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რანგირებული ხმის მიცემის სისტემა - უკიდურესი 

პოლარიზაციის გარღვევის გზა? 
 

შოთა კაკაბაძე1 

  

შესავალი 

      

ეუთო/ოდირის 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის 

შუალედურ ანგარიშში აღნიშნულია, რომ პოლიტიკური გარემო საქართველოში რჩება 

უკიდურესად პოლარიზებული, ხშირია აგრესიული დისკურსი, ხოლო მრავალფეროვანი 

მედიაგარემო საგრძნობლადაა დამოკიდებული სხვადასხვა პოლიტიკურ თუ ბიზნესს 

ინტერესებზე (OSCE/ODIHR 2021, 2-3).    

 

არსებული გარემო დიდად არ განსხვავდება 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისგან.2  2020 

წლის საპარლამენტო არჩევნები და მოვლენების შემდგომი განვითარება, საქართველოს 

პოლიტიკის ინსტიტუტისთვის კომენტარში, ლინკოლნ მიტჩელმა შეაფასა არა როგორც 

პოლარიზაცია, არამედ როგორც „ექსტრემალური პარტიული მიკერძოებულობა“  რაც 

ამერიკელი მკვლევრის აზრით გამოიხატება იმაში რომ „პოლიტიკური რეალობის აღქმა 

იფილტრება პარტიული კუთვნილების სენტიმენტებით, მაშინ როდესაც პოლიტიკური 

საკითხები რომლის შესახებაც პოლიტიკურ პარტიებს განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ, 

საზოგადოებისთვის არც ისე მნიშვნელოვანია“ (მიტჩელი 2021). 2021 წლის წინასაარჩევნო 

გარემო ამ ტენდენციის გაგრძელებაა. 

 

ის რომ პოლარიზაცია, მიტჩელის სიტყვებით „ექსტრემალური პარტიული 

მიკერძოებულობა“,  დემოკრატიისთვის საფრთხის შემცველია, არ არის ახალი მოსაზრება. 

ამაზე არაერთი მკვლევარი საუბრობს. დემოკრატიის ექსპერტი ლარი დაიმონდი მის წიგნში 

ავი ქარები - დემოკრატიის გადარჩენა რუსეთის გახელებისგან, ჩინეთის ამბიციისა და 

ამერიკის თვითკმაყოფილებისგან (2019) განსაკუთრებით ხაზს უსვამს პრაიმერებზე 3  

 
1 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) უმცროსი ანალიტიკოსი.  
2 მაგალითისთვის, ბანერები „არა ნაცებს“ პირველად სწორედ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ 
გამოჩნდა. დეტალური ინფორმაციისთვის https://www.youtube.com/watch?v=iOB_IOFAHOM  
3 შიდაპარტიული არჩევნები კანდიდატების გამოსავლენად 
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ამომრჩევლების დაბალი აქტიურობის გავლენას რადიკალიზაციასა და პოლარიზაციაზე. 

როგორც წესი, პრაიმერის დროს მხოლოდ იდეოლოგიურად მოტივირებული ან 

კონკრეტული ინტერესჯგუფების მობილიზაცია ხდება, ხოლო უფრო მეტად ზომიერი 

შეხედულების ამომრჩეველი არ იწუხებს თავს. შედეგად, ვიღებთ იმას რომ კანდიდატები 

პრაიმერში გამარჯვების მიზნით ან უფრო მეტად რადიკალურ დისკურსს უნდა აჰყვნენ ან 

უბრალოდ გამოეთიშონ რბოლას (დაიმონდი 2019, 98 - 101).  

 

მკვლევართა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ხშირ შემთხვევაში ე.წ. „პოლიტიკური კლასი“ 

ბევრად უფრო პოლარიზებულია ვიდრე მოსახლეობა. როგორც წესი, ისეთ საკამათო 

საკითხებზე როგორიცაა აბორტი, ერთი და იმავე სქესის წყვილების ქორწინების უფლება თუ 

სხვა, მოსახლეობა უფრო მეტად კომპრომისული პოზიციის მომხრეა (Fukuyama 2014, 506). 

2021 წლის გამოკითხვებმა აჩვენა რომ საქართველოში გამოკითხულთა 77% სრულად ან 

ნაწილობრივ მაინც, იზიარებს მოსაზრებას რომ კოალიციური მმართველობა სასარგებლოა 

ქართული დემოკრატიისთვის. დაახლოებით ამდენივეა თვითონ მმართველი პარტიის 

მხარდამჭერთა რიცხვიც, ვინც ამ პოზიციისკენ იხრება (კუნჭულია 2021).  

