VAA  Voting Advice Application  „სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ა“

Volební kalkulačka – „სა არ ჩევ ნო ხმე ბის გა მომ თვლე ლი აპ ლი კა ცი ა“ 

Inventura hlasování – „სა არ ჩევ ნო ხმე ბის ასახ ვა“



 1. ან გა რი შის რე ზი უ მე  

ან გა რი ში ასა ხავს ჩე ხე თის და მო უ კი დე ბელ რეს პუბ ლი კა ში პარ ტი უ ლი სის ტე მის 
ევო ლუ ცი ას. ამ მიზ ნით იგი გვა თა ვა ზობს ჩე ხოს ლო ვა კი ის ის ტო რი ის მოკ ლე მი მო
ხილ ვას ხა ვერ დო ვა ნი რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ პე რი ოდ ში და მის გავ ლე ნას აქ პარ ტი უ ლი 
სის ტე მის ევო ლუ ცი ა სა და მის ხე ლახ ლა ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე. 

ან გა რიშ ში გა მო ყო ფი ლია ევო ლუ ცი ის ხუ თი მთა ვა რი პე რი ო დი, რო მელ თაც გავ
ლე ნა მო ახ დი ნეს პო ლი ტი კა ში დღეს დღე ო ბით არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბა სა და პარ ტი ულ 
სის ტე მა ზე. დო კუ მენ ტის მთა ვა რი თე მე ბი მო ქა ლა ქე თა ნე ბის გა მო ხატ ვის სა კითხ თან 
კავ შირ ში შემ დე გი ა: შე საძ ლო გავ ლე ნა სის ტე მა ზე, ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბა პო ლი ტი კის 
შექ მნა ში და მა თი რა ო დე ნო ბა პო ლი ტი კოს თა შო რის, პო პუ ლიზ მის აღ მას ვლა. 

ამ თე მე ბის გან ხილ ვა ასე ვე სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, გა მო ვავ ლი ნოთ პირ და პი რი დე
მოკ რა ტი ის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი ან, უფ რო ზუს ტად, მი სი მო უ ლოდ ნე ლი შე დე გე ბი. რო
გორც ჩე ხე თის რე სუბ ლი კის მა გა ლით მა აჩ ვე ნა, ხმის მი ცე მის პრე ფე რენ ცი ულ მა სის
ტე მამ, რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი არ ჩე ვა ნის გა მო ხა ტუ ლე ბამ, და ამომ რჩე ველ თათ
ვის კან დი დატ თა სი ი დან არ ჩე ვის სა შუ ა ლე ბის მი ცე მამ შე საძ ლე ბე ლია მიგ ვიყ ვა ნოს 
„ძლი ე რი პი როვ ნე ბე ბის“ აღ ზე ვე ბამ დე, რაც, ჩვე უ ლებ რივ, პო პუ ლიზ მთა ნაა და კავ ში
რე ბუ ლი, რად გან ეს ის კან დი და ტე ბი არი ან, რო მელ თაც მო ა ხერ ხეს სა კუ თა რი თა ვის 
რეკ ლა მი რე ბის გზით სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბა.1 შე დე გად მი ვი ღეთ არა 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ რი ვი თვით შეგ ნე ბის გაძ ლი ე რე ბა, არა მედ პი რი ქით, პო ლი
ტი კუ რი იდენ ტო ბის გან მსაზ ღვრე ლი ისე თი ფაქ ტო რე ბის მნიშ ვნე ლო ბის შე სუს ტე ბა, 
რო გო რე ბი ცაა: კლა სი, სო ცი ო ე კო ნო მი კუ რი სტა ტუ სი, გენ დე რი და ა. შ., რომ ლე ბიც, 
ჩვე უ ლებ რივ, გან საზ ღვრავ დნენ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი სად მი გან წყო ბას. ყო ვე ლი ვე 
ამის ნაც ვლად გა დამ წყვეტ ფაქ ტო რად ძლი ე რი ლი დე რი იქ ცა. 

ამ მოკ ლე მი მო ხილ ვის შემ დეგ დო კუ მენ ტში გან ხი ლუ ლია ე.წ. სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის 
სხვა დას ხვა ელექ ტრო ნუ ლი აპ ლი კა ცია (Voting advice applications),  რომ ლე ბიც  ჩე ხეთ
ში გა მო ი ყე ნე ბა. წარ მოდ გე ნი ლი და გან ხი ლუ ლია ოთხი მთა ვა რი მიდ გო მა: მო ნა ცემ თა 
ჟურ ნა ლის ტი კა, რო გორც ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მი ინ ფორ მა ცი ის 
წყა რო; კან დი დატ თა „ინ ტე რაქ ტი უ რი“ სი ე ბი, რომ ლე ბიც სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, შე
ვარ ჩი ოთ კან დი დატ თან და კავ ში რე ბით ჩვენ თვის სა ინ ტე რე სო კრი ტე რი უ მი (მაგ.: ასა კი, 
სქე სი, გა ნათ ლე ბა) და ავ ლენს, რო მე ლი კან დი და ტი შე ე ფე რე ბა ყვე ლა ზე მე ტად ჩვენს 
კრი ტე რი უ მებს; “Inventura hlasování” (სა არ ჩევ ნო ხმე ბის ასახ ვა), რო გორც ინ სტრუ მენ
ტი, რო მე ლიც ად გენს შე სა ბა მი სო ბას პარ ლა მენ ტში გან ხი ლულ სხვა დას ხვა სა კითხ თან 
და კავ ში რე ბით ჩვენს მო საზ რე ბას და პარ ლა მენ ტის წევ რის მი ერ და ფიქ სი რე ბულ პო
ზი ცი ას  შო რის (მა თი სა ხე ლის და არა პარ ტი უ ლი კუთ ვნი ლე ბის მი ხედ ვით); და ბო

1JanČervenka.2011.Stranickýsystémvrestrukturalizaci?Volby2010vkontextupercepcepolitiky
apolitickýchstrančeskouveřejností.Našespolečnost9(2):44-59.
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ლოს ჩე ხე თის კონ ტექ სტში გა მო ყე ნე ბუ ლი სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ა, რო მე ლიც 
VoteOMeter აპ ლი კა ცი ის მსგავ სი ა. ამას თან, სა ხელ მწი ფო ან რე გი ო ნა ლურ დო ნე ზე 
გან სხვა ვე ბუ ლი აპ ლი კა ცი ე ბი გა მო ი ყე ნე ბა. 

 2. შე სა ვა ლი  

ამ ტექ სტის მი ზა ნია 1989 წლის შემ დეგ ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა ში პარ ტი უ ლი სის ტე
მის ევო ლუ ცი ის ანა ლი ზი და შე ფა სე ბა. ან გა რი ში მო ი ცავს არა მხო ლოდ რე ვო ლუ ცი ის 
წლებს, არა მედ შემ დგომი გან ვი თა რე ბის და სტა ბი ლი ზა ცი ის პე რი ოდს ქვე ყა ნა ში და 
ასე ვე თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ებს. ძი რი თა დი ყუ რა დღე ბა და ეთ მო ბა მო ქა ლა ქე ებ სა და 
პარ ტი ებს შო რის ურ თი ერ თო ბის ას პექ ტებ სა და პო ლი ტი კას /პო ლი ტი კურ წარ მო მად
გენ ლო ბა ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის შე საძ ლებ ლო ბებს. აღ წე რი ლი იქ ნე ბა ისე თი აქ ტი
ვო ბა, რო გო რი ცაა სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ა. გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა მო ქა ლა ქე თა 
რო ლი და მა თი ჩარ თუ ლო ბა სა ზო გა დო ებ რივ საქ მი ა ნო ბა ში. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა
დღე ბა და ეთ მო ბა გენ დე რულ სა კი თხებს პარ ტი ულ სის ტე მა ში და ქალ თა წარ მო მად
გენ ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ თე მებს. 

ან გა რი შის ბო ლო ნა წი ლი ეთ მო ბა ზო გად რე კო მენ და ცი ებს, კვლე ვი სას გა მოვ ლე ნილ 
გა მოწ ვე ვებს და მი ღე ბულ გაკ ვე თი ლებს. ქარ თუ ლი კონ ტექ სტის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
გზავ ნი ლე ბის გა მოკ ვე თი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ქუ თა ის ში 2425.11.2019 გა მარ თუ ლი 
ვორ კშო პის შე დე გე ბი, სა დაც ან გა რი შის პრო ექ ტის წარ დგე ნა მოხ და. 

 3. კვლე ვის მე თო დი კა და შეზ ღუდ ვე ბი  

მე თო დუ რი თვალ საზ რი სით, ან გა რი ში ეფუძ ნე ბა სა მა გი დო გა მოკ ვლე ვის შე დე გებს 
და იყე ნებს არ სე ბუ ლი წყა რო ე ბის მე ო რად ანა ლიზს. კვლე ვის ძი რი თა დი მე თო დია დო
კუ მენ ტე ბის ანა ლი ზი. გან ხორ ცი ელ და ისე თი წყა რო ე ბის ანა ლი ზი, რო გო რები ცაა: წიგ
ნე ბი, სტა ტი ე ბი, ბრო შუ რე ბი, პრო ექ ტე ბის ან გა რი შე ბი, ასე ვე შეს წავ ლილ იქ ნა პო ლი
ტი კის გან მსაზ ღვრე ლი დო კუ მენ ტე ბი, სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ის თვის შე კითხ
ვე ბის ფორ მუ ლი რე ბის მე თო დე ბი და აპ ლი კა ცი ის ონ ლა ინ ფორ მა ტის პრე ზენ ტა ცი ა.  
გა მო ყე ნე ბუ ლია  ინ ტერ ნე ტი დან და ჩე ხეთ ში ამ სფე რო ში მო მუ შა ვე სხვა დას ხვა არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის ჟურ ნა ლე ბი დან მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა. 

ამ ანა ლი ზის პა რა ლე ლუ რად გან ხორ ცი ელ და ჩე ხე თის კონ ტექ სტში სა არ ჩევ ნო რჩე
ვე ბის აპ ლი კა ცი ებ ში არ სე ბუ ლი  ტენ დენ ცი ე ბის  და მო ნა ცემ თა ჟურ ნა ლის ტი კის შეს
წავ ლა. აპ ლი კა ცი ე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის დე ტა ლუ რად გარ კვე ვის და რე კო მენ და ცი ე
ბის ადეკ ვა ტუ რად ჩა მო ყა ლი ბე ბის მიზ ნით 2019 წლის ოქ ტომ ბერ ში გან ხორ ცი ელ და 
პერ სო ნა ლუ რი ინ ტერ ვიუ სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ის პა სუ ხის მგე ბელ პირ თან. 
ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ შე ი ცავ და ღია შე კითხ ვებს და 1,5 სა ა თი 
გაგ რძელ და. მთა ვა რი საკ ვლე ვი კითხ ვე ბი შემ დე გი იყო: რო გორ ხდე ბა სა არ ჩევ ნო რჩე
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ვე ბის აპ ლი კა ცი ე ბის, კონ კრე ტუ ლად კი მა თი შე მად გე ნე ლი შე კითხ ვე ბის მომ ზა დე ბა? 
რო გორ ხდე ბა მა თი პო პუ ლა რი ზა ცია ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა სა და პარ ტი ებ ში? ხომ 
არ ახ დენს თა ვად ეს შე კითხ ვე ბი ზე გავ ლე ნას თე მე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა ზე (agenda 
setting), თუ უბ რა ლოდ არ სე ბულ ზე რე ა გი რე ბა ა? რა ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა შე იძ ლე ბა 
ჩე ხე თის გა მოც დი ლე ბი დან და რა შე იძ ლე ბა ვის წავ ლოთ მის გან? 

ჩე ხე თის  პარ ტი ე ბის ევო ლუ ცი ის სა კი თხის გა აზ რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია თა ვად 
ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კის (ო ფი ცი ა ლუ რად და ფუძ ნდა 1.1.1993) წი ნა მორ ბედ თა ის ტო რი ის 
გა აზ რე ბა: ჩე ხე თი სა და სლო ვა კე თის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კა (19901992), ჩე ხოს
ლო ვა კი ის სო ცი ა ლის ტუ რი რეს პუბ ლი კა (1948 წლი დან 1989 წლის  ხა ვერ დო ვან რე
ვო ლუ ცი ამ დე პე რი ოდ ში) და ჩე ხოს ლო ვა კია (1918 წლი დან მე ო რე მსოფ ლიო ომამ დე 
და შემ დგომ 1948 წლის ცვლი ლე ბე ბამ დე). ამის აღ ნიშ ვნა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რად გან 
პარ ტი ე ბის ის ტო რია იყო /ა რის /შე საძ ლე ბე ლია იყოს და კავ ში რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფოს ის
ტო რი ულ წარ სულ თან. 

 4. შე დე გე ბი  

პარ ტი უ ლი სის ტე მის ევო ლუ ცი ის პრო ცეს ში გა მოვ ყოფთ შემ დეგ პე რი ო დებს:  

1. „სის ტე მის სა ფუძ ვლე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პე რი ო დი“  მო ი ცავს პე რი ოდს 1989 წლის 
ნო ემ ბრის ხა ვერ დო ვა ნი რე ვო ლუ ცი ი დან 19902  წლის ივ ნის ში გა მარ თულ პირ
ველ დე მოკ რა ტი ულ არ ჩევ ნე ბამ დე, რომ ლის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო დე მოკ რა ტი ულ 
სა ზო გა დო ე ბა ზე გა დას ვლა და სა მო ქა ლა ქო ფო რუ მის (Občanské forum), რო გორც 
ყო ფი ლი ეროვ ნუ ლი ფრონ ტის და კონ კრე ტუ ლად კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის მთა ვა
რი ოპო ზი ცი ის, ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ეს მიზ ნე ბი წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ელ და პირ ვე ლი 
თა ვი სუ ფა ლი არ ჩევ ნე ბის დროს. ასე ვე წარ მა ტე ბას მი აღ წი ეს ჩე ხოს ლო ვა კი ის სა
ხალ ხო პარ ტი ამ (Československá strana lidová) და „მოძ რა ო ბამ თვით მმარ თვე ლი დე
მოკ რა ტი ის თვის  მო რა ვი ი სა და სი ლე ზი ის სა ზო გა დო ე ბა“ (Hnutí za samosprávnou 
demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko), რომ ლე ბიც და მო უ კი დებ ლად მო ნა წი
ლე ობ დნენ არ ჩევ ნებ ში. 

2. „სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პე რი ო დი“ – 1990 წლის ივ ნი სი  1992 წლის ივ ნი სი3. 
ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ბევ რი ახა ლი პარ ტია შე იქ მნა, ნა წი ლი კი ხე ლახ ლა 
ჩა მო ყა ლიბ და სა მო ქა ლა ქო ფო რუ მის და ტო ვე ბის შემ დეგ და მათ არ ჩევ ნე ბის
თვის და მო უ კი დე ბე ლი მიდ გო მე ბი აირ ჩი ეს. მა გა ლი თად, შე იქ მნა „პენ სი ო ნერ თა 

2Fiala,Petr,Mareš,Miroslav,Pšeja,Pavel.2000.Systémpolitickýchstranvletech1989-1998.
In:Marek,Pavelakol.(eds.):PřehledpolitickéhostranictvínaúzemíčeskýchzemíaČeskoslovenska
vletech1861-1998.Gloria:RosiceuBrna.

3Fiala,Petr,Mareš,Miroslav,Pšeja,Pavel.2000.Systémpolitickýchstranvletech1989-1998.
In:Marek,Pavelakol.(eds.):PřehledpolitickéhostranictvínaúzemíčeskýchzemíaČeskoslovenska
vletech1861-1998.Gloria:RosiceuBrna
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მოძ რა ო ბა უსაფ რთხო სი ცოცხ ლის თვის“ და „ბო შა თა სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე
ბი“. ზო გა დად, სა მო ქა ლა ქო ფო რუ მი ერ თგვარ ქოლ გას წარ მო ად გენ და რო გორც 
მე მარ ჯვე ნე, ისე მე მარ ცხე ნე პო ლი ტი კო სე ბის, ახა ლ შექ მნი ლი თუ გა ნახ ლე ბუ ლი 
პარ ტი ე ბის თვის. რო გორც ვაც ლავ ჰა ველ მა გა ნა ცხა და, „სა მო ქა ლა ქო ფო რუ მი 
არ შექ მნი ლა სა ხელ წი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ ში ჩაგ დე ბის მიზ ნით, არა მედ სი
ტუ ა ცი ის შეც ვლის კენ ხალ ხის ლტოლ ვი სა და ნე ბის გა მო სა ხა ტად...“4. ამ დე ნად, 
ამ და ნა წევ რე ბას შე დე გად მოჰ ყვა შემ დგომ ში 1991 წლის თე ბერ ვალ ში პარ ტი ის 
დაშ ლა და შემ დე გი პარ ტი ე ბის წარ მოქ მნა: სა მო ქა ლა ქო დე მოკ რა ტი უ ლი ალი ან სი 
(Občanská demokratická alliance), სა მო ქა ლა ქო მოძ რა ო ბა (Občanské hnutí) და სა მო
ქა ლა ქო დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია (Občanská demokratická strana). 

3. „სის ტე მის სტა ბი ლი ზა ცი ის პე რი ო დი“ – 1992 წლის ივ ნი სი  1998 წლის ივ ნი სი5. 
ეს პე რი ო დი უნ და გან ვი ხი ლოთ ჩე ხე თის და სლო ვა კე თის რეს პუბ ლი კე ბის გა ყო
ფის კონ ტექ სტში, რა საც, ზო გა დად, დი დი ცვლი ლე ბე ბი არ გა მო უწ ვე ვია ჩე ხეთ ში 
ჩა მო ყა ლი ბე ბულ პარ ტი ულ სის ტე მა ში. ზოგ მა პარ ტი ამ რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნა ამ 
სი ტუ ა ცი ა ზე და არ ჩევ ნე ბის პრო ცეს ში გა მო ეხ მა უ რა ამ სა კითხს. მი უ ხე და ვად 
ამი სა, სე რი ო ზუ ლი ზე გავ ლე ნა გა ყო ფას პრო ცე სებ ზე არ მო უხ დე ნი ა. 1996 წლის 
არ ჩევ ნე ბამ დე სა პარ ლა მენ ტო პარ ტი ე ბის რა ო დე ნო ბა იც ვლე ბო და ხში რად სა პარ
ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბის გან და მო უ კი დებ ლად6. 

4. არ სე ბუ ლი ოპო ზი ცი უ რი (მე მარ ცხე ნე მე მარ ჯვე ნე) პარ ტი უ ლი სის ტე მის ფარ
დო ბი თი სტა ბი ლი ზა ცია  19982010, რო ცა შე და რე ბით ძლი ერ მე მარ ცხე ნე და 
მე მარ ჯვე ნე პარ ტი ებს ჰქონ დათ მხარ და ჭე რა მცი რე პარ ტი ე ბი სა გან (მე მარ ჯვე
ნე ცენ ტრის ტუ ლი ორი ენ ტა ცი ის სა მო ქა ლა ქო დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია (Občanská 
demokratická strana)   და   მე მარ ცხე ნე ცენ ტრის ტუ ლი ორი ენ ტა ცი ის ჩე ხე თის 
სო ცი ალ დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია (Česká strana sociálně demokratická). ორ მთა ვარ 
ოპო ზი ცი ურ პარ ტი ას შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა შედ გა 1998 წელს ე.წ. ოპო ზი ცი
უ რი შე თან ხმე ბით (Opoziční smlouva), რაც ერ თგვა რი კარ ტე ლუ რი გა რი გე ბა იყო 
ჩე ხე თის ორ დიდ პარ ტი ას შო რის. 

5. ქა რიზ მა ტუ ლი ლი დე რე ბის, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი არ ჩე ვა ნის და პო პუ ლიზ მის კენ მი

მარ თუ ლი ცვლი ლე ბე ბი  2010 წლი დან დღემ დე. 2010 წელს ორ მა პარ ტი ამ  TOP 
09 და „სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ მე ე ბი“ (Věci veřejné), რომ ლე ბიც ვერ ჩა ით ვლე ბი ან 
სის ტე მის რე ლე ვან ტურ სუ ბი ექ ტე ბად, რად გან მა ნამ დე არც ერთ სა პარ ლა მენ ტო 

4Havel,Václav.2006.Prosímstručně.Gallery,Praha.

5Fiala,Petr,Mareš,Miroslav,Pšeja,Pavel.2000.Systémpolitickýchstranvletech1989-1998.
In:Marek,Pavelakol.(eds.):PřehledpolitickéhostranictvínaúzemíčeskýchzemíaČeskoslovenska
vletech1861-1998.Gloria:RosiceuBrna

6Marek,Jakub.2006.Vývojčeskoslovenskýchačeskýchpolitickýchstranporoce1989–Diplomová
práce.S.29https://is.muni.cz/th/idxin/Diplomova_prace.pdf
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არ ჩევ ნებ ში არ ჰქონ დათ მი ღე ბუ ლი მო ნა წი ლე ო ბა, საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო
ზი ცი ე ბი მო ი პო ვეს ახ ლა დარ ჩე ულ დე პუ ტატ თა პა ლა ტა ში და მოგ ვი ა ნე ბით სამ
თავ რო ბო პარ ტი ე ბად ჩა მო ყა ლიბ დნენ. სის ტე მის თვის, რო მე ლიც ამ დროს შე და
რე ბით ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი და სტა ბი ლუ რი იყო, ეს იყო შო კი, რო მელ მაც გავ ლე ნა 
მო ახ დი ნა პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა მა ნამ დე არ სე ბულ პარ ტი ა ზე7. ეს შე იძ ლე ბა ჩა ით
ვა ლოს სის ტე მის  ორი დო მი ნან ტუ რი პო ლუ სის  ჩე ხე თის სო ცი ალ დე მოკ რა ტი
უ ლი პარ ტია და სა მო ქა ლა ქო დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტია  და სუს ტე ბის ეპო ქის და
სა წყი სად8.  ეს ახა ლი ტენ დენ ცია და დას ტურ და 2013 წლის არ ჩევ ნებ შიც, სა დაც, 
ძი რი თა დად, და მო უ კი დე ბელ მო ქა ლა ქე თა ასო ცი ა ცი ის სა ფუძ ველ ზე შექ მნილ მა 
პარ ტი ამ ANO 2011 („დი ახ 2011“), რო გორც ახალ მა პო ლი ტი კურ მა სუ ბი ექ ტმა, 
ამომ რჩე ველ თა ისე თი მხარ და ჭე რა მი ი ღო, რომ პარ ლა მენ ტში მე ო რე პო ზი ცი ა ზე 
აღ მოჩ ნდა და მთავ რო ბის ფორ მი რე ბა ში მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა. „სა ზო გა დო ებ რი ვი 
საქ მე ე ბი“ (Věci veřejné) სრუ ლი ად ახალ ფე ნო მენს წარ მო ად გენ და ჩე ხე თის პო ლი
ტი კურ გა რე მო ში. იგი სა კუ თარ თავს წა რად გენ და რო გორც „პირ და პი რი დე მოკ
რა ტი ის“ ქვე ვი დან ზე ვით მი მარ თულ მო დელს და ცენ ტრის ტულ ან მე მარ ჯვე ნე 
ცენ ტრის ტულ პო ლი ტი კურ ერ თე ულს. ამას თან, ეს არის დაჯ გუ ფე ბა, რო მე ლიც  
მთლი ა ნად ბმუ ლია ABL უსაფ რთხო ე ბის სა ა გენ ტოს დამ ფუძ ნე ბელ ვიტ ბარ ტას 
და მი სი ბიზ ნეს პარ ტნი ო რე ბის ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბას თან და ფირ მებ თან.9 მსგავ სი 
სი ტუ ა ცი აა პარ ტი ას თან ANO 2011 და კავ ში რე ბით, სა დაც წამ ყვა ნი რო ლი ეკუთ
ვნის ან დრეი ბა ბიჩს, აგ რო ფერტ ჰოლ დინ გის მფლო ბელ სა და პარ ტი ის ლი დერს. 
ორი ვე ეს ახა ლი პარ ტია ამ ბი ცი უ რი, უხ ვად და ფი ნან სე ბუ ლი და მუდ მი ვად მარ
კე ტინ გზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ა. ან დრეი ბა ბი ჩი ამ ჟა მად 
ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კის პრე მი ერ მი ნის ტრი ა. 

წარ მოდ გე ნი ლი ანა ლი ზი სა ინ ტე რე სო მო საზ რე ბებს გვთა ვა ზობს ამ ბუნ დო ვა ნი 
იდე ო ლო გი ის მქო ნე ახალ და ფუძ ნე ბუ ლი პარ ტი ე ბის მი ერ პო პუ ლის ტუ რი მმარ თვე ლო
ბის კენ გა დად გმულ ნა ბი ჯებ თან და კავ ში რე ბით: 

1. ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა გა მო ხა ტავს უნ დობ ლო ბას პარ ტი ე ბის და პო ლი ტი
კო სე ბის მი მართ და ამ გვა რად გზა ეხ სნე ბა ახ ლად შექ მნილ პარ ტი ებს, რომ
ლე ბიც დის ტან ცი რე ბას აკე თე ბენ „ყო ფი ლი პარ ტი ე ბის გან“10. ამ დე ნად, 2010 

7JanČervenka.2011.Stranickýsystémvrestrukturalizaci?Volby2010vkontextupercepcepolitiky
apolitickýchstrančeskouveřejností.Našespolečnost9(2):44-59.

8VladimírHanáček.2010.Typologiečeskéhostranickéhosystémuporoce1989.http://www.e-polis.
cz/clanek/typologie-ceskeho-stranickeho-systemu-po-roce-1989.html

9JanČervenka.2011.Stranickýsystémvrestrukturalizaci?Volby2010vkontextupercepcepolitiky
apolitickýchstrančeskouveřejností.Našespolečnost9(2):44-59.

10LADISLAVCABADAČeskýstranickýsystémvroce2016:personalizačnítendence,populismus
aanti-politicképřístupy.In:POLITICSINCENTRALEUROPE12(2016)2S.P:67-76.



12

წლის არ ჩევ ნე ბი მო ი აზ რე ბა, რო გორც ამომ რჩევ ლის ახ ლე ბუ რი ქცე ვა, მი
მარ თუ ლი იმ პო ლი ტი კო სე ბის „დას ჯი სა კენ“, რომ ლებ მაც სა ზო გა დო ე ბას 
ძა ლი ან გა უც რუ ეს იმე დე ბი. 11 

2. ბევ რმა მცი რე პარ ტი ამ, რო მე ლიც ვერ ახერ ხებ და პარ ლა მენ ტში მო სახ ვედ
რად 5%ი ა ნი ბა რი ე რის გა და ლახ ვას, მი ი ღო მხარ და ჭე რა.12  

3. ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბო და პრე ფე რენ ცი უ ლი ხმის მი ცე მის ფორ მა და, შე საძ
ლო ა, ამან მო ახ დი ნა გავ ლე ნა პარ ტი ის ლი დე რის, რო გორც ძლი ე რი ფი გუ
რის „პერ სო ნა ლი ზე ბულ“ აღ ქმა ზე.

ამ დე ნად, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ არ ჩევ ნე ბამ დე სა ჯა რო სივ რცე ში გავ რცე ლე ბულ მო
წო დე ბებს და სწრაფ ვას ინ დი ვი დუ ა ლუ რი არ ჩე ვა ნის და კან დი დატ თა სი ი დან შერ ჩე ვი
სას ამომ რჩე ველ თა პა სუ ხის მგებ ლო ბის ზრდის კენ (აქ ტი ურ მო ქა ლა ქე თა ინი ცი ა ტი ვა 
დე ფე ნეს ტრა ცია 2010) 13 აბ სო ლუ ტუ რად მო უ ლოდ ნე ლი ეფექ ტი ჰქონ და, რაც გა მო ი ხა
ტა ძლი ე რი პი როვ ნე ბე ბის ნო მი ნი რე ბა ში, რო მელ თაც შე ეძ ლოთ მე დი ი სა და მარ კე ტინ
გის გა მო ყე ნე ბა სა კუ თა რი თა ვის და პო ლი ტი კის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თვის და შე დე გად, 
პო ლი ტი კა დღეს დღე ო ბით სულ უფ რო და უფ რო „პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი“ ხდე ბა. ეს კი 
ხელს უწყობს პო ლი ტი კუ რი იდენ ტო ბის გან მსაზ ღვრე ლი ისე თი ფაქ ტო რე ბის მნიშ ვნე
ლო ბის შე სუს ტე ბას, რო გო რე ბი ცაა: კლა სი, სო ცი ო ე კო ნო მი კუ რი სტა ტუ სი, გენ დე რი 
და ა. შ., რომ ლე ბიც, ჩვე უ ლებ რივ, გან საზ ღვრავ დნენ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი სად მი 
გან წყო ბას.14 

არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა
ამომ რჩე ველ თა აქ ტი უ რო ბის დო ნე ყვე ლა ზე მა ღა ლი 1990 წელს იყო და 95%ს მი

აღ წი ა. 1992 წელს ეს რიცხ ვი 85% იყო, 1996 წელს 76%მდე და ე ცა, 1998 წელს კი 74%
მდე შემ ცირ და. 2002 წლის არ ჩევ ნებ ში და ფიქ სირ და ამომ რჩე ველ თა ყვე ლა ზე და ბა ლი 
აქ ტი უ რო ბა 58%, _ ხო ლო 2006 წელს  64%.15 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ, ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კის გან ვი თა რე ბის პა რა ლე ლუ რად, ქალ თა 

11JanČervenka.2011.Stranickýsystémvrestrukturalizaci?Volby2010vkontextupercepcepolitiky
apolitickýchstrančeskouveřejností.Našespolečnost9(2):44-59.

12JanČervenka.2011.Stranickýsystémvrestrukturalizaci?Volby2010vkontextupercepcepolitiky
apolitickýchstrančeskouveřejností.Našespolečnost9(2):44-59.

13JanČervenka.2011.Stranickýsystémvrestrukturalizaci?Volby2010vkontextupercepcepolitiky
apolitickýchstrančeskouveřejností.Našespolečnost9(2):44-59.

14LADISLAVCABADAČeskýstranickýsystémvroce2016:personalizačnítendence,populismus
aanti-politicképřístupy.In:POLITICSINCENTRALEUROPE12(2016)2S.P:67-76.

15Linek,Lukáš.Volebnísystém,stranickýsystémaparlament.In:Pšeja,Pavel(ed.).Stranickýsystém
Českérepubliky.Politickéstranyajejichvývoj1989-1998.P.43
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წარ მო მად გენ ლო ბა პო ლი ტი კა ში თან და თა ნო ბით იზ რდე ბო და. 1990 წლი დან მო ყო ლე
ბუ ლი, მა თი პრო ცენ ტუ ლი რა ო დე ნო ბა პარ ლა მენ ტში სტა ბი ლუ რად რჩე ბო და 15%
სა და 22%ს შო რის, ხო ლო ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბა ში მერ ყე ობ და 0%დან 
23,5%მდე.16 1992 წელს პარ ლა მენ ტის წევრ ქალ თა პრო ცენ ტუ ლი წი ლის 8,6%მდე 
შემ ცი რე ბა სრუ ლი ად მო უ ლოდ ნე ლი აღ მოჩ ნდა, რად გან პარ ლა მენ ტი ამით 40 წლის 
წი ნან დელ მდგო მა რე ო ბას და უბ რუნ და (ქალ თა წი ლი იგი ვე იყო 19461948 წლებ ში).17

ასე ვე გან სხვა ვე ბუ ლია ქალ თა პრო ცენ ტუ ლი წი ლი სხვა დას ხვა პო ლი ტი კურ პარ
ტი ა ში და სა უ კე თე სო შემ თხვე ვა ში აღ წევს 3050%ს. თუმ ცა, უნ და ით ქვას, რომ მა თი 
რა ო დე ნო ბა მე ნეჯ მენ ტსა და წამ ყვან პო ლი ტი კოს თა შო რის თით ქმის იგი ვეა დიდ და 
მცი რე პარ ტი ებ ში  სა შუ ა ლოდ ქა ლი ლი დე რე ბი სა ერ თო რა ო დე ნო ბის მხო ლოდ 1/4ს 
შე ად გე ნენ. სა ინ ტე რე სო ა, რომ პარ ტი ებს, რომ ლებ შიც ქალ თა ყვე ლა ზე დი დი რა ო დე
ნო ბაა (ჩე ხე თის კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ა, „ქრის ტი ა ნულ დე მოკ რა ტი უ ლი კავ ში რი  ჩე
ხოს ლო ვა კი ის სა ხალ ხო პარ ტი ა“), ზე და რგო ლებ ში, პრაქ ტი კუ ლად, არც ერ თი ქა ლი 
არ ჰყავთ. 18 

პრე ფე რენ ცი უ ლი ხმის მი ცე მა, რო მე ლიც  2010 წელს გა მო ი ყე ნეს და რა საც წი ნა 
თავ შიც შე ვე ხეთ,  პო ტენ ცი უ რად და დე ბი თი შე დე გე ბის მომ ტა ნია ქა ლი კან დი და ტე ბის
თვის. პარ ლა მენ ტის წევ რებს შო რის ქა ლე ბის რა ო დე ნო ბა 22%მდე გა ი ზარ და.19 თუმ ცა 
ეს შე დე გი არ აღ მოჩ ნდა პო ზი ტი უ რი ტენ დენ ცი ის მი მა ნიშ ნე ბე ლი, რად გან მომ დევ ნო 
რე გი ო ნა ლურ არ ჩევ ნებ ში ქალ თა წი ლი შემ ცირ და. ეს გა მოწ ვე უ ლია ისე თი ფაქ ტო
რე ბის ურ თი ერ თქმე დე ბით, რო გო რე ბი ცაა: ქალ თა პო ლი ტი კა ში ჩარ თვის თვის ხე ლის
შემ შლე ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი ბა რი ე რე ბი, პარ ტი უ ლი სი ის თვის კან დი და ტე ბის შერ ჩე ვის 
არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა და სა არ ჩევ ნო სის ტე მა მთლი ა ნო ბა ში.20

16Adamusová,Marcelaakol.PolitickáangažovanostženvČeskérepublice.

