
საქართველოს საარჩევნო კოდექსის შემუშავებაში  
არასამთავრობო ორგანიზაციათა მონაწილეობის ხელშეწყობა 

ფონდის ”ღია საზოგადოება - საქართველო” მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ანგარიში  
საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების შესახებ 

2004 წლის 18 ნოემბერს ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველოს” ინიციატივით მოეწყო საქართველოს 
ორგანულ კანონში “საქართველოს საარჩევნო კოდექსის” ცვლილებებისა და დამატებების განხილვა, რომელშიც 
მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის წერვრებმა და რამოდენიმე 
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა.  

შეხვედრაზე გამოთქმულ იქნა რიგი შენიშვნებისა და რეკომედნაციებისა. არასამთავრობო ორგანიზაციათა 
წარმომადგენლების ძირითადი წუხილი შეეხებოდა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის დაჩქარებულ 
წესსა და ცვლილებების არაკომპლექსურობას. შეხვედრის მონაწილეები მიზანშეწონილად მიიჩნევდნენ 
არსებულ საარჩევნო ადმინისტრაციის უფლებამოსილების რამდენიმე თვით გაგრძელებას და ამ ვადაში 
საარჩევნო კანონმდებლობის კომპლექსური ცვლილებების მომზადებას, რათა გათვალისწინებული ყოფილიყო 
მოსალოდნელ ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებული თავისებურებები, ნათლად გაწერილიყო სხვადასხვა 
დონის საარჩევნო კომისიების უფლება-მოვალეობანი, მომხდარიყო საარჩევნო კომისიების პროფესიული 
დაკომპლექტების მეთოდის დახვეწა და აღმოფხვრილიყო საარჩევნო კოდექსის სხვა ხარვეზები.  

პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა გაითვალისწინა არასამთავრობო სექტორის პოზიცია და გადადო 
კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვა. Fფონდი « ღია საზოგადოება – საქართველოს » ხელმძღვანელობამ 
შესთავაზა იურიდიულ კომიტეტს საარჩევნო კანონმდებლობის სრულყოფისათვის არასამთავრობო 
ორგანიზაციათა სამუშაო ჯგუფის შექმნა. ფონდის ინიციატივით ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფი, რომლის 
შემადგენლობაშიც შემდეგი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შედიოდნენ :  

- ფონდი « ღია საზოგადოება – საქართველო »  
- საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია  
- თავისუფლების ინსტიტუტი  
- ფონდი სამართლიანი არჩევნები  
- სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი  
- სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი  
- გაეროს ასოციაცია  
- სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ჯგუფის სამუშაო 

პროცესის დასრულებისას საზოგადოებამ საკუთარი პროექტი წარადგინა, რომელიც სამუშაო 
ჯგუფის ვარიანტისაგან განსხვავდებოდა. Pამ პროექტის თანახმად ცსკო-ს დაკომპლექტება 
პარტიული პარიტეტის მიხედვით უნდა მოხდეს)  

