
1 
 

 

 

 

                                                                       

                           

დაბალი საარჩევნო ბარიერი: ორპოლუსიანობის 
დასასრული, თუ ახალი გამოწვევა? 

 
სალომე კანდელაკი 1 

 
 

 

 
 

2024 წლის სრულად პროპორციული საპარლამენტო არჩევნებისთვის  2%-იანი საარჩევნო 
ბარიერის არსებობას საქართველოს საპარლამენტო პარტიათა უმრავლესობა ემხრობა, რაც 
ორპოლუსიანობის შემცირებისა და პოლიტიკური პლურალიზმის წახალისებად არის 
მიჩნეული. ბარიერის 2%-მდე დაწევა ე.წ. შარლ მიშელის შეთანხმების ნაწილიცაა, რისი 
შესრულებაც მნიშვნელოვანია ქვეყნის დემოკრატიზაციისა და ევროპული ინტეგრაციის 
გზაზე. დაბალ საარჩევნო ბარიერს არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს უშუალოდ მმართველი 
და ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიებისთვის. თუმცა პატარა პარტიების 
საპარლამენტო წარმომადგენლობისთვის ის განმსაზღვრელია, განსაკუთრებით იმ 
პირობებში, როდესაც პარტიული ბლოკების შექმნა აღარ იქნება მომავალ არჩევნებში 
შესაძლებელი.  

ნაშრომში მიმოხილულია სხვადასხვა პარტიების პერსპექტივები საარჩევნო ბარიერის 
დაწევასთან დაკავშირებით და გაანალიზებულია, თუ რამდენად  მნიშვნელოვანია მისი 
არსებობა მრავალპარტიული საპარლამენტო დემოკრატიის მშენებლობისთვის. ნაშრომში 
ასევე განხილულია 2%-იანი საარჩევნო ბარიერის შესაძლო დადებითი და უარყოფითი 
მხარეები საქართველოს კონტექსტში. ბოლოს შემოთავაზებულია რეკომენდაციები 
ორპოლუსიანობისა და პოლიტიკური პოლარიზაციის შესამცირებლად. პოლიტიკის 
ნარკვევში წარმოდგენილი ფაქტები და არგუმენტები ეყრდნობა ლიტერატურის 
მიმოხილვას, პოლიტიკოსთა ოფიციალურ განცხადებებს და ასევე პარტიის ლიდერებთან 
ჩატარებული ინტერვიუების ანალიზს. 

საკვანძო სიტყვები: 2%-იანი ბარიერი, ორპოლუსიანობა, პოლარიზაცია, საპარლამენტო 
არჩევნები, პარტიები 

                                                           
1 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უმცროსი ანალიტიკოსი; 
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ბოლო ათწლეულის მანძილზე საქართველოში ორპარტიული მმართველობის არსებობა 
ტრადიციად იქცა და შემცირდა პოლიტიკური სივრცე ახალი, თუ უკვე არსებული 
შედარებით პატარა პარტიებისთვის. დომინანტი პოლიტიკური პარტიები თავიანთი 
მიზნების განხორციელებას ცდილობენ პოლარიზაციის ისეთი სტრატეგიის გამოყენებით, 
როგორიცაა ამომრჩევლის მობილიზება ოპონენტის დემონიზებისა და მისი ექსპლუატაციის 
დისკურსით (Mccoy and Somer, 2019). ამან ხელი შეუწყო პოლარიზაციის გამწვავებას და 
პოლიტიკური კრიზისის წარმოშობას. სხვა გარდამავალი დემოკრატიების მსგავსად, 
საქართველოში პოლიტიკურმა პოლარიზაციამ საფრთხე შეუქმნა ლიბერალურ 
დემოკრატიას და მოსახლეობა დაყო ორ მტრულ ბანაკად (Arbatli and Rosenberg 2020). ეს 
განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, 
როდესაც პატარა პარტიებს წამყვან ოპოზიციურ პარტიასთან ერთად მოუწია ერთ მხარეს 
დგომა ბოიკოტის დროს და რის გამოც საფრთხე შეექმნა ასეთი პარტიების 
თვითმყოფადობას და პოლიტიკურ იდენტობას.  

პრობლემის გადაჭრის მიზნით, 2021 წლის 19 აპრილის ე.წ. შარლ მიშელის 
ხელშეკრულებაში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ მომდევნო ორი საპარლამენტო 
არჩევნებისას, რომლებიც სრულად პროპორციული წესით ჩატარდება, საარჩევნო ბარიერი 
უნდა დაიწიოს 2%-მდე და ხელი შეეწყოს მრავალპარტიულ საპარლამენტო მმართველობას. 
2021 წლის ივლისში მმართველი პარტიის მხრიდან ამ შეთანხმების ანულირების 
მიუხედავად მათი დათქმა იყო, რომ საარჩევნო ცვლილებებთან დაკავშირებით არსებულ 
პუნქტებზე მათი პოზიცია ურყევი იქნებოდა. აღნიშნული საარჩევნო ცვლილებები 
უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ბარიერის დაწევას, არამედ უკეთესი კონტროლის მექანიზმის 
არსებობას და მეტ ანგარიშვალდებულებას (ლაცაბიძე 2021). არჩევნებთან დაკავშირებით 
საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებები პირველი მოსმენით მიიღო, 
რასაც ერთ-ერთი პუნქტი შემდგომი საპარლამენტო არჩევნებისთვის 2%-იანი საარჩევნო 
ბარიერის დაწესებას და მანდატების პროპორციულად განაწილებას შეეხებოდა (რადიო 
თავისუფლება 2021). თუმცა, დოკუმენტის მისაღებად ჯამში სამი მოსმენაა საჭირო, რაც 
დროში ჭიანურდება და ამგვარად ფერხდება 19 აპრილის შეთანხმების ის ნაწილი, 
რომელზეც, თითქოს, პარტიათაშორისი კონსენსუსი არსებობდა.  