17Havelková,Hana.2006.Jakovloterii.PolitickáreprezentaceženvČRporoce1989.In:Hašková,
Hana,Křížková,AlenaaLinková,Marcela(eds.).Mnohohlasem.SociologickýústavAkademievěd:
Praha.25-42.P.29

18Havelková,Hana.2006.Jakovloterii.PolitickáreprezentaceženvČRporoce1989.In:Hašková,
Hana,Křížková,AlenaaLinková,Marcela(eds.).Mnohohlasem.SociologickýústavAkademievěd:
Praha.25-42.P.34

19Adamusová,Marcelaakol.PolitickáangažovanostženvČeskérepublice.P.88

20Rakušanová,PetraaLenkaVáclavíkováHelšusová.2006.Ženyvmužsképolitice.In:Hašková,
Hana,Křížková,AlenaaLinková,Marcela(eds.).Mnohohlasem.SociologickýústavAkademievěd:
Praha.43-60.P.44
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  5. მი ღე ბუ ლი გაკ ვე თი ლე ბი 

წი ნა თავ ში წარ მოდ გე ნი ლი იყო ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა ში პარ ტი უ ლი სის ტე მის ევო
ლუ ცი ის მოკ ლე მი მო ხილ ვა. იქ ვე და ის ვა სა არ ჩევ ნო სის ტე მა ში ამომ რჩე ველ თათ ვის 
მე ტი არ ჩე ვა ნის მი ცე მის შე საძ ლო ნე გა ტი უ რი ეფექ ტის სა კი თხიც. ამ ფაქ ტო რის გა მო
ყე ნე ბა პო პუ ლის ტებს დი დი წარ მა ტე ბით შე უძ ლი ათ. 

მი ღე ბუ ლი გაკ ვე თი ლე ბის შე ჯა მე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვის 
აუ ცი ლე ბე ლია ჩე ხე თის კონ ტექ სტში და ნერ გი ლი სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ე ბის 
(VAA)  და ჩეხ ამომ რჩე ველ ზე მა თი ზე გავ ლე ნის ანა ლი ზი. ამ მიზ ნით გან ხორ ცი ელ და 
არ სე ბულ აპ ლი კა ცი ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მა გი დო კვლე ვა და შემ დგომ  ნა ხევ რად 
სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ. 

სა მა გი დო კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა ამ სფე რო ში მი ნი მუმ ოთხი უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო 
მა გა ლი თი. (1) კან დი დატ თა ინ ტე რაქ ტი უ რი სი ა, რო მელ მაც 2017 წელს ამომ რჩევ ლებს 
სა შუ ა ლე ბა მის ცა, თი თო ე უ ლი პარ ტი ის კან დი დატ თა სი ე ბი და ე ხა რის ხე ბი ნათ კან დი
დატ თა ასა კის, სქე სის, გა ნათ ლე ბის და ასე ვე იმ რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით, რო მელ თაც 
ესა თუ ის კან დი და ტი წარ მო ად გენ და. შემ დეგ ეტაპ ზე აპ ლი კა ცია შე საძ ლე ბელს ხდის 
პარ ტი ე ბის ჩა მო ნათ ვა ლის შე სა ბა მი სი თან მიმ დევ რო ბით და ლა გე ბას. (2) მო ნა ცემ თა 
ჟურ ნა ლის ტი კის წყა ლო ბით სა ერ თო სტა ტის ტი კა გა მოქ ვეყ ნდა მე დი ა ში. მას ში შე ჯა
მე ბუ ლი იყო კან დი დატ თა მა ხა სი ა თებ ლე ბი და, შე სა ბა მი სად, შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბო და 
შე დე გე ბის გა სა შუ ა ლე ბა, რაც უაღ რე სად სა სარ გებ ლო გა მოდ გა. ეს მიდ გო მა გა მო ყე
ნე ბუ ლია 2017 წლის სტა ტი ა ში, სა დაც ასე თი დას კვნაა გა კე თე ბუ ლი: 

„მა გა ლი თად, ქა ლე ბი უფ რო ხში რად გვხვდე ბი ან მე მარ ცხე ნე პარ ტი ე ბის, ვიდ რე 
მე მარ ჯვე ნე პარ ტი ე ბის კან დი დატ თა სი ებ ში. ყვე ლა ზე და ბა ლან სე ბუ ლი გა ნა წი ლე ბა 
ქა ლი და მა მა კა ცი კან დი და ტე ბი სა წარ მოდ გე ნი ლია ჩე ხე თის სო ცი ალ დე მოკ რა ტი უ ლი 
პარ ტი ის სი ა ში, უფ რო მე ტიც, კრა ლო ვოჰ რა დეც კის მხა რის კან დი დატ თა სი ა ში ქა ლე
ბის რა ო დე ნო ბა აჭარ ბებს მა მა კა ცე ბი სას (თუმ ცა ისი ნი სი ე ბის ბო ლო ნომ რე ბად არი ან 
შეყ ვა ნი ლი)“21. 

ბო ლო ათ წლე ულ ში ასე ვე ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა „სა არ ჩევ ნო ხმე ბის გა მომ თვლე ლი 
აპ ლი კა ცი ა“ (Volební kalkulačka) (3), რაც ამომ რჩევ ლებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, შე მო თა
ვა ზე ბულ სა კი თხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კუ თა რი მო საზ რე ბე ბი შე ა და რონ პარ ტი ე ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა პო ზი ცი ებს. აპ ლი კა ცი ის მი ზა ნია ამომ რჩე ველ თათ ვის ინ ფორ მი რე
ბუ ლი არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის შან სის მი ცე მა. (4) ასე ვე შე საძ ლე ბე ლია პარ ლა მენ ტის წევ
რე ბის მი ერ ამა თუ იმ სა კა ნონ მდებ ლო სა კითხ თან და კავ ში რე ბით მი ცე მუ ლი ხმის პო

21Boček,JanaJanPospíšil.2017.Interaktivníkandidátky:seřaďtesistranypodlevzdělání,věku
nebopodílužen.Zdroj:
https://www.irozhlas.cz/volby/interaktivni-kandidatky-seradte-si-strany-podle-vzdelani-veku-nebo-podilu-
zen_1709191033_jab
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ტენ ცი უ რი ამომ რჩევ ლე ბის პო ზი ცი ას თან შე და რე ბა და ამ აპ ლი კა ცი ას „სა არ ჩევ ნო ხმე
ბის ასახ ვა“ (“inventura hlasování”) ეწო დე ბა. 

ჩე ხეთ ში სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ე ბის და უფ რო კონ კრე ტუ ლად  სა არ ჩევ ნო 
ხმე ბის გა მომ თვლე ლი აპ ლი კა ცი ე ბის სულ მცი რე სა მი პრო ვა ი დე რი ა: 

1) Euandi.cz  სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის პრო დუქ ტი და 2019 წლის ევ რო პის 
სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის აპ ლი კა ცი ა ა. მი სი გა მო ყე ნე ბა სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბით 
გან ხორ ცი ელ და და მას ში ჩე ხი ექ სპერ ტე ბიც იყ ვნენ ჩარ თულ ნი. პროგ რა მუ ლი უზ რუნ
ველ ყო ფა ეკუთ ვნის კომ პა ნი ას xUpery Ltd, რომ ლიც ცი უ რიხ შია და ფუძ ნე ბუ ლი სა ხელ
წო დე ბით “Societly“.22

2) Aktualně.cz  ვებ სერ ვე რი, რომ ლიც მომ ხმა რე ბელს ინ ფორ მა ცი ას აწ ვდის ონ ლა ინ 
მე დია პლატ ფორ მის გა მო ყე ნე ბით და VAAს სა კუ თარ სის ტე მას სთა ვა ზობს მას. 

3) და ბო ლოს, სა მო ქა ლა ქო ასო ცი ა ცია Kohovolit.eu, რო მე ლიც ამ სფე რო ში 2006 წლი
დან საქ მი ა ნობს და მომ ხმა რე ბელს სთა ვა ზობს ხმე ბის გა მოთ ვლის აპ ლი კა ცი ის  რო
გორც ჩე ხურ, ისე სლო ვა კურ ვერ სი ებს. ამ აპ ლი კა ცი ის ყვე ლა ზე ძლი ერ მხა რედ მო
ნა ცემ თა ჟურ ნა ლის ტი კას თან მი სი კავ ში რი გვევ ლი ნე ბა.  მას აქვს  სხვა დას ხვა სა ხის 
გრა ფი კე ბი სა და კარ ტოგ რა მე ბის შექ მნის სა შუ ა ლე ბა სა ზო გა დო ე ბის თვის ხელ მი საწ
ვდო მი იმ ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე, რაც არ ჩევ ნებს უკავ შირ დე ბა; შე უძ ლია არ ჩევ ნე
ბის ანა ლი ზის გან ხორ ცი ე ლე ბა; უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია ისიც, რომ იგი ამ 
სფე რო ში არ სე ბუ ლი სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის მა გა ლი თებს შო რის მე4 ად გილს იკა ვებს. 
ამ აპ ლი კა ცი ა ში ძი რი თა დი ყუ რა დღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია “inventura hlasování” ას პექ ტზე, 
რაც უზ რუნ ველ ყოფს პო ლი ტი კოს თა საქ მი ა ნო ბის ხილ ვა დო ბას და სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს 
ამომ რჩევ ლებს, აკონ ტრო ლონ, რამ დე ნად ას რუ ლე ბენ პარ ლა მენ ტში მოხ ვედ რი ლი პო
ლი ტი კო სე ბი თა ვი ანთ და პი რე ბებს. აპ ლი კა ცია ერ თმა ნეთ თან აკავ ში რებს პარ ლა მენ ტის 
ყვე ლა წევ რის მი ერ ად რე გან ხი ლულ სა კი თხებ ზე მი ცე მულ ხმებს. იგი სა არ ჩევ ნო ხმე ბის 
გა მომ თვლე ლი აპ ლი კა ცი ის მსგავ სი პრინ ცი პით მოქ მე დებს  პი რი პა სუ ხობს შე კითხ ვას 
იმას თან და კავ ში რე ბით, რამ დე ნად ეთან ხმე ბა იგი ამა თუ იმ პო ზი ცი ას და შემ დეგ ხდე ბა 
ამ პა სუ ხის შე და რე ბა პარ ლა მენ ტა რის მი ერ რე ა ლუ რად მი ცე მულ ხმას თან. 

ასო ცი ა ცი ის Kohovolit.eu კი დევ ერ თი უპი რა ტე სო ბაა ის, რომ მას  ჩე ხე თის რეს
პუბ ლი კა ში VAAს გა მო ყე ნე ბის ხან გრძლი ვი და წარ მა ტე ბუ ლი ის ტო რია აქვს და, შე
სა ბა მი სად, სიღ რმი სე უ ლად იც ნობს მე თო დო ლო გი ას.23 ის მზად არის გა მოც დი ლე ბის 
გა ზი ა რე ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის თვის. ინ ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვდო მია ფარ თო სა ზო
გა დო ე ბის თვის ვებ გვერ დი დან და, ამ დე ნად, მი სი საქ მი ა ნო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა სრუ
ლა დაა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი.   

22https://euandi2019.eu/CZ/default/CES/pages/o-kalkulacce

23    https://docs.google.com/document/d/1JRCRWKQKCHnTCPfzSeeHsSAdEkHMga-vwpppYThA1j4/pub
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აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მან დიდ წარ მა ტე ბას მი აღ წია 2013 წელს, რო ცა 
1 000 000ზე მეტ მა ჩეხ მა ამომ რჩე ველ მა გა მო ი ყე ნა VAA (ეს ამომ რჩე ველ თა სა ერ თო 
რა ო დე ნო ბის 20%)24. არ სე ბო ბის მან ძილ ზე მან 30ზე მე ტი სა არ ჩევ ნო ხმე ბის გა მომ
თვლე ლი აპ ლი კა ცია შექ მნა, ზო გი სა ხელ მწი ფო, ზო გი კი რე გი ო ნუ ლი არ ჩევ ნე ბის დო
ნე ზე გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით.   

  6. რე კო მენ და ცი ე ბი 

პარ ტი უ ლი სის ტე მის ევო ლუ ცი ის მოკ ლე მი მო ხილ ვის და არ ჩევ ნე ბის პრო ცეს ში სა
ზო გა დო ე ბის მე ტი ჩარ თუ ლო ბის ხელ შე წყო ბის გზე ბის, მათ შო რის სა არ ჩევ ნო რჩე ვე
ბის აპ ლი კა ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბის, გან ხილ ვის შემ დეგ სა ჭი როა რე კო მენ და ცი ე ბის ჩა მო
ყა ლი ბე ბა. ეს რე კო მენ და ცი ე ბი ასე ვე ეფუძ ნე ბა 2019 წლის 2425 ნო ემ ბერს ქუ თა ის ში 
გა მარ თულ ვორკშოპ ზე გან ხი ლულ სა კი თხებს და პრე ზენ ტა ცი ებს, რომ ლე ბიც მო ნა წი
ლე ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბას ასა ხავ და. 

ამ გა მოც დი ლე ბის და ვორ კშო პის შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და VAA Kohovolit.eu 
წარ მო მად გე ნელ თან პი რა დი ინ ტერ ვი უს მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით  ჩა მო ყა ლიბ და 
შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბი: 

1. შე კითხ ვე ბის შე მუ შა ვე ბი სას ითა ნამ შრომ ლეთ ექ სპერ ტთა ფარ თო წრეს თან, იქ
ნე ბა ეს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, სა კა ნონ მდებ ლო /ი უ რი დი ულ /პო ლი
ტო ლო გი ურ /პო ლი ტი კურ /სა მეც ნი ე რო/ სო ცი ო ლო გი ურ სფე რო ებ თან და კავ ში რე
ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი ასო ცი ა ცი ე ბი თუ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა. მი ე ცით მათ 
სა შუ ა ლე ბა, შე მოგ თა ვა ზონ შე კითხ ვე ბი, რო მელ თა დას მაც სა ჭი როდ მი აჩ ნი ათ. 
ამას თან, აუ ცი ლებ ლად გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ სა ბო ლოო პრო დუქ ტის შექ მნა 
თქვე ნი პა სუ ხის მგებ ლო ბაა და ამ დე ნად, თქვენ წყვეტთ, რო მელ შე კითხ ვებ ზე  
შე ჩერ დე ბა არ ჩე ვა ნი.  

2. შექ მე ნით კითხ ვე ბის სა ჭი რო ზე გრძე ლი სია  შე კითხ ვე ბის ნა წილს ვერ გა მო ი ყე
ნებთ (ნა წილს პა სუხს არ გას ცე მენ, ხო ლო ზოგს თქვენ ვე მი იჩ ნევთ არა სა თა ნა
დოდ). 

3. შე ე ცა დეთ, თხო ვოთ პარ ტი ებს, და ა ფიქ სი რონ თა ვი ან თი პო ზი ცია და რა ტომ აირ
ჩი ეს პა სუ ხი  კი /ა რა. 

4. და არ წმუ ნეთ პარ ტი ე ბი, რომ VAA სის ტე მა ში ჩარ თვა მა თი ვე ინ ტე რე სებ ში შე დის. 
სხვაგ ვა რად, ვებ გვერ დზე აი სა ხე ბა, რომ მათ არ შე ავ სეს კითხ ვა რი და ამ დე ნად, 
პო ტენ ცი უ რი ამომ რჩე ვე ლი ვერ ნა ხავს მათ მო ნა ცე მებს.  

24http://kohovolit.eu/cs/
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5. შე ე ცა დეთ, ამომ რჩე ველ თა შე სა ხებ თქვე ნი ცოდ ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით თა ვ და
პირ ვე ლად თა ვად გა ი აზ როთ, რა პო ტენ ცი უ რი ეთი კუ რი პრობ ლე მე ბის წი ნა შე 
შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეთ. შე ი მუ შა ვეთ სა ერ თო მიდ გო მა და შემ დეგ და ა ფიქ სი რეთ 
ეს  სა ჯა როდ (გა ხა დეთ გამ ჭვირ ვა ლე). 

6. შემ დგო მი ნა ბი ჯე ბის შე მუ შა ვე ბის და VAAს პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით გა მო ი ყე ნეთ 
ექ სპერ ტთა არ სე ბუ ლი ქსე ლე ბი, რაც მო ი ცავს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, 
პრო ფე სი ულ  ორ გა ნი ზა ცი ებს, ისე ვე რო გორც ელექ ტრო ნულ მე დი ას (ან ბეჭ დუ რი 
მე დი ის ელექ ტრო ნულ ვერ სი ებს); შეს თა ვა ზეთ მათ მა თი ვე სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე
ბუ ლი VAA ვერ სი ის გა მო ყე ნე ბა ან და ა კავ ში რეთ თქვენს ვებ გვერ დებ თან. 

7. გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ VAA მომ ხმა რებ ლე ბის შერ ჩე ვი თი ერ თობ ლი ო ბა არ იქ ნე
ბა  წარ მო მად გენ ლო ბი თი, მაგ რამ გა მო ი ყე ნეთ წი ნას წა რი შე დე გე ბი. ჩვე უ ლებ რივ, 
სპე ცი ა ლუ რი მე დია წყა რო ე ბის ვებ გვერ დებ ზე მორ გე ბუ ლი VAAს გა მო ყე ნე ბა სა
შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ თქვათ, რომ აპ ლი კა ცი ის მომ ხმა რებ ლე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი 
ემ თხვე ვა მა თი მკითხ ვე ლე ბი სას. ეს თქვენ კენ მო ი ზი დავს სხვა მე დი ა სა შუ ა ლე ბებ
საც და გაზ რდის VAAს მი მართ ყუ რა დღე ბას. 

 7. ბიბ ლი ოგ რა ფია  

Adamusová, Marcela a kol. Politická angažovanost žen v České republice.  

Boček, Jan a Jan Pospíšil. 2017. Interaktivní kandidátky: seřaďte si strany podle vzdělání, 
věku nebo podílu žen. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/volby/interaktivnikandidatkyseradtesi
stranypodlevzdelanivekunebopodiluzen_1709191033_jab

Cabada, Ladislav. 2016. Český stranický systém v roce 2016: personalizační tendence, 
populismus a antipolitické přístupy. In: POLITICS IN CENTRAL EUROPE 12 (2016) 2S. P: 
6776.  

Červenka, Jan. 2011. Stranický systém v restrukturalizaci? Volby 2010 v kontextu percepce 
politiky a politických stran českou veřejností. Naše společnost 9 (2): 4459.

Fiala, Petr, Mareš, Miroslav, Pšeja, Pavel. 2000. Systém politických stran v letech 1 9 8 
9  1 9 9 8. In: Marek, Pavel a kol. (eds.):  Přehled politického stranictví na území českých 
zemí a Československa v letech 18611998. Gloria: Rosice u Brna

Vladimír Hanáček. 2010. Typologie českého stranického systému po roce 1989. 
http://www.epolis.cz/clanek/typologieceskehostranickehosystemuporoce1989.html

Havel, Václav. 2006. Prosím stručně. Gallery, Praha.

Havelková, Hana. 2006.  Jako v loterii. Politická reprezentace žen v ČR po roce 1989. In: 
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Hašková, Hana, Křížková, Alena a Linková, Marcela (eds.). Mnohohlasem. Sociologický ústav 
Akademie věd: Praha. 2542.

Linek, Lukáš. Volební systém, stranický systém a parlament. In: Pšeja, Pavel (ed.). Stranický 
systém České republiky. Politické strany a jejich vývoj 19891998.

Marek, Jakub. 2006. Vývoj československých a českých politických stran po roce 1989 – 
Diplomová práce. S. 29 https://is.muni.cz/th/idxin/Diplomova_prace.pdf

Rakušanová, Petra a Lenka Václavíková Helšusová. 2006.  Ženy v mužské politice. In: 
Hašková, Hana, Křížková, Alena a Linková, Marcela (eds.). Mnohohlasem. Sociologický ústav 
Akademie věd: Praha. 4360. P. 44

Esources:

https://docs.google.com/document/d/1JRCRWKQKCHnTCPfzSeeHsSAdEkHMga
vwpppYThA1j4/pub

https://euandi2019.eu/CZ/ 

http://kohovolit.eu/cs/
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სა არ ჩევ ნო სის ტე მა და  

პარ ტი უ ლი სის ტე მის 

ევო ლუ ცია 1989 წლის

შემ დგო მი პე რი ო დის

პო ლო ნეთ ში

კატარჟინაზელინსკა

პროფ.დოქტორიჰაბილიტუსი,

სოციოლოგიისინსტიტუტი,

იაგელონისუნივერსიტეტი,

ფონდი„ჩანაწერებიპოლონეთიდან“

პოლონეთი
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1989 წლის შემ დგომ პოს ტკო მუ ნის ტუ რი დე მოკ რა ტი უ ლი რე ფორ მე ბის შე დე გად 
პო ლო ნეთ ში შე იქ მნა ორ პა ლა ტი ა ნი პარ ლა მენ ტი. პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და სა
კა ნონ მდებ ლო საქ მი ა ნო ბის მთა ვა რი პრე რო გა ტი ვა და ძა ლა უფ ლე ბა მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს 
სე იმს (ქვე და პა ლა ტა), ხო ლო სე ნა ტი (ზე და პა ლა ტა) ამ ტკი ცებს, ცვლი ლე ბე ბი შე აქვს, 
ან აუქ მებს სე ი მის მი ერ მი ღე ბულ კა ნო ნებს. მას აგ რეთ ვე აქვს სა კუ თა რი სა კა ნონ
მდებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის უფ ლე ბაც. აღ მას რუ ლე ბე ლი ძა ლა უფ ლე ბა მთავ რო ბის ხელ
ში ა, რო მე ლიც და კომ პლექ ტე ბუ ლია არ ჩევ ნებ ში გა მარ ჯვე ბუ ლი პარ ტი ის ან კო ა ლი ცი
ის მი ერ. პრე მი ერმი ნისტრს ირ ჩევს პრე ზი დენ ტი და ამ ტკი ცებს სე ი მი.

ამ ორი პა ლა ტის კან დი და ტე ბის არ ჩე ვი სას მოქ მე დებს სხვა დას ხვა სა არ ჩევ ნო სის
ტე მა. სე ი მის არ ჩევ ნე ბის შემ თხვე ვა ში ტარ დე ბა პრო პორ ცი უ ლი სის ტე მის არ ჩევ ნე ბი 
პარ ტი უ ლი სი ე ბით. ეს ნიშ ნავს, რომ ამომ რჩევ ლე ბი ხმას აძ ლე ვენ კან დი დატ თა სი ას, 
რო მე ლიც შედ გე ნი ლია პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის კო ა ლი ცი ის 
ან ამომ რჩე ველ თა ჯგუ ფის სა არ ჩევ ნო კო მი ტე ტე ბის მი ერ. სე იმ ში შე სას ვლე ლად პარ
ტი ე ბი სათ ვის და წე სე ბუ ლია 5%–ი ა ნი, ხო ლო კო ა ლი ცი ე ბი სათ ვის კი 8%–ი ა ნი ბა რი ე რი. 
სე იმ ში სულ 460 ად გი ლია და ამ ად გი ლე ბის გა ნა წი ლე ბა ხდე ბა დ’ჰონ დტის მე თო დით  
იმ სუ ბი ექ ტებ ზე, რომ ლებ მაც გა და ლა ხეს ბა რი ე რი (პრი ო რი ტე ტი მი ე ნი ჭე ბა დიდ პარ
ტი ებს) (Jaskiernia, 2017, 230). სე ნატ ში არ ჩევ ნე ბი ხდე ბა მა ჟო რი ტა რუ ლი სის ტე მით, 
შე სა ბა მი სად, მო ცე მული სა არ ჩევ ნო ოლ ქი დან გა დის ერ თი გა მარ ჯვე ბუ ლი კან დი და ტი. 
სე ნატ ში 100 ად გი ლი ა.  

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კუ თხით პრო პორ ცი უ ლი სის ტე მა მე ტა დაა ორი ენ ტი
რე ბუ ლი ქა ლებ ზე, გან სა კუთ რე ბით იმ შემ თხვე ვა ში, თუ კი მოქ მე დებს გენ დე რუ ლი 
კვო ტე ბი. სწო რედ ასეა პო ლო ნეთ ში, სა დაც 2011 წლი დან ძა ლა შია კვო ტი რე ბის სის
ტე მა სა არ ჩევ ნო სი ებ თან მი მარ თე ბით. შე დე გად, თი თო ე უ ლი სქე სის წარ მო მად გენ
ლე ბი უნ და შე ად გენ დნენ ყვე ლა სა არ ჩევ ნო სი ის არა ნაკ ლებ 35%–ს. გენ დე რუ ლი კვო
ტე ბის შე მო ღე ბამ გა ნა პი რო ბა სა არ ჩევ ნო სი ებ ში ქა ლი კან დი და ტე ბის რა ო დე ნო ბის 
მა ტე ბა და შე დე გად  არ ჩე უ ლი ქა ლი პარ ლა მენ ტა რე ბის რა ო დე ნო ბის სტა ბი ლუ რი 
ზრდა (23%  20112015 წლე ბის, 27%  20152019 წლე ბის და 28,47%  2019 წლის 
პარ ლა მენ ტში).1 სე ნა ტი, რომ ლის არ ჩე ვაც მა ჟო რი ტა რუ ლი სის ტე მით ხდე ბა, გა სულ 
წლებ ში გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი რა ო დე ნო ბის ქა ლი სე ნა ტო რე ბით იყო და კომ პლექ ტე
ბუ ლი (2015 წელს ეს რიცხ ვი 13%–ს შე ად გენ და), თუმ ცა 2019 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე
ლიც 24%–მდე გა ი ზარ და. ეს შე იძ ლე ბა მი უ თი თებ დეს სო ცი უ მის და მო კი დე ბუ ლე ბის 
ცვლი ლე ბა ზე ქა ლი კან დი და ტე ბის მი მართ, აგ რეთ ვე ქალ თა და ინ ტე რე სე ბის ზრდა ზე, 

1  მკვლევარები მიუთითებენ, რომ, მიუხედავად კანდიდატების რაოდენობის ზრდისა,
არჩეულქალთარაოდენობისზრდაარიყოსათანადოდმკვეთრი.ამისგამოჩატარდასხვა
კვლევები იმის დასადგენად, თუ როგორ ხდება გენდერული კვოტების ეფექტურობის
მოდიფიცირებაინსტიტუციებისდაპოლიტიკურიპარტიებისპრიორიტეტებისმიხედვით
(Gwiazda,2017წ.)
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მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ ში და ოფი ცი ა ლუ რად ჩა ერ თონ პო ლი ტი
კა ში (Zielińska, 2018).

პარ ტი ულ მა სის ტე მამ პო ლო ნეთ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა და 1989 
წლის შემ დგომ. თავ და პირ ვე ლად ის მე ტად და ნა წევ რე ბუ ლი იყო. ურ თი ერ თგამ ყო
ფი ზღვა რი უმე ტეს წი ლად ის ტო რი ულ ას პექ ტებ თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი. პოს ტკო
მუ ნის ტურ პარ ტი ებს უფ რო პო ზი ტი უ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ჰქონ დათ კო მუ ნის ტუ რი 
წარ სუ ლის მი მართ, მათ თვის ახ ლო იყო ლი ბე რა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი 
და სე კუ ლა რიზ მი და ეწი ნა აღ მდე გე ბოდ ნენ სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში რე ლი გი ის 
ჩარ თუ ლო ბას. მე ო რე მხრივ, სო ლი და რო ბის მოძ რა ო ბის მემ კვიდ რე პარ ტი ე ბი მკვეთ
რი ან ტი კო მუ ნის ტუ რი გან წყო ბე ბით გა მო ირ ჩე ოდ ნენ, მხარს უჭერ დნენ სო ლი და რო ბის 
მოძ რა ო ბას, კონ სერ ვა ტი ულ სო ცი ა ლურ მიდ გო მებს და კა თო ლი კუ რი ეკ ლე სი ის ჩარ
თუ ლო ბას სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში (Grabowska, 2004, 27273). 2000–ი ა ნი წლე ბის 
შუ ი დან  შე იმ ჩნე ვა, რომ პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს შო რის გამ ყო ფი ხა ზი სო ლი და რო ბა სა 
და სო ცი ა ლუ რი მიდ გო მე ბის ლი ბე რა ლურ თან და პი რის პი რე ბა ზე გა დის. პირ ვე ლი მიმ
დი ნა რე ო ბის ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნე ლია კა ნო ნი სა და სა მარ თლი ა ნო ბის 
პარ ტი ა, რო მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბა ში იყო 20152019 წლებ ში და 2019 წლის არ ჩევ ნე ბის 
შე დე გა დაც. სა მო ქა ლა ქო პლატ ფორ მა, რო მე ლიც მმარ თველ ძა ლას წარ მო ად გენ და 
20072015 წლებ ში, ხო ლო მას შემ დეგ კი მთა ვა რი ოპო ზი ცი უ რი პარ ტი ა ა, შე იძ ლე ბა 
გან ვი ხი ლოთ რო გორც მე ო რე პო ლი ტი კუ რი პლატ ფორ მის წარ მო მად გე ნე ლი (Markowski 
2006; Szczerbiak 2007; Gwiazda 2015, 8). 

 სან დო ო ბა, წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბა და  
  ამომ რჩე ველ თა აქ ტი ვო ბა პო ლო ნეთ ში

რო გორც კვლე ვე ბი უჩ ვე ნებს, პო ლი ტი კო სე ბის მი მართ ნდო ბა და კავ ში რე ბუ ლია პო
ლი ტი კურ ჩარ თუ ლო ბას თან. იგი ხელს უწყობს ამომ რჩე ველ თა აქ ტი ვო ბა საც, რად გან ის 
ამომ რჩევ ლე ბი, რომ ლე ბიც არ ენ დო ბი ან პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს, ნაკ ლე ბად მო ნა წი ლე
ო ბენ არ ჩევ ნებ ში. თუმ ცა პო ლი ტი კო სე ბის მი მართ უნ დობ ლო ბამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს 
არ ჩევ ნე ბი სას პო პუ ლიზ მის აღ მავ ლო ბა (Hooghe and Marien, 2013) ან არა ინ სტი ტუ ცი უ
რი პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფე ბის მო ბი ლი ზე ბა (Hooghe, 2018 წ.). პო ლო ნეთ ში პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის მი მართ ნდო ბა 1989 წლის შემ დეგ და ბალ დო ნე ზე რჩე ბა. სა ზო გა დო ებ რი ვი 
აზ რის გა მო კითხ ვე ბის მი ხედ ვით პო ლო ნელ თა უმ რავ ლე სო ბა არ ენ დო ბა პო ლი ტი კურ 
პარ ტი ებს (2001 წელს  65%, 2010 წ. 76% და 2016 წ. 65%) (CBOS), იშ ვი ა თად მო ნა წი
ლე ობს პო ლი ტი კურ საქ მი ა ნო ბა ში და პარ ტი ე ბის საქ მი ა ნო ბა დეს ტრუქ ცი უ ლა დაც კი 
მი აჩ ნია (SobolewskaMyślik 2017, 127; Pacześniak and Wincławska 2017, 8). ამის შე დე გად 
სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში ამომ რჩე ველ თა აქ ტი ვო ბა და ბა ლია (19892011 წლებ ში, 1989 
წლის ნა ხევ რად თა ვი სუ ფა ლი არ ჩევ ნე ბის ჩათ ვლით, ამომ რჩე ველ თა სა შუ ა ლო აქ ტი უ
რო ბა 49,46%–ი ა) (Gwiazda 2015, 73) და ამ თვალ საზ რი სით, პო ლო ნეთს ცენ ტრა ლუ რი და 
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აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის დე მოკ რა ტი ულ ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით გა ცი ლე ბით უა რე სი მაჩ
ვე ნე ბე ლი აქვს (Gwiazda 2015, 73;  MusiałKarg 2011, 82). ამომ რჩე ველ თა ასე თი და ბა ლი 
აქ ტი ვო ბა აიხ სნე ბა, ერ თი მხრივ, ამომ რჩე ველ თა  პო ლი ტი კუ რი სიმ პა თი ე ბის არას ტა ბი
ლუ რო ბით, მაგ რამ ასე ვე პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მხრი დან პო ლი ტი კუ რი პლატ ფორ მის 
მუდ მი ვი ცვლი ლე ბით, რომ ლის ერ თგულ ნი ხე ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნი სას მხო ლოდ  მცი რე 
დო ზით რჩე ბი ან (Markowski 2007, 46.) ბო ლო წლებ ში შე იმ ჩნე ვა სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ
ნებ ში ამომ რჩე ველ თა აქ ტი ვო ბის ზრდა (50,92% 2015 წლის, ხო ლო 61,74% 2019 წლის 
არ ჩევ ნებ ში).2 მკვლე ვა რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ პო ლო ნეთ ში პო ლი ტი კუ რი სიმ პა თი ე ბის და პარ
ტი უ ლი სის ტე მის გარ კვე ულ დას ტა ბი ლუ რე ბას (Markowski and Stanley 2016).    