 

თუმცა, ამავდროულად, ეს შუალედური მიდგომის მომხრეები ნაკლებად არიან 

მოწადინებული დაორგანიზდნენ და ამა თუ იმ საკითხზე საკუთარი პოზიცია დაიცვან. ამაზე 

მეტყველებს 2021 წლის თებერვლის გამოკითხვებიც, რომლის მიხედვითაც ოპოზიციის მიერ 

არჩეულ პარლამენტის ბოიკოტის ტაქტიკას სრულიად ან ნაწილობრივ არ ემხრობა ჯამში 

გამოკითხულთა 60%. ეს მაჩვენებელი განსაკუთრებით თვალში საცემია მცირე პარტიების 

მხარდამჭერთა შორის (IRI 2021, 34-35). შედეგად კი ვიღებთ იმას, რომ პოლიტიკას ისევ 

კარგად ორგანიზებული მედია თუ პოლიტიკური აქტივისტები განსაზღვრავენ (Fukuyama 

2014, 507). ეს კი თავის მხრივ საგრძნობლად ართულებს კომპრომისის შესაძლებლობას და 

პოლარიზაციის შემცირების შანსებს. 

 

 

პარალელი საქართველოსთან   

 

მიუხედავად იმისა რომ ზემოთ მოყვანილ მკვლევართა მოსაზრებები ძირითადად ამერიკის 

შეერთებული შტატების ამჟამინდელ მდგომარეობას აღწერს, ის ასევე შეესაბამება 

საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და რამდენიმე მნიშვნელოვანი პარალელის გავლება 

შეიძლება.  

 

ბოლო რამდენიმე წელია საზოგადოებრივი გამოკითხვები მიუთითებს საზოგადოების 

გაუცხოებას პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების მიმართ. უკანასკნელი ენდიაის 

(NDI 2021)  გამოკითხვა აჩვენებს რომ რესპონდენტთა მხოლოდ 30%-მა დაასახელა პარტია 

რომელიც ახლოს დგას მის შეხედულებასთან, მაშინ როდესაც 51 % მიიჩნევს რომ 

საქართველოში ასეთი პოლიტიკური პარტია არ არსებობს (ცხრილი 1). აქვე უნდა აღინიშნოს 

ისიც, რომ ცესკოს მონაცემებით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩეველთა 

აქტივობა 56% ფარგლებში იყო (ცესკო 2020).  
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ცხრილი 1 - რომელი პარტია დგას თქვენთან ყველაზე ახლოს 

 

 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი რომელსაც მკვლევრები გამოყოფენ როგორც 

პოლარიზაციის გამაღრმავებელს არის დანაწევრებული მედიალანდშაფტი რომელიც 

ემსახურება აქტივისტებისა და მხარდამჭერების უფრო მეტ რადიკალიზაციასა და 

მობილიზაციას (დაიმონდი 2019, 110).  ეს ფაქტორი ნათლად გამოიკვეთა ეუთო/ოდირის 2020 

საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შეფასებაშიც სადაც ნათქვამია რომ მიუხედავად 

პლურალისტური გარემოსა, მედია უკიდურესად პოლარიზებულია პოლიტიკურ თუ ბიზნეს 

ინტერესების მიხედვით (OSCE/ODHIR 2021ბ, 38).  

 

მინიმუმ ამ ორი ფაქტორის გათვალისწინებით, პოლარიზაცია კიდევ უფრო ღრმავდება. 

აქტიური ამომრჩეველი ორი პოლუსიდან ერთ-ერთზე აკეთებს არჩევანს, ე.წ. შუა 

პარტიები/კანდიდატები კი იძულებული ხდებიან ან ამომრჩევლის ხმების მობილიზების 

მიზნით რადიკალურ დისკურსზე აეწყონ და ერთ-ერთი პოლუსის პოტენციური 

ამომრჩევლის ველზე გავიდნენ ან „გაიკრიფონ“.  

 

 

 

ჩაკეტილი წრიდან გამოსავლის ძიებაში 

 

 

დემოკრატიის მკვლევართა მზარდი რაოდენობა იხრება იმ აზრისკენ რომ როგორც 

პროპორციული ასევე შედარებითი უმრავლესობის სისტემების ერთ-ერთი საუკეთესო 

ალტერნატივად შეიძლება განვიხილოთ ხმის მიცემის რანგირებული/პრეფერენციული 

სისტემა (დაიმონდი 2019, 40). ლარი დაიმონდის აზრით, ამ სისტემის მთავარი უპირატესობა 

ის არის რომ ის ხელს უწყობს ზომიერი განწყობების ჩამოყალიბებას, კოალიციების შექმნას 

და რაც მთავარია დიდ როლს თამაშობს პოლიტიკური კულტურის განვითარებასა და 

განმტკიცებაში. განსაკუთრებით მაღალი კონკურენციის მქონე საარჩევნო უბნებში, სადაც 
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კანდიდატები იძულებული არიან ესაუბრონ არამხოლოდ საკუთარ ამომრჩეველს, არამედ 

სხვა პარტიების/კანდიდატების მხარდაჭერებსაც, რათა მათ პრეფერენციებში მეორე ან მესამე 

ადგილი დაიკავონ (ibid, 41).  