წარმოდგენილ პოლიტიკის ნარკვევში გაანალიზებულია, როგორია პოლარიზაციის 
გამოწვევები საქართველოში და რამდენად მნიშვნელოვანია მომდევნო საპარლამენტო 
არჩევნებისთვის ბარიერის 2%-მდე დაწევა პოლარიზაციის შესამცირებლად, 
მრავალპარტიული საპარლამენტო დემოკრატიის ჩამოსაყალიბებლად და ამომრჩეველთა 
ხმების საპარლამენტო ცხოვრებაში მაქსიმალურად ასასახად. დოკუმენტში ასევე 
შედარებულია როგორ განსხვავდება დიდი და პატარა პარტიების პერსპექტივები აღნიშნულ 
საკითხზე. ნაშრომში ასევე მიმოხილულია, რამდენად პირდაპირ კავშირშია საარჩევნო 
ბარიერის დაწევა პოლარიზაციის შემცირებასთან და პლურალიზმის ხელშეწყობასთან. 
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საქართველოში პოლარიზაცია დიდი ხანია პრობლემას წარმოადგენს, რაც განსაკუთრებულ 
გამოწვევას ქმნის ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის. ქვეყანაში პოლიტიკური 
ლანდშაფტი ძირითადად დაპირისპირების ველად არის ქცეული და არა პარტიებს შორის 
საგნობრივი კონსტრუქციული დიალოგის სივრცედ. ამგვარად, დაუსრულებელი 
პოლიტიკური კრიზისი და უკიდურესი პოლარიზაცია,  სულ უფრო ზღუდავს 
მრავალპარტიული დემოკრატიის შექმნის შესაძლებლობას და აფერხებს ქვეყნის 
კონსოლიდირებულ დემოკრატიად ჩამოყალიბების პროცესს.  

უშუალოდ ორ დომინანტ პარტიას შორის დაპირისპირების ნიადაგზე წარმოქმნილ 
პოლიტიკურ პოლარიზაციაზე თუ ვიმსჯელებთ, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ გააჩნია, 
თუ როგორია ამა თუ იმ ქვეყანაში დემოკრატიული განვითარების ხარისხი და როგორ 
იყენებენ მმართველი და ოპოზიციური პარტიები პოლარიზაციას, კონსტრუქციული, თუ 
დესტრუქციული მიზნებისთვის (Somer and McCoy 2018). უკვე შემდგარი 
კონსოლიდირებული დემოკრატიების უმეტესობისთვის, ორპარტიული სისტემა 
პოლიტიკური კულტურის ნაწილად იქცა, სადაც ის კონსტრუქციული მიზნებისთვისაა 
პარტიების მხრიდან გამოყენებული. ხოლო გარდამავალი, ნახევრად კონსოლიდირებული 
დემოკრატიებისთვის, როგორიც საქართველოა, ძირითადად დამახასიათებელია 
პოლარიზაციის ელექტორალური მობილიზებისთვის გამოყენება, რასაც ხშირად 
ავტოკრატიული ტენდენციებიც მოსდევს ხოლმე (Mccoy and Murat, 2019).  

საქართველოს შემთხვევაში პოლარიზაცია ძირითადად ოპონენტის განადგურების 
ინსტრუმენტადაა ქცეული (Nodia 2022). დემოკრატიის მრავალფეროვნების ინსტიტუტის (V-
Dem) მონაცემებზე დაყრდნობით, ნახევრად კონსოლიდირებულ დემოკრატიებში 
პოლარიზაცია აჩვენებს ნეგატიურ ურთიერთობას პოლიტიკური პოლარიზაციის დონესა და 
ლიბერალური დემოკრატიის რეიტინგს შორის (Somer, McCoy and Luke, 2021). საქართველოს 
შემთხვევაშიც მცირე ტენდენცია შეინიშნება იმისა, რომ პოლარიზაციის ზრდასთან ერთად 
ლიბერალური დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესება რთული ხდება, მეტიც მისი 
მაჩვენებელი მცირედით იკლებს კიდეც (დიაგრამა 1). 
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დიაგრამა 1: პოლარიზაციისა და ლიბერალური დემოკრატიის ხარისხის 2008-2021 წლების 
დინამიკა საქართველოში 

 

 

წყარო: დემოკრატიის მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (V-Dem) 2008-2021, პოლიტიკური 
პოლარიზაციის და ლიბერალური დემოკრატიის მაჩვენებელი, საქართველო. ხელმისაწვდომია: 
https://www.v-dem.net/data_analysis/CountryGraph/ 

 

Freedom House-ის 2022 წლის მონაცემებიც ამას მოწმობს, რომ საქართველოს დემოკრატიის 
მაჩვენებელმა წინა წელთან შედარებით 3.18-დან 3.07-მდე იკლო, რაც პოლიტიკური 
პოლარიზაციის გაღრმავების პარალელურად მოხდა (Freedom House 2022). ამავე 
მონაცემებთანაა ჰარმონიაში საზოგადოებრივი გამოკითხვის შედეგები, რის მიხედვითაც 
მოსახლეობის 71% მიიჩნევს (დიაგრამა 2), რომ ქვეყანაში პოლიტიკა უფრო მეტად 
პოლარიზაციისკენ არის მიმართული, ვიდრე კონსენსუსისკენ (IRI 2021). 
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დიაგრამა 2: როგორ ფიქრობთ, ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკა უფრო კონსენსუსისკენ არის 
მიმართული, თუ პოლარიზაციისკენ? 