აღ ნიშ ნუ ლი თე მა უკავ შირ დე ბა უფ რო ზო გად სა კითხს პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბის შე სა ხებ. პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი დე მოკ რა ტი უ ლი სის ტე მის 
ქვა კუ თხე დად მი იჩ ნე ვა, რო მელ თა არ სე ბო ბა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია წარ მო მად გენ ლო ბი
თო ბის ფუნ ქცი ის უზ რუნ ველ სა ყო ფად და წარ მო მად გენ ლო ბი თი პარ ლა მენ ტის არ სე
ბო ბი სათ ვის (Gwiazda 2015, 69; Szymanek 2015, 38). წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბა გა ნი ხი ლე
ბა დეს კრიფ ცი ულ და სუბ სტან ცი ურ ჭრილ ში. ეს უკა ნას კნე ლი გუ ლის ხმობს, თუ ვინ 
არი ან წარ მო მად გენ ლე ბი და იგი მეტ წი ლად სიმ ბო ლუ რი დატ ვირ თვის მა ტა რე ბე ლი ა. 
პირ ვე ლის ინ ტე რე სის სა გა ნი კი არის, თუ რას საქ მი ა ნო ბენ წარ მო მად გენ ლე ბი და 
ვის ინ ტე რესს ატა რე ბენ ისი ნი (Celis and Childs 2008). დეს კრიფ ცი უ ლი წარ მო მად გენ
ლო ბი თო ბის თვალ საზ რი სით პო ლო ნეთ ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვებ მა გა მო ავ ლი ნა, რომ 
მე ინ სტრი მუ ლი პარ ტი ე ბი დრო თა გან მავ ლო ბა ში მე ტად ახერ ხე ბენ წარ მო მად გენ ლო
ბი თო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას, მა შინ რო ცა ვიწ რო ინ ტე რე სე ბის გა მომ ხატ ვე ლი პარ ტი
ე ბი (ქალ თა ან უმ ცი რე სო ბა თა ჯგუ ფე ბის პარ ტი ე ბი) უფ რო წა რუ მა ტე ბელ ნი არი ან 
(Gwiazda 2015, 69). მი იჩ ნე ვა, რომ პო ლო ნე თის პარ ლა მენ ტში სა თა ნა დო დაა უზ რუნ
ველ ყო ფი ლი სხვა დას ხვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბა, თუმ ცა იგი 
არაა ამ სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის პრო პორ ცი უ ლი. კვლე ვა ცხად ყოფს, რომ ფაქ ტობ
რი ვად დრო თა გან მავ ლო ბა ში წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბა „უფ რო ელი ტუ რი გახ და გა
ნათ ლე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი კუ თხით“, თუმ ცა ამავ დრო უ ლად გაზ რდი ლია ქალ თა და 
უმ ცი რე სო ბა თა დეს კრიფ ცი უ ლი წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბა (Gwiazda 2015, 68). გა ცი ლე
ბით ძნე ლია ჩავ წვდეთ სუბ სტან ცი ურ წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბას. აღ ნიშ ნულ სა კითხ ში 
გარ კვე უ ლი სი ცხა დე შე ი ტა ნა სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის კვლე ვებ მა, რომ ლებ მაც აჩ ვე ნა, 
რომ მო სახ ლე ო ბის დი დი ჯგუ ფე ბი დის ტან ცი რე ბას ახ დე ნენ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი
სა გან, ან მი იჩ ნე ვენ, რომ მა თი ინ ტე რე სე ბის წარ მო მად გენ ლო ბა არ არის უზ რუნ ველ
ყო ფი ლი არ სე ბუ ლი პარ ტი ე ბის მი ერ (50% – 2008 წ. ივ ნის ში, 56% – 2013 წ. იან ვარ ში, 
45%  2019 წ. თე ბერ ვალ ში) (Pankowski 2019, 2). ამავ დრო უ ლად, გა მო იკ ვე თა, რომ 
პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბი დან გან სა კუთ რე ბით დის ტან ცი რე ბულ ნი არი ან ქა ლე ბი (2019 
წ. მა თი 53% არ ახ დენ და თა ვი სი თა ვის იდენ ტი ფი ცი რე ბას რო მე ლი მე პარ ტი ას თან) და 
ახალ გაზ რდე ბი (2019 წ. მო ნა ცე მე ბით, 18–დან 25 წლამ დე ასა კის ადა მი ა ნე ბის 65% არ 

2მონაცემებიშეგიძლიათიხილოთ:https://www.idea.int/data-tools/country-view/242/40.
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გრძნობ და სი ახ ლო ვეს არც ერთ პო ლი ტი კურ პარ ტი ას თან). ეს შე საძ ლოა მი უ თი თებ დეს 
იმა ზე, რომ ეს ჯგუ ფე ბი არ მი იჩ ნე ვენ, რომ მა თი წარ მო მად გენ ლო ბა უზ რუნ ველ ყო ფი
ლია და მათ არ იზი დავთ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი პროგ რა მე ბი. 
ახალ გაზ რდე ბის პა სი უ რო ბი სა და პო ლი ტი კით მა თი და უ ინ ტე რე სებ ლო ბის ასახ სნე ლად 
რამ დე ნი მე არ გუ მენ ტი მოჰ ყავთ. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
პო ლო ნე თის ახალ გაზ რდო ბა ში მყა რად მო ი კი და ფე ხი უკი დუ რეს მა ინ დი ვი დუ ა ლიზ მმა, 
მათ აკ ლი ათ პო ლი ტი კუ რი გა ნათ ლე ბა და პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რა. მე ო რეც, ახალ გაზ
რდე ბი იმედ გაც რუ ე ბულ ნი არი ან არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბით, რომ ლე ბიც მათ 
არ სთა ვა ზო ბენ მიმ ზიდ ველ არ ჩე ვანს. ამი ტო მაც, მათ გან მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ხმა 
მის ცენ ახალ პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს, რომ ლე ბიც მათ ახალ „პრო დუქტს“ შეს თა ვა ზე ბენ 
და არ სე ბულ პო ლი ტი კურ წეს რიგს და არ ღვე ვენ (Messyasz 2015, 77).

პო ლო ნე თის სი ნამ დვი ლე ში გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბი არა სო დეს ყო ფი ლა წამ ყვან პო ზი
ცი ებ ზე პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის დღის წეს რიგ ში, თუმ ცა, ტრა დი ცი უ ლად, მე მარ ცხე ნე 
მიმ დი ნა რე ო ბის პარ ტი ე ბი ყო ველ თვის მე ტად უჭერ დნენ მხარს ქალ თა უფ ლე ბებს (მაგ., 
რეპ რო დუქ ცი ულ უფ ლე ბებს, გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას). ბო ლო წლებ ში ამ სა კი თხებ მა 
გარ კვე უ ლი მხარ და ჭე რა მი ი ღო მე მარ ჯვე ნე ცენ ტრის ტუ ლი სა მო ქა ლა ქო პლატ ფორ მის 
მხრი და ნაც. ხე ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნის დროს ამ პარ ტი ამ მი ი ღო გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის მხარ დამ ჭე რი კა ნონ მდებ ლო ბა და გა ა ტა რა ქა ლებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კა 
(მაგ., ახორ ცი ე ლებ და ბა გა ბა ღე ბის, სკო ლამ დე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის მშე ნებ ლო ბას და 
ქალ თა და ბავ შვთა ხელ შე წყო ბის სის ტე მე ბის დამ კვიდ რე ბას), რაც თან ხვედ რა ში იყო ნე
ო ლი ბე რა ლურ დღის წეს რიგ თან სა მუ შა ო სა და პი რა დი ცხოვ რე ბის ურ თი ერ თშე ხა მე ბის 
შე სა ხებ. ისი ნი ატა რებ დნენ პო ლი ტი კას, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და გენ დე რუ ლი ძა ლა
დო ბის პრე ვენ ცი ას, ასე ვე ინ ვიტ რო გა ნა ყო ფი ე რე ბის პრო ცე დუ რე ბის სუბ სი დი რე ბას. 
თუმ ცა ამას თან, სა მო ქა ლა ქო პლატ ფორ მა ეწი ნა აღ მდე გე ბო და აბორ ტის შემ ზღუ და ვი 
არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ მო თხოვ ნებს. მე მარ ჯვე ნე პარ
ტი ებს, რო გორც წე სი, კონ სერ ვა ტი უ ლი დღის წეს რი გი აქვთ და ნაკ ლებ ინი ცი ა ტი ვას 
იჩე ნენ ქალ თა უფ ლე ბე ბის მი მართ. ისი ნი „ტრა დი ცი უ ლი ოჯა ხის“ ღი რე ბუ ლე ბებს აღი
ა რე ბენ, შე სა ბა მი სად, მათ თვის ქა ლის რო ლი უპირ ვე ლე სად დე დის ფუნ ქცი ით გა ნი საზ
ღვრე ბა. ეს გან სა კუთ რე ბით თვალ ში სა ცე მია მმარ თვე ლი „კა ნო ნი სა და სა მარ თლი ა ნო
ბის“ პარ ტი ის მიდ გო მებ ში. ისი ნი ემ ხრო ბი ან პო ლო ნეთ ში ლე გა ლუ რი აბორ ტის ხელ მი
საწ ვდო მო ბის კი დევ უფ რო მეტ შეზ ღუდ ვას3 (Zielińska 2018).

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვე ბი ასე ვე ცხად ყოფს, რომ პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ ში თვალ

31993წლისშემდეგპოლონეთშილეგალურიაბორტიდასაშვებიამხოლოდსამშემთხვევაში:თუკი
ორსულობასაფრთხესუქმნისორსულიქალისსიცოცხლესანჯანმრთელობას;როდესაცსამედიცინო
და მშობლების ანალიზები ადასტურებენ, რომ არსებობს მაღალი ალბათობა სერიოზული და
შეუქცევადი ჩანასახოვანი დეფექტებისა ან განუკურნებელი დაავადებებისა, რომლებიც საფრთხეს
უქმნისჩანასახისსიცოცხლეს;დაროდესაცორსულობასისხლისსამართლისდანაშაულისშედეგია.
კანონისსრულიტექსტიხელმისაწვდომიაშემდეგბმულზე:http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.
xsp/WDU19930170078/U/D19930078Lj.pdf.
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ში სა ცე მია დე მოკ რა ტი უ ლო ბის დე ფი ცი ტი. ისი ნი ცენ ტრა ლუ რი და სა ჯა რო ოფი სე ბის 
პარ ტი უ ლი ელი ტე ბის ზე გავ ლე ნას გა ნიც დი ან. პარ ტი უ ლი პრო ფი ლი სა და მი სი საქ მი
ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბის გან საზ ღვრა მთლი ა ნად პარ ტი უ ლი ელი ტის ხელ ში ა, რომ ლის 
მი ზა ნი ა, მო ი გოს არ ჩევ ნე ბი და მო ვი დეს ხე ლი სუფ ლე ბა ში. სუს ტა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი 
ის მე ქა ნიზ მე ბი, რომ ლე ბიც სა შუ ა ლე ბას მის ცემ და რი გით წევ რებს, ნათ ლად გა მო
ე ხა ტათ თა ვი ან თი პო ზი ცია და მო საზ რე ბე ბი. ამან გა მო იწ ვია პარ ტი ე ბის და შო რე ბა 
თა ვი ან თი რი გი თი წევ რე ბი დან და მა თი გარ დაქ მნა ხელ მძღვა ნე ლო ბის მი ერ კონ ტრო
ლი რე ბად პარ ტი ე ბად (Chmaja, Waszak, and Zbieranek 2011, 112).

   სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის  
  აპ ლი კა ცი ე ბი პო ლო ნეთ ში 

სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ე ბი (VAA) სულ უფ რო და უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ხდე
ბა ბევრ ქვე ყა ნა ში. ერ თი მხრივ, ინ ტერ ნე ტის ფარ თო ხელ მი საწ ვდო მო ბამ და, მე ო რე 
მხრივ, და სავ ლურ სა ზო გა დო ე ბა ში ტრა დი ცი უ ლი სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი და ყო ფის 
აღ რე ვამ ხე ლი შე უ წყო მა თი პო პუ ლა რო ბის ზრდას (Lorenz 2019). ამ გვა რი აპ ლი კა ცი ე
ბის მი ზა ნი ა, და ეხ მა როს ამომ რჩევ ლებს პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში. 
ამ აპ ლი კა ცი ე ბის მოქ მე დე ბა ემ ყა რე ბა იმ დაშ ვე ბას, რომ ხმის მი ცე მას გა ნა პი რო ბებს 
ამომ რჩევ ლი სა და კან დი და ტის შე ხე დუ ლე ბე ბი სა და მო საზ რე ბე ბის თან ხვედ რა. ამ დე
ნად, მი სი მი ზა ნია ამომ რჩე ველს მი ა წო დოს ამ გვა რი ინ ფორ მა ცია (Witkowski 2018, 16). 

სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ე ბი  პო ლო ნეთ ში ათ წელ ზე მე ტი ხნის წინ გა მოჩ
ნდა და მას შემ დეგ სულ უფ რო და უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბა. ამ გვა რი აპ ლი კა ცი ე ბი 
სხვა დას ხვა დო ნის არ ჩევ ნე ბის თვი საც შე იქ მნა, მათ შო რის, ად გი ლობ რი ვი, საპ რე ზი
დენ ტო, სა პარ ლა მენ ტო და ევ რო პარ ლა მენ ტის არ ჩევ ნე ბი სათ ვის. მათ სხვა დას ხვა ორ
გა ნი ზა ცია და სა მეც ნი ე რო ცენ ტრი ქმნის, რომ ლე ბიც ამი სათ ვის სხვა დას ხვა მე თო დო
ლო გი ას იყე ნე ბენ (Gagatek 2018, 8). მათ გან ყვე ლა ზე ად რინ დე ლია “LatarnikWyborczy”, 
რო მე ლიც შექ მნა სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ცენ ტრმა (Centrum Edukacji Obywatelskiej) 
და იგი ამომ რჩე ველს სთა ვა ზობს აპ ლი კა ცი ებს ყვე ლა ტი პის არ ჩევ ნე ბი სათ ვის (https://
latarnikwyborczy.pl/). ისი ნი ინ ფორ მა ცი ას აგ რო ვე ბენ (ინ ტერ ვი უ ე ბის სა შუ ა ლე ბით) და
რე გის ტრი რე ბუ ლი პარ ტი ე ბის სა არ ჩევ ნო კო მი ტე ტე ბი სა გან და ამ ინ ფორ მა ცი ის სა
ფუძ ველ ზე აგე ბენ აპ ლი კა ცი ას. აპ ლი კა ცი ის მომ ხმა რებ ლე ბის პა სუ ხებს ადა რე ბენ 
სა არ ჩევ ნო კო მი ტე ტე ბი დან მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ას. თუ კი კო მი ტე ტე ბი არ წარ მო
ად გე ნენ ინ ფორ მა ცი ას, პარ ტი ის პრო ფი ლის აგე ბა ხდე ბა მი სი პო ლი ტი კუ რი პროგ რა
მის სა ფუძ ველ ზე, რო მელ საც აა ნა ლი ზებს Latarnik.plზე მო მუ შა ვე ექ სპერ ტთა ჯგუ ფი. 
კი დევ ერ თი ამ გვა რი სა ინ ტე რე სო ინი ცი ა ტი ვაა პრო ექ ტი „კან დი და ტე ბი“, რო მელ საც 
ახორ ცი ე ლებს ასო ცი ა ცია 61 (https://mamprawowiedziec.pl/onas#tab_pillsarchive). ყო
ვე ლი არ ჩევ ნე ბის წინ ისი ნი ატა რე ბენ კან დი დატ თა გა მო კითხ ვას, რა თა შე ის წავ ლონ 
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მა თი ხედ ვე ბი და მოგ ვი ა ნე ბით ადა რე ბენ, რამ დე ნად თან ხვედ რა შია მათ მი ერ გა ცხა
დე ბუ ლი ხედ ვე ბი იმ რე ა ლურ საქ მი ა ნო ბას თან, რა საც ისი ნი ახორ ცი ე ლე ბენ ხე ლი სუფ
ლე ბა ში ყოფ ნი სას. ამ გვა რად, ეს პრო ექ ტი სცილ დე ბა ჩვე უ ლებ რი ვი აპ ლი კა ცი ის ფუნ
ქცი ებს და მო ქა ლა ქეს შე საძ ლებ ლო ბა აქვს, არა მხო ლოდ გა არ კვი ოს, თუ რამ დე ნად 
ახ ლოა მი სი შე ხე დუ ლე ბე ბი კან დი და ტე ბის შე ხე დუ ლე ბებ თან, არა მედ იგი აგ რეთ ვე 
ხელს უწყობს, რომ კან დი და ტი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი გახ დეს ამომ რჩევ ლის წი ნა შე. სხვა 
ტი პის აპ ლი კა ცი ე ბი მხო ლოდ ერთ რო მე ლი მე არ ჩევ ნებ ზეა მორ გე ბუ ლი (ევ რო პარ ლა
მენ ტის არ ჩევ ნე ბის პა ნევ რო პუ ლი აპ ლი კა ცი ე ბის “EU Vox” და “euandi” პო ლო ნუ რი ვერ
სი ა, აგ რეთ ვე პო ლო ნეთ ში შექ მნი ლი აპ ლი კა ცია MyCandidate.eu და Barometer wyborczy 
2014 ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბი სათ ვის) (Gagatek 2018, 8; Agnieszka Hess, Kasprowicz, and 
Słupek 2018).

კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტია ecoVAA, რო მე ლიც შექ მნა ორ გა ნი ზა ცი ამ 
“ekopatrioci” (ე კო პატ რი ო ტე ბი).4 მი სი მი ზა ნი ა, და ეხ მა როს ამომ რჩევ ლებს ისე თი პარ
ტი ის მო ძებ ნა ში, რო მელ თა ხედ ვე ბი ემ თხვე ვა მათ ხედ ვებს გა რე მო სა და ეკო ლო გი ას
თან მი მარ თე ბით.

სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ე ბის პო პუ ლა რო ბა პო ლო ნეთ ში არ ცთუ ისე მა ღა ლია 
(2005 წლი დან 2019 წ. მა ი სამ დე LatarnikWyborczy გა მო ი ყე ნა 4,5 მი ლი ონ მა ადა მი ან მა)5, 
თუმ ცა იგი მზარ დი ა.

პო ლო ნეთ ში სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ე ბის ზე გავ ლე ნის და მი სი რე ლე ვან
ტუ რო ბის შე ფა სე ბა არა ერ თგვა რო ვა ნი ა. ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი არ იძ ლე ვა ცალ სა ხა 
პა სუხს ამ კითხ ვებ ზე, თუმ ცა მი უ თი თებს მათ გარ კვე ულ პო ტენ ცი ურ სარ გე ბელ ზე. 
სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ებს შე იძ ლე ბა გა აჩ ნდეს სა გან მა ნათ ლებ ლო მნიშ ვნე
ლო ბა, რაც მო ქა ლა ქე ებს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის და კან დი და ტე ბის შე სა ხებ მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯე ბი თა და ძა ლის ხმე ვით 
(თუმ ცა ზედ მე ტი გა მარ ტი ვე ბის ხარ ჯზე) (Mayer and Wassermair 2010). ამავ დრო უ ლად, 
ამ სა გან მა ნათ ლებ ლო ელე მენტს შე უძ ლია შე ამ ცი როს „ა რა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის“ და 
არ ჩევ ნებ ში არ მო ნა წი ლე ო ბის ეფექ ტი და, შე სა ბა მი სად, გა ზარ დოს პო ლი ტი კა ში მო ქა
ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა (მაგ., არ ჩევ ნებ ში  მო ნა წი ლე ო ბა) (Dziewulska 2010).

პო ლო ნე თის სი ნამ დვი ლე ში არ ჩა ტა რე ბუ ლა კვლე ვა, რო მე ლიც შე ა ფა სებ და სა არ
ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ე ბის ზე გავ ლე ნას. ერ თი ასე თი მცდე ლო ბა ჰქონ და Latarnik.
pl, რო მელ მაც 2014 წელს გა მო აქ ვეყ ნა თა ვის მომ ხმა რებ ლებს შო რის 2014 წლის გა
მო კითხ ვის შე დე გე ბი, რა თა შე ე ფა სე ბი ნა აპ ლი კა ცი ის ზე გავ ლე ნა. მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი 
არას რუ ლია და არაა წარ მო მად გენ ლო ბი თი, თუმ ცა იძ ლე ვა გარ კვე ულ ინ ფორ მა ცი ას 

4   https://ekopatrioci.pl/nawigator-wyborczy/.

5  https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wybory-do-parlamentu-europejskiego/fakty/news-wystartowal-latarnik-
wyborczy-ale-bez-koalicji-europejskiej,nId,2981309.
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მომ ხმა რებ ლებ ზე ამ აპ ლი კა ცი ე ბის ზე გავ ლე ნის შე სა ხებ.6 შე დე გებ მა აჩ ვე ნა, რომ მომ
ხმა რე ბელ თა უმე ტე სო ბამ აპ ლი კა ცი ის გა მო ყე ნე ბამ დე იცო და, თუ ვის თვის მი ე ცა ხმა 
(63,3%), ხო ლო და ახ ლო ე ბით 20,5%მა არ იცო და და 16,2%მა მეტ წი ლად არ იცო და, 
ვის თვის მი ე ცა ხმა. ეს ინ სტრუ მენ ტი გან სა კუთ რე ბით ეფექ ტუ რი გა მოდ გა იმათ თვის, 
ვი საც არ ჰქონ და გა დაწყ ვე ტი ლი, თუ ვის თვის მი ე ცა ხმა, თუმ ცა არცთუ ისე სა სარ
გებ ლო იყო მათ თვის, ვი საც ამ გვა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უკ ვე მი ღე ბუ ლი ჰქონ და.

პო ლო ნე თის გა მოც დი ლე ბა, რო გორც 
პო ტენ ცი უ რი გზამ კვლე ვი სა ქარ თვე ლო სათ ვის  

მკვლე ვა რე ბი და ანა ლი ტი კო სე ბი პო ლო ნე თის გა მოც დი ლე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ
ველ ზე მი უ თი თე ბენ სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ე ბის პო ტენ ცი ურ უპი რა ტე სო ბებ სა 
და ნაკ ლო ვა ნე ბებ ზე. შე საძ ლო ა, ის  ერ თგვა რი გზამ კვლე ვი აღ მოჩ ნდეს იმათ თვის, 
ვინც და ა პი რებს მსგავ სი ინ სტრუ მენ ტის შექ მნას სა ქარ თვე ლო ში.

სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ე ბის უპი რა ტე სო ბა და პო ტენ ცი ა ლი შემ დეგ ში მდგო
მა რე ობს:

1. ინ ფორ მა ცი ის კომ პაქ ტუ რი სა ხით წარ მოდ გე ნა

 მა შინ, რო დე საც პარ ტი ე ბის პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბი და გზავ ნი ლე ბი უფ რო და 
უფ რო რთუ ლი და კომ პლექ სუ რი ხდე ბა, ამომ რჩევ ლი სათ ვის რთუ ლი ა, იპო ვოს 
პარ ტია ან კან დი და ტი, რო მე ლიც მის თვის მი სა ღებ შე ხე დუ ლე ბებს იზი ა რებს. ინ
ფორ მა ცი ის კომ პაქ ტუ რი და გა სა გე ბი სა ხით წარ მოდ გე ნა, რა საც გვთა ვა ზობს ეს 
აპ ლი კა ცი ე ბი, ეხ მა რე ბა ამომ რჩე ველს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში (Matynia 2018, 
235), მა ში ნაც კი, რო დე საც ეს ხდე ბა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პლატ ფორ მე ბის 
ზედ მე ტად გა მარ ტი ვე ბის ხარ ჯზე. ამან გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში შე იძ ლე ბა 
ხე ლი შე უ წყოს ამომ რჩე ველ თა აქ ტი უ რო ბის ზრდას და აა მაღ ლოს პო ლი ტი კუ რი 
გა ნათ ლე ბის დო ნე მო სახ ლე ო ბა ში.

2. სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ე ბის სპე ცი ა ლი ზა ცია

 ისე თი სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი აპ ლი კა ცი ე ბის შექ მნა, რომ ლე ბიც ერთ სა კითხ ზე არი
ან კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი (მაგ. გა რე მოს დაც ვა, ქალ თა უფ ლე ბე ბი), შე იძ ლე ბა ამ 
თე მე ბით და ინ ტე რე სე ბულ ამომ რჩევ ლებს და ეხ მა როს, ერ თმა ნეთს შე ა და როს ამ 
სა კი თხებ ზე თი თო ე უ ლი პარ ტი ის პო ზი ცია და შე დე გად შე არ ჩი ოს ისე თი პარ ტი ა, 
რო მე ლიც ყვე ლა ზე უკეთ გა მო ხა ტავს მის შე ხე დუ ლე ბებს. კარგ მა გა ლი თად გა
მოდ გე ბა ზე მო თ აღ ნიშ ნუ ლი აპ ლი კა ცია “ekopatrioci”. იგი პო ტენ ცი უ რად ვიწ რო 
მას შტა ბი სა ა, რად გან მი სი სა მიზ ნე ადა მი ან თა კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფი ა, თუმ ცა 

6გამოკითხვაჩატარდაყოველმეათემომხმარებელზე.
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ამავ დრო უ ლად იგი შე იძ ლე ბა დაგ ვეხ მა როს, ავირ ჩი ოთ ის პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ა, 
რო მე ლიც გა აძ ლი ე რებს ამ სა კითხ თა სუბ სტან ცი ურ წარ მო მად გენ ლო ბას პო ლი
ტი კურ გა რე მო ში.

3. კო ა ლი ცი ე ბის შექ მნა

 აპ ლი კა ცი ე ბი გა მო ი ყე ნე ბა იმი სათ ვის, რა თა და ვი ნა ხოთ, თუ რამ დე ნად შე ე სა ბა
მე ბა ინ დი ვი დის შე ხე დუ ლე ბე ბი ამა თუ იმ პარ ტი ის შე ხე დუ ლე ბებს. თუმ ცა იგი 
ასე ვე შე იძ ლე ბა გა მოდ გეს პლატ ფორ მად, სა დაც მსგავ სი პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ
ლე ბე ბის ადა მი ა ნე ბი შექ მნი ან კო ა ლი ცი ებს. იგი აგ რეთ ვე შე იძ ლე ბა დაგ ვეხ მა როს 
პო ლი ტი კუ რი იდე ე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა ში.

 მკვლე ვა რე ბი ასე ვე მი უ თი თე ბენ რამ დე ნი მე შე საძ ლო პრობ ლე მა ზეც:

1. პარ ტი ე ბის მხრი დან თა ნამ შრომ ლო ბა

 იმი სათ ვის, რომ პარ ტი ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ადეკ ვა ტუ რად და სა თა ნა დოდ 
იყოს წარ მოდ გე ნი ლი აპ ლი კა ცი ა ში, მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ არ ჩევ ნებ ში მო
ნა წი ლე პარ ტი ებ მა ითა ნამ შრომ ლონ აპ ლი კა ცი ე ბის შემ ქმნე ლებ თან და წარ მო
უდ გი ნონ მათ ინ ფორ მა ცია სხვა დას ხვა სა კითხ ზე თა ვი ან თი პო ზი ცი ის შე სა ხებ. 
წარ სულ ში ზოგ მა პარ ტი ამ უგუ ლე ბელ ყო ევ რო პარ ლა მენ ტის არ ჩევ ნე ბის დამ ხმა
რე აპ ლი კა ცი ე ბის მი ერ მათ თვის გაგ ზავ ნი ლი კითხ ვა რე ბი, ხო ლო ზოგს ძა ლი ან 
დი დი დრო დას ჭირ და პა სუ ხე ბის გა სა ცე მად. დრო დად რო სა არ ჩევ ნო კო მი ტე ტე ბი 
უარს ამ ბობ დნენ პა სუ ხე ბის გა ცე მა ზე, რად გან, მა თი აზ რით, აპ ლი კა ცი ე ბი ზედ
მე ტად ამარ ტი ვებ დნენ რთულ პო ლი ტი კურ სა კი თხებს და ჯე როვ ნად ვერ ასა ხავ
დნენ მათ (Witkowski 2018, 27). თა ნამ შრომ ლო ბა ზე უა რის თქმა შე იძ ლე ბა ასე ვე 
იყოს პო ლო ნეთ ში ამ აპ ლი კა ცი ა თა და ბა ლი პო პუ ლა რო ბის შე დე გი. აპ ლი კა ცი ე ბი, 
რო გორც ასე თი, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ არ გა ნი ხი ლე ბა რო გორც ინ
ფორ მა ცი ის მი წო დე ბი სა და ამომ რჩე ველ თა მო ბი ლი ზა ცი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა
რო (Rozbicka 2018, 211–12). გარ და ამი სა, პარ ტი ებ მა შე იძ ლე ბა თა ვი შე ი კა ვონ 
ცალ სა ხა პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბი სა გან, გან სა კუთ რე ბით იმ სა კი თხებ ზე, რომ ლე
ბიც პო ტენ ცი უ რად წი ნა აღ მდე გობ რი ვია იმ ამომ რჩევ ლებ ში, რო მელ თა მო ზიდ ვაც 
მათ აქვთ გან ზრა ხუ ლი. ამის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ შე იძ ლე ბა გა მოდ გეს კა ნო ნი სა და 
სა მარ თლი ა ნო ბის პარ ტი ის უა რი 2015 წელს, და ე ფი ქსი რე ბი ნა ცალ სა ხა პო ზი ცია 
აბორ ტე ბის კი დევ უფ რო შეზ ღუდ ვის შე სა ხებ კა ნო ნის თა ო ბა ზე. ორაზ რო ვა ნი 
პა სუ ხე ბის გა ცე მით პარ ტია მიზ ნად ისა ხავ და, დის ტან ცი რე ბა მო ეხ დი ნა უფ რო 
ლი ბე რა ლუ რი პარ ტი ე ბი სა გან და შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა თა ვი სი კონ სერ ვა ტი უ ლი ამომ
რჩევ ლის მი მართ გა ცე მუ ლი და პი რე ბე ბი, ამავ დრო უ ლად ცდი ლობ და, უარ ყო
ფი თად არ გა ნე წყო უფ რო ლი ბე რა ლუ რი ამომ რჩევ ლე ბი (Witkowski 2018, 3737). 
ამ გვა რი დი ნა მი კა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს აპ ლი კა ცი ე ბის შედ გე ნი სას.
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2. პარ ტი ის მი ერ წარ მოდ გე ნილ „თვით და ხა სი ა თე ბას“ და პარ ტი ის მა ნი ფეს ტის ანა
ლი ზის შე დე გად მი ღე ბულ სუ რათს შო რის არ სე ბუ ლი შე უ სა ბა მო ბე ბი 

 ამის მი ზე ზი შე იძ ლე ბა იყოს ის, რომ პარ ტი ის აქ ტი ვის ტე ბი, რო მელ თაც აკის
რი ათ აპ ლი კა ცი ე ბის შემ ქმნე ლებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა, არ ფლობ დნენ საკ მა
რის გა მოც დი ლე ბას, რომ ჩა მო ე ყა ლი ბე ბი ნათ, თუ რო გორ სა ხეს იღებს პარ ტი ის 
პროგ რა მა მოქ მე დე ბა ში. კი დევ ერ თი სა ვა რა უ დო ახ სნაა ის, რომ კითხ ვებს საკ
მა ოდ ზო გა დი ხა სი ა თი აქვს და, შე სა ბა მი სად, ვერ ხერ ხდე ბა პარ ტი ებს შო რის 
არ სე ბუ ლი გან სხვა ვე ბე ბის წარ მო ჩე ნა (Rozbicka 2018, 112). ამ გვა რი შე უ სა ბა მო
ბე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლად პრობ ლე მუ რი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს ახ ლად შექ მნი ლი 
პარ ტი ე ბი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი მოძ რა ო ბე ბი სათ ვის, რო მელ თა პო ლი ტი კუ რი 
პროგ რა მე ბი ჯერ კი დევ არ არის ბო ლომ დე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი. “euandi”ს და 
“Barometrwyborczy”ს გა მოც დი ლე ბა კარ გად ასა ხავს ამ გვარ შემ თხვე ვებს. ახალ
შექ მნი ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი მოძ რა ო ბის “Kukiz” და ხა სი ა თე ბი სას მათ გა მო ი ყე ნეს 
სხვა დას ხვა მე თო დი, რის შე დე გა დაც ამ აპ ლი კა ცი ებ მა გან სხვა ვე ბუ ლი შე დე გე
ბი აჩ ვე ნა (Witkowski 2018, 36).