 

სწორედ ამიტომ, რანგირებული ხმის მიცემა შესაძლოა წარმოადგენდეს ერთ-ერთ 

გამოსავალს არსებულ უკიდურესად პოლარიზებულ პოლიტიკურ გარემოში. ეს პოლიტიკის 

მემორანდუმი მიზნად ისახავს ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში გახსნას დისკუსია ამ ან 

მსგავსი რადიკალური, მამაცი ნაბიჯების გადადგმის საჭიროებაზე.  

 

ფაქტია, არსებული რთული პოლიტიკური გარემო, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელია 

ჩამოყალიბდა და ხელს უწყობს ე.წ. „შუის გაკრეფას“, როდესაც პარტიები იძულებული არიან 

უფრო რადიკალური პოზიციები დაიკავონ რათა მოახდინონ უკვე აქტიური და 

ორგანიზებული ამომრჩევლის მობილიზება ან „გაიკრიფონ“, მოითხოვს უფრო მეტად თამამ 

ნაბიჯებს.  

 

ეს ნაშრომი არ წარმოაჩენს რანგირებული ხმის მიცემის სისტემას როგორც ამ პრობლემის 

მოგვარების ჯადოსნურ ფორმულას, თუმცა მიიჩნევს რომ ამ მიდგომაზე როგორც ერთ-ერთ 

გამოსავალზე დაფიქრება ღირს და დისკუსია უნდა გაიხსნას. აუცილებელია უფრო მეტად 

მოხდეს როგორც პოლიტიკურ პარტიებთან ასევე ფართო საზოგადოებასთან აქტიური 

კომუნიკაცია იმაზე თუ ამ მოჯადოებული წრის გარღვევის რა კონკრეტული გზები და 

ინსტრუმენტები არსებობს.  

 

 

რას წარმოადგენს რანგირებული ხმის მიცემა 

 

 

რანგირებული ხმის მიცემა (RCV) გულისხმობს ამომრჩევლების მიერ კანდიდატების 

პრეფერენციების მიხედვით დალაგებას. ხოლო ხმების დათვლა იწყება ჯერ მხოლოდ 

პირველ ადგილზე ჩაწერილი კანდიდატებით. გამარჯვებულად გამოვლინდება ის ვინც 

ხმათა უმრავლესობა მოიპოვა. ხოლო თუ ასეთი არ აღმოჩნდა, მაშინ ყველაზე ნაკლები ხმის 

მქონე კანდიდატი გამოეთიშება რბოლას, დათვლა კი დაიწყება ბიულეტენებში მეორე 

პრეფერენციად ჩაწერილ კანდიდატებს შორის და ა.შ. სანამ ხმათა უმრავლესობის მქონე არ 

გამოიკვეთება (Ballotpedia 2021).  

 

ცხრილი 2 (Miller 2020) ასახავს თუ როგორ გამოიყურება ეს პროცესი 100 ხმის მაგალითზე: 

პირველი რაუნდის შემდეგ, სადაც ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოახერხა 51%-იანი ბარიერის 

გადალახვა, ყველაზე მცირე ხმების მქონდე კანდიდატის მხარდამჭერთა ხმები 

გადანაწილდება დანარჩენებზე მათი მეორე პრეფერენციის მიხედვით და ა.შ. სანამ რომელიმე 

კანდიდატი არ დააგროვებს 51%-ს მაინც.  
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რანგირებული ხმის მიცემის სისტემა სრულად ან ნაწილობრივ მაინც უკვე დანერგილია ა.შ.შ. 

რამდენიმე შტატში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, მალტაში, სლოვენიასა და ნაურუში.  

 

 

ამ მეთოდის უპირატესობები 

 

 

რანგირებული ხმის მიცემის სისტემა შეიძლება არ წარმოადგენდეს ჯადოსნურ ფორმულას 

რომელიც ერთდროულად გადაწყვეტს საქართველოს პოლიტიკური კულტურის წინაშე 

მდგარ გამოწვევებსა თუ საფრთხეებს. თუმცა, მას აშკარად აქვს მთელი რიგი უპირატესობები 

რამაც ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიური როლი შეიძლება ითამაშოს პოლარიზაციის 

ჩაკეტილი წრის გარღვევასა და უფრო მეტად კონსენსუსზე დაფუძნებული დემოკრატიის 

განმტკიცებაში.  