 

 

 

წყარო: IRI მარტი, 2022. საქართველოს მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები. ხელმისაწვდომია: 
https://www.iri.org/wp-content/uploads/2022/04/IRI-Poll-Presentation-Georgia-March2022_Final.pdf 

 

საქართველო სხვა ტრანზიტული დემოკრატიების მსგავსად გაჭედილია დემოკრატიასა და 
ავტოკრატიას შორის; დემოკრატიზაციისა და კონსოლიდაციის საწყის ეტაპზე, რასაც 
პოლიტიკის მეცნიერები ე.წ. ნაცრისფერ ზონას (gray zone) უწოდებენ (Carothers 2002). ასეთი 
ქვეყნების ჩამონათვალს შეიძლება მივაკუთვნოთ საქართველოც, რისთვისაც წარმოსახვითი 
პლურალიზმი და დომინანტური, ჩაკეტილი პოლიტიკაა დამახასიათებელი და 
დემოკრატიზაციის გზაზე მისი პოლიტიკური ტრაექტორია ჯერჯერობით მყიფეა (Enyedi 
and Casal Bértoa 2021). სწორედ ამ სიმყიფის შედეგია NDI-ის ბოლო გამოკითხვის მონაცემები, 
რომლის მიხედვითაც პოლიტიკურმა პოლარიზაციამ და პარტიულმა დიქოტომიამ, ორ 
დომინანტ პარტიასთან მიმართებით ამომრჩეველთა განწყობებზე უარყოფითად იმოქმედა. 
გარდა ამისა, იმატა გადაუწყვეტელ ამომრჩეველთა რიცხვმაც, რაც 64%-ს შეადგენს 
(დიაგრამა 3). ეს შედეგი შესაძლებელია პატარა პარტიების მხრიდან სამომავლოდ 
გამოყენებული იყოს როგორც შესაძლებლობა ე.წ. მესამე ძალის ჩამოსაყალიბებლად.  
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დიაგრამა 3: საქართველოს მოსახლეობის განწყობა პარტიებისადმი 

 

 

 

წყარო: NDI, აპრილი 2022. საზოგადოებრივი განწყობა საქართველოში. ხელმისაწვდომია: 
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_March%202022%20poll_public%20version_GEO_V
F.pdf?fbclid=IwAR00JH7vuKrr0_HAARwa57lcYncDI4fO--b8UsAp1IK1r2SDcpYM5UBzcY0  

 

 

 
 
 
 

 

დასავლური მედიაციის წარუმატებლობისა და მომდევნო არჩევნებისთვის 5%-იანი 
ბარიერის დატოვების შემთხვევაში ოპოზიციას კოალიციური ფორმატის გარეშე 
პარლამენტში პოზიციების გამყარების მცირე შესაძლებლობები ექნება. განსაკუთრებით, თუ 
გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიებიდან 5%-
იანი ბარიერი მხოლოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ გადალახა (საქართველოს ცენტრალური 
საარჩევნო კომისია 2020), ხოლო 2021 წლის მუნიციპალურ არჩევნებში 5%-ზე მეტი მხოლოდ 
ნაციონალურმა მოძრაობამ და გახარიას პარტიამ - პარტია საქართველოსთვის მიიღო 
(Elections TV1 2021).  

ინტერვიუებზე დაყრდნობით, კონსტიტუციონალისტების მტკიცებით, საარჩევნო ბარიერს 
განსაკუთრებულად დიდი მნიშვნელობა აქვს პროპორციული საარჩევნო სისტემის 
პირობებში. ზოგადი სტანდარტი, მათ შორის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით 3%-იანი 

2% vs. 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი: შესაძლებლობები კოალიციის 
შესაქმნელად 