3. პო ლი ტი კურ პარ ტი ა თა თან მიმ დევ რუ ლო ბა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა

 ზო გი ერ თი კვლე ვა ნა თელ ყოფს იმ პრობ ლე მებს, რაც თან ახ ლავს სა არ ჩევ ნო 
რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ე ბის შექ მნას მხო ლოდ პარ ტი ე ბი სა და კან დი და ტე ბის გან ცხა
დე ბე ბი სა და პროგ რა მე ბის სა ფუძ ველ ზე, რო ცა უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია ამ პარ ტი
ე ბის ად რინ დე ლი საქ მი ა ნო ბა. ეს პრობ ლე მა კარ გა დაა ილუს ტრი რე ბუ ლი მი ხალ 
შკო პის მი ერ, რო ცა ის ერ თმა ნეთს ადა რებს ჩე ხეთ ში არ სე ბუ ლი სა არ ჩევ ნო რჩე
ვე ბის ორ სხვა დას ხვა აპ ლი კა ცი ას. მა შინ რო დე საც ერ თი აპ ლი კა ცია კითხ ვებს 
ად გენს იმის მი ხედ ვით, თუ რის გა კე თე ბას აპი რებს პარ ტი ა, მე ო რე აპ ლი კა ცია 
ემ ყა რე ბა ამა თუ იმ პარ ტი ის მი ერ წი ნა პარ ლა მენ ტებ ში ხმის მი ცე მის ის ტო რი ას, 
შე სა ბა მი სად, ეს ერ თგვა რი „რეტ როს პექ ტუ ლი“ აპ ლი კა ცი აა (Škop 2010). ორი ვე 
აპ ლი კა ცი ის ნაკ ლო ვა ნე ბა თა და საძ ლე ვად კარ გი იქ ნე ბო და ორი ვე ტი პის აპ ლი კა
ცი ის გარ კვე უ ლი ურ თი ერ თინ ტეგ რა ცი ა. ზე მოთ აღ წე რი ლი პრო ექ ტი „კან დი და
ტე ბი“, გარ კვე ულ წი ლად, ამ სტრა ტე გი ას იყე ნებს.  

4. აპ ლი კა ცი ე ბის მი საწ ვდო მო ბა და ხილ ვა დო ბა

 მი უ ხე და ვად პო ლო ნეთ ში სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ის მოხ მა რე ბელ თა მზარ
დი რა ო დე ნო ბი სა, მა თი პო პუ ლა რო ბა კვლა ვაც და ბა ლი ა, რად გან ხალ ხმა არ იცის 
მა თი არ სე ბო ბის შე სა ხებ. იმ ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა, სა დაც ერ თდრო უ ლად ბევ
რი ამ გვა რი აპ ლი კა ცია არ სე ბობს, გვიჩ ვე ნებს, რომ ეს პრობ ლე მა იქაც დგას 
(Rozbicka 2018, 111). ამ გვა რი ინ სტრუ მენ ტე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რცე ლე ბას შე იძ ლე ბა ხე ლი შე უ წყოს მას მე დი ას თან თა ნამ შრომ ლო ბამ.
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5. აპ ლი კა ცი ე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა

 სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცია ინ ტერ ნეტ აპ ლი კა ცი ა ა, რო მე ლიც ფარ თოდ და 
თა ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბა იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი, თუმ ცა ეს შე იძ ლე ბა მა თი გა მო ყე
ნე ბი სათ ვის  ერ თგვარ დაბ რკო ლე ბა დაც იქ ცეს. ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბა ასაკ თა
ნა ცაა და კავ ში რე ბუ ლი. მა შინ, რო ცა ახალ გაზ რდე ბი „ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
თა ო ბა დაც“ კი მო იხ სე ნე ბი ან, უფ როს თა ო ბას შე იძ ლე ბა გარ კვე უ ლი პრობ ლე მე ბი 
შე ექ მნეს ამ აპ ლი კა ცი ა თა გა მო ყე ნე ბი სას. მსგავს შემ თხვე ვას თან გვაქვს საქ
მე ზო გი სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი და ციფ რულ სამ ყა როს მოწყ ვე ტი ლი ჯგუ ფის 
შემ თხვე ვა შიც. სწო რედ ეს სა კი თხე ბი უქ მნის და მა ტე ბით წი ნა აღ მდე გო ბას სა არ
ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცი ებს თა ვი ან თი სა გან მა ნათ ლებ ლო, სა ინ ფორ მა ციო და 
მო ბი ლი ზა ცი ის ფუნ ქცი ის შეს რუ ლე ბა ში.
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 შე სა ვა ლი 

სლო ვა კე თის პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის ამ ჟა მინ დე ლი სტრუქ ტუ რა:

სლო ვა კე თის რეს პუბ ლი კის პრე ზი დენ ტი: ზუ ზა ნა ჩა პუ ტო ვა 

პა რლა მენ ტის სპი კე რი: ან დრეი დან კო 

პრე მი ერმი ნის ტრი: პი ტერ პე ლეგ რი ნი 

სა პარ ლა მენ ტო პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი

კო ა ლი ცი ა: SmerSD (კურ სი  სო ცი ა ლუ რი დე მოკ რა ტი ა), SNS (სლო ვა კე თის ნა ცი ო
ნა ლუ რი პარ ტი ა), Most – Híd (ხი დი) სლო ვა კურ უნ გრუ ლი პარ ტია 

ოპო ზი ცი ა: SaS, OĹaNO – NOVA, ĽSNS, SME RODINA

1989 წლის შემ დგო მი არ ჩევ ნე ბი სლო ვა კეთ ში: 

 საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი: 1993, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019

 სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი: 1990, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2012, 2016, 2020

 რე გი ო ნა ლუ რი (თვით მმარ თვე ლო ბის) არ ჩევ ნე ბი:  2001, 2005, 2009, 2013, 2017

 სა თე მო არ ჩევ ნე ბი: 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018

 ევ რო პარ ლა მენ ტის არ ჩევ ნე ბი: 2004, 2009, 2014, 2019

რე ფე რენ დუ მე ბი: 1994, 1997, 1998, 2000, 2003, 2004, 2010

(ა მათ გან მხო ლოდ ევ რო კავ შირ ში შეს ვლის სა კითხ ზე გა მარ თუ ლი 2003 წლის რე ფე
რენ დუ მი ჩა ით ვა ლა ვა ლი დუ რად, რად გან მას ში მო სახ ლე ო ბის აქ ტი ვო ბა 50%ს აჭარ
ბებ და).  

სა ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კის მი მარ თუ ლე ბით, სლო ვა კე თი არის შემ დე გი სა ერ თა
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წევ რი: ევ რო კავ ში რი, ნა ტო, გა ე რო, CoE (Council of Europe), 
მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცია (WTO), ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი
თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცია (OECD), ევ რო პის უშიშ რო ე ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გან
იზა ცია (OSCE), ვი შეგ რა დის ჯგუ ფი. 

სლო ვა კე თის რეს პუბ ლი კა  სა პარ ლა მენ ტო დე მოკ რა ტი ა ა, რო მე ლიც  სა მი ძი რი თა
დი შტოს გან შედ გე ბა: არ ჩე უ ლი პარ ლა მენ ტი, და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თლო და მთავ
რო ბა, რო მელ საც აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის რო ლი აკის რი ა.

სლო ვა კე თის პარ ლა მენ ტი ერ თპა ლა ტი ა ნია და შედ გე ბა 150 დე პუ ტა ტის გან, რო
მელ თაც პირ და პი რი წე სით ირ ჩე ვენ სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი სას. 
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  პრე ზი დენ ტის რო ლი 
პრე ზი დენ ტი და მი სი ად მი ნის ტრა ცი ა, ძი რი თა დად, ფორ მა ლურ, წარ მო მად გენ ლო

ბით ფუნ ქცი ას  ას რუ ლე ბენ, თუმ ცა ბო ლო წლებ ში საკ მა ოდ გა ი ზარ და პრე ზი დენ ტის 
რო ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ფორ მი რე ბის, პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის  და სა ხელ
მწი ფო ში სა ერ თო ატ მოს ფე როს ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვალ საზ რი სით. პრე ზი დენ ტის არ ჩე ვა 
პირ და პი რი წე სით ხდე ბა. პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში პრე ზი დენტს 
სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში შე უძ ლი ა, გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს ქვეყ ნის 
პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ზე. მის ფუნ ქცი ებ ში შე დის მო სა მარ თლე ე ბის ნო მი ნი რე ბა, სა
კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს ფორ მი რე ბა, პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბის 
დამ ტკი ცე ბა. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ კი პრე ზი დენ ტი არ და ამ ტკი ცებს ახალ კა ნონს, იგი 
ორ ჯერ უნ და და უბ რუნ დეს პარ ლა მენტს შემ დგო მი გან ხილ ვის თვის.  

საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი 2019 წლის მარ ტში გა ი მარ თა. მოქ მედ მა პრე ზი დენ ტმა 
ან რეი კის კამ უა რი თქვა მე ო რე ვა დით არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე. 

15 კან დი დატ მა მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა პირ ველ ტურ ში 2019 წლის 16 მარტს. სლო ვა
კე თის პროგ რე სუ ლი პარ ტი ის წარ მო მად გე ნელ მა ზუ ზა ნა კა პუ ტო ვამ ყვე ლა სხვა კან
დი დატს გა უს წრო და ამომ რჩე ველ თა ხმე ბის 40,6% მო აგ რო ვა, მაგ რამ სა ჭი რო ზღვრის 
 ყვე ლა რე გის ტრი რე ბუ ლი ამომ რჩევ ლის 50%+1  გა და ლახ ვა ვერ შეძ ლო.  

ენერ გე ტი კის სა კი თხებ ში ევ რო კავ ში რის უმაღ ლე სი კო მი სი ის ვი ცე პრე ზი დენ ტმა 
მა როშ შევ ცო ვიჩ მა, რო მელ საც მხარს უჭერ და კურ სი  სო ცი ა ლუ რი დე მოკ რა ტია (Smer 
– SD), ხმა თა 18,7% მი ი ღო. 

30 მარტს გა მარ თულ მე ო რე ტურ ში ზუ ზა ნა კა პუ ტო ვამ გა ი მარ ჯვა 58,4%ით 
შევ ცო ვი ჩის 41,6%ის წი ნა აღ მდეგ. სწო რედ ზუ ზა ნა კა პუ ტო ვა არის პირ ვე ლი ქა ლი 
პრე ზი დენ ტი და ამას თან, ყვე ლა ზე ახალ გაზ რდა არ ჩე ულ პრე ზი დენ ტებს შო რის. იგი 
მო სა მარ თლე, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და გა რე მოს დამ ცვე ლი აქ ტი ვის ტი ა, უაღ რე სად 
პო პუ ლა რუ ლია და გავ ლე ნი თაც სარ გებ ლობს. მო მა ვალ სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ თან 
და კავ ში რე ბით მან უა რი თქვა, ხე ლი მო ე წე რა პარ ლა მენ ტის მი ერ შე თა ვა ზე ბულ კა
ნონ პრო ექ ტზე, რო მე ლიც  წი ნა სა არ ჩევ ნო გა მო კითხ ვე ბის შე დე გე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა ზე 
აკ რძალ ვის ვა დის აქამ დე მოქ მე დი 2 კვი რი დან 50 დღემ დე გაზ რდას ით ვა ლის წი ნებ და. 
პრე ზი დენ ტმა ამ სა კითხ ში შეძ ლო წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა, 2019 წლის 18 დე კემ ბერს სა
კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ  სა მარ თლი ა ნად მი იჩ ნია მი სი არ გუ მენ ტე ბი და კა ნონ
პრო ექ ტი არა კონ სტი ტუ ცი უ რად ცნო, რად გან იგი მო ქა ლა ქე ებს უზ ღუ დავ და ობი ექ
ტურ ინ ფორ მა ცი ა ზე წვდო მას არ ჩევ ნე ბის წი ნა პე რი ოდ ში. 
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  სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი 
სა არ ჩევ ნო სის ტე მა გან საზ ღვრუ ლია სლო ვა კე თის რეს პუბ ლი კის კონ სტი ტუ ცი ის 

მუხ ლით 30/3, კა ნო ნი 180/2014.

სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი არის სა ყო ველ თა ო, პირ და პი რი, თა ნას წო რი და ფა რუ ლი. 
ის ტარ დე ბა ყო ველ ოთხ წე ლი წად ში ერთ კონ კრე ტულ დღეს (შა ბათს). მო სახ ლე ო ბა 
ირ ჩევს 150 დე პუ ტატს რო გორც პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის და ერ თი სა არ ჩევ ნო ოლ ქის 
(მთე ლი სლო ვა კე თი) წა რმო მად გენ ლებს. 

პო ლი ტი კურ მა პარ ტი ამ პარ ლა მენ ტში მო სახ ვედ რად კონ კრე ტულ არ ჩევ ნებ ში მო
ნა წი ლე ამომ რჩე ველ თა მი ნი მუმ 5% უნ და და აგ რო ვოს. 23 პარ ტი ის გან შემ დგა რი კო ა
ლი ცი ის შემ თხვე ვა ში ეს ბა რი ე რი 7%, ხო ლო 4 და მე ტი პარ ტი ის კო ა ლი ცი ის შემ თხვე
ვა ში 10%ი ა. 

2006 წელს სა არ ჩევ ნო კა ნონ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბის თა ნახ მად, არ ჩევ ნებ ში მო
ნა წი ლე ო ბის მსურ ველ მა ყვე ლა პარ ტი ამ 17 000€ ოდე ნო ბის თან ხა უნ და შე ი ტა ნოს. ეს 
ფი ნან სუ რი გა რან ტია მას მხო ლოდ 2%ზე მე ტი ოდე ნო ბის ხმე ბის მი ღე ბის შემ თხვე ვა
ში და უბ რუნ დე ბა. 

კი დევ ერ თი უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც ასე ვე 2006 წელს შე
ვი და სა არ ჩევ ნო კა ნონ ში, იყო  „აქ ტი უ რი სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბის“ და მა ტე ბა, რო მელ მაც 
სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა ლე ბა მის ცა სლო ვა კე თის რეს პუბ ლი
კის ყვე ლა მო ქა ლა ქეს, მათ შო რის საზ ღვარ გა რეთ მყოფ თაც. ამ უკა ნას კნელთ ხმის 
მი ცე მა ფოს ტის სა შუ ა ლე ბით შე უძ ლი ათ. სლო ვა კეთ ში აქ ტი უ რი სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბა 
ფარ თო გან ხილ ვის სა გა ნი ა, გან სა კუთ რე ბით ისეთ შემ თხვე ვებ ში, რო ცა მი სი გან ხორ
ცი ე ლე ბა ვერ ხდე ბა. ამის ბო ლოდ რო ინ დე ლი მა გა ლი თი იყო საპ რე ზი დენ ტო და ევ რო
პარ ლა მენ ტის არ ჩევ ნე ბი. საზ ღვარ გა რეთ მცხოვ რე ბი ან დრო ე ბით მყო ფი სლო ვა კე ბი 
აპ რო ტეს ტე ბენ არ სე ბულ კა ნონ მდებ ლო ბას, რო მელ მაც მათ არ მის ცა საპ რე ზი დენ ტო 
და ევ რო კავ ში რის არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა ლე ბა. სა ვა რა უ დო ცვლი ლე ბებს ამ 
მი მარ თუ ლე ბით მხარს უჭე რენ პრე ზი დენ ტი და სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ცი ა. 

 ევ რო პის პარ ლა მენ ტის არ ჩევ ნე ბი 
ევ რო პის პარ ლა მენ ტის არ ჩევ ნე ბი სლო ვა კეთ ში 2019 წლის 25 მა ისს გა ი მარ თა. 

სა არ ჩევ ნო სი ა ში 31 პარ ტია შე დი ო და. გა მარ ჯვე ბა მო ი პო ვა ალი ან სმა, რო მელ შიც 
შე დი ო და პროგ რე სუ ლი სლო ვა კე თი და ერ თად  სა მო ქა ლა ქო დე მოკ რა ტი ა. პროგ რე
სუ ლი სლო ვა კე თი ამ ჟა მინ დე ლი პრე ზი დენ ტის, ზუ ზა ნა ჩა პუ ტო ვას ყო ფი ლი პარ ტი ა ა. 
ეს პირ ვე ლი შემ თხვე ვა იყო 2006 წლის შემ დეგ, რო ცა არ ჩევ ნებ ში სამ თავ რო ბო პარ ტია 
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SMERის გარ და სხვა პარ ტი ამ გა ი მარ ჯვა. ეს სა ზო გა დო ე ბა ში მიმ დი ნა რე დე მოკ რა ტი
უ ლი ცვლი ლე ბე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნი შა ნი ა, მე ო რე პო ზი ტი უ რი მოვ ლე ნა იყო ამომ
რჩე ველ თა გაზ რდი ლი რა ო დე ნო ბა  1 მი ლი ონ ზე მე ტი. მა თი პრო ცენ ტუ ლი ოდე ნო ბა 
მა ინც და ბა ლია  22,7%, მაგ რამ ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი გაზ რდი ლია წი ნა მო ნა ცე მებ თან შე და
რე ბით. გან სა კუთ რე ბით ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ახალ გაზ რდე ბის მო ნა წი ლე ო ბა თით ქმის 
ორ ჯერ გა ი ზარ და. სლო ვა კეთს 14 ად გი ლი აქვს ახალ ევ რო პარ ლა მენ ტში. 

 მო ქა ლა ქე თა სა არ ჩევ ნო აქ ტი ვო ბის 
 ასა მაღ ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი  
მო ქა ლა ქე თა სა არ ჩევ ნო აქ ტი ვო ბის ასა მაღ ლებ ლად ერ თერ თი ყვე ლა ზე გავ რცე

ლე ბუ ლი სა შუ ა ლე ბაა სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის გა მო კითხ ვა, რო მე ლიც მო სახ ლე ო ბის 
და მო კი დე ბუ ლე ბას ასა ხავს. სლო ვა კეთ ში ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე დე ბა ტე ბი გა ნა პი რო ბა, 
ერ თი მხრივ, სამ თავ რო ბო პარ ტი ის არ გუ მენ ტებ მა (ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო კითხ ვე ბის შე დე
გე ბის მა ნი პუ ლი რე ბა ხდე ბა) და, მე ო რე მხრივ, ოპო ზი ცი ის არ გუ მენ ტებ მა (გა მო კითხ
ვე ბის შე დე გე ბი სა ჭი რო ა, რა თა მოხ დეს მო სახ ლე ო ბის თვის მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი
ის კო რექ ტი რე ბა). პრე ზი დენ ტის მი ერ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბის შე დე გად, გა მო კითხ ვის 
შე დე გე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის შეზ ღუდ ვის ვა და დარ ჩე ბა ორი კვი რა, რაც შე სა ბა მი სო ბა შია 
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში გავ რცე ლე ბულ პრაქ ტი კას თან. 

წი ნა სა არ ჩევ ნო გან წყო ბე ბის შეს წავ ლას, ძი რი თა დად, შემ დე გი ხუ თი კვლე ვი თი 
ორ გა ნი ზა ცია ახორ ცი ე ლებს: AKO.sk, s.r.o., Polis, s.r.o.,  MVK, s.r.o., Median.sk, s.r.o., 
FOCUS, s.r.o.

ყვე ლა მათ გა ნი კერ ძო პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი აა და კვლე ვის მსგავს მე თო დო
ლო გი ას იყე ნებს. წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში ისი ნი რე გუ ლა რუ ლად აქ ვეყ ნე ბენ კვლე ვის 
შე დე გებს. ადა მი ა ნებს შე უძ ლი ათ ეს შე დე გე ბი ერ თმა ნეთს შე ა და რონ. ფარ თო დის
კუ სი ე ბი მიმ დი ნა რე ობს მე დი ა ში, მო ნა ცე მე ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბა და სან დო ო ბა 
კონ ტროლ დე ბა და სა ყო ველ თაო ყუ რა დღე ბის ცენ ტრში ა. ყო ველ თვის დგე ბა შე დე გე
ბით მა ნი პუ ლი რე ბის სა კი თხი. 2019 წლის ნო ემ ბერ დე კემ ბერ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ბო ლო 
წი ნა სა არ ჩევ ნო გა მო კითხ ვე ბის შე დე გებს არ გა მო უვ ლე ნია მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა
ვე ბე ბი სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მებს შო რის. ყვე ლა გა მო კითხ ვის მი ხედ ვით, 
სამ თავ რო ბო პარ ტია SMERSD ლი დე რობ და, თუმ ცა მის მხარ დამ ჭერ თა რა ო დე ნო ბა 
წლის გან მავ ლო ბა ში თან და თა ნო ბით იკ ლებ და. ყვე ლა ზე სწრა ფად მზარ დი მხარ და ჭე
რა ჰქონ და PS Spolu  ახალ ლი ბე რა ლურ პარ ტი ას. 
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Focus, s.r.o.

         პარ ტია         %

SMERSD       19,6

ĽSNS       11,8

PS Spolu       10,3

Za ľudí         9,2

OĽaNO         8,0

Polis, s.r.o.

               პარ ტია           %

SMER  SD        20,1

ĽSNS        11,1

Za ľudí        10,3

PS  Spolu       10,1

SNS         7,0

AKO.sk, s.r.o.

             პარ ტია         %

SMER  SD      18,4

Za ľudí      12,5

PS  Spolu      12,4

ĽSNS      10,4

OĽaNO        7,6

2. მო ქა ლა ქე თა სა არ ჩევ ნო აქ ტი ვო ბის ასა მაღ ლე ბე ლი მე ო რე სა შუ ა ლე ბა არის 
ე.წ. „წი ნას წა რი არ ჩევ ნე ბი ანუ სი მუ ლი რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბი“, რო მე ლიც ტარ დე ბა 16
დან 19 წლამ დე ასა კის ახალ გაზ რდე ბის თვის სკო ლებ ში. არ ჩევ ნებ ში ახალ გაზ რდე ბის 
მო ნა წი ლე ო ბის და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი დიდ ხანს რჩე ბო და სლო ვა კე თის თვის პრობ ლე
მად. ბო ლო 23 წლის მან ძილ ზე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, გან სა კუთ რე ბით 
ჰელ სინ კის კო მი ტე ტი სლო ვა კეთ ში, ევ რო კავ ში რის მხარ და ჭე რით ახორ ცი ე ლებ დნენ ამ 
ტი პის ღო ნის ძი ე ბებს. 
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ახალ გაზ რდებ თან დის კუ სი ებს ახორ ცი ე ლე ბენ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დამ ცვე ლე ბი 
და პო ლი ტო ლო გე ბი. წელს ამ პრო ექ ტში 300ზე მეტ მა მოს წავ ლემ მი ი ღო მო ნა წი ლე
ო ბა. მო დე ლი რე ბულ არ ჩევ ნებ ში ახალ გაზ რდე ბის მი ერ გა კე თე ბუ ლი არ ჩე ვა ნი ფარ თო 
გან ხილ ვის სა გა ნი ხდე ბა მე დი ა ში, იბეჭ დე ბა და და დე ბით გა მოხ მა უ რე ბას ჰპო ვებს 
ახალ გაზ რდა თა ო ბა ში. ამ პრო ექ ტის ერ თერ თი უპირ ვე ლე სი შე დე გი 2019 წლის მარ
ტის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში და შემ დეგ ევ რო კავ ში რის არ ჩევ ნებ ში ახალ გაზ რდე ბის 
მა ღა ლი აქ ტი უ რო ბაა (გან სა კუთ რე ბით მა თი, ვინც პირ ვე ლად მო ნა წი ლე ობს არ ჩევ ნებ
ში). მა თი აქ ტი უ რო ბა ორ ჯერ უფ რო მა ღა ლი იყო, ვიდ რე ოთხი წლის წინ გა მარ თულ 
ევ რო კავ ში რის არ ჩევ ნებ ში. 

ზო გა დად, ახალ გაზ რდე ბი უფ რო აქ ტი უ რე ბი არი ან და გავ ლე ნას ახ დე ნენ მშობ ლებ
ზე, ოჯა ხის წევ რებ ზე, მე გობ რებ ზე... 

მიმ დი ნა რე სა პარ ლა მენ ტო სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა ში, რო მე ლიც 2019 წლის ნო ემ ბერ ში 
და ი წყო, ჯერ ჯე რო ბით სა არ ჩევ ნო რჩე ვე ბის აპ ლი კა ცია (VAA) არ ყო ფი ლა გა მო ყე ნე
ბუ ლი, მაგ რამ სა არ ჩევ ნო აქ ტი ვო ბის ხელ შემ წყო ბი რამ დე ნი მე სხვა ინ ტე რაქ ტი უ რი 
სა შუ ა ლე ბა კი აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა. 

19 პო ლი ტი კუ რი პარ ტი აა რე გის ტრი რე ბუ ლი და მათ მა უმ რავ ლე სო ბამ, წამ ყვა ნი 
პარ ტი ე ბის ჩათ ვლით, ღი ად გა მო ხა ტა თა ვი სი პროევ რო პუ ლი ორი ენ ტა ცი ა. მი უ ხე და
ვად ამი სა, არის ორი სა მი, გა მოკ ვე თი ლად ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი ორი ენ ტა ცი ის პარ ტი ა, 
რო მე ლიც გა მო ხა ტავს რა დი კა ლურ პო ზი ცი ებს მიგ რან ტე ბის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
და ლგბტ სა კი თხე ბის მი მართ და რო მელ საც საკ მა ოდ დი დი მხარ და ჭე რა აქვს პო ტენ
ცი უ რი ამომ რჩევ ლე ბის მხრი დან 1015%. 

ახალ გაზ რდე ბი ძა ლი ან დიდ როლს ას რუ ლე ბენ ამ პრო ცე სებ ში. მათ შე უძ ლი ათ მო
ამ ზა დონ სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი და წი ნა პლან ზე წა მოს წი ონ დე მოკ რა ტი ის მო მავ ლის 
და ევ რო კავ ში რის სა კი თხე ბი, პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ სლო ვა კი მო სახ ლე ო ბის 
იმ ნა წილ ზე, რო მელ საც ჯერ კი დევ არა აქვს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პო ზი ცი ა. 

3. სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი სად მი მიძღ ვნი ლი ინ ტე რაქ ტი უ რი სა ინ ფორ მა ციო 
გვერ დი 2020:

 ვებ გვერ დი: https://volby.sme.sk/parlamentnevolby/2020

1. ვა დე ბი: არ ჩევ ნე ბის თა რი ღი: 29.02.2020

    ელექ ტრო ნუ ლი სა ა თი: მუდ მი ვად გვაწ ვდის ინ ფორ მა ცი ას არ ჩევ ნე ბამ დე დარ ჩე
ნი ლი დრო ის შე სა ხებ:

დღე    სა ა თი     წუ თი       წა მი 

  ↓             ↓             ↓              ↓

….             ….           ….            ….
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2. კან დი დატ თა სი ა:        

1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 

2. DOBRÁ VOĽBA 

3. Sloboda a Solidarita 

4. SME RODINA 

5. Slovenské Hnutie Obrody 

6. ZA ĽUDÍ 

7. MÁME TOHO DOSŤ ! 

8. Hlas pravice 

9. Slovenská národná strana 

10.  Demokratická strana 

11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 

12.  Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU  občianska demokracia 

13.  STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

14.  99%  občiansky hlas 

15.  Kresťanskodemokratické hnutie 

16.  Slovenská liga 

17.  VLASŤ 

18.  MOST  HÍD 

19.  SMER  sociálna demokracia 

20.  SOLIDARITA  Hnutie pracujúcej chudoby 

21. HLAS ĽUDU 

22.  Magyar Közösségi Összefogás  Maďarská komunitná spolupatričnosť 

23. Práca slovenského národa 

24.  Kotlebovci  Ľudová strana Naše Slovensko 

25.  Socialisti.sk
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3. პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის რე ი ტინ გი: უკა ნას კნე ლი გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი  

 2019 წლის დე კემ ბე რი 

 კვლე ვი თი ორ გა ნი ზა ცია – FOCUS

დი აგ რა მა ზე ნაჩ ვე ნე ბია 2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის მო ნა წი ლე 3%ზე 
მა ღა ლი რე ი ტინ გის მქო ნე ყვე ლა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ა.

  ინ ტე რაქ ტი უ რი რუ კე ბი
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მო მა ვა ლი სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის მი მართ მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რე სის გაზ რდის 
ერ თერ თი პო პუ ლა რუ ლი სა შუ ა ლე ბაა ინ ტე რაქ ტი უ რი რუ კა. ჟურ ნალ მა Nმა სა კუ თარ 
ვებ გვერ დზე გა მო აქ ვეყ ნა 12 ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ა ნი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის კან დი და
ტე ბის რუ კა. იგი აჩ ვე ნებს ამ პარ ტი ე ბის კან დი დატ თა რე გი ო ნა ლურ გა და ნა წი ლე ბას 
მთე ლი სლო ვა კე თის მას შტა ბით. 

რუ კის მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლია მომ ხმა რებ ლის თვის სა ინ ტე რე სო  მრა ვა ლი სხვა
დას ხვა სა ხის ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა, მა გა ლი თად:  

 რო მელ პარ ტი ას ჰყავს ყვე ლა ზე მე ტი კან დი და ტი ბრა ტის ლა ვა ში, 

 რო მელ ად გილ ზეა კან დი დატ თა სი ა ში ამა თუ იმ რე გი ო ნის კან დი და ტი,

 კან დი დატ თა პრო ცენ ტუ ლი რა ო დე ნო ბა 10 ათას მო სახ ლე ზე კონ კრე ტულ რე გი
ონ ში,

 კან დი დატ თა რუ კა, თქვე ნი „მე ზო ბე ლი“ კან დი და ტე ბი და სხვ. 

4. პო ლი ტი კუ რი რე ი ტინ გე ბის ბო ლოდ რო ინ დე ლი შე დე გე ბი:  

 დაწ კა პუ ნე ბა → ყვე ლა სა არ ჩევ ნო გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი

5. რო გო რი შე იძ ლე ბა იყოს მო მა ვა ლი მთავ რო ბის შე მად გენ ლო ბა: 

ვებ გვერ დზე არის პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ფან ჯრე ბი, რომ ლე ბიც რან ჟი რე ბუ ლია 
მო მა ვალ პარ ლა მენ ტში მი ღე ბუ ლი ად გი ლე ბის მი ხედ ვით და წარ მოდ გე ნი ლია დე კემ
ბრის გა მო კითხ ვე ბის შე დე გე ბი. ყო ველ მომ ხმა რე ბელს შე უძ ლია თა ვი სი „ი დე ა ლუ რი 
მთავ რო ბის“ შექ მნა ამ ფან ჯრებ ზე დაწ კა პუ ნე ბით. შე საძ ლე ბე ლია მო მა ვალ პარ ლა მენ
ტში ად გი ლე ბის რა ო დე ნო ბის, კო ა ლი ცი ის და ოპო ზი ცი ის წი ლის ნახ ვა და სხვ. 

4. ევ რო პის პარ ლა მენ ტის სი მუ ლი რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბი 

2019 წლის 27 მა ისს სლო ვა კე თის 42 სკო ლა ში ევ რო პარ ლა მენ ტის სი მუ ლი რე ბუ ლი 
არ ჩევ ნე ბი ჩა ტარ და. 