 
სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებული და წარმოდგენილი კანონპროექტი მიზნად ისახავდა, პირველ ყოვლისა, 
უზრუნველყო საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირების მაქსიმალურად ობიექტური წესი და მასზე 
ხელისუფლებისა და საარჩევნო სუბიექტების გავლენის გამორიცხვა. შესაბამისად, სამუშაო ჯგუფმა პარლამენტს 
ცსკ-ის და მთლიანად საარჩევნო ადმინისტრაციის ახალი მოდელის შექმნა შესთავაზა.  
ჯგუფის მიერ შემუშავებული კანონპროექტის თანახმად, საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირების და მისი 
საქმიანობის ზედამხედველობის მიზნით, გათვალისწინებულია სრულიად ახალი ტიპის ორგანოს - საარჩევნო 
ადმინისტრაციის სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა; მკაცრადაა გამიჯნული და დაბალანსებული 
უფლებამოსილებები საარჩევნო ადმინისტრაციასა და სამეთვალყურეო საბჭოს შორის; მნიშვნელოვანი 
ცვლილებებია შეტანილი საუბნო და საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესებში. სამწუხაროდ, საარჩევნო 
ადმინისტრაციის ეს ახალი მოდელი არ იქნა მოწონებული პარლამენტის მიერ.  
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის განმარტებით, კანონპროექტის შემუშავებისას კომიტეტმა 
გაითვალისწინა არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი პროექტი. მაგრამ 
ასეთი განმარტება სრულად არ ასახავს სინამდვილეს. კომიტეტის მიერ საპარლამენტო სესიაზე II-ე მოსმენით 
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გასატან ცვლილებებში და უკვე შეცვლილ საარჩევნო კანონმდებლობაში სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებული 
პროექტის მხოლოდ ცალკეული, შედარებით უმნიშვნელო დეტალები იყო გათვალისწინებული. შეიძლება ისიც 
ითქვას, რომ ზოგიერთმა ამ დეტალმა საარჩევნო კანონმდებლობა კიდევ უფრო პრობლემური გახადა. 
მაგალითად: ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ პროექტში ცსკ-ის სამეთვალყურეო საბჭოს, და არა მთლიანად ცსკ-ის 
უფლებამოსილების ვადა, როგორც ეს დღევანდელ კანონპროექტშია წარმოდგენილი, 6 წელია. საპარლამენტო 
კომიტეტმა მიიღო ეს ახალი ვადა, ხაზი გაუსვა რა, რომ ამას არასამთავრობო ორგანიზაციათა შეთავაზებული 
მოდელის მიხედვით აკეთებდა. არადა სინამდვილეში არასამთავრობო ორგანიზაციათა სამუშაო ჯგუფის 
ვერსიაში ეს სულაც არ იყო პრინციპული საკითხი. თანაც ამ ჯგუფის აზრით, 6 წელი საარჩევნო ადმინისტრაციის 
სამეთვალყურეო საბჭოსათვის უნდა განსაზღვრულიყო. ეს ორგანო სულაც არ მოიაზრებოდა ადმინისტრაციის 
ნაწილად, არამედ, იგი ადმინისტრაციის მაკონტროლებელი როლის მატარებელი უნდა ყოფილიყო. თანაც, 6 
წლიანი ვადა მომდინარეობდა ლოგიკიდან, რომ სამეთვალყურეო საბჭო შემდგარი იქნებოდა 9 წევრიდან, 
რომლის ერთი მესამედის როტაცია ყოველ 2 წელიწადში განხორციელდებოდა. ეს ყოველივე საკომიტეტო 
ვერსიაში დაიკარგა. შესაბამისად, არასამთავრობო ორგანიზაციათა სამუშაო ჯგუფს სულაც არ მიაჩნია დიდ 
შეღავათად არსებითად ძველი ფუნქციების მატარებელი ცსკ-ისათვის უფლებამოსილების ვადად 6 წლის 
დადგენა. რაც მთავარია, საპარლამენტო კომიტეტმა არ გაითვალისწინა ის პროცედურები და კრიტერიუმები რაც 
საარჩევნო ადმინისტრაციის ნებისმიერი ტიპის ხელმძღვანელობის შერჩევის ობიექტურობას და 
გამჭვირვალეობას შეუწყობდა ხელს.  
ქვემოთ გთავაზობთ ძირითადი განსხვავებებს სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავებულ პროექტსა და პარლამენტის 
მიერ მიღებულ მოქმედ კანონმდებლობას შორის.  
 