https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_March%202022%20poll_public%20version_GEO_VF.pdf?fbclid=IwAR00JH7vuKrr0_HAARwa57lcYncDI4fO--b8UsAp1IK1r2SDcpYM5UBzcY0
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia_March%202022%20poll_public%20version_GEO_VF.pdf?fbclid=IwAR00JH7vuKrr0_HAARwa57lcYncDI4fO--b8UsAp1IK1r2SDcpYM5UBzcY0
https://archiveresults.cec.gov.ge/results/20201031/#/ka-ge/election_43/dashboard
https://archiveresults.cec.gov.ge/results/20201031/#/ka-ge/election_43/dashboard
https://elections.1tv.ge/archevnebis-shedegebi/
https://elections.1tv.ge/archevnebis-shedegebi/
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ბარიერის დაწესებაა, თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კონკრეტულ ქვეყანას და მის 
პოლიტიკურ რეალობას. მათი თქმით, 2%-იანი ბარიერი მინიმუმამდე ამცირებს 
ერთპარტიული ან ორპარტიული მმართველობის არსებობას და მომგებიანია მცირე 
პარტიებისთვის. ამ შემთხვევაში მრავალპარტიულობის ხელშეწყობა კი არ არის მხოლოდ 
მნიშვნელოვანი, არამედ მათი პოლიტიკური გავლენის ხარისხიც, რაც 2%-იანი ბარიერის 
პირობებში უფრო მეტად რეალისტური იქნება. „რაც უფრო დაბალია ბარიერი, მით უფრო 
ნაკლებად მახინჯდება საზოგადოებაში არსებული პოლიტიკური მოზაიკა.“i სრულად 
პროპორციული სისტემისა და მცირე ბარიერის შემთხვევაში, ერთი პარტიისთვის 50%-იანი 
მხარდაჭერის მოპოვება რთულია. ასეთ შემთხვევაში თითოეული დეპუტატის ხმას ექნება 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა, საჭირო გახდება კოალიციის შეკვრა. აქედან გამომდინარე 
კონსტიტუციონალისტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ „შესაძლებელია პოლიტიკური ცხოვრება 
არა პოლარიზაციისკენ, არამედ პოლიტიკური კონსენსუსისკენ იყოს მიმართული.“ ii  

იმ შემთხვევაში, თუ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო ბარიერის 2%-
მდე დაწევა არ დამტკიცდება, ეს იქნება შარლ მიშელის შეთანხმების უარყოფისკენ 
გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი, რაც უარყოფითად აისახება ევროინტეგრაციის გზაზე 
მყოფი საქართველოს საერთაშორისო იმიჯზე. გარდა ამისა, გამყარდება ის თეზისი, რომ  
საქართველოში პარტიების სტაბილურ დემოკრატიულ პოლიტიკურ სუბიექტებად 
ჩამოსაყალიბებლად დასავლეთის მხრიდან გაწეული დახმარება არაეფექტიანია 
პოლიტიკური კლასის მხრიდან ხშირად შესაბამისი მზაობის არ ქონის გამო (Bader 2010).  

შარლ მიშელის შეთანხმების გარდა, საქართველოში აშშ-ს ელჩმაც არაერთხელ შეახსენა 
მმართველ პარტიას 2%-იანი საარჩევნო ბარიერის მნიშვნელობა პოლიტიკური 
პლურალიზმის ხელშესაწყობად და გააფრთხილა, რომ ერთპარტიულმა მმართველობამ 
„უმრავლესობის მიერ ტირანიის“ საფრთხე შეიძლება შექმნას. ამის მიუხედავად, ჯერაც 
ბუნდოვანია საარჩევნო ბარიერის დაწევის ბედი. NDI-ის 2021 წლის დეკემბრის 
საზოგადოებრივი გამოკითხვის მიხედვითაც თუ ვიმსჯელებთ, ოპოზიციასა და მმართველ 
პარტიას შორის მომრიგებლური როლის შესრულება მოსახლეობის 34%-ის აზრით თავად 
პარტიებს შეუძლიათ, ხოლო დასავლელი პარტნიორები მხოლოდ 18%-მა დაასახელა 
(დიაგრამა 4). ეს იმას შეიძლება ნიშნავდეს, რომ საზოგადოება ნათლად აფასებს პოლიტიკურ 
ლანდშაფტს და იაზრებს, რომ პოლიტიკური პარტიების მზაობისა და მომწიფებულობის 
გარეშე ორ მხარეს შორის მოლაპარაკება შეუძლებელია. 
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დიაგრამა 4: ყველაზე კარგად ვინ შეასრულებდა მომრიგებლის და შუამავლის როლს 
ოპოზიციურ პარტიებსა და მმართველ პარტიას შორის დიალოგის პროცესში? (%) 

 

 

წყარო: NDI, დეკემბერი 2021. საზოგადოებრივი განწყობა საქართველოში. ხელმისაწვდომია: 
https://caucasusbarometer.org/ge/nd2021ge/BFACBOPRP/  

 

ერთი მხრივ ნამდვილი პლურალისტური საპარლამენტო მმართველობის წასახალისებლად 
2%-იანი საარჩევნო ბარიერი რეალურ შესაძლებლობას უქმნის პატარა პარტიებს; თუმცა 
მეორე მხრივ იმ შემთხვევაში, თუ ქართული ოცნება ინიციატივას ჩააგდებს, ოპოზიციურ 
პარტიებს მეტი მოტივაცია მიეცემათ კოალიციის ჩამოსაყალიბებლად. კითხვა მდგომარეობს 
იმაში, თუ ვისთან შევლენ პატარა პარტიები კოალიციაში, შეძლებენ თუ არა ისინი ცალკე 
გაერთიანებას, თუ მსხვილ ოპოზიციურ პარტიასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად 
ეცდებიან მმართველი პარტიის დამარცხებას.  