ამ ღო ნის ძი ე ბის თვის მოს წავ ლე ე ბი მო ემ ზად ნენ სხვა დას ხვა სა ხის სა ინ ფორ მა ციო 
კამ პა ნი ე ბით, მოს წავ ლე ე ბის და მშობ ლე ბის ერ თობ ლი ვი დის კუ სი ე ბით, თა ნა ტო ლებ
თან გა მარ თუ ლი დე ბა ტე ბით და ა.შ. აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ თუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბი (ა და მი ა ნის უფ ლე ბა თა ჰელ სინ კის კო მი ტე ტის სლო ვა კე თის ორ გა ნი ზა ცი ა, AI 
NOVA) სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებს აწყობ დნენ მშობ ლებ თან და მოს წავ ლე ებ თან 2019 
წლის იან ვრი დან. 

სი მუ ლი რე ბულ არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ხმის მი ცე მის აქ ტი უ რი უფ ლე ბის 
მქო ნე (18 წე ლი და ზე ვით) მოს წავ ლე თა 42,2%მა. მათ ხმა მის ცეს ევ რო პარ ლა მენ ტში 
არ სე ბულ პო ლი ტი კურ ფრაქ ცი ებს (და არა სლო ვა კე თის პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს). 
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სი მუ ლი რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბი შემ დე გი შე დე გე ბით დას რულ და: 

1. მწვა ნე ე ბი  ევ რო პის თა ვი სუ ფა ლი ალი ან სი  23,2%

2. ლი ბე რა ლე ბი სა და დე მოკ რა ტე ბის ალი ან სი  ევ რო პის თვის ALDE   19,8%

3. ევ რო პის სა ხალ ხო პარ ტი ა/EPP  14,6%

4. სო ცი ა ლის ტე ბი სა და დე მოკ რა ტე ბის პროგ რე სუ ლი ალი ან სი/SSD  12,7%

5. ერე ბის და თა ვი სუფ ლე ბის ევ რო პა/ENF (ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი)  8,7%

6. თა ვი სუფ ლე ბის ევ რო პა და პირ და პი რი დე მოკ რა ტი ა/EFDD (ევ როს კეპ ტი კუ რი)  7,2%

7. ევ რო პე ლი კონ სერ ვა ტო რე ბი და რე ფორ მის ტე ბი/ECR (ევ როს კეპ ტი კუ რი)  6,5%

8. ევ რო პის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მე მარ ცხე ნე ე ბი/NGL (კო მუ ნის ტუ რი)  5,1%

შე დე გე ბი ადას ტუ რებს ახალ გაზ რდა სლო ვა კი ამომ რჩევ ლე ბის დე მოკ რა ტი ულ ორი
ენ ტა ცი ას ჩვე ნი ქვეყ ნი სა და მთლი ა ნად ევ რო კავ ში რის მო მავ ლის თვის. ბრექ სი ტის თე
მა ფარ თო გან ხილ ვის სა გა ნი გახ და, მოხ და მი სი მი ზე ზე ბი სა და შე დე გე ბის შე ფა სე ბა 
და ანა ლი ზი. სა ბო ლო ოდ, ახალ გაზ რდა თა ო ბის უმ რავ ლე სო ბამ ხმა მის ცა დე მოკ რა
ტი უ ლი და ლი ბე რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის მქო ნე ევ რო კავ შირს, სა დაც პა ტივს სცე მენ 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს. 

პრო ექ ტის შე დე გე ბი გა მოქ ვეყ ნდა და სა ყო ველ თაო გან ხილ ვის სა გა ნი გახ და ევ რო
პის პარ ლა მენ ტის რე ა ლუ რი არ ჩევ ნე ბის წინ და ამან და დე ბი თი გავ ლე ნა იქო ნია რო
გორც ამომ რჩე ველ თა აქ ტი ვო ბა ზე, ისე მათ არ ჩე ვან ზე. 

  რე კო მენ და ცი ე ბი 
 გა რან ტი რე ბუ ლი უნ და იყოს წვდო მა პარ ტი ე ბის იდე ო ლო გი ურ პლატ ფორ მას თან და

კავ ში რე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე და ამ სა კი თხე ბის გან ხილ ვა ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა. 

 არ ჩევ ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ემ პი რი უ ლი კვლე ვე ბის შე დე გე ბი სის ტე მა ტუ რად 
უნ და ქვეყ ნდე ბო დეს და გა ნი ხი ლე ბო დეს ობი ექ ტუ რო ბის პრინ ცი პის დაც ვით. მო რა ტო
რი უ მის სა კი თხი ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა.

 არ ჩევ ნებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კი თხე ბის თა ვი სუ ფა ლი გან ხილ ვის ყვე ლა და მა
ტე ბი თი მე თო დი სა სარ გებ ლო ა, მათ შო რის სკო ლებ ში და სა ზო გა დო ებ რივ ჯგუ ფებ ში 
ჩა ტა რე ბუ ლი სი მუ ლი რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბი და ა.შ. 

 ახალ გაზ რდე ბის მო საზ რე ბე ბი უნ და ქვეყ ნდე ბო დეს და გა ნი ხი ლე ბო დეს; ახალ გაზ
რდებს მე ტი წვდო მა აქვთ ელექ ტრო ნულ მე დი ა ზე, მეტ ინ ფორ მა ცი ას იღე ბენ პი რა დი 
გა მოც დი ლე ბი და ნაც და მე გობ რე ბის გა ნაც საზ ღვარ გა რეთ მოგ ზა უ რო ბის შე დე გად. 

 ყვე ლა ინ ტე რაქ ტი უ რი ვებ გვერ დი მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს. მო სახ ლე ო ბას 
სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვა, პი რა დად შე ხე ბა ჰქონ დეს შე საძ ლო მო მა ვალ მთავ რო ბას თან, მის 
შე მად გენ ლო ბას თან, ევ რო პარ ლა მენ ტის ოფი ცი ა ლუ რი ფრაქ ცი ე ბის პო ლი ტი კურ კუთ
ვნი ლე ბას თან... 



 ბიბ ლი ოგ რა ფია 
 კა ნო ნი # 180/2014 – სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის პი რო ბე ბის შე სა ხებ 

 Dančišin, V. – O nedokonalosti volebných procedúr. Preľov, Reproma Prešov 2005, ISBN 
8096717081

 http://www.ainova.sk

 http://m.facebook.com/helcom.sk

  https://preferencie.teraz.sk/

 https://volby.sme.sk/parlamentnevolby/2020

 http://www.minv.sk/?nr20kandidati3

 http://www.focusresearch.sk/

 https://dennikn.sk/1696628/najviacbratislavskajekandidatkapsspolunajmenejkdh
mapaktozvasichsusedovkandiduje/?ref=tema

 https://tema.aktuality.sk/prieskum/
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ამომ რჩე ველ თა პო ლი ტი კუ რი 

ნდო ბის მნიშ ვნე ლო ბა

კარ გი მმარ თვე ლო ბის და 

მდგრა დი დე მოკ რა ტი უ ლი 

გან ვი თა რე ბის 

უზ რუნ ველ სა ყო ფად 

ეკატერინე გამახარია

ფონდი„სოხუმი“

საქართველო



45

  შე სა ვა ლი

ხე ლი სუფ ლე ბის და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი მართ მო სახ ლე ო ბის პო ლი ტი კუ რი 
ნდო ბა წარ მო ად გენს უმ თავ რეს ინ დი კა ტორს, რო მე ლიც პირ და პირ მი ა ნიშ ნებს მო
ქა ლა ქე ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბას ხე ლი სუფ ლე ბის და, ზო გა დად, ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი 
სპექ ტრის მი მართ და ასე ვე კარ გად ასა ხავს მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბის ხა რისხს ქვეყ
ნის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა კი თხე ბის ირ გვლივ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს
ში.  პო ლი ტი კუ რი ნდო ბა მი უ თი თებს იმა ზეც, თუ რამ დე ნად ახ ლოს დგას მო სახ ლე ო
ბა ხე ლი სუფ ლე ბას თან და რამ დე ნად სჯე რა მას იმ ინ სტი ტუ ცი ე ბის და პო ლი ტი კუ რი 
ფი გუ რე ბის, რომ ლე ბიც პა სუ ხის მგე ბელ ნი არის ქვეყ ნის მდგრად გან ვი თა რე ბა ზე და 
სა ზო გა დო ებ რივ კე თილ დღე ო ბა ზე. სწო რედ პო ლი ტი კუ რი ნდო ბა აყა ლი ბებს მო ქა ლა
ქე ე ბის მხრი დან კო ლექ ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და კა ნო ნე ბის შეს რუ ლე ბის სურ ვილს 
და ასე ვე მზა ო ბას, ჩა ერ თოს პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში1. პო ლი ტი
კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი სად მი და ბა ლი ნდო ბის მქო ნე მო ქა ლა ქე ე ბი ნაკ ლე ბად ერ თვე ბი ან 
პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლი ზე ბულ ფორ მებ ში და უფ რო ხში რად 
მი მარ თა ვენ სის ტე მის ცვლი ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ ქმე დე ბებს2, რაც სა ბო ლო ჯამ ში 

1ს.მარიენი(2011),„პოლიტიკურინდობისგაზომვადროსადასივრცეში“;მ.ჰუგი,ს.ზმერლი
„პოლიტიკურინდობა-რატომაქვსკონტექსტსმნიშვნელობა(გვ.13-46).კოლჩესტერი:ECPR
Press,წყაროინგლისურიდან;

2  მ. ჰუგი, ს. მარიენი „ევროპაში პოლიტიკურ ნდობასადა პოლიტიკური მონაწილეობის
ფორმებს შორისურთიერთქმედების შედარებითი ანალიზი“, ევროპული საზოგადოებები,
201315(1),გვ.131-152,წყაროინგლისურიდან;

„მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს მოსახლეობა 
საკმარისი საკვებით, სამხედრო აღჭურვილობით 
და ნდობით  მმართველის მიმართ... კითხვაზე, 
თუ საჭირო გახდა ამ სამთაგან არჩევა, რომელი 
შეიძლება დათმო? – „ჯარი“,  უპასუხა 
ოსტატმა. „თუ დარჩენილ ორთაგანაა  არჩევანი 
გასაკეთებელი, რომელი შეიძლება დათმო?“ 
 „საკვები... რადგან ადამიანი შეიძლება 
გარდაიცვალოს ადრე თუ გვიან... მაგრამ თუ 
ხალხმა დაკარგა ნდობა მმართველის მიმართ, 
სახელმწიფოში ვერ იქნება სტაბილურობა და 
საზოგადოება ვერ იარსებებს“,  უპასუხა კონ
ფუციმ“.                            
    

კონფუცის გამონათქვამების კრებული
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ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თვე ლო ბის მდგრა დო ბა ზე, სა ზო გა
დო ებ რივ წეს რიგ ზე, კე თილ დღე ო ბა სა და სი ჯან სა ღე ზე. შე სა ბა მი სად, პო ლი ტი კუ რი 
ნდო ბა, რო მელ საც აქვს გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის და 
კა ნონ მორ ჩი ლე ბის თვალ საზ რი სით, შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, რო გორც ლე გი ტი მუ რო ბის 
ერ თგვა რი მაჩ ვე ნე ბე ლი დე მოკ რა ტი ულ რე ჟი მებ ში.3

ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, საკ მა ოდ ყუ რად სა ღე ბი და, გარ კვე ულ წი ლად, შე
მაშ ფო თე ბე ლია დღეს მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის და ქვე ყა ნა ში 
მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის მი მართ წლი დან წლამ დე ნდო ბის შემ ცი რე ბის 
მზარ დი ტენ დენ ცი ა. კავ კა სი ის ბა რო მეტ რის წლე ბის შე და რე ბი თი მო ნა ცე მე ბის თა
ნახ მად, 2012 წლი დან 2017 წლამ დე, სა ქარ თვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი მართ 
ნდო ბა 21%დან 8%მდე შემ ცირ და. ხო ლო უნ დობ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 22%დან 43%
მდე გა ი ზარ და (იხ. დი აგ რა მა 1).4 

დი აგ რა მა 1

3მ.ლევი,მ.სტოკერი„პოლიტიკურინდობადანდობისხარისხი“,პოლიტიკურიმეცნიერების
ყოველწლიურიმიმოხილვა,2000,გვ.475-507,წყაროინგლისურიდან

4 კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (2017). „კავკასიის ბარომეტრის დროითი
მწკრივები-საქართველო“.ხელმისაწვდომიაhttps://caucasusbarometer.org/ge/cb-ge/TRUPPS/
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პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი მართ უნ დობ ლო ბის მა ღა ლი ხა რის ხი ასე ვე კარ გად 
ვლინ დე ბა სა ქარ თვე ლოს ამომ რჩევ ლის მხრი დან არ ჩევ ნებ ზე გა კე თე ბუ ლი არ ჩე ვა ნის 
მერ ყე ო ბის მაჩ ვე ნე ბელ ში, ანუ რამ დე ნად მტკი ცეა ამომ რჩე ვე ლი თა ვის არ ჩე ვან ში არ
ჩევ ნე ბის დროს.  პე დერ სე ნის ინ დექ სის თა ნახ მად, რო მე ლიც ამომ რჩე ველ თა მერ ყე
ო ბას ით ვლის, სა ქარ თვე ლო ში 20082012 წლებ ში ამომ რჩე ველ თა მერ ყე ო ბის თვალ
საზ რი სით 55,8%, ხო ლო 20122016 წლებ ში 23% გვაჩ ვე ნა. ეს, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, 
მი უ თი თებს იმა ზე, რომ მო სახ ლე ო ბის თით ქმის მე ხუ თე დი (ა ნუ 23%) არ იყო დარ
წმუ ნე ბუ ლი სა კუ თარ არ ჩე ვან ში, რაც არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი მო თა მა შე ე ბის მი მართ 
მო სახ ლე ო ბის უნ დობ ლო ბის საკ მა ოდ მა ღა ლი ხა რის ხის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. „გა და უწყ ვე
ტე ლი“ ან „მერ ყე ვი“ ამომ რჩევ ლის საკ მა ოდ მა ღალ სტა ტის ტი კას ადას ტუ რებს NDIის 
დაკ ვე თით CRRCსა ქარ თვე ლოს მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ბო ლო კვლე ვის მო ნა ცე მე ბი (2019 
წლის ივ ლი სის ან გა რი ში), რომ ლის თა ნახ მად, კითხ ვა ზე, ხვალ რომ სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნე ბი იყოს, მო სახ ლე ო ბის 41% პა სუ ხობს, რომ ხმის მი სა ცე მად არ წა ვი დო და. 
ხო ლო გა მო კი თხულ თა 59% არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღებ და. თუმ ცა, აქ ვე უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ მათ გან, ვინც არ ჩევ ნებ ზე წა ვი დო და, 57%ს გა დაწყ ვე ტი ლი არ აქვს, 
თუ ვის მის ცემ და ხმას.5 აღ ნიშ ნუ ლი თვალ ნათ ლივ მი უ თი თებს არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ
რი სპექ ტრის მი მართ მო სახ ლე ო ბის მხრი დან მა ღალ უნ დობ ლო ბა ზე.  

პო ლი ტი კუ რი უნ დობ ლო ბის მა ღა ლი სტა ტის ტი კა პირ და პირ შე ე სატყ ვი სე ბა მო ქა
ლა ქე ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბას და აღ ქმას ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ის ხა რის ხის 
მი მარ თაც. კავ კა სი ის ბა რო მეტ რის თა ნახ მად, 2012 წლი დან 2017 წლამ დე, მო სახ ლე
ო ბის რწმე ნა სა ქარ თვე ლოს „ა რა დე მოკ რა ტი უ ლო ბის“ შე სა ხებ თით ქმის ორ ჯერ გა ი
ზარ და და გან მტკიც და. კერ ძოდ კი, თუ 2012 წელს მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 7% თვლი
და სა ქარ თვე ლოს არა დე მოკ რა ტი ულ სა ხელ მწი ფოდ, 2017 წლის თვის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 
13%მდე გა ი ზარ და. სა გუ ლის ხმო ა, რომ იმ მო ქა ლა ქე ე ბის პო ზი ცი აც, რო მელ თაც ხა ზი 
გა უს ვეს ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლო ბას, სუ ლაც არ არის ცალ სა ხა. დე მოკ რა ტი ის ხა რის
ხით უკ მა ყო ფი ლე ბა პირ და პირ იკ ვე თე ბა პა სუ ხებ ში, რად გან მო ქა ლა ქე თა უმ რავ ლე სო
ბამ, კერ ძოდ კი 44%მა, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლად თვლის, აღ ნიშ ნა, 
რომ ეს დე მოკ რა ტია „დი დი პრობ ლე მე ბით“ ხა სი ათ დე ბა.6   

ყო ვე ლი ვე კარ გად აღ ნიშ ნავს, რამ დე ნად დიდ გავ ლე ნას ახ დენს მო ქა ლა ქე თა პო
ლი ტი კუ რი ნდო ბის ხა რის ხი ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბის ხა რის ხზე. მო სახ
ლე ო ბა ში ნდო ბის ნაკ ლე ბო ბა, ერ თი მხრივ, შე იძ ლე ბა იყოს გან პი რო ბე ბუ ლი სუს ტი 
დე მოკ რა ტი უ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის არ სე ბო ბით, ან პი რი ქით, თა ვად ახ დენ დეს ნე გა ტი ურ 

5News.On.ge,„ხვალრომსაპარლამენტოარჩევნებიიყოს,მოსახლეობის41%პროცენტიარ
წავიდოდა - NDI“, 19 სექტემბერი, 2019, ხელმისაწვდომია https://on.ge/story/43514-ხვალ-რომ-
საპარლამენტო-არჩევნები-იყოს-მოსახლეობის-41-პროცენტი-არ-წავიდოდა-ndi

6 კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (2017). „კავკასიის ბარომეტრის დროითი
მწკრივები-საქართველო“.ხელმისაწვდომიაhttps://caucasusbarometer.org/ge/cb-ge/CNTRDEM/
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გავ ლე ნას დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მწი ფოს გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვა ზე. ორი ვე ფე ნო
მე ნი მჭიდ როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი ერ თმა ნეთ თან და, გარ კვე ულ წი ლად, ურ თი ერ
თდა მო კი დე ბუ ლია ერ თმა ნეთ ზე. 

სამ წუ ხა როდ, პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის მნიშ ვნე ლო ბა ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი
თა რე ბის, ძლი ე რი დე მოკ რა ტი უ ლი ინ სტი ტუ ცი ე ბის შექ მნის და სა ზო გა დო ე ბის კე თილ
დღე ო ბის  საქ მე ში არ არის ჯე როვ ნად შე ფა სე ბუ ლი და აღ ქმუ ლი სა ქარ თვე ლო ში. 
დღეს არ ხდე ბა სიღ რმი სე უ ლი შეს წავ ლა და ანა ლი ზი, თუ რა გა ნა პი რო ბებს მო ქა ლა ქე
ებ ში უნ დობ ლო ბის ასეთ მა ღალ ხა რისხს და, რაც უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, არა საკ მა რი
სად ტარ დე ბა ის აუ ცი ლე ბე ლი და კომ პლექ სუ რი ზო მე ბი, რომ ლე ბიც ხელს შე უ წყობ
და წლი დან წლამ დე მო სახ ლე ო ბის პო ლი ტი კუ რი უნ დობ ლო ბის მზარ დი სტა ტის ტი კის 
კლე ბას. 

ცალ სა ხა ა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან ნდო ბის და კარ გვა გა მო ხა ტუ ლე ბას ჰპო
ვებს მო სახ ლე ო ბის პა სი უ რო ბა ში, ნი ჰი ლიზ მში, უი მე დო ბა ში, არ ჩევ ნებ ში და, ზო გა
დად, პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე ო ბის გან თა ვის შე კა ვე ბა ში. უი მე დო ბით და 
ნი ჰი ლიზ მით შეპყ რო ბი ლი მო ქა ლა ქე, ბუ ნებ რი ვი ა, ვერ იქ ნე ბა ჩარ თუ ლი გან ვი თა რე ბის 
პრო ცეს ში, არ მი ი ღებს მო ნა წი ლე ო ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში და ვერ გა ა კონ
ტრო ლებს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან გა ცე მუ ლი და პი რე ბე ბის ჯე როვ ნად შეს რუ ლე ბას. 
ეს კი, თა ვის თა ვად, ნე გა ტი ურ ზე გავ ლე ნას ახ დენს ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი და ნაც მო სახ
ლე ო ბის მი მართ ან გა რიშ გე ბის ხა რის ხზე, ამ ცი რებს გა ცე მუ ლი და პი რე ბე ბის შეს რუ
ლე ბის მო ტი ვა ცი ას და, ზო გა დად, ასუს ტებს ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
პერ სპექ ტი ვას. სწო რედ მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბა და პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში მო
ნა წი ლე ო ბა წარ მო ად გენს მო ნა წი ლე ო ბი თი დე მოკ რა ტი ის ქვა კუ თხედს, რაც უზ რუნ
ველ ყოფს მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რე სებ ზე და სა ჭი რო ე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პო ლი ტი კის 
წარ მარ თვას, სა ზო გა დო ებ რივ ჯან საღ გან ვი თა რე ბას და მო ქა ლა ქე თა კე თილ დღე ო ბას.    

აღ ნიშ ნუ ლი ანა ლი ტი კუ რი სტა ტი ის მთა ვარ მი ზანს წარ მო ად გენს იმ ფაქ ტო რე ბის 
და მი ზე ზე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა, რომ ლე ბიც ზე გავ ლე ნას ახ დე ნენ მო ქა ლა ქე თა პო ლი ტი კურ 
ნდო ბა ზე და ასე ვე კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე თა ვა ზე ბა, რაც ხელს შე უ წყობ და 
მო სახ ლე ო ბა ში პო ლი ტი კუ რი უნ დობ ლო ბის ხა რის ხის შემ ცი რე ბას და პო ლი ტი კუ რი აქ
ტო რე ბის მხრი დან სა კუ თა რი მო ქა ლა ქე ე ბის მი მართ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაზ რდას. 
ანა ლი ტი კუ რი სტა ტია ეყ რდნო ბა სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი  კვლე ვე ბის მო ნა ცე მებს, ანა ლი ტი კუ რი ნაშ რო მე ბის, შე სა ბა
მი სი პო ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტე ბის და სა ინ ფორ მა ციო სტა ტი ე ბის მი მო ხილ ვას.      

აღ ნიშ ნუ ლი ანა ლი ზი არ ეყ რდნო ბა მო სახ ლე ო ბა ში კონ კრე ტუ ლად პო ლი ტი კუ რი 
ნდო ბის სა კითხ ზე ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის მო ნა ცე მებს, რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, ზღუ დავს 
სიღ რმი სე უ ლი ანა ლი ზის შე საძ ლებ ლო ბას. თუმ ცა, სან დო და ცნო ბი ლი სა ერ თა შო
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მო ქა ლა ქე თა და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ ჩა ტა რე ბუ ლი 
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კვლე ვე ბი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, გა მოვ კვე თოთ პრობ ლე მის ზო გა დი ტენ დენ ცი ე ბი და 
მი ზე ზე ბი. სტა ტი ა ში აღ წე რი ლი მიგ ნე ბე ბი სა ფუძ ვლად და ე დე ბა პრობ ლე მის გა მოს წო
რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ კონ კრე ტულ რე კო მენ და ცი ებს. 

 მო ქა ლა ქე თა პო ლი ტი კუ რი ნდო ბა და  
 ამ ნდო ბის გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი 

ნდო ბა, გარ კვე ულ წი ლად, ყა ლიბ დე ბა გა ურ კვევ ლო ბის და არა საკ მა რი სი ინ ფორ მა
ცი ის კონ ტექ სტში, ანუ ადა მი ა ნი სხვას ენ დო ბა მა შინ, რო ცა მან არ იცის ზუს ტად მო
სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის შე სა ხებ და მის ნდო ბას გა ნა პი რო ბებს წი ნას წა რი რწმე ნა, რომ 
ადა მი ა ნი ან მო იქ ცე ვა მი სი რწმე ნის შე სა ბა მი სად, ან არ მო იქ ცე ვა. ნდო ბა არის ფსი
ქო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბა, რო მე ლიც  ადა მი ანს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, ან დოს სა კუ
თა რი კე თილ დღე ო ბა და მოწყ ვლა დო ბა სხვას და ელო დე ბა პო ზი ტი ურ საქ ცი ელს მის
გან.7 ბუ ნებ რი ვი ა, ეს ზრდის მიმ ნდო ბი მხა რის მოწყ ვლა დო ბას და წარ მო შობს რისკს, 
რომ მი სი რწმე ნა არ გა მარ თლდე ბა. პო ლი ტი კუ რი ნდო ბა გუ ლის ხმობს ადა მი ა ნე ბის 
სწრაფ ვას, მის დი ონ კონ კრე ტულ პო ლი ტი კურ ლი დე რებს სა ზო გა დო ე ბა ში. ზო გი ერ თი 
ავ ტო რის აზ რით, პო ლი ტი კუ რი ნდო ბა გა მო ი ხა ტე ბა ინ დი ვი დე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ში 
პო ლი ტი კო სე ბის და მათ მი ერ გა ტა რე ბუ ლი პო ლი ტი კის მი მართ8. პო ლი ტი კუ რი ნდო ბა 
შე იძ ლე ბა ასე ვე გან ვი ხი ლოთ, რო გორც მო ქა ლა ქე თა რწმე ნა პო ლი ტი კუ რი ლი დე რე
ბის შე საძ ლებ ლო ბებ სა და წარ მა ტე ბუ ლო ბა ში, გა ა მარ თლონ მა თი მო ლო დი ნე ბი, იმოქ
მე დონ მა თი ინ ტე რე სე ბის და პრი ო რი ტე ტე ბის სა ფუძ ველ ზე9. პო ლი ტი კურ ნდო ბას 
აღ რმა ვებს პო ლი ტი კო სე ბის მუ შა ო ბის კონ კრე ტუ ლი გა მოც დი ლე ბა წარ სულ ში, მა გა
ლი თად, რამ დე ნად მო ახ დი ნეს მათ მი ერ  მო ქა ლა ქე ე ბის თვის გა ცე მუ ლი და პი რე ბე ბის  
გან ხორ ცი ე ლე ბა. პო ლი ტი კუ რი ნდო ბა ასე ვე შე იძ ლე ბა და ე ფუძ ნოს მო ქა ლა ქე ე ბის და
მო კი დე ბუ ლე ბას და შე ფა სე ბას პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის (მაგ., პო ლი ტი კუ რი პარ
ტი ის, პარ ლა მენ ტის, მთავ რო ბის აპა რა ტის, სა სა მარ თლოს მი მართ და ა.შ.) მუ შა ო ბის 
შე სა ხებ.

7   ა. ბურგი 2005, „ნდობის შექმნა? საჯარო სამსახურში ნდობის გაზრდის კრიტიკული
პერსპექტივები; საჯარო საქმიანობის&მართვის მიმოხილვა“, ტომი 28, #4, წყარო
ინგლისურიდან

8  მასუმეჰ ფირაი, ფატიმა ახლაგი, მეჰდი საიდი, 2015, „მთავრობის საქმიანობის მიმართ
მოსახლეობის ნდობაზე გავლენის მქონე ფაქტორების გამოძიება“. წყარო ინგლისურიდან,
ხელმისაწვდომიაhttps://pdfs.semanticscholar.org/be94/e0e207b1cb075e5f44a0b26840e1a03bf9df.pdf

9  მ. ჯ. ჰეთერინგტონი, (2000), „პოლიტიკური ნდობის პოლიტიკური რელევანტურობა“,
ამერიკულიპოლიტიკურიმეცნიერებისმიმოხილვა#92,წყაროინგლისურიდან
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1. მო ქა ლა ქე თა ნდო ბის ხა რის ხი პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის 
 მი მართ სა ქარ თვე ლო ში

მო სახ ლე ო ბის ნდო ბა პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მი მართ ბევ რწი ლად და მო კი დე
ბუ ლია იმა ზე, თუ რამ დე ნად აფა სე ბენ მო ქა ლა ქე ე ბი პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მუ
შა ო ბას ქვე ყა ნა ში, ასე ვე რამ დე ნად სჯე რათ იმის, რომ მათ სამ სა ხურ ში მყო ფი პო ლი
ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბი, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ემ სა ხუ რე ბი ან მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ტე რე სე ბის 
და პრი ო რი ტე ტე ბის გა ტა რე ბას  და მი აჩ ნი ათ თუ არა, რომ მო სახ ლე ო ბის პრი ო რი ტე
ტე ბი ასა ხუ ლია პო ლი ტი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბის პო ლი ტი კურ პლატ ფორ მებ სა და პროგ რა
მებ ში. 

სა გუ ლის ხმო ა, რომ ეროვ ნულ –დე მოკ რა ტი უ ლი ინ სტი ტუ ტის მი ერ 2019 წელს გა
მოქ ვეყ ნე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, მო სახ ლე ო ბა ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი ინ
სტი ტუ ტე ბის მუ შა ო ბით უკ მა ყო ფი ლო ა. მა გა ლი თად, მთავ რო ბის მუ შა ო ბას ცუ დად 
და ძა ლი ან ცუ დად აფა სებს გა მო კი თხუ ლი მო სახ ლე ო ბის 60%, და დე ბი თად მხო ლოდ 
 31%.10 პარ ლა მენ ტის მუ შა ო ბით ასე ვე უკ მა ყო ფი ლოა გა მო კი თხუ ლი მო სახ ლე ო ბის 
42%, მათ მუ შა ო ბას სა შუ ა ლოდ აფა სებს 39% და მხო ლოდ 8% თვლის, რომ პარ ლა მენ
ტი კარ გად მუ შა ობს. სა გუ ლის ხმოა ასე ვე, რომ საკ მა ოდ  სკეპ ტი კუ რია მო სახ ლე ო ბის 
და მო კი დე ბუ ლე ბა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი მართ, რო მელ თა უმ რავ ლე სო ბა თვლის, 
რომ სა ქარ თვე ლო ში პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი ემ სა ხუ რე ბი ან ან სა კუ თარ ინ ტე რე სებს  
44%, ან მა თი ლი დე რე ბის ან /და დამ ფი ნან სებ ლე ბის ინ ტე რე სებს  31% (იხ. დი აგ რა მა 
2). უნ დობ ლო ბის ასე თი ხა რის ხი ცხად ყოფს, თუ რამ დე ნად დის ტან ცი რე ბუ ლია ამომ
რჩე ვე ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის გან და რამ დე ნად სუს ტია მათ შო რის კო მუ ნი კა ცია 
და ურ თი ერ თკავ ში რი. 

დი აგ რა მა 2

10NDI:საზოგადოებისგანწყობასაქართველოში,ივლისი,2019წ.,ხელმისაწვდომია
https://caucasusbarometer.org/ge/nj2019ge/RATEGOV4/
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მო სახ ლე ო ბის ნა წი ლი საკ მა ოდ კრი ტი კუ ლად აფა სებს პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის კვა
ლი ფი კა ცი ას და პრო ფე სი ო ნა ლიზმს, კერ ძოდ კი, 49% თვლის, რომ პარ ლა მენ ტის წევ
რთა უმ რავ ლე სო ბას არ გა აჩ ნია შე სა ბა მი სი კვა ლი ფი კა ცი ა, რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, არ იძ
ლე ვა პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის სა ფუძ ველს.11 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ არ სე ბულ კვლე ვებ ში გა მო იკ ვე თა, თუ რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა
ნია მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბის თვის პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი 
წი ნა სა არ ჩევ ნო პლატ ფორ მე ბი და და პი რე ბე ბი (იხ. დი აგ რა მა 3)12. 

დიაგრამა 3

თუმ ცა, ამას თან ერ თად ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო ა, თუ რო გორ აფა სებს მო სახ ლე ო ბა 
უმაღ ლეს სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ში თა ვი ან თი წარ მო მად გენ ლე ბის მუ შა ო ბის და პარ
ტი ე ბის მი ერ წი ნა სა არ ჩევ ნოდ გა ცე მუ ლი და პი რე ბე ბის შეს რუ ლე ბის ხა რისხს, რაც, ბუ
ნებ რი ვი ა, ამომ რჩევ ლის პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის ხა რის ხზე უდი დეს ზე გავ ლე ნას ახ დენს. 