 

პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის რომ ეს სისტემა ხელს უწყობს რადიკალური პოზიციების 

მქონდე კანდიდატების გაცხრილვას და უფრო მეტად აახლოებს ამომრჩეველს 

კომპრომისისკენ. ეს კი თავის თავში მოიცავს  ქვეყანაში კონსესუსზე დაფუძნებული 

დემოკრატიის უფრო მეტად განმტკიცების და კოალიციების შექმნის პოტენციალს.  

 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ რანგირებული ხმის მიცემის დანერგვა გავლენას 

ახდენს თავად პოლიტიკოსების ქმედებებზე და წინასაარჩევნო კამპანიაზე. ლოგიკურია, რომ 

კანდიდატების ინტერესში იქნება არა მხოლოდ საკუთარი ამომრჩევლის მობილიზება, 

არამედ სხვა პოლიტიკური გემოვნების მოქალაქეების მომხრობაც, ვინაიდან ბიულეტენში 

მეორე ან მესამე ადგილზე ყოფნაც კი შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს.  

 

შესაბამისად, მოსალოდნელია რომ მსგავსი სისტემის დანერგვის შემთხვევაში, არამხოლოდ 

შედარებით მცირე მხარდაჭერის მქონე პარტიები/კანდიდატები  მიიღებენ გამარჯვების შანსს 

და ასე დაიწყება არსებული უკიდურესი პოლარიზაციის გარღვევა, არამედ თავად დიდ 

ცხრილი 2.  როგორ გამოიყურება 

რანგირებული ხმის მიცემა. წყარო Miller 

2020. აღებულია https://bit.ly/3Ag5xHX 

https://bit.ly/3Ag5xHX


6 | w w w . g i p . g e  
 

პარტიებს მოუწევთ უფრო მეტად კომპრომისული გახადონ თავიანთი დისკურსი რათა სხვა 

კანდიდატების ამომრჩევლების ბიულეტენში მეორე ან მესამე ადგილი მაინც დაიმკვიდრონ.  

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ პოლიტიზებულ და პოლარიზებულ მედიაგარემოშიც 

უფრო მეტი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების კანდიდატები და პარტიები 

გამოჩნდებიან, ვინაიდან კერძო მედია საშუალებების ინტერესიც იქნება რაც შეიძლება მეტ 

ამომრჩეველზე გასვლა.  

 

 

შესაძლო გამოწვევები და უარყოფითი მხარეები 

 

 

ბუნებრივია, როგორც ყველა სისტემას, ამასაც აქვს თავისი უარყოფით მხარეები და მისი 

სრულად დანერგვა რამდენიმე გამოწვევის წინაშე დგას. ამომრჩეველთა დიდი ნაწილისთვის  

თავიდან შეიძლება რთული აღმოჩნდეს ამ სისტემის მიღება. მიუხედავად იმისა რომ თვითონ 

პროცესი არ არის ჩახლართული, ახალი წესების დამკვიდრება დიდ რესურსს მოითხოვს.  

 

ამ მიდგომის ზოგიერთი ოპონენტის მოსაზრებით კი, თუ რანგირებული ხმის მიცემის 

მიზანია რადიკალური შეხედულების ამორჩეველთა ხმების დაბალანსება, მაშინ სამუშაო 

უნდა გაიწიოს უფრო მეტი ამომრჩევლის მობილიზებისათვის. გამარჯვებულის გამოვლენის 

უკეთესი გზა, მათი აზრით, მეორე რაუნდებია და არა მათემატიკური მანიპულაციები  

(Ballotpedia 2021).  

 

შესაძლო გამოწვევად შეგვიძლია ასევე განვიხილოთ  ალბათობა იმისა რომ დიდმა პარტიებმა 

შექმნან ე.წ. სატელიტი პარტიები ან კანდიდატები, რომელსაც მისი ამომრჩეველი მეორე ან 

მესამე არჩევანად მიუთითებს. თუმცა, იმის ალბათობა რომ ეს ტაქტიკა წარმატებული იქნება, 

ნაკლებ სავარაუდოა.  

 

საქართველოს კონტექსტში, გამოწვევებს შორის უნდა აღინიშნოს სრულად პროპორციული 

სისტემა რომელიც შეუთავსებელია რანგირებული ხმის მიცემასთან. ვინაიდან ამ პირობებში 

არ არსებობს 51%-იანი ბარიერი რომელიც გამარჯვებულმა აუცილებლად უნდა გადალახოს. 