I.საარჩევნო ადმინისტრაციის პირველი რგოლი (ცესკო, სამეთვალყურეო საბჭო, აღმასრულებელი დირექტორი) 
სამუშაო ჯგუფის პროექტი:  
არჩევნების რეფერენდუმისა და პლებისციტს ჩატარების უზრუნველსაყოფად იქმნება საარჩევნო 
ადმინისტრაციის სამეთვალყურეო საბჭო და საარჩევნო ადმინისტრაცია.  
საარჩევნო ადმნისტრაცია შედგება საარჩევნო ადმნისტრაციის აღმასრულებელი დირექტორისა და მისი 
აპარატისაგან; აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესბლიკების უმაღლესი საარჩევნო კომისიებისაგან; 
საოლქო საარჩევნო კომისიებისგან და საუბნო საარჩევნო კიმისიებისაგან.  
სამეთვალყურეო საბჭო არის მუდმივმოქმედი ორგანო, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციის აღმასრულებელ 
დირექტორთან ერთად და საარჩევნო ადმინისტრაციის მეშვეობით უზრუნველყოფს არჩევნების მომზადებასა და 
ჩატარებას, საქართველოს მოქალაქეთა საარჩევნო უფლების სრულ და განუხრელ განხორციელებას, აგრეთვე 
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, აკონტროლებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საარჩევნო 
კანონმდებლობის ერთგვაროვან გამოყენებას.  
საარჩევნო ადმინისტრაციის ასეთი ფორმით ჩამოყალიბება ეფუძნებოდა რამდენიმე მნიშვნელოვან პრინციპს: 
საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობა, აღმასრულებელი რგოლის გამოყოფა (აღმასრულებელი 
დირექტორი), რომელიც უშუალოდ პასუხისმგებელია არჩევნების ჩატარებაზე, და ზოგადი პოლიტიკის 
განმახორციელებელი ორგანოს შემოღება სამეთვალყურეო საბჭოს სახით.  
პროექტი გვთავაზობს საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნის საინტერესო გზას: საარჩევნო ადმინისტრაციის 
სამეთვალყურეო საბჭოს ფორმირების უზრუნველყოფის მიზნით საარჩევნო ადმინისტრაციის სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრობის კანდიდატთა საკონკურსო კომისია აცხადებს საარჩევნო ადმინისტრაციის სამეთვალყურეო 
საბჭოს წევრობის კანდიდატთა შესარჩევ კონკურსს.  
საარჩენვო ადმინისტრაციის წევრების მაქსიმალური დამოუკიდებლობის მისაღწევად შემოღებულ იქნა მკაცრი 
კრიტერიუმები, კერძოდ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად დაიშვება საარჩევნო უფლების მქონე, არანაკლებ 
21 წლის საქართველოს მოქალაქე, თუ:  

ა) თავისუფლად ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას;  
ბ) წარმოდგენილი აქვს უმაღლესი განათლების მიღების დამადასტურებელი შესაბამისი საბუთი;  
გ) აქვს არანაკლებ 5 წლის შრომის საერთო სტაჟი;  
დ) წარმოდგენილი აქვს არანაკლებ 2 რეკომენდაცია.  

 
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად არ დაიშვება:  

ა) საქართველოს რომელიმე წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი;  
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ბ) პირი, რომელიც უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში იყო რომელიმე პარტიის ხელმძღვანელი, 
აღმასრულებელი ან მაკონტროლებელი ორგანოს წევრი, ან რომელსაც ეკავა პარტიის ხელმძღვანელი 
თანამდებობა;  
გ) პირი, რომელიც უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში იყო რომელიმე პარტიის წევრი, საარჩევნო 
სუბიექტი, რომელიმე პარტიის ან სხვა საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი;  
დ) იმ საარჩევნო სუბიექტის ახლო ნათესავი «საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 
კორუფციის შესახებ» საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრული მნიშვნელობით, რომელიც 
საარჩევნო სუბიექტი იყო უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში;  
ე) საჯარო მოსამსახურე;  
ვ) პირი, რომლის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა დადასტურებულია სასამართლოს მიერ;  
ზ) პირი, რომელსაც ნასამართლობა არ აქვს გაქარწყლებული ან მოხსნილი.  
 

სამეთვალყურეო საბჭოს უფლებამოსილების ვადაა 6 წელი. საარჩევნო ადმინისტრაციის სამეთვალყურეო საბჭოს 
შემადგენლობის ერთი მესამედი ექვემდებარება როტაციას ყოველი 2 წლის გასვლის შემდეგ.  
საარჩევნო ადმინისტრაციის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელსაც კონკურსის შედეგების მიხედვით 
თანამდებიბაზე ირჩევს სამეთვალყურეო საბჭო, ხელმძღვანელობს და წარმოადგენს საარჩევნო ადმინისტრაციას, 
უზრუნველყოფს საარჩევნო ადმინისტრაციის სამეთვალყურეო საბჭოს მუშაობასა და სამეთვალყურეო საბჭოს 
გადაწყვეტილებების გაფორმებასა და შესრულებას.  
საარჩევნო ადმინისტრაციის აღმასრულებელი დირექტორი ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელია 
საარჩევნო ადმინისტრაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.  
 