11NDI:საზოგადოებისგანწყობასაქართველოში,დეკემბერი,2018წ.ხელმისაწვდომია
https://caucasusbarometer.org/ge/nd2018ge/MPQUALIF/

12  ლევან კახიშვილი, პოლიტიკის დოკუმენტი, „ქართული პოლიტიკური პარტიების
მიმართნდობისკლებადიტენდენცია:რასნიშნავსესდემოკრატიისთვისსაქართველოშიდა
როგორშეიძლებაუარყოფითიშედეგებისთავიდანაცილება?“ , მარტი2019,გამოცემა#17,
საქართველოსპოლიტიკისინსტიტუტი(GPI),გვ.7,ხელმისაწვდომიაhttp://gip.ge/wp-content/
uploads/2019/03/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%
83%99%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E-
1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98-17-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90
%E1%83%9C-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98
%E1%83%9A%E1%83%98.pdf
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სამ წუ ხა როდ, ამ მი მარ თუ ლე ბით მო ქა ლა ქე თა გან წყო ბე ბი საკ მა ოდ სკეპ ტი კუ რია 
და სა გან გა შოდ კრი ტი კუ ლი. მა გა ლი თად, გა მო კი თხულ თა 62% არ ეთან ხმე ბა მო საზ
რე ბას, რომ პარ ლა მენ ტის უმ რავ ლე სო ბა ბევრს შრო მობს სა კუ თა რი ქვეყ ნის თვის, 
12%მა კი უა რი გა ნა ცხა და კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა ზე. უფ რო მე ტიც, მო ქა ლა ქე
თა 55% სრუ ლი ად არ ეთან ხმე ბა /ან ნა წი ლობ რივ არ ეთან ხმე ბა მო საზ რე ბას, რომ 
პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი ით ვა ლის წი ნე ბენ მო სახ ლე ო ბის აზრს. მხო ლოდ 8% მი იჩ ნევს, 
რომ მო ქა ლა ქე თა წარ მო მად გენ ლე ბის თვის მო ქა ლა ქე თა აზ რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა.13 სა
გუ ლის ხმო ა, რომ მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ 16% თვლის, რომ პარ ლა მენ ტში არ არ სე ბობს 
კო რუფ ცი ა, მა შინ რო ცა 44% კო რუფ ცი ას უმაღ ლეს წარ მო მად გენ ლო ბით ორ გა ნო ში 
უშ ვებს. და ახ ლო ე ბით მსგავ სი და მო კი დე ბუ ლე ბაა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი მარ თაც 
(ა რის კო რუფ ცია  46%, არ არის  14%). უნ დობ ლო ბის მკა ფიო მაჩ ვე ნე ბელს წარ მო ად
გენს მო სახ ლე ო ბის შე ფა სე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან წარ მარ თუ ლი ქვეყ ნის კურ სის 
შე სა ხებ, რაც ასე ვე არ გა მო ი ყუ რე ბა და მა ი მე დებ ლად. მო სახ ლე ო ბის 49% ამ ბობს, რომ 
ქვე ყა ნა არას წო რი მი მარ თუ ლე ბით ვი თარ დე ბა და მხო ლოდ 18% აფა სებს არ სე ბულ 
კურსს და დე ბი თად.14    

აღ ნიშ ნუ ლი კრი ტი კუ ლო ბა სა კუ თა რი წარ მო მად გენ ლე ბის და ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი 
ფი გუ რე ბის მი მართ, ბუ ნებ რი ვი ა, საკ მა ოდ შე მაშ ფო თე ბე ლია და, ერ თი მხრივ, მი ა ნიშ
ნებს მო სახ ლე ო ბა სა და პო ლი ტი კუ რი აქ ტო რე ბის საკ მა ოდ დიდ დის ტან ცი რე ბა ზე, მო
სახ ლე ო ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბის საკ მა ოდ დიდ დე ფი ციტ ზე. ამას ადას ტუ რებს გა მო
კითხ ვის შე დე გი, თუნ დაც იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ ამომ რჩე ველ თა უმ რავ ლე სო ბამ 
 71%მა15 არ იცის სა კუ თა რი მა ჟო რი ტა რის ვი ნა ო ბა და ასე ვე თვლის, რომ თუნ დაც 
უნ დო დეს მას თან შეხ ვედ რა პარ ლა მენ ტში, ამას თა ვი სუფ ლად ვერ შეძ ლებ და  57%.    

უნ დობ ლო ბის ხა რისხს ზრდის ამომ რჩე ველ თა არა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა პო ლი ტი კუ
რი პარ ტი ე ბის მუ შა ო ბის და მათ პო ლი ტი კურ პროგ რა მებ ში ასა ხუ ლი პრი ო რი ტე ტე
ბის შე სა ხებ, რაც, ერ თი მხრივ, შე იძ ლე ბა გან პი რო ბე ბუ ლია პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე
ბის არა საკ მა რი სი მუ შა ო ბით ამომ რჩე ველ თან და თა ვად ამომ რჩევ ლის არა საკ მა რი სი 
აქ ტი უ რო ბით, პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის გან მო ი თხო ვოს პო ლი ტი კუ რი პროგ რა მე ბის 
თან ხვედ რა მათ სა ჭი რო ე ბებ თან და პრი ო რი ტე ტებ თან და გა ცე მუ ლი და პი რე ბე ბის 
შეს რუ ლე ბა.  

ცალ სა ხა ა, რომ ამომ რჩევ ლე ბი არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბი სას აუ ცი ლებ ლად მი აქ ცე ვენ 
ყუ რა დღე ბას სა კუ თა რი წარ მო მად გენ ლე ბის წარ სულ საქ მი ა ნო ბას, რა მაც შე იძ ლე ბა 

13NDI:საზოგადოებისგანწყობასაქართველოში,დეკემბერი,2018,ხელმისაწვდომია
https://caucasusbarometer.org/ge/nd2018ge/PARLMEMB/

14NDI:საზოგადოებისგანწყობასაქართველოში,ივლისი,2019,ხელმისაწვდომია
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20July%202019%20poll-Issues_GEO_For%20distribution_VF.pdf

15NDI:საზოგადოებისგანწყობასაქართველოში,დეკემბერი,2018,ხელმისაწვდომია
https://caucasusbarometer.org/ge/nd2018ge/MAJNAME/
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გა დამ წყვე ტი რო ლი შე ას რუ ლოს სა ბო ლოო შე დე გებ ზე. 20152017 წლებ ში NDIს მი
ერ ჩა ტა რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ხუ თი სხვა დას ხვა კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის წარ სუ ლი საქ მი ა ნო ბა ამომ რჩევ ლის თვის წი ნა სა არ ჩევ ნო და პი
რე ბებ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. რეს პონ დენ ტე ბის 65%74%თვის პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის 
წარ სუ ლი საქ მი ა ნო ბა მათ წი ნა სა არ ჩევ ნო და პი რე ბებ თან შე და რე ბით უფ რო პრი ო რი
ტე ტუ ლი ა.16 

2. მო ქა ლა ქე თა პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა და უნ დობ ლო ბის 
 შე დე გე ბი

ნდო ბა პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბის ლე გი ტი მა ცი ის და მდგრა დო ბის  უმ ნიშ ვნე ლო ვა
ნეს სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს. მო სახ ლე ო ბის მხრი დან მა ღა ლი პო ლი ტი კუ რი ნდო ბით 
აღ ჭურ ვი ლი ხე ლი სუფ ლე ბა გა ცი ლე ბით უფ რო თა ვი სუფ ლად, ეფექ ტი ა ნად და იძუ ლე
ბის გა რე შე ახორ ცი ე ლებს მმარ თვე ლო ბას. რაც უფ რო მა ღა ლია ნდო ბა, მით უფ რო 
მა ღა ლია მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბა და ეფექ ტუ რო ბა.   

ნდო ბის არ სე ბო ბა მო სახ ლე ო ბა ში აძ ლევს მთავ რო ბას გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზე 
გათ ვლი ლი სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ნე ბის მი
ე რი რე ფორ მის წარ მა ტე ბა და მდგრა დო ბა და მო კი დე ბუ ლია ფარ თო სა ზო გა დო ებ რივ 
და პო ლი ტი კურ კონ სე სუს ზე და მხარ და ჭე რა ზე, რაც ხშირ შემ თხვე ვა ში მო ი თხოვს 
მოკ ლე ვა დი ა ნი სარ გებ ლის მი ღე ბა ზე უა რის თქმას გრძელ ვა დი ა ნი მიღ წე ვე ბის თვის. შე
სა ბა მი სად, მა ღა ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ნდო ბის გა რე მო ში, სა დაც მო სახ ლე ო ბას სჯე რა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი კურ სის, შე საძ ლე ბე ლია რე ფორ მე
ბის არა მხო ლოდ სწო რად და გეგ მვა, გა ტა რე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა, არა მედ მიღ წე ვე
ბის და კონ კრე ტუ ლი შე დე გე ბის მდგრა დო ბის და გრძელ ვა დი ა ნო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.17  

ნდო ბა წარ მო ად გენს მო სახ ლე ო ბის მხრი დან კა ნონ მორ ჩი ლე ბის, არ სე ბუ ლი წე
სე ბი სა და რე გუ ლა ცი ე ბის  დაც ვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს წი ნა პი რო ბას, რაც ასე ვე ხე
ლი სუფ ლე ბის ლე გი ტი მა ცი ის სა კითხს უკავ შირ დე ბა. კა ნონ მორ ჩი ლე ბა ბევ რწი ლა დაა 
და მო კი დე ბუ ლი იმა ზე, თუ რამ დე ნად მა ღა ლია მა თი მიმ ღე ბი პი რე ბის მი მართ სა ზო
გა დო ებ რი ვი ნდო ბა და რწმე ნა, რომ არ სე ბუ ლი კა ნო ნე ბი ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბის
კე ნაა მი მარ თუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი კი ზრდის მა თი აღ სრუ ლე ბის პერ სპექ ტი ვას (მა გა ლი
თად, გა და სა ხა დე ბის გა დახ და ან საგ ზაო წე სე ბის დაც ვა). რაც უფ რო მა ღა ლია ნდო ბა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თა და სა კა ნონ მდებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ, მით უფ რო 

16იგივე,გვ.8

17დ.გიორფი,2013,„ინსტიტუციურინდობადაეკონომიკურიპოლიტიკა“,ცენტრალური
ევროპისუნივერსიტეტისპრესა,ბუდაპეშტი,წყაროინგლისურიდან
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დი დია მი ღე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბის ნე ბა ყოფ ლო ბი თი აღ სრუ ლე ბის და ცხოვ რე ბა ში გა
ტა რე ბის ნე ბა.18 

აღ სა ნიშ ნა ვია ასე ვე, რომ პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი სად მი ნდო ბა ხელს შე უ წყობს 
ისე თი ეკო ნო მი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბას, რო გო რე ბი ცაა ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო
ზიდ ვა, რაც უპი რო ბოდ ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სა წინ და რი ა. ნდო ბის ზრდა მო სახ ლე ო
ბა ში ხელს უწყობს პრო დუქ ტი უ ლო ბას, რაც ეკო ნო მი კუ რი წინ სვლის სტი მუ ლა ტო რი ა,19 
ის აფარ თო ვებს ეკო ნო მი კუ რი და გეგ მვის ჰო რი ზონტს და ზრდის ეკო ნო მი კურ დი ნა
მიზმს.

მო სახ ლე ო ბის პო ლი ტი კუ რი ნდო ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია კრი ზი სულ 
სი ტუ ა ცი ებ ში, რო გო რე ბიც არის ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტრო ფე ბი, ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი ან 
პო ლი ტი კუ რი არე უ ლო ბა. მთავ რო ბის უნა რი, მარ თოს კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბი, გა ნა
ხორ ცი ე ლოს მას ზე რე ა გი რე ბის წარ მა ტე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბი და, რაც ყვე ლა ზე მნიშ
ვნე ლო ვა ნი ა, ჩარ თოს ამ პრო ცეს ში სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც ნდო ბას გა მო უ ცხა დებს 
ხე ლი სუფ ლე ბას, წარ მო ად გენს მა თი ხე ლი სუფ ლე ბა ში დარ ჩე ნის და ხე ლახ ლა არ ჩე ვის 
წი ნა პი რო ბას. დი დი სტი ქი უ რი კა ტას ტრო ფე ბის შემ დეგ ნდო ბის ნაკ ლე ბო ბამ შე იძ ლე ბა 
შე ა ფერ ხოს სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ის მარ თვის და აღ დგე ნის პრო ცე სი, რაც დიდ ზი ანს 
მი ა ყე ნებს სა ზო გა დო ე ბას და ხელს შე უშ ლის მთავ რო ბის პრო აქ ტი უ ლი მოქ მე დე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ში.  

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნდო ბის დამ ყა რე ბას საკ მა ოდ დი დი დრო სჭირ დე ბა, საკ
მა ოდ ად ვი ლია მი სი და კარ გვა. შე სა ბა მი სად, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია არა მარ ტო 
იმა ზე მსჯე ლო ბა, თუ რა გავ ლე ნას ახ დენს ნდო ბა მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბა ზე და მის 
ეფექ ტი ა ნო ბა ზე, არა მედ იმა ზე და ფიქ რე ბა, თუ რა ზი ა ნის მო ტა ნა შე უძ ლია უნ დობ
ლო ბას.  უნ დობ ლო ბა იწ ვევს მო სახ ლე ო ბის მხრი დან კა ნო ნე ბის დაც ვის და აღ სრუ
ლე ბის ნე ბის არარ სე ბო ბას, ასე ვე კრი ზი სე ბის დროს მოქ მე დე ბის ინერ ტუ ლო ბას და 
გა და სა ხა დე ბის გან თა ვის არი დე ბის სურ ვილს, რაც შე იძ ლე ბა საკ მა ოდ ძვი რად და უჯ
დეს მთავ რო ბას. სა ზო გა დო ე ბის უნ დობ ლო ბა აფერ ხებს სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტებ
ში ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი რე სურ სის და პრო ფე სი ო ნა ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის ან მო ზიდ ვის 
შე საძ ლებ ლო ბას.20  

18ს.მარიენი(2011),„პოლიტიკურინდობისგაზომვადროსადასივრცეში“,მ.ჰუგი,ს.ზმერლი,
„პოლიტიკურინდობა-რატომაქვსკონტექსტსმნიშვნელობა(გვ.13-46),კოლჩესტერი:ECPR
Press,წყაროინგლისურიდან

19პ.დასგუპტა,„ნდობისსაკითხი:სოციალურიკაპიტალიდაეკონომიკურიგანვითარება“,
მომზადებულიაპრეზენტაციისთვისყოველწლიურსაბანკოკონფერენციაზეგანვითარების
ეკონომიკისშესახებ,სეული,ივნისი,2009,წყაროინგლისურიდან

20 ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, (2013),
„მთავრობაერთიშეხედვით“,2013,გვ.23,წყაროინგლისურიდან,ხელმისაწვდომია
http://dx.doi.org/10.1787/gov_glance-2013-en
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3. დას კვნა და რე კო მენ და ცი ე ბი -  სტრა ტე გი ე ბი პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის 
 გა საზ რდე ლად 

მო სახ ლე ო ბის მხრი დან პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მი მართ კრი ტი კუ ლად და ბა
ლი ნდო ბის პი რო ბებ ში ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის გაძ ლი ე რე ბის კენ 
მი მარ თუ ლი მოქ მე დე ბე ბის წარ მარ თვა, რად გან სწო რედ პო ლი ტი კუ რი ნდო ბა აყა ლი
ბებს მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან კო ლექ ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და კა ნო ნე ბის შეს რუ ლე
ბის სურ ვილს და მათ მზა ო ბას, ჩა ერ თონ პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის პრო ცეს ში. 
ცალ სა ხა ა, რომ მო ქა ლა ქე ე ბის მხრი დან ნდო ბის და კარ გვა იწ ვევს მო სახ ლე ო ბის პა
სი უ რო ბას, ნი ჰი ლიზმს, უი მე დო ბას, არ ჩევ ნებ ში და პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში მო ნა
წი ლე ო ბის გან თა ვის არი დე ბას, რაც თა ვის თა ვად ასუს ტებს ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი 
გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვას.

სა ხელ მწი ფო და პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მი მართ ნდო ბის გაზ რდის ეფექ ტი ა ნი 
სტრა ტე გი ე ბის და სა გეგ მად და გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან ვი ხი ლოთ 
ის ძი რი თა დი სტრა ტე გი ე ბი, რომ ლე ბიც  წარ მო ად გე ნენ მო ქა ლა ქე თა მო ლო დი ნებს პო
ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის და პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რე ბის მი მართ. 

ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (ეთ გო, ინგლ. 
Organization for Economic Cooperation and Development  OECD) მი ერ რე კო მენ დე ბუ ლია 
რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტრა ტე გი ა, რაც ხელს შე უ წყობ და პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის 
ზრდას და გაძ ლი ე რე ბას მო სახ ლე ო ბა ში: 

მთავ რო ბის მხრი დან სა ი მე დო ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა  რაც გუ ლის ხმობს მთავ რო
ბის უნარს, მი ნი მუ მამ დე და იყ ვა ნოს მო ქა ლა ქე ე ბის გა ურ კვევ ლო ბის ხა რის ხი მის მი ერ 
გა ტა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი მი მარ თუ ლე ბე ბის შე სა ხებ 
და იმოქ მე დოს თან მიმ დევ რუ ლი და პროგ ნო ზი რე ბა დი გზით. ამ თვალ საზ რი სით ევ რო
პის მრა ვალ ქვე ყა ნა ში აპ რო ბი რე ბულ საკ მა ოდ წარ მა ტე ბულ პრაქ ტი კას წარ მო ად გენს 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ სა კუ თა რი პო ლი ტი კუ რი პროგ რა მე ბის და მათ ში ასა
ხუ ლი ძი რი თა დი პრი ო რი ტე ტე ბის შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ფარ თო ინ ფორ მი რე ბა, რაც 
ზრდის მო სახ ლე ო ბის მი მართ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას და პა სუ ხის მგებ ლო ბას პო ლი ტი
კუ რი აქ ტო რე ბის მხრი დან. მა გა ლი თად, ევ რო პის ქვეყ ნებ ში ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი 
ონ ლა ინ პლატ ფორ მა   „ა მომ რჩევ ლის რჩე ვის აპ ლი კა ცი ა“ (Voter Advice Application), 
რო მელ შიც ინ ტეგ რი რე ბუ ლია არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პროგ
რა მუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი და პრი ო რი ტე ტე ბი. აპ ლი კა ცი ა ში ასა ხულ კითხ ვებ ზე პა სუ
ხის გა ცე მის გზით ამომ რჩე ველს ეძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბა, გა ეც ნოს მის შე ხე დუ ლე ბებ თან 
და პრი ო რი ტე ტებ თან ყვე ლა ზე ახ ლოს მდგომ პო ლი ტი კურ პარ ტი ას, რაც, ერ თი მხრივ, 
ზრდის მო ქა ლა ქის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას და გა აზ რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
შანსს არ ჩევ ნებ ზე და ასე ვე ხელს უწყობს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაძ ლი ე რე ბას. აღ
ნიშ ნუ ლი კი სა ი მე დო ო ბის ერ თერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბა ა.       
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ღი ა ო ბა, გამ ჭვირ ვა ლო ბა და ჩარ თუ ლო ბა ასე ვე წარ მო ად გენს პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის 
გაძ ლი ე რე ბის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს წი ნა პი რო ბას, რაც გუ ლის ხმობს პო ლი ტი
კუ რი მო თა მა შე ე ბის მხრი დან ისე თი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას, რო მელ შიც უზ რუნ ველ
ყო ფი ლია მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის და მო ნი ტო რინ გის 
პრო ცეს ში, ასე ვე მო სახ ლე ო ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის მაქ სი მა ლუ რი ხელ მი საწ ვდო მო ბა 
და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი სტრა ტე გია ძა ლი ან მჭიდ როდ არის და კავ ში
რე ბუ ლი სა ი მე დო ო ბას თან. გამ ჭვირ ვა ლო ბის თვის კრი ტი კუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ 
ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც მო სახ ლე ო ბის თვი საა ხელ მი საწ ვდო მი, იყოს მათ თვის გა სა გე
ბი, სა სარ გებ ლო და გა მო სა დე გი. მა გა ლი თად, სა ინ ტე რე სო პრაქ ტი კაა ბრა ზი ლი ა ში, 
სა დაც სპე ცი ა ლუ რად შექ მნი ლი გამ ჭვირ ვა ლო ბის პორ ტა ლის სა შუ ა ლე ბით მო სახ ლე
ო ბას აქვს შე საძ ლებ ლო ბა, გა ეც ნოს სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის შე სა ხებ გა მოქ ვეყ ნე ბულ 
მო ნა ცე მებს, რაც აძ ლი ე რებს სა მო ქა ლა ქო კონ ტროლს მთავ რო ბის მი ერ გა და სა ხა დე
ბის გა ხარ ჯვის პრო ცეს ზე და აძ ლევს მო ქა ლა ქეს ნე ბის მი ერ ინ ფორ მა ცი ას მის თვის 
სა ინ ტე რე სო სა ხელ მწი ფო ხარ ჯე ბის შე სა ხებ.  მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ ლო ბის ხა რის ხის 
გაზ რდის თვალ საზ რი სით სა ინ ტე რე სო პრაქ ტი კას წარ მო ად გენს მად რიდ ში შექ მნი
ლი პლატ ფორ მა სა ხე ლად „გა დაწყ ვი ტე, მად რი დო“ (Decide Madrid), რო მე ლიც ქა ლა ქის 
მცხოვ რებ ლებს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, უშუ ა ლოდ ჩა ერ თონ ბი უ ჯე ტის პრი ო რი ტე ტე ბის 
დად გე ნის პრო ცეს ში 100 მი ლი ო ნი ევ როს ბი უ ჯე ტის თვის. ამ პლატ ფორ მის სა შუ ა ლე
ბით მო სახ ლე ო ბას შე უძ ლია ქა ლა ქის სა ჭი რო ე ბე ბის და პრი ო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრა 
და, შე სა ბა მი სად, მთავ რო ბის თვის რო გორც კონ კრე ტუ ლი პროგ რა მის შე თა ვა ზე ბა, 
ასე ვე პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ზე მო ნი ტო რინ გის გა წე ვა. 

მო სახ ლე ო ბის სა ჭი რო ე ბე ბის მი მართ მგრძნო ბე ლო ბა და მათ ზე რე ა გი რე ბის უნა რი, 
რაც გუ ლის ხმობს მო სახ ლე ო ბის თვის ხელ მი საწ ვდო მი, ეფექ ტი ა ნი, მათ სა ჭი რო ე ბა ზე 
და მო ლო დი ნებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას. გარ და იმი სა, რომ მო
სახ ლე ო ბას აქვს მო თხოვ ნი ლე ბა, მო უს მი ნოს მთავ რო ბამ და პო ლი ტი კურ მა მო თა მა
შე ებ მა, მას ასე ვე გა აჩ ნია მო ლო დი ნი, რომ მის მი ერ გახ მო ვა ნე ბულ სა ჭი რო ე ბებს და 
პრი ო რი ტე ტულ სა კი თხებს მოჰ ყვე ბა შე სა ბა მი სი რე ა გი რე ბა. მო სახ ლე ო ბის თვის პრი ო
რი ტე ტულ სა ჭი რო ე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის არარ სე ბო ბა ან სიმ წი რე იწ ვევს 
პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის უპი რო ბო დაქ ვე ი თე ბას. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია პო ლი ტი
კუ რი პრი ო რი ტე ტე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თვა, მათ მი ერ გახ
მო ვა ნე ბულ პრობ ლე მებ ზე რე ა გი რე ბა. 

პა ტი ოს ნე ბა პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის მო სა პო ვებ ლად ერ თერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე
ლო ვა ნი და გა დამ წყვე ტი კომ პო ნენ ტი ა. იმის თვის, რომ მოხ დეს ხე ლი სუფ ლე ბის და 
პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის აღი ა რე ბა სუფ თა, სა მარ თლი ან და გამ ჭვირ ვა ლე მო თა
მა შედ, აუ ცი ლე ბე ლია პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის ქცე ვის ფარ თო სტან დარ ტებ თან 
და პრინ ცი პებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა, რაც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ინ ტე რე სე ბის დაც ვი სა და კო რუფ ცი ის აღ მოფხ ვრის კენ.  მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლო ში 
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მო ქა ლა ქე ე ბი იყე ნე ბენ სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის სამ სა ხუ რის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო
ე ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბულ სა ბი უ ჯე ტო მო ნი ტო რის პლატ ფორ მას, რო მე ლიც შე საძ ლებ
ლო ბას აძ ლევს მო ქა ლა ქე ებს, ინ ტერ ნე ტით გა ა კონ ტრო ლონ, თუ რო გორ იხარ ჯე ბა 
სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბი, ასე ვე გა ნა ცხა დონ მათ თვის ცნო ბი ლი კო რუფ ცი ის ფაქ ტე ბის 
შე სა ხებ და მი უ თი თონ, თუ რო მე ლი სა ხელ მწი ფო უწყე ბის გა კონ ტრო ლე ბა და შე მოწ
მე ბა სურთ აუ დი ტის სამ სა ხუ რის მხრი დან. 

პო ლი ტი კუ რი ნდო ბის გაზ რდა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კა და მიდ გო მე ბი სრუ
ლი ად ახალ მუხტს და პერ სპექ ტი ვას შე მო ი ტანს სა ჯა რო მმარ თვე ლო ბის საქ მე ში. 
მო ქა ლა ქე თა ნდო ბის ზრდა გა აძ ლი ე რებს მო ქა ლა ქე თა და სა ხელ მწი ფოს შო რის სო
ცი ა ლუ რი კონ ტრაქ ტის ცნე ბას, რომ ლის დრო საც მო ქა ლა ქე იქ ნე ბა აღ ქმუ ლი არა 
მხო ლოდ რო გორც გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლი და კა ნო ნის შემ სრუ ლე ბე ლი, არა მედ 
სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის გან საზ ღვრის უშუ ა ლო მო ნა წი ლეც, რო მე ლიც თა ნამ შრომ
ლობს სა ხელ მწი ფოს თან პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში. 
მო ქა ლა ქე ე ბის მხარ და ჭე რის და ნდო ბის მო სა პო ვებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია ყვე ლა პო ლი
ტი კუ რი მო თა მა შე, მათ შო რის ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბი, იყოს მაქ სი მა ლუ რად ინ კლუ ზი უ რი, გამ ჭვირ ვა ლე, მგრძნო ბი ა რე მო ქა ლა
ქე თა პრი ო რი ტე ტუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის მი მართ და მაქ სი მა ლუ რად იმოქ მე დოს მო ქა ლა
ქე თა პრი ო რი ტე ტე ბის შე სა ბა მი სად. ნდო ბის მნიშ ვნე ლო ბის აღი ა რე ბა, უფ რო კარ გად 
გა აზ რე ბა და მის გაზ რდა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბი უპი რო ბოდ და ეხ მა რე ბა 
ხე ლი სუფ ლე ბას მმარ თვე ლო ბის ეფექ ტი ან წარ მარ თვა ში, გრძელ ვა დი ა ნი და შე დეგ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის და პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რი გის უკეთ 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის საქ მე ში.    
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შე მოკ ლე ბა ნი:

პო ლიტ სპექ ტრი  პო ლი ტი კუ რი სპექ ტრი 

პო ლიტ ძა ლე ბი  პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბი

ცეს კო  ცენ ტრა ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო მი სია

ენმ  ერ თი ა ნი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო ბა 

ვე ნე ცი ის კო მი სია  ევ რო პუ ლი კო მი სია სა მარ თლის მეშ ვე ო ბით დე მოკ რა
ტი ის და სა ცა ვად 

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)   ევ რო პა ში უშიშ
რო ე ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცია (ე უ თო)

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)  ეუ თოს დე
მოკ რა ტი უ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ოფი სი 

 1. შე სა ვა ლი 

სა ქარ თვე ლო 2020 და, შე საძ ლო ა, მომ დევ ნო 4 წლის მთა ვა რი პო ლი ტი კუ რი მოვ
ლე ნის  სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის მო ლო დინ ში ა, რო მელ მაც ქვეყ ნის უმაღ ლე სი 
წარ მო მად გენ ლო ბი თი სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნოს შემ დეგ არ ჩევ ნე ბამ დე უნ და გან
საზ ღვროს პო ლი ტი კურ ძალ თა ბა ლან სი, მა თი გავ ლე ნა და ძა ლა უფ ლე ბის გა და
ნა წი ლე ბა. სა არ ჩევ ნო სის ტე მა1, რო გორც პარ ლა მენ ტის ფორ მი რე ბის და მან და ტე
ბის გა ნა წი ლე ბის გან მსაზ ღვრე ლი წე სი, მწვა ვე და პი რის პი რე ბის მი ზე ზი ა, რად გან 
სწო რედ მას ზეა და მო კი დე ბუ ლი, მო სახ ლე ო ბის მი ერ არ ჩევ ნებ ში გა მო ხა ტუ ლი ნე ბა 
რო გორ აი სა ხე ბა პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბი სათ ვის მი კუთ ვნე ბულ მან და ტე ბის რა ო დე ნო
ბა ზე. სა არ ჩევ ნო სის ტე მის მნიშ ვნე ლო ბას, თა ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში, ხა ზი გა უს ვა 
სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო მაც: „სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბი გა ნა პი რო
ბებს სა არ ჩევ ნო ხმე ბი სა და შე სა ბა მი სი მან და ტე ბის... ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბას, 
გან საზ ღვრავს მი ღე ბუ ლი ხმე ბის მან და ტად გარ დაქ მნის პრო ცესს.“2 შე სა ბა მი სად, ეს 
სა კი თხი გან მსაზ ღვრე ლია პო ლი ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის მო პო ვე ბის თვის. სა არ ჩევ ნო 

1ავტ.კოლექტივი,რედ.ა.დემეტრაშვილი-„კონსტიტუციურისამართლისსახელმძღვა-
ნელო“,გვ.158-https://bit.ly/378iPYE

2 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს
მოქალაქეებიუჩანანუაშვილიდამიხეილშარაშიძესაქართველოსპარლამენტისწინააღმდეგ“,
II,16-http://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=969
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სის ტე მის მნიშ ვნე ლო ბას კარ გად წარ მო ა ჩენს ის, რომ ერ თი და იმა ვე პო ლი ტი კუ რი 
სუ ბი ექ ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, ამომ რჩე ველ თა უც ვლე ლი მხარ და ჭე რის პი რო ბებ ში, 
სხვა დას ხვა სა არ ჩევ ნო სის ტე მით ჩა ტა რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბი გან სხვა ვე ბულ პო ლი ტი
კურ შე დეგს აჩ ვე ნებს.3 

მა ჟო რი ტა რუ ლი, პრო პორ ცი უ ლი და შე რე უ ლი სა ა არ ჩევ ნო მო დე ლე ბის მრა ვა ლი 
ვა რი ა ცია არ სე ბობს. უდა ვო ა, რომ სრულ ყო ფი ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მა არ არ სე ბობს, 
ყვე ლა მო დელს აქვს რო გორც და დე ბი თი, ისე უარ ყო ფი თი მხა რე. სა არ ჩევ ნო პრინ
ცი პე ბის4 დაც ვის პი რო ბებ ში, ვე ნე ცი ის კო მი სია არც ერთ სა არ ჩევ ნო სის ტე მას არ 
ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას.5 თუმ ცა კონ კრე ტუ ლი პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ სტის გათ ვა ლის
წი ნე ბით შე საძ ლე ბე ლია ად გი ლობ რივ გა მოწ ვე ვებ ზე სა პა სუ ხოდ ადეკ ვა ტუ რი და შე და
რე ბით სა მარ თლი ა ნი მო დე ლის გა მოკ ვე თა. 