მეორე კონფიგურაცია შესაძლოა უფრო მომგებიანი აღმოჩნდეს საერთო შედეგის მისაღებად, 
თუმცა არის იმის რისკები რომ ასეთ კოალიციაში ნაციონალური მოძრაობა ისევ 
დომინანტურ ძალად დარჩება და ორპოლუსიანობა ამით არ მოიშლება. მაგრამ იმ 
შემთხვევაში, თუ შედარებით ძლიერი, 3 და 2 პროცენტიანი პოლიტიკური პარტიები 
ერთმანეთთან გაერთიანდებიან, შესაძლოა მათ ერთობლივი ძალისხმევით შეძლონ 5%-იანი 
ბარიერის გადალახვა და პარლამენტში პლურალიზმის ხელშეწყობა. იგივე შესაძლებლობა 
გაუშვეს ხელიდან პატარა პარტიებმა 2021 წელის არჩევნების დროსაც (Zurabashvili 2021). 
თუმცა, 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ისიც გასათვალისწინებელია, პარტიებს 
საერთო ბლოკში გაერთიანება აღარ შეეძლებათ და არჩევნებში ერთობლივად 
მონაწილეობის მისაღებად ერთი პარტიის ქოლგის ქვეშ მოუწევთ გაერთიანება, ან ახალი, 
ყველასთვის მისაღები ღირებულებების მატარებელი პარტიის ჩამოყალიბება და მასში 
გაერთიანება.  

საარჩევნო ბლოკის გაუქმებას ხელისუფლება პოლიტიკური პარტიების გაძლიერების 
არგუმენტით ხსნის. თუმცა იურისტთა ნაწილი ამ გადაწყვეტილებას კრიტიკულად აფასებს 

https://caucasusbarometer.org/ge/nd2021ge/BFACBOPRP/
https://www.scribd.com/document/535866448/Political-Polarization-a-Vicious-Circle-or-a-Missed-Opportunity-for-Small-Political-Parties#fullscreen&from_embed
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და მიიჩნევს, რომ საარჩევნო ბლოკის გაუქმება უფრო გაართულებს პარტიათა 
თანამშრომლობას, რაც არსებული პოლიტიკური სიტუაციის ფონზე, როდესაც პარტიებს 
ისედაც უჭირთ ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზეც კი კონსენსუსის მიღწევა, 
გაართულებს წინასაარჩევნოდ მათი თანამშრომლობის შესაძლებლობას (ტალიური 2017). 
ბოლო საარჩევნო შედეგების გათვალისწინებით, გახარიას პარტიასთან სხვა მცირე 
ოპოზიციური პარტიების თანამშრომლობა ყველაზე მომგებიანი შეიძლება აღმოჩნდეს 
მესამე ძალის ჩამოსაყალიბებლად. თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია ის მორალური 
დილემები, რომლებიც ამ პარტიებს აქვთ ერთმანეთის წარსული გამოცდილებისა და 
ღირებულებითი შეუთავსებლობის კუთხით. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მხოლოდ 
საარჩევნო ბლოკში გაერთიანებაზე აღარ იქნება საუბარი.  

 

 
 
 
 
 
 

საარჩევნო ბარიერის დაწევა და ის ცვლილებები რაც საარჩევნო კოდექსში უკვე შევიდა არის 
იმ მრავალ ბერკეტთაგან ერთ-ერთი რითიც შესაძლებელი იქნება, როგორც წინასაარჩევნო, 
ისე არჩევნების პროცესის დახვეწა და გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და 
პარტიათა შორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა (საერთაშორისო გამჭვირვალობა 2021). 
ამის გარდა უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიტიკური პარტიების მიმართ ელექტორალური 
მხარდაჭერის ჩამოყალიბება წინასაარჩევნო პერიოდამდე ხდება. წინა საარჩევნოდ 
ამომრჩეველი დიდი ალბათობით უფრო იმას დაუჭერს მხარს, რომლის მიმართაც 
შედარებით სიმპათიით იყო საარჩევნნო კამპანიამდე განწყობილი და კამპანიის დროს კი 
პარტიები უბრალოდ ამომრჩეველთა მობილიზებას უფრო უწყობენ ხელს, ვიდრე ახალი 
ამომრჩევლის გულის მოგებას (Hansen and Kosiara-Pedersen 2015). შესაბამისად, წამყვან 
პოლიტიკურ პარტიებს არჩევნებამდე გაცილებით ადრე, მცირე ინკრემენტალური 
ნაბიჯებით უწევთ ამომრჩევლის კეთილგანწყობის მოპოვება, ან მათი შენარჩუნება. ეს 
მმართველი პარტიის შემთხვევაში გაცილებით მარტივია საქართველოს რეალობაში, ვიდრე 
თუნდაც წამყვანი ოპოზიციური პარტიისთვის, რადგან ქართული ოცნება 
ადმინისტრაციულ რესურსზე გავლენას ფლობს. გარდა ამისა, მმართველი პარტიისთვის 
მარტივია ნაციონალური მოძრაობისგან მუდმივად მტრის ხატის შექმნა, სხვა ოპოზიციური 
პარტიების სრული იგნორი და ამ გზით ორპოლუსიანობის შენარჩუნება, რაც წლების 
მანძილზე ქართულ ოცნებას უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს.  