მოქმედი კანონი : 
 
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია არის ცენტრალიზებული სისტემა, რომელიც შედგება საქართველოს 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო), აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესბლიკების უმაღლესი 
საარჩევნო კომისიებისა და ამ კომისიათა აპარატებისაგან, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებისაგან.  
ცესკო შედგება თავმჯდომარისა და 6 წევრისაგან რომელთაც პრეზიდენტის წარდგინებით ირჩევს საქართველოს 
პარლამენტი. ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების შერჩევა ხდება ღია კონკურსის წესით საკონკურსო კომისიის 
მიერ რომელსაც ქმნის საქართველოს პრეზიდენტი განკარგულებით. ცესკოს წევრობის კანდიდატი შეიძლება 
იყოს უმაღლესი განათლების მქონე პირი,  

• რომელიც თავისუფლად ფლობს სახელმწიფო ენას  
• საზოგადოებაში სარგებლობს დადებითი რეპუტაციით  
• აქვს არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება და საარჩევნო ადმინისტრაციის სერთიფიკატი.  

საკონკურსო კომისია საქართველოს პრეზიდენტს ცესკოში ასარჩევ თითო ვაკანსიაზე წარუდგენს არანაკლებ 2 
და არაუმეტეს 3 კანდიდატურას. საქართველოს პრეზიდენტი თვითონ არჩევს ცესკოს თავმჯდომარის 
კანდიდატურას და საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს და ცესკოს 
წევრის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე 2 კანდიდატს.  
 
II. სარჩევნო ადმინისტრაციის მეორე რგოლი (საოლქო საარჩევნო კომისია) 
 
სამუშაო ჯგუფის პროექტი:  
საოლქო საარჩევნო კომისია არის საარჩევნო ადმინისტრაციის მუდმივმოქმედი ტერიტორიული ორგანო, 
რომელიც შედგება 5 წევრისაგან.  
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრს, საარჩევნო ადმინისტრაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წინასწარი 
თანხმობით, თანამდებობაზე ნიშნავს საარჩვენო ადმინისტრაციის აღმასრულებელი დირექტორი საოლქო 
საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა კონკურსის შედეგების მიხედვით.  
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა კონკურსი ცხადდება საარჩევნო ადმინისტრაციის 
აღმასრულებელი დირექტორის მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის თანამდებობიდან 
გათავისუფლებიდან/უფლებამოსილების შეწყვეტიდან 1 თვის ვადაში.  
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საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა კონკურსის ჩატარების წესი და პირობები განისაზღვრება 
საარჩევნო ადმინისტრაციის აღმასრულებელი დირექტორის ბრძანებით.  
საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა კონკურსის ჩასატარებლად საარჩევნო ადმინისტრაციის 
აღმასრულებელი დირექტორი ქმნის საკონკურსო კომისიას, რომლის შემადგენლობაშიც უნდა იყოს საარჩევნო 
ადმინისტრაციის სამეთვალყურეო საბჭოს არანაკლებ 2 წევრი.  
 
მოქმედი კანონი 
 
საინტერესოა საოლქო კომისიის შექმნის წესი. მოქმედი კანონის 32-ე მუხლის თანახმად საოლქო საარჩევნო 
კომისიას ირჩევს ცესკო სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. დადებით სიახლეს წარმოადგენს ამავე 
მუხლის შემდეგი დებულება, რომლის თანახმადაც საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირებს ირჩევს 
საოლქო საარჩევნო კომისია, თავისი შემადგენლობიდან სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. კანონის 33-ე 
მუხლის თანახმად საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატის შერჩევა ხდება ღია კონკურსის წესით, 
თუმცა ჩნდება კითხვა თუ რა მოიაზრა კანონმდებელმა “ღია კონკურსში” ვინაიდან იმავე მუხლის 11-ე პუნქტის 
თანახმად საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრებს ცესკო ირჩევს სახელობითი კენჭისყრით.  
 