სა ქარ თვე ლო ში სა არ ჩევ ნო სის ტე მის მო დე ლის შეც ვლა დი დი ხა ნია დგას დღის 
წეს რიგ ში. არ სე ბუ ლი სის ტე მის ნაკ ლო ვა ნე ბებ ზე პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბი და სა მო ქა
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა მუდ მი ვად მი უ თი თებ დნენ, რად გან მოქ მე დი შე რე უ ლი მო დე ლი 
ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ამომ რჩე ველ თა ხმე ბის სა მარ თლი ან გარ და სახ ვას სა პარ ლა მენ ტო 
მან და ტებ ში.6 2018 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა კონ სტი ტუ ციო რე ფორ მის ფარ გლებ ში, 
ხე ლი სუფ ლე ბამ უპა სუ ხა მრა ვალ წლი ან მო თხოვ ნას და შე მო ი ღო სრუ ლად პრო პორ ცი
უ ლი სის ტე მა7, თუმ ცა არ გა ავ რცე ლა 2020 წელს ჩა სა ტა რე ბელ არ ჩევ ნებ ზე. პრო პორ
ცი უ ლი სის ტე მის შე მო ღე ბას  და დე ბი თი, ხო ლო გა და დე ბას  უარ ყო ფი თი შე ფა სე ბა 
მოჰ ყვა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გან.8

სა არ ჩევ ნო მო დე ლის სა კითხ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ წვა ვე ბო ლო პე რი ოდ ში შე ი ძი
ნა, მას შემ დეგ, რაც 2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის სრუ ლად პრო პორ ცი უ ლი 
სის ტე მით ჩა ტა რე ბის შე სა ხებ, 2019 წლის 20 ივ ნი სის მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ და პი რე ბუ

3ავტ.კოლექტივი,რედ.ა.დემეტრაშვილი-„კონსტიტუციურისამართლისსახელმძღვანელო“,
გვ. 172; ასევე, საარჩევნო სისტემები და შედეგის ცვლილება განსხვავებული საარჩევნო
ფორმულებისგამოყენებისას,იხ.: საქართველოსპარლამენტი - „საარჩევნოსისტემები“,გვ.
3-30-ttp://www.parliament.ge/files/1055_16721_957521_saarchevno_sistemebi.pdf

4EuropeanCommissionforDemocracythroughLaw(VeniceCommission)–CodeofGoodPractice
inElectoralMatters,GuidelinesAndExplanatoryReport,I.PrinciplesofEurope’selectoralheritage-
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev2-cor-e

5იქვე,II-Conditionsforimplementingtheseprinciples,para.4

6„საარჩევნოსისტემისრეფორმასთანდაკავშირებითარასამთავრობოორგანიზაციებისდა
პოლიტიკურიპარტიებისმიმართვასაქართველოსპარლამენტს“-
http://old.isfed.ge/main/904/geo/

7საქართველოსკონსტიტუცია,მუხ.37.2-https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35

8არასამთავრობოორგანიზაციებისგანცხადება-
https://emc.org.ge/ka/products/saarchevno-sistemaze-mmartveli-partiis-gadatsqvetileba-miughebelia
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ლი სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბი პარ ლა მენ ტმა ჩა აგ დო.9 შე სა ბა მი სად, ძა ლა ში დარ ჩა 
კონ სტი ტუ ცი ის გარ და მა ვა ლი დე ბუ ლე ბით დად გე ნი ლი, მოქ მე დი შე რე უ ლი სა არ ჩევ ნო 
მო დე ლი.

არ სე ბუ ლი წე სი მი უ ღე ბე ლია ოპო ზი ცი უ რი პო ლი ტი კუ რი სპექ ტრი სათ ვის. სა კონ
სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის ჩაგ დე ბას საპ რო ტეს ტო აქ ცი ე ბი და მწვა ვე და პი რის პი რე ბა 
მოჰ ყვა. მხა რე თა შო რის დი ა ლო გის ხელ შე წყო ბის ინი ცი ა ტი ვა დიპ ლო მა ტი ურ მა კორ
პუს მა წა მო ა ყე ნა და, მა თი ორ გა ნი ზე ბით, მხა რე ე ბი მო ლა პა რა კე ბის მა გი დას მი უს
ხდნენ. ამ ფორ მატ ში წარ მოდ გე ნი ლია ორი წი ნა და დე ბა: ოპო ზი ცი ის პრო ექ ტი  ე.წ. 
„გერ მა ნუ ლი მო დე ლი“ და მმარ თვე ლი პარ ტი ის ინი ცი ა ტი ვა  მა ჟო რი ტა რუ ლი მან და
ტე ბის შემ ცი რე ბის შე სა ხებ. 

ამ ეტაპ ზე არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლე ბა მოვ
ლე ნე ბის სა მი შე საძ ლო გან ვი თა რე ბა: არ სე ბუ ლი მო დე ლის ძა ლა ში დარ ჩე ნა, ოპო ზი ცი ის 
პრო ექ ტი  ე.წ. გერ მა ნუ ლი მო დე ლი და ხე ლი სუფ ლე ბის ინი ცი ა ტი ვა  მა ჟო რი ტა რუ ლი 
მან და ტე ბის შემ ცი რე ბის შე სა ხებ. სწო რედ ეს პრო ექ ტე ბი, 2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნე ბი სათ ვის შე საძ ლო სცე ნა რე ბია გან ხილ ვის სა გა ნი წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტში, 
რომ ლის მი ზა ნია წარ მოდ გე ნი ლი ინი ცი ა ტი ვე ბის შე ფა სე ბა კონ სტი ტუ ცი უ რო ბი სა და არ
სე ბულ პო ლი ტი კურ გა მოწ ვე ვებ ზე ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბის კუ თხით. ამი სათ ვის სა მა გი
დო კვლე ვის ფარ გლებ ში გა ა ნა ლიზ და არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი სუ რა თი, ცეს კოს მო ნა
ცე მე ბი, სა მარ თლებ რი ვი ჩარ ჩო, აკა დე მი უ რი და კვლე ვი თი ლი ტე რა ტუ რა ამ სა კითხ ზე.

 2. გან სა ხილ ვე ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მის  
 მო დე ლე ბი 2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო  
 არ ჩევ ნე ბი სათ ვის     

2.1. არ სე ბუ ლი სა არ ჩევ ნო მო დე ლი
მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი და პი რის პი რე ბის ფონ ზე, ხე ლი სუფ ლე ბა სა და ოპო ზი ცი ას 

შო რის შე თახ მე ბის მიღ წე ვის სირ თუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2020 წლის არ ჩევ ნე ბი სათ
ვის, შე საძ ლო ა, ძა ლა ში დარ ჩეს არ სე ბუ ლი შე რე უ ლი მო დე ლი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, 
პარ ლა მენ ტი შედ გე ბა პრო პორ ცი უ ლი სის ტე მით  77 და მა ჟო რი ტა რუ ლი სის ტე მით 
არ ჩე უ ლი 73 წევ რი სა გან.10

9ინფორმაციაკენჭისყრისშედეგებზე-https://bit.ly/2SxFiKL
კანონპროექტი:„საქართველოსკონსტიტუციაშიცვლილებისშეტანისშესახებ“საქართველოს
კონსტიტუციურკანონშიცვლილებისშეტანისთაობაზე“-
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18526

10  საქართველოს კონსტიტუციური კანონი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების
შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანისთაობაზე“,
მუხ.1.2-https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4110673?publication=0
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სა არ ჩევ ნო სის ტე მის სა კი თხი გან ხილ ვის სა გა ნი იყო 1995 წელს, კონ სტი ტუ ცი ის 
მი ღე ბის დრო საც. სა ბო ლო ოდ, შე რე ულ მო დელს მი ე ნი ჭა უპი რა ტე სო ბა. პირ ვან დე ლი 
ნორ მით პრო პორ ცი უ ლი მან და ტე ბის რა ო დე ნო ბა ბევ რად აღე მა ტე ბო და მა ჟო რი ტა
რულს (150/85).11 შე სა ბა მი სად, პო ლი ტი კუ რი ძა ლე ბის მი ერ პარ ტი უ ლი მხარ და ჭე რის 
მხრივ წა რუ მა ტებ ლო ბა, მა ჟო რი ტა რუ ლი მან და ტე ბით ნაკ ლე ბად კომ პენ სირ დე ბო და. 
და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა მოწ ვე ვის სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო შე რე უ ლი 
სის ტე მით იყო არ ჩე უ ლი. 

დღეს მოქ მე დი სის ტე მით, პრო პორ ცი უ ლი (77) და მა ჟო რი ტა რუ ლი (73) კვო ტა თით
ქმის თა ნა ბა რი ა.12 პარ ტი ის კუთ ვნი ლი მან და ტე ბის რა ო დე ნო ბის და სად გე ნად, პრო
პორ ცი უ ლი და მა ჟო რი ტა რუ ლი კენ ჭის ყრის რე ზულ ტა ტი ცალ ცალ კე ით ვლე ბა და 
ჯამ დე ბა. შე დე გად, მა ღა ლი ელექ ტო რა ლუ რი ლე გი ტი მა ცი ის არ მქო ნე პარ ტი ა საც კი 
შე უძ ლია სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ში უმ რავ ლე სო ბის მო პო ვე ბა და ქვეყ ნის მარ თვა. 
სწო რედ ამი ტომ, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და პო ლიტ სპექ ტრის უმე ტე სი ნა წი
ლი დი დი ხა ნია სა უბ რო ბენ არ სე ბუ ლი სის ტე მის ნაკ ლო ვა ნე ბებ სა და სრუ ლად პრო პორ
ცი ულ სის ტე მა ზე გა დას ვლის სა ჭი რო ე ბა ზე.13 პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი ერ მი ღე ბულ 
ხმებ სა და სა პარ ლა მენ ტო მან და ტებს შო რის წარ მოქ მნი ლი დის პრო პორ ცია თით ქმის 
ყო ველ თვის მმარ თვე ლი ძა ლის სა სარ გებ ლო და ა. 2008 და 2016 წლე ბის სა პარ ლა მენ
ტო არ ჩევ ნებ ზე დის პრო პორ ცი ამ მან და ტებ სა და ხმებს შო რის 20% ან მე ტი შე ად გი ნა, 
ორი ვე ჯერ ზე მმარ თვე ლი გუნ დის სა სარ გებ ლოდ. 2008 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ
ნებ ზე ენმ–მ მი ი ღო ხმე ბის 59% პრო პორ ცი უ ლი არ ჩევ ნე ბით, მაგ რამ, მა ჟო რი ტა რუ ლი 
მან და ტე ბის და მა ტე ბით, სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ში ად გი ლე ბის 79%  სა კონ სტი ტუ
ციო უმ რავ ლე სო ბა მო ი პო ვა (150 ად გი ლი დან 118). 2016 წელს, ქარ თულ მა ოც ნე ბამ, 
49%ი ა ნი ელექ ტო რა ლუ რი მხარ დაჭ რით, მან და ტე ბის 77% (150 ად გი ლი დან 115) მი ი ღო 
მა ჟო რი ტა რე ბის  და მა ტე ბის ხარ ჯზე.14 

არ სე ბუ ლი სის ტე მის უმ თავ რე სი ნაკ ლია ისა ა, რომ ამომ რჩე ველ თა მხარ და ჭე რა  
სა მარ თლი ა ნად არ არის ასა ხუ ლი პარ ტი ე ბის სა პარ ლა მენ ტო მან და ტებ სა და, შე სა ბა
მი სად, მათ პო ლი ტი კურ ძა ლა უფ ლე ბა ზე. ამ მო დე ლის მეშ ვე ო ბით, პო ლი ტი კუ რი სუ ბი

11ვ.ბაბეკი-კონსტიტუციისშემუშავებადამიღებასაქართველოში(1993-1995),გვ.109-111-
http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/203880/1/KonstituciisShemushavebaDaMigebaSaqartveloshin.pdf
122008წლისსაკონსტიტუციოცვლილებებით,რომელიც2011წელსგაუქმდა,პროპორციული
და მაჟორიტარული მანდატების რაოდენობა თანაბარი იყო. იხ.: საქართველოს
კონსტიტუციურიკანონი„საქართველოსკონსტიტუციაშიცვლილებებისშეტანისშესახებ“,
მუხ.1.1.-https://matsne.gov.ge/ka/document/view/20692?publication=0
13„საარჩევნოსისტემისრეფორმასთანდაკავშირებითარასამთავრობოორგანიზაციებისდა
პოლიტიკურიპარტიებისმიმართვასაქართველოსპარლამენტს“-
http://www.isfed.ge/main/904/geo/

14საკონსტიტუციოკომისიისმუშაობისშეფასება-არასამთავრობოებისმიმართვავენეციის
კომისიას,გვ.7-http://old.isfed.ge/main/1222/geo/
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ექ ტე ბის  ძა ლა უფ ლე ბა არ შე ე სა ბა მე ბა მის ელექ ტო რა ლურ მხარ და ჭე რას. არ სე ბუ ლი 
სის ტე მის  წყა ლო ბით, მმარ თვე ლი ძა ლა (ახ ლა  „ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ და ად რე  ენმ) 
იმა ზე მეტ პო ლი ტი კურ გავ ლე ნას იღებს, ვიდ რე პარ ტი უ ლი მხარ და ჭე რის შე სა ბა მი
სად ეკუთ ვნის. არ სე ბუ ლი მო დე ლი სა სარ გებ ლოა ხე ლი სუფ ლე ბა ში მყო ფი ძა ლი სათ ვის 
და ნაკ ლებ შანსს უტო ვებს შე და რე ბით პა ტა რა პარ ტი ებს. ამ დე ნად, ლო გი კუ რი ა, რომ 
ამ ჟა მინ დელ ოპო ზი ცი ა საც, ხე ლი სუფ ლე ბა ში ყოფ ნი სას, არ ეთ მო ბო და მან და ტე ბის გა
ნა წი ლე ბის ეს წე სი. 

მა ჟო რი ტა რუ ლი და პრო პორ ცი უ ლი მან და ტე ბის რა ო დე ნო ბა თით ქმის თა ნა ბა რი ა. 
რაც მე ტია მა ჟო რი ტა რუ ლი კომ პო ნენ ტი, მით ნაკ ლე ბა დაა და ცუ ლი პრო პორ ცი უ ლი 
წარ მო მად გენ ლო ბის პრინ ცი პი. მა ჟო რი ტა რიზ მის დი დი წი ლის გა მო, მოქ მედ სა არ ჩევ
ნო სის ტე მას სხვა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბიც აქვს, მათ შო რის: ხელს არ უწყობს ქალ თა წარ მო
მად გენ ლო ბას15; მმარ თვე ლი ძა ლის და ბა ლან სე ბას; ამომ რჩე ველ თა და კარ გუ ლი ხმე ბის 
შემ ცი რე ბას და სხვ. 

ვე ნე ცი ის კო მი სი ა, სა არ ჩევ ნო სის ტე მის შე ფა სე ბი სას, ყო ველ თვის ით ვა ლის წი ნებს 
ად გი ლობ რივ სპე ცი ფი კას, რად გან იგი კონ კრე ტუ ლი ქვეყ ნის პო ლი ტი კუ რი ტრა დი ცი ის 
და პარ ტი უ ლი სის ტე მის კონ ტექ სტში უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს და არა იზო ლი რე ბუ ლად.16

ჩვენს რე ა ლო ბა ში, პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცის დი დი ნა წი ლის მსგავ სად, გა მოწ ვე ვას 
წარ მო ად გენს მმარ თვე ლი პარ ტი ის დი დი ძა ლა უფ ლე ბის და ბა ლან სე ბა და მკვეთ რად 
პო ლა რი ზე ბულ სივ რცე ში მე ტი პლუ რა ლიზ მის შე მო ტა ნა, პარ ტი ე ბის გაძ ლი ე რე ბა, რა
საც ვერ პა სუ ხობს არ სე ბუ ლი სა არ ჩევ ნო მო დე ლი. გა მოც დი ლე ბა ადას ტუ რებს, რომ 
პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში, სუს ტი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პი რო ბებ ში,  პრობ ლე მუ რია 
შე რე უ ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მის გა მო ყე ნე ბა, რად გან პრო პორ ცი ულ ზე მა ჟო რი ტა რუ ლი 
მან და ტე ბის და მა ტე ბა უზ რუნ ველ ყოფს სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ში მმარ თვე ლი პარ
ტი ის მი ერ უმ რავ ლე სო ბის (შე საძ ლო ა, სა კონ სტი ტუ ციო უმ რავ ლე სო ბი საც) მო პო ვე
ბას.17 

ვე ნე ცი ის კო მი სი ის პო ზი ცი ას ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბიც იზი ა რე ბენ. კონ კრე ტუ
ლი წე სის კონ სტი ტუ ცი უ რო ბა ზე მსჯე ლო ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია მი სი გა მო ყე
ნე ბის პრაქ ტი კა. არ სე ბუ ლი მო დე ლი, დო მი ნან ტი მმარ თვე ლი პარ ტი ის პი რო ბებ ში, 
უსა მარ თლო შე დეგს იძ ლე ვა, რად გან სა ხე ლი სუფ ლებო პარ ტი ა, რო გორც წე სი, იგებს 

15EuropeanCommissionforDemocracythroughLaw(VeniceCommission)–CompilationofVenice
CommissionOpinionsAndReportsconcerningElectoralSystems,(CDL-AD(2009)029-Reporton
theImpactofElectoralSystemsonWomen’sRepresentationinPolitics(para.111)),p.22–
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2019)001-e

16იქვე-(CDL-AD(2017)012RepublicofMoldova–JointOpiniononthedraftlawsonamendingand
completingcertainlegislativeacts(electoralsystemfortheelectionoftheParliament-para.26),p.4

17კ.კიღურაძე-„საარჩევნოსისტემები-საერთაშორისოგამოცდილება“-
https://emc.org.ge/ka/products/saarchevno-sistemebi-saertashoriso-gamotsdileba
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უმე ტეს მა ჟო რი ტა რულ სა არ ჩევ ნო ოლქს, ან თით ქმის ყვე ლას. შე სა ბა მი სად, მა ჟო რი
ტა რუ ლი და პრო პორ ცი უ ლი მან და ტე ბის მე ქა ნი კუ რი შეკ რე ბის წე სი უპი რა ტე სო ბას 
აძ ლევს მმარ თველ ძა ლას.18

2.2. ოპო ზი ცი ის ინი ცი ა ტი ვა - ე. წ. „გერ მა ნუ ლი მო დე ლი“  
ოპო ზი ცი ის ინი ცი ა ტი ვა  „გერ მა ნუ ლი მო დე ლი“ შე რე უ ლი წევ რო ბის პრო პორ ცი უ

ლი, და მო კი დე ბუ ლი (Mixedmember proportional) სა არ ჩევ ნო სის ტე მის ნა ირ სა ხე ო ბა ა. ამ 
მო დელ ში შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია რო გორც მა ჟო რი ტა რუ ლი, ისე პრო პორ ცი უ ლი არ ჩევ ნე ბი, 
მაგ რამ სა პარ ლა მენ ტო მან და ტე ბის გა ნა წი ლე ბი სას გან მსაზ ღვრე ლია პრო პორ ცი უ ლი 
წარ მო მად გენ ლო ბა (პრო პორ ცი უ ლი სის ტე მის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი ხმე ბი). ინი ცი ა
ტი ვა გუ ლისხ მობს 2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბას ე.წ. „გერ მა ნუ ლი 
მო დე ლით“, რო მე ლიც აღე ბუ ლია გერ მა ნუ ლი პრაქ ტი კი დან და მო დი ცი ფი რე ბუ ლია სა
ქარ თვე ლოს სპე ცი ფი კის თვის.19 ამ მო დე ლით, ინი ცი ა ტო რე ბი მთა ვა რი ამო ცა ნის  სა
მარ თლი ა ნი არ ჩევ ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას ცდი ლო ბენ.20 ოპო ზი ცი ის კა ნონ პრო ექ ტის 
გან მარ ტე ბი თი ბა რა თის თა ნახ მად, სა არ ჩევ ნო კა ნონ მდებ ლო ბის რე ფორ მა არის იმის 
წი ნა პი რო ბა, რომ სა მარ თლი ა ნად იყოს წარ მოდ გე ნი ლი სა ქარ თვე ლოს ამომ რჩევ ლის 
ნე ბა და მა თი ნე ბის პრო პორ ცი უ ლად გა და ნა წილ დეს მან და ტე ბი.21 ეს მო დე ლი ით ვა
ლის წი ნებს, რომ ყვე ლა პარ ტია მი ღე ბუ ლი ხმე ბის პრო პორ ცი უ ლად იქ ნე ბა წარ მოდ
გე ნი ლი პარ ლა მენ ტში (იც ვლე ბა მან და ტე ბის გა ნა წი ლე ბის წე სი, მაგ რამ ისე, რომ იგი 
შე ე სა ბა მე ბო დეს 2017 წლის 13 ოქ ტომ ბრის კონ სტი ტუ ცი უ რი კა ნო ნის მე2 მუხ ლის 
მე9 პუნ ქტით დად გე ნილ სა არ ჩევ ნო სის ტე მას.22

18ბ.ლოლაძე-„გერმანულისაარჩევნომოდელიდამისისაქართველოშიიმპლემენტაცია
(ანალიზი)“,ღიასაზოგადოებისფონდი,2019წ.,გვ.14-https://bit.ly/2Q0VeDE

19ოპოზიციისკანონპროექტიდეტალურადიხ.:საქართველოსორგანულიკანონისპროექტი
„საქართველოსორგანულკანონში„საქართველოსსაარჩევნოკოდექსი“ცვლილებისშეტანის
შესახებ“-
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/238094?

20დავითუსუფაშვილისგანცხადება-https://bit.ly/2tV6U2i

21  განმარტებითი ბარათი „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო
კოდექსში“ცვლილებისშეტანისშესახებკანონისპროექტზე“,გვ.1-
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/238095?

22  ოპოზიციის ინიციატივა ასევე ითვალისწინებს მრავალმანდატიანი მაჟორიტარული
ოლქებისშემოღებას,რაცხელისუფლებისწინააღმდეგობასწააწყდა,ამასთანამინიციატივას
კონსტიტუციურობისპრობლემაარაქვს.წინამდებარედოკუმენტისშეზღუდულიფორმატის
გამო, მასზე არ შევაჩერებთ ყურადღებას. იხ.: განმარტებითი ბარათი „საქართველოს
ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსში“ ცვლილების შეტანის შესახებ
კანონისპროექტზე”,გვ.3-https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/238095?
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პირ ვე ლი სა კი თხი ამ მო დე ლის შე სა ხებ კონ სტი ტუ ცი ას თან მის შე სა ბა მი სო ბას ეხე
ბა, რაც  ინ ტერ პრე ტა ცი ის სა გა ნი ა. ორი ვე პო ზი ცი ას ჰყავს მხარ დამ ჭე რე ბი. კონ
სტი ტუ ცი ით ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად გან საზ ღვრუ ლი ა, რომ გვაქვს შე რე უ ლი სა არ ჩევ ნო 
სის ტე მა. ამ მო დელ ში, მან და ტე ბის გა ნა წი ლე ბის წე სის მი ხედ ვით, არ სე ბობს: შე რე უ ლი 
მა ჟო რი ტა რუ ლი (mixedmember majoritarian system) და შე რე უ ლი პრო პორ ცი უ ლი (mixed
member proportional system) სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბი, რა საც კონ სტი ტუ ცია პირ და პირ და 
უშუ ა ლოდ არ ად გენს.

ავ ტო რე ბის აზ რით, ინი ცი ა ტი ვა სრუ ლად თავ სე ბა დია კონ სტი ტუ ცი ას თან და მი
სი იმ პლე მენ ტა ცი ი სათ ვის მხო ლოდ სა არ ჩევ ნო კო დექ სის ცვლი ლე ბაა სა ჭი რო. მან
და ტე ბის გა ნა წი ლე ბის პრო პორ ცი უ ლი წე სი შე იძ ლე ბა გავ რცელ დეს არა მხო ლოდ 77
ზე, არა მედ მთლი ა ნად, 150 მან დატ ზე, იმ პი რო ბით, რომ კონ სტი ტუ ცი ით დად გე ნი ლი 
პრო პორ ცია არ და ირ ღვე ვა.23 ოპო ზი ცი ას მი აჩ ნი ა, რომ წარ მოდ გე ნი ლი მო დე ლი არ 
არის იდე ა ლუ რი, მაგ რამ ოპ ტი მა ლუ რი გა მო სა ვა ლია პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სი დან, კონ
სტი ტუ ცი ის შეც ვლის გა რე შე.

ხე ლი სუფ ლე ბის მთა ვა რი არ გუ მენ ტი ოპო ზი ცი ის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მო დე
ლის წი ნა აღ მდეგ _ კონ სტი ტუ ცი ას თან მი სი შე უ სა ბა მო ბა ა. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი
ტუ ცი ით დად გე ნი ლი მოქ მე დი წე სის მი ხედ ვით, პარ ლა მენ ტი შედ გე ბა პრო პორ ცი უ
ლი სის ტე მით არ ჩე უ ლი 77 და მა ჟო რი ტა რუ ლი სის ტე მით არ ჩე უ ლი 73 წევ რი სა გან, 
ხო ლო მან და ტე ბის გა ნა წი ლე ბის კონ კრე ტუ ლი წესს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი  სა არ ჩევ ნო 
კო დექ სი ად გენს.24 მმარ თვე ლი ძა ლა თვლის, რომ მან და ტე ბის გა ნა წი ლე ბის პრო
პორ ცი უ ლი წე სი, კონ სტი ტუ ცი ის მარ ტი ვი ლინ გვის ტუ რი გან მარ ტე ბით, მხო ლოდ 77 
მან დატ ზე ვრცელ დე ბა და არა პარ ლა მენ ტის სრულ შე მად გენ ლო ბა ზე. ხე ლი სუფ ლე
ბა ყუ რა დღე ბას ამახ ვი ლებს კონ სტი ტუ ცი ის ჩა ნა წე რის ის ტო რი ულ და ლინ გვის ტურ 
გან მარ ტე ბა ზე, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, ძი რი თა დი კა ნო ნის შე მოქ მე დე ბი შე რე ულ მა
ჟო რი ტა რულ სა არ ჩევ ნო სის ტე მას გუ ლის ხმობ დნენ, რომ ლის ფარ გლებ შიც მა ჟო რი
ტა რუ ლი და პრო პორ ცი უ ლი მან და ტე ბი პა რა ლე ლუ რად, ერ თმა ნე თის გან და მო უ კი
დებ ლად ნა წილ დე ბა. 

ტე ლე ო ლო გი უ რი გან მარ ტე ბით, რო მე ლიც შე ე ხე ბა სა მარ თლის ნორ მის და მო კი
დე ბუ ლე ბას სა მარ თლებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბის, თა ნას წო რო ბი სა და მი ზან შე წო ნი ლო ბის 
პრინ ცი პე ბის მი მართ, უნ და გა ნი საზ ღვროს, რამ დე ნად შე ე სა ბა მე ბა კა ნონ მდებ ლის 
წარ მოდ გე ნე ბი, რო მე ლიც სა ფუძ ვლად და ე დო ნორ მის მი ღე ბას, დღეს ამ ნორ მის გა

23დებატებიირაკლიკობახიძესადადავითუსუფაშვილსშორისტელეკომპანია„იმედის“
ეთერში,10-43წთ.-https://www.youtube.com/watch?v=xUTsxQnxd38

24 პარლამენტისარჩევისწესსდეტალურადსაარჩევნოკოდექსიარეგულირებს,იხ.:თავი
XII-https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168?publication=56#part_106
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მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კას.25 ე.წ. „გერ მა ნუ ლი მო დე ლის“ მხარ დამ ჭე რე ბი, დღეს არ სე ბუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ სტი სა და მან და ტე ბის გა ნა წი ლე ბის მოქ მე დი წე სის არ სე ბი თი 
უსა მარ თლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თვლი ან, რომ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ვა რი ან ტი კონ
სტი ტუ ცი ის არც ერთ იმ პე რა ტი ულ და ნა წესს არ არ ღვევს და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა 
შე საძ ლე ბე ლი ა. 

სა ქარ თვე ლო ში არ ჩევ ნე ბის თე მა ზე მო მუ შა ვე წამ ყვა ნი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ „გერ მა ნუ ლი მო დე ლის“ სა არ ჩევ ნო სის ტე მა კონ სტი ტუ ცი ას 
არ ეწი ნა აღ მდე გე ბა, რად გან არ არ ღვევს ძი რი თა დი კა ნო ნით მკაც რად დად გე ნილ მან
და ტე ბის თა ნა ფარ დო ბას. კონ სტი ტუ ცია არ ად გენს, არ სე ბუ ლი სის ტე მის პრო პორ
ცი უ ლი და მა ჟო რი ტა რუ ლი კომ პო ნენ ტე ბი პა რა ლე ლუ რი ა, თუ პრო პორ ცი უ ლი სი ის 
გა ნა წი ლე ბა და მო კი დე ბუ ლია მა ჟო რი ტა რულ ოლ ქებ ში დამ დგარ შე დე გებ ზე. ამ დე ნად, 
სა არ ჩევ ნო კო დექ სის ცვლი ლე ბის შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლია ამოქ მედ დეს შე რე უ ლი 
სა არ ჩევ ნო სის ტე მის ე.წ. „გერ მა ნუ ლი მო დე ლის“ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი ვა რი ან ტი.26

მე ო რე სა და ვო სა კი თხია მან და ტე ბის გა ნა წი ლე ბა. მთა ვა რი, რაც ქარ თულ ვა რი
ანტს გა ნას ხვა ვებს კლა სი კუ რი გერ მა ნუ ლი მო დე ლის გან27, არის მან და ტე ბის რა ო დე
ნო ბის მაქ სი მუ მის კონ სტი ტუ ცი ით გან საზ ღვრუ ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. ამ მო დელ ში 
პარ ტი ე ბის მი ერ მა ჟო რი ტა რუ ლი და პრო პორ ცი უ ლი მან და ტე ბის გა ნა წი ლე ბი სას სა მი 
ვა რი ან ტი არ სე ბობს. რო ცა პარ ტი ის მი ერ მი ღე ბუ ლი მა ჟო რი ტა რუ ლი მან და ტე ბი პრო
პორ ცი უ ლი წე სით კუთ ვნილ ად გი ლებ ზე მე ტი ა, ჩნდე ბა პარ ლა მენ ტის შე მად გენ ლო ბა ში 
ამომ რჩევ ლის მხარ და ჭე რის შე სა ბა მი სი პრო პორ ცი ის დარ ღვე ვის პრობ ლე მა.28 ამ დროს 
(აგ რეთ ვე, რო ცა მა ჟო რი ტა რულ მან დატს იღებს და მო უ კი დე ბე ლი ან სა არ ჩევ ნო ბა რი
ერს მიღ მა დარ ჩე ნი ლი პარ ტი ე ბის /ბლო კე ბის წარ დგე ნი ლი კან დი და ტი) გა სა ნა წი ლე ბე ლი 
პრო პორ ცი უ ლი მან და ტე ბის რა ო დე ნო ბა მცირ დე ბა, რად გან სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ

25იურიდიულიგანმარტებითილექსიკონი-http://gil.mylaw.ge/ka/term/879.html

26არასამთავრობოორგანიზაციებისგანცხადება-https://bit.ly/2Mwrf4o

27  გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ძირითადი კანონით არ არის დადგენილი
საკანონმდებლოორგანოსსრულიშემადგენლობისმაქსიმუმი,იხ.:BasicLawfortheFederal
RepublicofGermany,Article38.1,3-https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf

28გერმანიაშიდაახლოებითისეთიწესიმოქმედებდა,როგორიცე.წ.„გერმანულიმოდელითაა“
შემოთავაზებული. გერმანიის ფედერალურმა საკონსტიტუციო სასამართლომ 2008 და
2011  წელს იმსჯელა მანდატების განაწილების საკითხზე, არაკონსტიტუციურად მიიჩნია
და მიუთითა, რომ, როცა კონკრეტული სუბიექტი მაჟორიტარული არჩევნების შედეგად
იმაზე მეტ მანდატს იღებს, ვიდრე მისი ელექტორალური მხარდაჭერაა, ამომრჩეველთა
ხმების პროპორციულად ასახვის პრინციპი ირღვევა. ეს კი, ერთი მხრივ, ამომრჩევლის
ხმისთანასწორობას, ხოლო, მეორე მხრივ, პარტიების, მათი მხარდაჭერის პროპორციულ,
პოლიტიკურგავლენას არუზრუნველყოფს. იხ.: Provisions of the Federal ElectoralAct from
whichtheeffectofnegativevotingweightemergesunconstitutional–
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2008/bvg08-068.html;
Newprocedureforallocatingdelegates’seatsintheGermanBundestagunconstitutional
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2012/bvg12-058.htm
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ცია იმ პე რა ტი უ ლად ად გენს პარ ლა მენ ტის წევ რთა მაქ სი მა ლურ რა ო დე ნო ბას, გან სხვა
ვე ბით გერ მა ნი ის ძი რი თა დი კა ნო ნის გან. გერ მა ნი ის კა ნონ მდებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს, 
პრო პორ ცი უ ლი მხარ და ჭე რით კუთ ვნილ ზე მე ტი მა ჟო რი ტა რუ ლი მან და ტის კომ პენ სი რე
ბას სხვა პარ ტი ე ბის თვის ე.წ. „გა მა წო ნას წო რე ბე ლი მან და ტე ბით“ ან „გა მა თა ნაბ რე ბე ლი 
(Ausgleichsmandate) მან და ტე ბით“, რაც ზრდის პარ ლა მენ ტის წევ რთა სა ერ თო რა ო დე
ნო ბას, რა თა პარ ტი ე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი ხმე ბი პრო პორ ცი უ ლად აი სა ხოს მან და ტებ ში 
და ასე ვე თი თო ე ულ მან დატს თა ნა ბა რი ელექ ტო რა ლუ რი წო ნა ჰქონ დეს.29 ოპო ზი ცი ის 
ინი ცი ა ტი ვა (რად გან კონ სტი ტუ ცი ის იმ პე რა ტი ულ ნორ მას გვერდს ვერ აუვ ლიდ ნენ, მი
სი შეც ვლის რე სურ სი არ აქვთ) არის მცდე ლო ბა, არ სე ბულ კონ სტი ტუ ცი ურ ჩარ ჩო ში 
მხო ლოდ სა არ ჩევ ნო კო დექ სის ცვლი ლე ბით შე მო ი ტა ნოს პრო პორ ცი უ ლო ბის პრინ ცი პი.

არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის აზ რით, სა ქარ თვე ლო ში მან და ტე ბის კონ სტი ტუ ცი ით 
მკაც რად დად გე ნილ მა რა ო დე ნო ბამ, შე საძ ლო ა, გა არ თუ ლოს მან და ტე ბის იდე ა ლუ რი 
პრო პორ ცი ით გა ნა წი ლე ბა, მა ჟო რი ტა რულ კომ პო ნენ ტში გა მოვ ლე ნი ლი მან და ტე ბის 
არაპ რო პორ ცი უ ლო ბის და ბა ლან სე ბა შე საძ ლე ბე ლია მან და ტე ბის ფიქ სი რე ბუ ლი ჯა მუ
რი რა ო დე ნო ბის პი რო ბებ შიც. ამ დე ნად, ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დას კვნით, ნე ბის მი ერ შემ
თხვე ვა ში, ე.წ. „გერ მა ნუ ლი მო დე ლით“ ჩა ტა რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბი შე დე გად მან და ტე ბის 
უფ რო პრო პორ ცი ულ და სა მარ თლი ან გა და ნა წი ლე ბას უზ რუნ ველ ყოფს, ვიდ რე სა ქარ
თვე ლო ში დღეს მოქ მე დი სა არ ჩევ ნო სის ტე მა.30

რა საკ ვირ ვე ლი ა, არ არ სე ბობს არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე თა მი ერ გა მოვ ლე ნი ლი ნე
ბის შე სა ბა მი სად, პარ ტი ე ბის თვის მან და ტე ბის მი კუთ ვნე ბის სრულ ყო ფი ლი სის ტე მა, 
მაგ რამ, შე საძ ლე ბე ლი ა, შე და რე ბით სა მარ თლი ა ნი მო დე ლის მი ღე ბა. ამომ რჩე ველ თა 
ხმე ბის სა პარ ლა მენ ტო მან და ტებ ში სა მარ თლი ა ნად გარ და სახ ვის კუ თხით, გა ცი ლე ბით 
უსა მარ თლოა მან და ტე ბის გა ნა წი ლე ბის მოქ მე დი წე სი, რო მელ მაც შე საძ ლე ბე ლი გა
ხა და 50%ზე ნაკ ლე ბი მხარ და ჭე რით სა კონ სტი ტუ ციო უმ რავ ლე სო ბის მი ღე ბა.31 რო ცა 
პარ ტია მა ჟო რი ტა რუ ლი წე სით იღებს იმა ზე მეტ მან დატს, ვიდ რე პრო პორ ცი უ ლი არ
ჩევ ნე ბის შე დე გე ბით ერ გე ბო და, შე იძ ლე ბა არ სე ბი თად შეც ვა ლოს ამომ რჩევ ლის ნე ბის 
პრო პორ ცი უ ლი ასახ ვა (რა მიზ ნი თაც არის წარ დგე ნი ლი ეს ინი ცი ა ტი ვა) მან და ტებ ში, 
თუმ ცა 2016 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის შე დე გე ბის მო დე ლი რე ბამ ოპო ზი ცი ის 
პრო ექ ტის მი ხედ ვით აჩ ვე ნა, რომ „და მა ტე ბი თი მან და ტე ბი“ არ სე ბი თად არ შეც ვლი და 
ამომ რჩევ ლის ნე ბის პარ ლა მენ ტის შე მად გენ ლო ბა ზე ასახ ვის სუ რათს.32 ამა ვე დროს, 

29იხ.:ბ.ლოლაძე,გვ.2-4,აგრეთვე-GermanBundestag-ElectionofMembersandtheallocation
ofseats-https://www.bundestag.de/en/parliament/elections/arithmetic

30არასამთავრობოორგანიზაციებისგანცხადება-https://bit.ly/2Mwrf4o

31ბ.ლოლაძე,გვ.14

32  ცხრილი - საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის არჩევნების შედეგები გერმანული
მოდელისქართულივარიანტისმიხედვით-იხ.:ბ.ლოლაძე,გვ.11
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პარ ტი ე ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი მან და ტე ბის გა ნა წი ლე ბის რე ზულ ტა ტი უფ რო სა მარ თლი
ა ნი იქ ნე ბო და. გა მარ ჯვე ბუ ლი ძა ლა არა თუ სა კონ სტი ტუ ციო უმ რავ ლე სო ბას, არა მედ 
სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის უმ რავ ლე სო ბა საც კი ვერ მო ი პო ვებ და, რაც მას მე ტად გა ნა
წყობ და პო ლი ტი კურ სპექ ტრთან თა ნამ შრომ ლო ბის თვის.33 

არ სე ბი თი სა კი თხი ა, რომ სა არ ჩევ ნო სის ტე მა არ იძ ლე ო დეს ამომ რჩევ ლის ხმე
ბის მან და ტებ ში გარ და სახ ვის ისეთ შე საძ ლებ ლო ბას, რო ცა 50%ზე ნაკ ლე ბი ელექ ტო
რა ლუ რი მხარ და ჭე რის პი რო ბებ ში, პო ლი ტი კურ პარ ტი ას უბ რა ლო ან, მით უმე ტეს, 
სა კონ სტი ტუ ციო უმ რავ ლე სო ბის მი ღე ბა შე უძ ლი ა. ეს საფ რთხეს უქ მნის არ ჩევ ნე ბის 
შე დე გე ბის სა მარ თლი ა ნო ბა სა და ლე გი ტი მუ რო ბას, ასუს ტებს ხალ ხის გავ ლე ნას ხე ლი
სუფ ლე ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით მმარ თვე ლო ბის სა პარ ლა მენ ტო მო დე ლის მქო ნე სა ხელ
მწი ფო ში, რად გან ამ დროს სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ზე გავ ლე ნა მთელ ხე ლი სუფ ლე
ბა ზე გავ ლე ნას ნიშ ნავს. სწო რედ ამი ტომ გერ მა ნი ის ფე დე რა ლუ რი სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლო, მან და ტე ბის გა ნა წი ლე ბის მო თხოვ ნას ამომ რჩევ ლის ნე ბის შე სა ბა მი სად, 
დე მოკ რა ტი ის პრინ ციპს უკავ ში რებს.34 ყო ვე ლი ვეს გათ ვა ლის წი ნე ბით, ე.წ. „გერ მა ნუ
ლი მო დე ლი“ არა იდე ა ლუ რი, მაგ რამ შე სა ბა მი სი გა მო სა ვა ლია არ სე ბუ ლი რთუ ლი სი
ტუ ა ცი ი დან.

2.3. ხე ლი სუფ ლე ბის ინი ცი ა ტი ვა
ხე ლი სუფ ლე ბის ინი ცი ა ტი ვა ა,35 არ ჩევ ნე ბი ჩა ტარ დეს შე რე უ ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მით, 

რო მელ შიც 100 დე პუ ტა ტი პრო პორ ცი უ ლი და 50 მა ჟო რი ტა რუ ლი  წე სით36 იქ ნე ბა არ
ჩე უ ლი.  ამ პი რო ბებ ში, ძა ლა ში რჩე ბა მოქ მე დი სა არ ჩევ ნო მო დე ლი, მან და ტე ბის პა რა
ლე ლუ რი გა ნა წი ლე ბის პრინ ცი პი, თუმ ცა მას ში 2/3მდე იზ რდე ბა პრო პორ ცი უ ლი წი ლი. 

მმარ თვე ლი ძა ლა მან და ტე ბის პა რა ლე ლუ რი დათ ვლის წე სით გა ნა წი ლე ბა ზე უარს 
არ ამ ბობს. მა ჟო რი ტა რიზ მის სა ხე ლი სუფ ლე ბო პარ ტი ის სა სარ გებ ლოდ მუ შა ო ბის გა
მო, „ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ იმე დოვ ნებს, რომ უმე ტეს მა ჟო რი ტა რულ მან დატს მი ი ღებს და 
პარ ლა მენ ტში თა ვის წევ რთა ჯა მურ რა ო დე ნო ბას გაზ რდის. შე თან ხმე ბის მი საღ წე ვად, 
კომ პრო მი სის სა ხით, მზა და ა, დათ მოს 23 მა ჟო რი ტა რუ ლი მან და ტი, რო მელ თა წა ღე

33იქვე,გვ.11-12

34იქვე,გვ.13

35„ქართულიოცნების“ინიციატივა-https://bit.ly/2rsd8pk

36  ხელისუფლებაუარყოფითად აფასებდაოპოზიციის წინადადებას, მრავალმანდატიანი
ოლქების შექმნისათვის არსებული საარჩევნო ოლქების გამსხვილების შესახებ. მათ მიერ
წარმოდგენილმოდელშიკიესგარდაუვალიიქნება,რადგან73-დან50მაჟორიტარულიოლქი
უნდადარჩეს.ესჯერიდეისდონეზეადაუცნობია,კონკრეტულადროგორჩამოყალიბდება
საარჩევნოოლქები, როგორი იქნება „საარჩევნო გეოგრაფია“, რაც მნიშვნელოვან გავლენას
ახდენსსაარჩევნოპროცესზე.
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ბაც, წი ნა არ ჩევ ნე ბის გა მოც დი ლე ბი სა და მის ხელთ არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის გათ ვა
ლის წი ნე ბით, შე ეძ ლო. 

2016 წლის არ ჩევ ნე ბი ამ მო დე ლით რომ ჩა ტა რე ბუ ლი ყო, მა შინ დე ლი შე დე გე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით37, მმარ თვე ლი ძა ლა მა ინც იმა ზე მეტ მან დატს მი ი ღებ და, ვიდ რე 
მი სი პარ ტი უ ლი მხარ და ჭე რა უზ რუნ ველ ყოფ და, მაგ რამ, 48,68%ი ა ნი რე ი ტინ გის პი
რო ბებ ში, პრო პორ ცი უ ლად ასი მან და ტის ნა ხე ვარ საც ვერ მი ი ღებ და და ყვე ლა მა ჟო
რი ტა რუ ლი ოლ ქის მო გე ბის შემ თხვე ვა შიც კი სა კონ სტი ტუ ციო უმ რავ ლე სო ბას ვერ 
შექ მნი და. უმ რავ ლე სო ბის და, შე სა ბა მი სად, მთავ რო ბის ფორ მი რე ბას კი უპ რობ ლე მოდ 
შეძ ლებ და, გან სხვა ვე ბით ე.წ. „გერ მა ნუ ლი მო დე ლის“ პი რო ბებ ში სა ვა რა უ დო შე დე გის
გან. იგი ვეა მო სა ლოდ ნე ლი 2020 წლის არ ჩევ ნე ბის ამ წე სით გა მარ თვის შემ თხვე ვა შიც, 
რად გან ძა ლა ში რჩე ბა პრო პორ ცი უ ლი და მა ჟო რი ტა რუ ლი მან და ტე ბის და ჯა მე ბის 
პრინ ცი პი. ამ დე ნად, ამ ინი ცი ა ტი ვით, ხე ლი სუფ ლე ბა სა კონ სტი ტუ ციო უმ რავ ლე სო ბის 
მი ღე ბის შანსს თმობს, თუმ ცა უმ რავ ლე სო ბის მო პო ვე ბის სე რი ო ზუ ლი პერ სპექ ტი ვა 
რჩე ბა. 

და დე ბი თი კუ თხით, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ინი ცი ა ტი ვით პრო პორ ცი უ ლი წარ მო მა დენ
ლო ბის წი ლი იზ რდე ბა. 23 სა პარ ლა მენ ტო მან და ტი, რო მე ლიც მა ჟო რი ტა რებს უნ და 
მი ე ღოთ, პარ ტი ე ბის გან კარ გუ ლე ბა ში გა და დის და, უმე ტე სად, ოპო ზი ცი ის სა სარ გებ
ლოდ, რად გან მმარ თველ პარ ტი ას, ფაქ ტობ რი ვად, გა რან ტი რე ბუ ლი 23 ხმა აკ ლდე ბა. 
მარ თა ლი ა, ოც ნე ბის პრო პორ ცი უ ლი წი ლიც გა იზ რდე ბა პარ ლა მენ ტის წევ რთა სა ერ
თო რა ო დე ნო ბა ში, რად გან მი სი კუთ ვნი ლი პრო პორ ცი უ ლი მან და ტე ბი 77ის ნაც ვლად 
100დან გა მო ით ვლე ბა, მაგ რამ, სა ერ თო ჯამ ში, ეს ნა მა ტი ბევ რად ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა 
23ზე. ამ დე ნად, ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ეს მო დე ლი უფ რო სა მარ
თლი ა ნი ა, ვიდ რე ამ ჟა მად მოქ მე დი სა არ ჩევ ნო სის ტე მა, რად გან მე ტად ით ვა ლის წი ნებს 
პრო პორ ცი ულ წარ მო მად გენ ლო ბას. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ამ მო დე ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია სა კონ
სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბი, რად გან ძი რი თა დი კა ნო ნით დად გე ნი ლი მან და ტე ბის პრო
პორ ცი ის (77/73) შეც ვლას ით ვა ლის წი ნებს. ხე ლი სუფ ლე ბას სა კონ სტი ტუ ციო უმ რავ
ლე სო ბა აღარ აქვს, შე სა ბა მი სად, ამ ინი ცი ა ტი ვის გან ხორ ცი ე ლე ბას ოპო ზი ცი ის ხმე ბი 
დას ჭირ დე ბა. ხე ლი სუფ ლე ბის მთა ვა რი არ გუ მენ ტი ე.წ. „გერ მა ნუ ლი მო დე ლის“ წი ნა
აღ მდეგ ისა ა, რომ მის გან ხორ ცი ე ლე ბას სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბი სჭირ დე ბა, 
რი სი რე სურ სიც არ არ სე ბობს, ამა ვე დროს, აყე ნებს ინი ცი ა ტი ვას, რო მე ლიც ქვეყ ნის 
ძი რი თა დი კა ნო ნის შეც ვლას მო ი თხოვს. 

ხე ლი სუფ ლე ბის შე მო თა ვა ზე ბას ოპო ზი ცია მკვეთ რად უარ ყო ფი თად აფა სებს, რად
გან 100/50ზე პრინ ცი პუ ლად და ფუნ და მენ ტუ რად არა ფერს ცვლის სა არ ჩევ ნო თვალ

37  ცესკოს შემაჯამებელი ოქმი საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის პროპორციული
არჩევნებისთვის-http://cesko.ge/res/docs/ShemajamebeliProporciuli2016.pdf



72

საზ რი სით, პო ლიტ ძა ლე ბის პრო პორ ცი უ ლად წარ მოდ გე ნის მიზ ნის თვის.38 გან სა კუთ
რე ბით მწვა ვე კრი ტი კა და იმ სა ხუ რა კონ სტი ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი პრო პორ ცი უ ლი 
სა არ ჩევ ნო სის ტე მის გა უქ მე ბის იდე ამ, რომ ლის მი ხედ ვი თაც შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მო დე
ლი უნ და იყოს არა გარ და მა ვა ლი, არა მედ მუდ მი ვი წე სი. 

სრუ ლად პრო პორ ცი ულ სის ტე მა ზე გა დას ვლის შე სა ხებ სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი
ლე ბებ ზე ვე ნე ცი ის კო მი სი ის მი ერ მომ ზა დე ბულ დას კვნა ში აღი ნიშ ნა. ეს ევ რო საბ ჭოს 
სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბლე ის, ვე ნე ცი ის კო მი სი ის, აგ რეთ ვე, ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბი სა და პარ ტი ე ბის უმ რავ ლე სო ბის ხან გრძლივ მო თხოვ ნას შე ე სა ბა მე ბო და 
და კო მი სია მი ე სალ მა ამ ცვლი ლე ბას, რად გან არ სე ბუ ლი შე რე უ ლი სის ტე მა პრაქ ტი
კა ში, რო გორც წე სი, მმარ თვე ლი პარ ტი ე ბის თვის პარ ლა მენ ტში დი დი უპი რა ტე სო ბის 
მი ნი ჭე ბის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბო და.39 პრო პორ ცი უ ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მის გა უქ მე
ბით, ხე ლი სუფ ლე ბას მის მი ერ ვე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და სა ყო ველ თა ოდ მო წო ნე ბუ ლი 
რე ფორ მა უკან მი აქვს. 

  3. დას კვნა და რე კო მენ და ცი ე ბი 

ამ ჟა მად, გარ კვე უ ლი არ არის, რო გორ გან ვი თარ დე ბა მოვ ლე ნე ბი. თუ მხა რე ებ მა 
შე თან ხმე ბას ვერ მი აღ წი ეს, ძა ლა ში დარ ჩე ბა არ სე ბუ ლი რე გუ ლი რე ბა. ნა თე ლი ა, რომ 
წი ნა თა ვებ ში გან ხი ლუ ლი 2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბის სა მი, ამ 
ეტაპ ზე ყვე ლა სა ვა რა უ დო მო დე ლი დან, ორი ვე შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სი ახ ლე სჯობს არ
სე ბულ სის ტე მას, რად გან ალ ტერ ნა ტი ვებს შო რის მოქ მე დი მო დე ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა 
ყვე ლა ზე უსა მარ თლო შე დეგს იძ ლე ვა. ე.წ. „გერ მა ნუ ლი მო დე ლი“, მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ გარ კვე უ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი აქვს, უფ რო ახ ლო საა ამომ რჩევ ლის ნე ბის მან და ტებ
ში პრო პორ ცი უ ლად ასახ ვის პრინ ციპ თან. 

სრუ ლად პრო პორ ცი უ ლი სის ტე მის გა უქ მე ბა უკან გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი იქ ნე ბა.  აღ
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ჯერ კი დევ 1921 წლის კონ სტი ტუ ცია ად გენ და პრო პორ ცი ულ არ ჩევ
ნებს: „სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი“... შეს დგე ბა სა ყო ველ თა ო, თა ნას წო რი, პირ და პი რი, 
ფა რუ ლი და პრო პორ ცი უ ლი წე სი სა მებრ არ ჩე ულ დე პუ ტა ტე ბი სა გან.“40 სა ქარ თვე ლოს 
ის ტო რი ა ში პირ ვე ლი ლე გი ტი მუ რი ორ გა ნოს  დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის არ ჩევ ნე ბიც ჩა

38გიორგივაშაძისგანცხადება-https://bit.ly/2SulKXO

39VeniceCommission–OpinionsOnTheDraftRevisedConstitution,2017,para.23,27-
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282017%29013-e

40საქართველოს1921წლისკონსტიტუცია,მუხ.46-
http://constcentre.gov.ge/failebi/1921_clis_konstitucia_33442.pdf
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ტარ და „პრო პორ ცი უ ლი წარ მო მად გენ ლო ბის წე სი სა მებრ“ და და ცუ ლი იყო „ძალ თა 
გან წყო ბი ლე ბის პრო პორ ცი ა“41. 

ხე ლი სუფ ლე ბა სა და ოპო ზი ცი ას შო რის მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გი სას სას
წორ ზე ორი მთა ვა რი ინ ტე რე სი დევს: წარ მო მად გენ ლო ბის პრინ ცი პის რაც შე იძ ლე
ბა მე ტად გათ ვა ლის წი ნე ბა (რაც ახა სი ა თებს პრო პორ ცი ულ სის ტე მას) და სტა ბი ლუ
რი მმარ თვე ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბის სა კი თხი (რაც მა ჟო რი ტა რიზ მის უპი რა ტე სო ბა ა).42 
მთავ რო ბის ფორ მი რე ბის დაბ რკო ლე ბის და პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის რის კე ბი, რა საკ
ვირ ვე ლი ა, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს, თუმ ცა, ეს არ უნ და მოხ დეს ამომ რჩევ ლის 
ნე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფით, პარ ტი ულ მხარ და ჭე რა სა და სა პარ ლა მენ ტო მან და ტებს შო
რის დის პრო პორ ცი ის ხარ ჯზე. 

ვე ნე ცი ის კო მი სია და OSCE/ODIHR არ უწევს რე კო მენ და ცი ას რო მე ლი მე კონ კრე
ტულ სა არ ჩევ ნო სის ტე მას. სა ხელ მწი ფო, ამ მხრივ, ფარ თო მი ხე დუ ლე ბით სარ გებ
ლობს, რად გან ეს პო ლი ტი კუ რი სა კი თხი ა43 და კონ კრე ტუ ლი ქვეყ ნის სუ ვე რე ნუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ა, მაგ რამ ივა რა უ დე ბა, რომ სა არ ჩევ ნო სის ტე მამ უნ და გა მო ხა ტოს 
ხალ ხის ნე ბა.44 სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად მოქ მე დი შე რე უ ლი მო დე ლი ამომ რჩე ველ თა 
ხმე ბის სა პარ ლა მენ ტო მან და ტებ ში სა მარ თლი ან გარ და სახ ვას ვერ უზ რუნ ველ ყოფს. 
ასე თი უსა მარ თლო ბის დაშ ვე ბა თა ვის თა ვად პრობ ლე მაა და ამას თან, ხელს უშ ლის პო
ლი ტი კუ რი პლუ რა ლიზ მის დამ კვიდ რე ბას. 

2020 წლის შე მოდ გო მამ დე წე ლი წად ზე ნაკ ლე ბია დარ ჩე ნი ლი. მას შტა ბუ რი ცვლი ლე ბე
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა არ ჩევ ნე ბამ დე ერთ წელ ზე ნაკ ლებ პე რი ოდ ში ეწი ნა აღ მდე გე ბა კარგ 
სა არ ჩევ ნო პრაქ ტი კას.45 სა ჭი რო ა, გა ჭი ა ნუ რე ბის გა რე შე, დრო უ ლად მო ი ნა ხოს გა მო სა ვა
ლი არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ი დან და მხა რე ებ მა რაც შე იძ ლე ბა ად რე მი აღ წი ონ კონ სენ სუსს, 
რად გან სა არ ჩევ ნო კა ნონ მდებ ლო ბის სტა ბი ლუ რო ბა არ სე ბი თია სა არ ჩევ ნო პრო ცე სის სან
დო ო ბი სათ ვის, რაც, თა ვის მხრივ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია დე მოკ რა ტი ის კონ სო ლი და ცი ის თვის. 

თუ ხე ლი სუფ ლე ბა, მის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ინი ცი ა ტი ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მზა
და ა, სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის თვის რე სურ სი მო ი ძი ოს, მა შინ უფ რო გო ნივ რუ ლი 
იქ ნე ბო და, უკე თეს რე ფორ მას და უ ჭი რონ მხა რი, მა გა ლი თად: სრუ ლად პრო პორ ცი უ ლი 
სის ტე მის ან კლა სი კუ რი გერ მა ნუ ლი მო დე ლის შე მო ღე ბას.

41ავტ.კოლექტივი-„საქართველოსსაკონსტიტუციოსამართალი“,გვ.167-
https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_law/konst-2019.pdf

42 VeniceCommission –Compilation ofVeniceCommissionOpinionsAndReports concerning
ElectoralSystems,(CDL-AD(2013)021–OpinionontheelectorallegislationofMexico(para.17),p.8

43იქვე-JointOpinionontheActontheElectionsofMembersofParliamentofHungary(para.
21),p.5

44იქვე-JointOpiniononthedraftelectoralcodeasof18April2016(para.27),p.4

45VeniceCommission–CodeofGoodPracticeinElectoralMatters,para.65
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ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნია შემ დე გი რე კო
მენ და ცი ე ბის წარ მოდ გე ნა:  

1) ხე ლი სუფ ლე ბამ და ოპო ზი ცი ამ უნ და გა ით ვა ლის წი ნონ ამომ რჩევ ლის ნე ბის სა
პარ ლა მენ ტო მან და ტებ ში სა მარ თლი ა ნად ასახ ვის მნიშ ვნე ლო ბა და ეცა დონ კომ პრო
მი სის მიღ წე ვას, რად გან არ სე ბუ ლი მო დე ლის და ტო ვე ბა მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბის 
ყვე ლა ზე არა სა ხარ ბი ე ლო ვა რი ან ტი ა; 

2) ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ წა მო ყე ნე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვა გუ ლის ხმობს სა კონ სტი ტუ ციო 
ცვლი ლე ბებს, თუ ამ მას შტა ბის მხარ და ჭე რის რე სურ სი არ სე ბობს, სა სურ ვე ლი ა, მხა
რე ებ მა იმ სჯე ლონ 2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის კლა სი კუ რი გერ მა ნუ ლი მო
დე ლით ან სრუ ლად პრო პორ ცი უ ლი სის ტე მით ჩა ტა რე ბა ზე;

3) ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოს მის მი ერ მიღ წე უ ლი პროგ რე სი, რაც სრუ
ლად პრო პორ ცი უ ლი სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ურ გა რან ტი რე ბას გუ
ლის ხმობს;

4) სა სურ ვე ლი ა, მო ლა პა რა კე ბის პრო ცე სი არ გა ჭი ა ნურ დეს, რა თა პო ლი ტი კურ მა 
ძა ლებ მა და ამომ რჩე ველ მა დრო უ ლად შეძ ლონ რე ფორ მის გა ა ნა ლი ზე ბა და არ ჩევ ნე
ბის თვის მომ ზა დე ბა.
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 გა მო ყე ნე ბუ ლი წყა რო ე ბი: 
სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბი, სა სა მარ თლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი:
1. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35 
2. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი უ რი კა ნო ნი „სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ა ში ცვლი ლე ბის 

შე ტა ნის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ურ კა ნონ ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის თა ო ბა ზე“
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4110673?publication=0 
3. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი უ რი კა ნო ნი „სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ა ში ცვლი

ლე ბე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ“   
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/20692?publication=0         
4. სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი „სა არ ჩევ ნო კო დექ სი“
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1557168?publication=56 
5. კა ნონ პრო ექ ტი „სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ა ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ“ 

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ურ კა ნონ ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის თა ო ბა ზე“
https://info.parliament.ge/#lawdrafting/18526 
6. სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის პრო ექ ტი „სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში 

„სა ქარ თვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სი“ ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ“ 
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/238094? 
7. გან მარ ტე ბი თი ბა რა თი „სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში „სა ქარ თვე ლოს სა არ

ჩევ ნო კო დექ სში“ ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ კა ნო ნის პრო ექ ტზე”
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/238095  
8. ცეს კოს შე მა ჯა მე ბე ლი ოქ მი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 2016 წლის პრო პორ

ცი უ ლი არ ჩევ ნე ბის თვის
http://cesko.ge/res/docs/ShemajamebeliProporciuli2016.pdf 
9. გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი უ ლი რეს პუბ ლი კის ძი რი თა დი კა ნო ნი (Basic Law for the 

Federal Republic of Germany)
https://www.btgbestellservice.de/pdf/80201000.pdf 
10. 1921 წლის სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის კონ სტი ტუ ცია 
http://constcentre.gov.ge/failebi/1921_clis_konstitucia_33442.pdf 
11. სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს №1/3/547 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ

მე ზე „სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი უჩა ნა ნუ აშ ვი ლი და მი ხე ილ შა რა ში ძე სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ“

http://www.constcourt.ge/ka/judicialacts?legal=969 
12. European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) – Code of Good 

Practice in Electoral Matters, Guidelines And Explanatory Report
h t tps ://www.venice.coe. in t/webforms/documents/defau l t .aspx?pdffi le=CDL

AD(2002)023rev2core  
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 გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა: 
1. ავტ. კო ლექ ტი ვი, პა სუ ხის მგე ბე ლი რე დაქ ტო რი ა. დე მეტ რაშ ვი ლი  კონ სტი ტუ

ცი უ რი სა მარ თლის სა ხელ მძღვა ნე ლო“, სა კონ სტი ტუ ციო პრობ ლე მა თა სტრა ტე გი უ ლი 
კვლე ვის ცენ ტრი, თბ. 2005 წ.

https://bit.ly/378iPYE 

2. ავტ. კო ლექ ტი ვი: ვ. გო ნაშ ვი ლი, ქ. ერე მა ძე, გ. თევ დო რაშ ვი ლი, გ. კა ხი ა ნი, გ. 
კვე რენ ჩხი ლა ძე, ნ. ჭიღ ლა ძე  „სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თა ლი“, ივ. ჯა ვა
ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის იუ რი დი უ ლი ფა კულ ტე
ტი,  გა მომ ცემ ლო ბა  მე რი დი ა ნი“, თბ. 2017 წ.

https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_law/konst2019.pdf 

3. ვ. ბა ბე კი  კონ სტი ტუ ცი ის შე მუ შა ვე ბა და მი ღე ბა სა ქარ თვე ლო ში (19931995) 
(სა ერ თა შო რი სო იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის შე დე გე ბი ტრან სფორ მი რე ბად სა ხელ მწი ფო
ში), ქარ თუ ლი თარ გმა ნის მე ო რე უც ვლე ლი გა მო ცე მა, GIZ.

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/203880/1/KonstituciisShemushavebaDaMigebaSa
qartveloshin.pdf  

4. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი  „სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბი“ 

http://www.parliament.ge/files/1055_16721_957521_saarchevno_sistemebi.pdf 

5. ბ. ლო ლა ძე  „გერ მა ნუ ლი სა არ ჩევ ნო მო დე ლი და მი სი სა ქარ თვე ლო ში იმ პლე
მენ ტა ცია (ა ნა ლი ზი)“, ღია სა ზო გა დო ე ბის ფონ დი, 2019 წ. 

 https://bit.ly/2T9WW7I 

6. კ. კი ღუ რა ძე  „სა არ ჩევ ნო სის ტე მე ბი  სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა“ 

https://emc.org.ge/ka/products/saarchevnosistemebisaertashorisogamotsdileba 

7. იუ რი დი უ ლი გან მარ ტე ბი თი ლექ სი კო ნი  

http://gil.mylaw.ge/ka/term/879.html 

8. European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) –        “Compilation 
of Venice Commission Opinions And Reports concerning Electoral Systems“, Strasbourg, 2019

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDLPI(2019)001e 

9. European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) – “Opinions On 
The Draft Revised Constitution“, Strasbourg, 2017 

ht tps ://www.venice.coe. in t/webforms/documents/defau l t .aspx?pdffi le=CDL
AD%282017%29013e 
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 გა მო ყე ნე ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო რე სურ სე ბი:    
1. ინ ფორ მა ცია სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის კენ ჭის ყრის შე დე გებ ზე  

https://bit.ly/2MvJDdN  

1. „სა არ ჩევ ნო სის ტე მის რე ფორ მას თან და კავ ში რე ბით არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის მი მარ თვა სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს“  

http://www.isfed.ge/main/904/geo/   

2. სა კონ სტი ტუ ციო კო მი სი ის მუ შა ო ბის შე ფა სე ბა  არა სამ თავ რო ბო ე ბის მი მარ თვა 
ვე ნე ცი ის კო მი სი ას  http://old.isfed.ge/main/1222/geo/

3. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ცხა დე ბა  https://bit.ly/2Mwrf4o  

4. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ცხა დე ბა  

https://emc.org.ge/ka/products/saarchevnosistemazemmartvelipartiisgadatsqvetileba
miughebelia 

5. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ცხა დე ბა  https://bit.ly/2Mwrf4o  

6. German Bundestag  Election of Members and the allocation of seats  

https://www.bundestag.de/en/parliament/elections/arithmetic   

7. Provisions of the Federal Electoral Act from which the effect of negative voting weight 
emerges unconstitutional  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2008/bvg08
068.html  

8. New procedure for allocating delegates’ seats in the German Bundestag unconstitutional  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2012/bvg12
058.html  

9. და ვით უსუ ფაშ ვი ლის გან ცხა დე ბა  https://bit.ly/2tV6U2i   

10. არ ჩილ თა ლაკ ვა ძის გან ცხა დე ბა  https://bit.ly/39iSYz6   

11. არ ჩილ თა ლაკ ვა ძის გან ცხა დე ბა  https://bit.ly/350CckU  

12. დე ბა ტე ბი ირაკ ლი კო ბა ხი ძე სა და და ვით უსუ ფაშ ვილს შო რის ტე ლე კომ პა ნია 
„ი მე დის“ ეთერ ში, 1043 წთ.  

https://www.youtube.com/watch?v=xUTsxQnxd38  

13. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან ცხა დე ბა  https://bit.ly/2Mwrf4o  

14. „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ ინი ცი ა ტი ვა   https://bit.ly/2rsd8pk

15. გი ორ გი ვა შა ძის გან ცხა დე ბა  https://bit.ly/2SulKXO 
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ntk| (431) 27 13 68

        597 40 51 46
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