ორპოლუსიანობის გასარღვევად მხოლოდ საარჩევნო ბარიერის დაწევა არ არის საკმარისი. 
ამისთვის ოპოზიციურმა პარტიებმა, განსაკუთრებით კი მცირე ოპოზიციურმა პარტიებმა 
რომელთაც ჯამში საკმაოდ დიდი ელექტორალური მხარდაჭერის მოპოვება შეუძლიათ, 
არჩევნებს შორის ელექტორალური მხარდაჭერის გაზრდაზე უნდა იმუშაონ და 
მაქსიმალურად უნდა ცდილობდნენ თავიანთი ხედვების საზოგადოებამდე მიტანას, რათა 
მათდამი მხარდაჭერა გაიზარდოს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახლად შექმნილი 

არის თუ არა საარჩევნო ბარიერის დაწევა ორპოლუსიანობის 
გასარღვევად ერთადერთი გამოსავალი? 
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პარტიებისთვის. გამოცდილებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი მცირე 
პარტიები არჩევნებს შორისაც კი ორპოლუსიანობის დისკურსის მსხვერპლები ხდებიან და 
თავიანთი პარტიული იდენტობის გასაძლიერებლად არც დრო და არც სივრცე არ რჩებათ 
ხოლმე. სწორედ ამის გამო, არჩევნებს შორის საზოგადოებრივი გამოკითხვებისას ყველაზე 
კარგად ჩანს ხალხის ნიჰილიზმი და გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის რიცხვი იმატებს ხოლმე. 
ორპოლუსიანობის დასასრულებლად და მრავალპარტიული დემოკრატიის 
ჩამოსაყალიბებლად, მცირე პარტიებს შეუძლიათ ასეთ გადაუწყვეტელ ელექტორატზე 
იმუშაონ და არა მათზე, რომელთაც თავისი პოლიტიკური პრეფერენციები მეტნაკლებად 
ჩამოყალიბებული აქვთ. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პარტიები ორი პოლუსიდან ერთ-ერთის 
დისკურსის გამტარებლები გახდებიან შეგნებულად, თუ გაუცნობიერებლად, მაშინ ისინი იმ 
ხმებსაც დაკარგავენ რომლებიც მანამდე მოიპოვეს და უბრალოდ პოლარიზაციას კიდევ 
უფრო გააღრმავებენ, რის ფონზეც 2%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესებად არ იქნება 
შედეგის მომტანი.   

 

 
 
 
 

 

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სპეციალურად დაწეული 1%-იანი ბარიერ 
გადალახული 9 პოლიტიკური სუბიექტის შეფასებები რომ დავაჯგუფოდ, მარტივი 
მისახვედრია, რომ უმრავლესობა 2024 და მისი შემდგომი საპარლამენტო არჩევნებისთვის 
2%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწევას ემხრობა, როგორც ეს შარლ მიშელის 
ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული (ცხრილი 1). ქვემოთ ჩამოთვლილი 9 
პარტიიდან, 7 საარჩევნო ბარიერის 2%-მდე დაწევას ემხრობა, ერთი მიიჩნევს რომ 3%-იანი 
ბარიერიც საკმარისია, ხოლო მმართველი პარტიისთვის ეს საკითხი ჯერ კიდევ მსჯელობის 
საგანია.  

გარდა ამ 9 პარტიისა, გამოკითხულ იქნენ დროას და გირჩი მეტი 
თავისუფლებისლიდერებიც, რომელთა წარმომადგენლებმაც 2021 წლის არჩევნებში ასევე 
მოიპოვეს საპარლამენტო მანდატები, რაზეც უარი თქვეს. პირველმა ევროპული 
საქართველოდან, ხოლო მეორემ პარტია გირჩიდან.  დროას ერთ-ერთი ლიდერი საარჩევნო 
ბარიერის დაწევას სკეპტიკურად უყურებს, ხოლო გირჩი მეტი თავისუფლების ერთ-ერთი 
ლიდერი კი თვლის, რომ არსებულ ვითარებაში ბარიერის მაქსიმალურად დაწევა იქნება 
უფრო გონივრული. 

 

 

დიდი და პატარა პარტიების ხედვა 2%-იან საარჩევნო ბარიერზე 
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ცხრილი 1: პარტიების დამოკიდებულება 2024 საპარლამენტო არჩევნებისთვის 2%-იანი 
საარჩევნო ბარიერის დაწესებაზე 

პოლიტიკური პარტია 2%-იანი ბარიერის მომხრე 2%-იანი ბარიერის 
მოწინააღმდეგე 

გადაუწყვეტელი 2020 წლის 
საპარლამენტო 
არჩევნების 
შედეგი 

ქართული ოცნება – 
დემოკრატიული 
საქართველო 

  პარტიის პოზიციაა, 
რომ 5%-იანი 
ბარიერი 
უზრუნველყოფს 
სისტემის 
სტაბილურობას, 
ხოლო 2%-იანი 
ბარიერი 
პლურალიზმის 
უფრო დიდ შანსს 
იძლევა. ჯერ კიდევ 
არის დრო ამაზე 
სამსჯელოდ. 
პარტიას ცალსახა 
პოზიცია 
ჯერჯერობით არ 
აქვს.XI 

48.22% (928 
004 ხმა) ა22% 
მანდატი 

ბლოკი ერთიანი 
ნაციონალური 
მოძრაობა-
გაერთიანებული 
ოპოზიცია ძალა 
ერთობაშია 

არ არის პარტიისთვის არსებითი, 
მაგრამ მხარს დაუჭერს. iii 

   
        

 27.18% (523 127 
ხმა) – 36 
მანდატი 

ბაქრაძე, უგულავა, 
ბოკერია – ევროპული 
საქართველო – მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის 