მიუხადავ ამისა, ქვეყანაში ჯერ კიდევ ტარდება მერების პირდაპირი არჩევნები და 2021 წელს 

ნათლად გამოიკვეთა თუ რამდენად დიდი დატვირთვა შეიძლება ჰქონდეს მუნიციპალურ 

არჩევნებს.  

 

 

დასკვნა 
 

 

პოლარიზაციის როგორც დემოკრატიისთვის საფრთხეზე არაერთი მკვლევარი საუბრობს. 

განსაკუთრებით აქტუალურია ეს საკითხი ამერიკის კონტექსტში, სადაც პრაიმერის სისტემა 

ხელს უწყობს რადიკალური პოზიციის მქონდე კანდიდატების წარმატებას. საქართველოსა 

და ა.შ.შ.-ში არსებულ სიტუაციას შორის მრავალი პარალელის გავლება შეიძლება. ამერიკის 

მსგავსად, ჩვენს ქვეყანაშიც, ამომრჩეველთა მობილიზაცია ხდება ორ რადიკალურ პოლუსს 
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შორის, ხოლო ე.წ. შუა პარტიები ვერ ახერხებენ ზომიერი შეხედულებების მქონე 

მოქალაქეებზე გასვლას. პოლიტიკური დღის წესრიგი კვალ განისაზღვრება კარგად 

ორგანიზებული აქტივისტებისა და კერძო მედია საშუალებების მიერ.  

 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, რანგირებული ხმის მიცემის სისტემა, რომელიც 

ამომრჩეველს საშუალებას აძლევს რამდენიმე კანდიდატს სხვადასხვა პარტიიდან 

ერთდროულად მისცეს ხმა და დაალაგოს ისინი საკუთარი პრეფერენციების მიხედვით, 

შეიძლება განვიხილოთ როგორც ამ ჩაკეტილი წრიდან გამოსავლის ერთ-ერთი გზა.  

 

როგორც უკვე აღინიშნა, ეს ხელს უწყობს როგორც ამომრჩევლებს ასევე 

პარტიებს/კანდიდატებს შორის უფრო მეტად კომპრომისული პოზიციების ჩამოყალიბებას 

და რაც მთავარია ქვეყანაში განამტკიცებს კონსენსუსზე დაფუძნებულ პოლიტიკურ 

კულტურას. მიუხედავად იმისა რომ არსებული სისტემის ფარგლებში ამ მეთოდის დანერგვა 

მხოლოდ მუნიციპალურ არჩევნებზეა შესაძლებელი, მერების არჩევნებზე, განსაკუთრებით 

კი დიდ ქალაქებში, როგორც წესი პარტიებს შორის სამკვდრო-საციცოცხლო ბრძოლა 

ჩაღდება. არც 2021 წლის ოქტომბრის არჩევნები ყოფილა გამონაკლისი ამ მხრივ. შესაბამისად, 

პოლიტიკური აქტორების ისეთ მდგომარეობაში ჩაყენება, როდესაც ისინი იძულებულნი 

არიან არა მხოლოდ საკუთარ ამომრჩეველს არამედ პოტენციურად სხვა პარტიის 

მხარდამჭერებზეც იმუშაონ რათა მათ ბიულეტენში მეორე ან მესამე ადგილი დაიმკვიდრონ, 

საგრძნობლად იმოქმედებს წინასაარჩევნო დისკურზე. ლოგიკურია, რომ პოლარიზაციის 

დონე დაიწევს და პოლიტიკური ველიც უფრო მეტად კომპრომისზე ორიენტირებული 

გახდება.  

 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, აუცილებელია არასამთავრობო სექტორმა და 

სამოქალაქო საზოგადოებამ რომელიც აქტიურად მუშაობს არჩევნებსა და მის მომიჯნავე 

საკითხებზე, უფრო აქტიურად დაიწყოს პოლარიზაციის მოჯადოებული წრის გარღვევის 

შესაძლო გზების ლობირება. რანგირებული ხმის მიცემის შემოტანა იმ შემთხვევებში სადაც 

სისტემა ამის საშუალებას იძლევა, შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ამ გზაზე. 

თუმცა, ამ მიზნის მისაღწევად, აუცილებელია რომ პოლიტიკურ პარტიებს, სამოქალაქო 

საზოგადოებასა და რაც მთავარია გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შორის შედგეს აქტიური 

კომუნიკაცია. არანაკლებ საყურადღებოა ამ თემაზე ფართო საზოგადოებრივი დისკუსია და 

მოქალაქეების ჩართულობა.  
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