III. საარჩევნო ადმინისტრაციის მესამე რგოლი (საუბნო საარჩევო კომისია) 
 
პროექტი გვთავაზობს საუბნო საარჩევნო კომისიის ფორმირების ნოვაციურ წესს.  
საუბნო საარჩევნო კომისიის შექმნის მიზნით არჩევნების დღემდე არა უგვიანეს 60 დღით ადრე შესაბამისი 
საოლქო საარჩევნო კომისია ამომრჩეველთა ერთიანი სიიდან შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით და 
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფის გათვალისწინებით ადგენს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის 
კანდიდატთა წინასწარ ნუსხას. თითოეული საარჩევნო უბნისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის 
კანდიდატთა წინასწარ ნუსხაში შეყვანილი უნდა იყოს არანაკლებ 21 კანდიდატურა. კანდიდატურების წინასწარ 
ნუსხაში დასაშვებია მხოლოდ იმ ამომრჩეველთა შეყვანა, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს შესაბამისი 
საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე გამართულ უკანასკნელ არჩევნებში.  
შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილი წარმომადგენელი (საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, 
თავმჯდომარის მოადგილე ან/და მდივანი) საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა წინასწარი 
ნუსხის შედგენიდან 1 კვირის ვადაში ატარებს შეხვედრას წინასწარ ნუსხაში შეყვანილ პირებთან, რომელზეც 
წინასწარ ნუსხაში შეყვანილ პირს შეეთავაზება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატის კონტრაქტის 
ხელმოწერა. კანდიდატის კონტრაქტით პირს განემარტება მისი უფლებები და მოვალეობები. კონტრაქტის 
დანართებში აისახება პირის ასაკი, სახელმწიფო ენის ცოდნის დონე, პარტიების მიმართ დამოკიდებულება და 
სხვა შესაბამისი მონაცემები. წინასწარ ნუსხაში შეყვანილი პირი ვალდებულია საოლქო საარჩევნო კომისიის 
უფლებამოსილი წარმომადგენელთან შეხვედრის დროს განაცხადოს თვითაცილების შესახებ, თუ არსებობს 
ისეთი გარემოება, რომელიც დაუშვებელს ხდის მისი კანდიდატთა ნუსხაში შეყვანასა და მასთან კანდიდატის 
კონტრაქტის გაფორმებას.  
საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან კანდიდატის კონტრაქტს ხელს აწერს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო 
კომისიის მდივანი.  
თუ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შეხვედრის შედეგად საარჩევნო უბნისთვის გაფორმებული 
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატის კონტრაქტების რაოდენობა 21-ზე ნაკლები აღმოჩნდა, ამ 
მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი პრინციპების დაცვით საოლქო საარჩევნო კომისია საუბნო საარჩევნო 
კომისიის წევრობის კანდიდატთა წინასწარ ნუსხაში ამატებს ახალი ამომრჩევლების შესატყვის ოდენობას და 
მათთან კანდიდატის კონტრაქტის გასაფორმებელ შეხვედრას ატარებს საარჩევნო უბნისთვის 21 კონტრაქტის 
გაფორმებამდე.  
თითოეული საარჩევნო უბნისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა ნუსხა შესაბამისი 
საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ შედგება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა კონტრაქტის 
ხელმომწერი ამომრჩევლებისგან.  
საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის კანდიდატთა ნუსხებში შეყვანილი შეიძლება იყოს ან/და კანდიდატის 
კონტრაქტი გაუფორმდეს 21-დან 70 წლამდე ასაკის, საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქეს, 
რომელიც ფლობს სახელმწიფო ენას და არ არის:  
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ა) საქართველოს რომელიმე წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრი;  
ბ) რომელიმე პარტიის წევრი, აგრეთვე რომელიმე პარტიის ხელმძღვანელი, აღმასრულებელი ან 
მაკონტროლებელი ორგანოს წევრი ან პირი, რომელსაც პარტიის ხელმძღვანელი თანამდებობა უკავია;  
გ) საარჩევნო სუბიექტი, აგრეთვე საარჩევნო სუბიექტის ახლო ნათესავი «საჯარო სამსახურში ინტერესთა 
შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ» საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით განსაზღვრული 
მნიშვნელობით;  
დ) რომელიმე პარტიის ან სხვა საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი;  
ე) საჯარო მოსამსახურე;  
ვ) პირი, რომლის მიერ საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევა დადასტურებულია სასამართლოს მიერ;  
ზ) პირი, რომელსაც ნასამართლობა არ აქვს გაქარწყლებული ან მოხსნილი.  
 