პარტია ბარიერის დაწევას 
ემხრობა,  თუმცა ვადამდელ 
არჩევნებამდე ბარიერზე საუბარი 
“არალეგიტიმური პარლამენტის 
ლეგიტიმაციის მცდელობად” 
მიიჩნევს. თუმცა კონკრეტულად 
ამ პარტიისთვის ბარიერის დაწევა 
პრინციპულ ყველაზე 
მნიშვნელოვან პრინციპულ 
საკითხთა შორის არაა.iv  

  3.79% (72 986 
ხმა) – 5 
მანდატი 

ლელო – მამუკა 
ხაზარაძე 

არის საფრთხე, რომ ორი პარტიის 
გარდა შეიძლება 5%-იანი ბარიერი 
ვერავინ ვერ გადალახოს. დაბალი 
ბარიერი ახალი ალტერნატივის 
შექმნის საშუალებას იძლევა.v 

  3.15% (60 712 
ხმა) – 4 
მანდატი 

ბლოკი გიორგი ვაშაძე-
სტრატეგია 
აღმაშენებელი 
 

 

მნიშვნელოვანია ყველა 
პოლიტიკური შეხედულებების 
მქონე ადამიანების ჯგუფს ჰყავდეს 
თავისი წარმომადგენლობა 
პარლამენტში. vi 

  3.15% (60 671 
ხმა) – 4 
მანდატი 
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დროა   საქართველოში 
სადაც პარტიები 
ზოგადად 
არასტაბილურია 
და დიდი ფული 
ტრიალებს, 2% 
ძალიან დაბალია. 
ამიტომ პარტია 
არჩევნებამდე 
მხარდაჭერის 
გაზრდას და 3-
4%-იან ბარიერს 
ემხრობა. vii 

 -  

დავით თარხან-
მოურავი, ირმა 
ინაშვილი – 
საქართველოს 
პატრიოტთა ალიანსი 

 პარტიას 3 
პროცენტის 
გადალახვა უნდა 
შეეძლოს 
(დემეტრაშვილი 
2020). 

 3.14% (60 480 
ხმა) – 4 
მანდატი 

გირჩი პარტია სრულიად პროპორციული 
და ბუნებრივი ბარიერის მომხრეა 
(0.67%). პარტიას უნდა ქონდეს 
თუნდაც მხოლოდ ერთი 
დეპუტატის ყოლის უფლება. 
თუმცა შარლ მიშელის 
შეთანხმებიდან გამომდინარე 2%-
იანი ბარიერიც მისაღებია. viii 

  2.89% (55 598 
ხმა) – 4 
მანდატი 

გირჩი - მეტი 
თავისუფლება 

ზოგადად ბარიერი უნდა იყოს 
ბუნებრივი. თუმცა, არსებული 
პოლიტიკური რეალობის 
გათვალისწინებით, როცა 
ბუნებრივ ბარიერზე შეთანხმება 
პრაქტიკულად შეუძლებელია, 
პარტია მხარს უჭერს  ბარიერის 
მაქსიმალურად დაწევას. 
 
პატარა პარტიების პარლამენტში 
შესვლა ხელს შეუწყობს 
პოლარიზაციის დასრულებას.ix  

  - 

ალეკო ელისაშვილი-
მოქალაქეები 

პოლიტიკური სუბიექტებისთვის 
ბარიერის 2%-მდე დაწევა, 
ნაცვლად კანონში არსებული 5%-
ისა, უმნიშვნელოვანესია 
პარტიებისთვის (რადიო 
თავისუფლება 2021). 

  1.33% (25 508 
ხმა) – 2 
მანდატი 

შალვა ნათელაშვილი-
საქართველოს 
ლეიბორისტული 
პარტია 

მოცემულ სიტუაციაში ეს არის 
მრავალპარტიულობისა და 
პლურალიზმის ხელშემწყობი 
მექანიზმი. დაბალი ბარიერი ხელს 
უწყობს ქვეყანაში პოლარიზაციის 
მაღალი დონის შესუსტებას.x 

  1.00% (19 314 
ხმა) – 1 
მანდატი 

https://1tv.ge/news/irma-inashvili-minda-saarchevno-sistemaze-khelisuflebis-winadadeba-garantiebi-da-meqanizmebi-nabechdi-sakhit-vnakho/
https://1tv.ge/news/irma-inashvili-minda-saarchevno-sistemaze-khelisuflebis-winadadeba-garantiebi-da-meqanizmebi-nabechdi-sakhit-vnakho/
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31413185.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31413185.html
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წყარო: მონაცემები მოპოვებულია პარტიების ლიდერებთან წერილობითი ინტერვიუს მეშვეობით და პარტიის 
საჯარო განცხადებებზე დაყრდნობით.  

 

მომხრეები - საარჩევნო ბარიერის დაწევის მომხრეთა არგუმენტები შეგვიძლია ორად 
დავაჯგუფოთ, ნაწილი მიიჩნევს რომ საარჩევნო ბარიერის დაწევა პოლარიზაციის 
შემცირებას და მრავალპარტიულობას შეუწყობს ხელს და მრავალფეროვანი ამომრჩევლის 
ხმა თანაბრად გაჟღერდება პარლამენტში; ხოლო მეორე ნაწილი 2%-იან საარჩევნო ბარიერს 
ემხრობა სუფთა კოლეგიალობის თვალსაზრისით დაუჭერს მხარს, თუმცა მიიჩნევენ რომ ეს 
პრინციპულად მნიშვნელოვანი მათი პარტიისთვის, ან ზოგადად პოლიტიკური ველის 
გაჯანსაღებისთვის არც იყოს.  