მოქმედი 
 
მიუღებელია კანონისეული საუბნო საარჩევნო კომისიის შექმნის წესი, რომლის თანახმადაც საუბნო საარჩევო 
კომისიის სამ წევრს ირჩევს ზემდგომი კომისია, ორ-ორ წევრს ნიშნავს ბოლო არჩევნებში პირველ სამ ადგილზე 
გასული პარტია, რომელიც დამოუკიდებლად მონაწილეობდა არჩევნებში ან გაერთიანებული იყო საარჩევნო 
ბლოკში. მოცემული დებულებით საუბნო კომისიის ფორმირებისას კვლავ რჩება ძალაში საარჩევნო 
ადმინისტრაციის შექმნის პარტიული პრინციპი, რაც შეუსაბამობაშია გაცხადებულ მიზანთან, რომ საარჩევნო 
ადმინისტრაცია ფორმირებული უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიებისაგან დამოუკიდებლად. გარდა ამისა, ამ 
დებულებით ხელოვნურად შემცირებულია საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა რაოდენობა ცხრამდე, და თუ 
გადავხედავთ საარჩევნო კოდექსში მოცემულ საარჩევნო პროცედურებს კენჭისყრის დღეს დავრწმუნდებით, რომ 
წევრთა ეს რაოდენობა საკმარისი არ არის ყველა პროცედურის განსახორციელებლად.  
გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი საკითხებისა არასამთავრობო ორგანიზაციათა სამუშაო ჯგუფის წევრთა 
უკმაყოფილებას 2 ძირითადი ფაქტორი იწვევს:  

1. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების მიღების სისწრაფე და ფორმა. მრავალი 
მცდელობის მიუხედავად II-ე მოსმენისათვის მისაღები ცვლილებების ტექსტის გაცნობა მხოლოდ 
სასესიო განხილვის დღეს გახდა შესაძლებელი. Aამავე დღეს მოეწყო საკომიტეტო მოსმენაც, სადაც 
გაჟღერებული დებულებები ცვლილებების შესახებ სრულიად უცნობი იყო არასამთავრობო 
ორგანიზაციათა წარმომადგენლებისათვის. აქ არა მხოლოდ საჯაროობის უგულებელყოფაზე, არამედ 
პარლამენტის მხრიდან პროცედურის დარღვევაზეც შეიძლება საუბარი;  

2. ცსკ-ის წევრთა შერჩევა და დაკომპლექტება. პროცესი საკმაოდ გაუმჭვირვალე იყო როგორც მთლიანად 
საზოგადოების, ისე საარჩევნო პროცესებზე ორიენტირებული არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის. 
პროცესის გაუმჭვირვალობა ძირითადად საკონკურსო კომისიის საქმიანობას უკავშირდება. მაგალითად, 
უცნობი რჩება საკონკურსო კომისიის მიერ პრეზიდენტისათვის წარდგენილი კანდიდატების 
ოფიციალური რაოდენობა და სახელები; კომისიას არ გამოუქვეყნებია ინფორმაცია თავისი სხდომების 
დროისა და ადგილის შესახებ,  

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ სამუშაო ჯგუფის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის 
მიუღებელია ახალი ხელისუფლების მიდგომა არჩევნების ადმინისტრაციის სტრუქტურისა და ფორმირების 
წესისადმი.  
სრულიად ნათელია, რომ სამუშაო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი პროექტიდან მხოლოდ ცალკეული 
წინადადებების ამოღება არ ნიშნავს არასამთავრობო ორგანიზაციათა შენიშვნების გათვალისწინებას და მათი 
აზრის გაზიარებას. ჩვენ არ მივიჩნევთ, რომ ჯგუფის წინადადებები ჭეშმარიტების უმაღლესი ინსტანცია იყო. 
თავად ჯგუფში საჭირო ხდებოდა მრავალი წინააღმდეგობრივი მოსაზრების შეჯერება, კონსენსუსის ძიება. 
მაგრამ ერთი რამ ცხადია, სამუშაო ჯგუფი თავისი შემადგენლობით არანაირად არაა თანაავტორი საარჩევნო 
კანონმდებლობის ცვლილებების იმ საბოლოო ვერსიისა, რომელიც პარლამენტმა მიიღო. 
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