მოწინააღმდეგეები - 2%-იანი ბარიერის მოწინააღმდეგეთა არგუმენტებიც შეიძლება ორად 
დაჯგუფდეს, კერძოდ პირველი არგუმენტი ძირითადად პარტიების დაფინანსების 
წარმომავლობის შესახებ ბუნდოვანებას და ზოგადად პარტიების არასტაბილურობას ეხება; 
ხოლო მეორე არგუმენტი ძირითადად იმას ეხება რომ როდესაც პარტიას პარლამენტში 
ხალხის წარმომადგენლობაზე აქვს პრეტენზია 3%-იანი ბარიერის გადალახვა მაინც უნდა 
შეეძლოს.  

ერთი მხრივ ცხადია, რომ საარჩევნო ბარიერის დაწევის შემთხვევაში მეტი პოლიტიკური 
სუბიექტი შევა პარლამენტში და პატარა პარტიები იძულებულები არ გახდებიან რომ სხვა 
მსხვილ პარტიებს შეუერთდნენ. მით უმეტეს იმ ფონზე როდესაც პარტიული ბლოკების 
ჩამოყალიბება აღარ შეეძლებათ და მათი იდენტობის დათმობის ხარჯზე მოხდება სხვა 
პარტიასთან(ებთან) გაერთიანება. იმ შემთხვევაში, თუ აქამდე ამომრჩეველი ხშირად ორ 
პარტიას შორის აკეთებდა არჩევანს მეორეს საწინააღმდეგოდ, 2%-იანი ბარიერის პირობებში 
ამომრჩეველი არა მხოლოდ იმის გამო გააკეთებს არჩევანს, რომ ორი პარტიიდან ერთ-ერთი 
უფრო არ მოსწონს, არამედ იმიტომ რომ სხვა ალტერნატიული პარტია უკეთ ასახავს მის 
ღირებულებებს და ხედვებს. თუმცა ბარიერის 2%-მდე დაწევას თავისი უარყოფითი 
მხარეებიც გააჩნია, დაბალი ბარიერის შემთხვევაში შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობის 
მსურველ პარტიათა რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდოს, რაშიც დესტრუქციულმა ძალებმაც 
შეიძლება მიიღონ მონაწილეობა გარე, საეჭვო დაფინანსებების ხარჯზე. ამიტომ მხოლოდ 
ბარიერის დაწევა არ კმარა, მნიშვნელოვანია ამ პროცესში მკაცრად იყოს გაკონტროლებული 
დაფინანსების წყაროს წარმომავლობა და ის თუ რამდენად შეესაბამება მათი მოქმედებები 
და დისკურსი კონსტიტუციას და საფრთხეს ხომ არ უქმის ის ქვეყნის სუვერენიტეტს. 
მაგალითისთვის, ასეთები შეიძლება იყოს ალტ ინფოსა და სხვა ულტრამემარჯვენე 
პარტიების ნაწილი, რომელთაც მჭიდრო კავშირები აქვთ რუსეთთან. 
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მომდევნო ორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო ბარიერის დაწევის საკითხი 
ცალსახად მნიშვნელოვანია პატარა პარტიებისთვის, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც 
საარჩევნო ბლოკის შექმნა შეუძლებელი იქნება. ხოლო იმ მსხვილი პარტიებისთვის 
რომელთაც ბარიერის გადალახვის პრობლემა არ აქვთ, აღნიშნული გადაწყვეტილება 
არსებითად განმსაზღვრელი არ არის. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში 
ორპოლუსიანობას პოლიტიკური პოლარიზაციის გაღრმავება და გაუთავებელი 
პოლიტიკური კრიზისები ახლავს, დიდი პარტიებისთვისაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს რომ 
საპარლამენტო მმართველობა უფრო მრავალფეროვანი გახდეს.  

ამ ეტაპზე საქართველო დემოკრატიზაციის გზაზე დემოკრატიასა და ავტოკრატიას შორის 
არის გაჭედილი, რაც ზოგადად დამახასიათებელია გარდამავალი, ნახევრად 
კონსოლიდირებული დემოკრატიებისთვის. თუმცა რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება 
პოლიტიკური პოლარიზაცია, მით უფრო დაიხევს ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების 
თვალსაზრისით, რაც ევროინტეგრაციის წარმატების ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ფაქტორია. 
თუ პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობისა და კონსტიტუციონალისტების 
პერსპექტივებს დავეყრდნობით, მომდევნო ორ საპარლამენტო არჩევნებში საარჩევნო 
ბარიერის დაწევა უფრო მეტ სიკეთეს მოიტანს, ვიდრე ნეგატივს, თუმცა მას თავისი 
გამოწვევები ახლავს რაც საარჩევნო კანონმდებლობის სრულად დახვეწისა და გამჭვირვალე 
საარჩევნო პროცესის უზრუნველყოფით შეიძლება დაბალანსდეს. მხოლოდ ბარიერის 
დაწევა ასე ცალსახად ვითარებას ვერ შეცვლის მრავალპარტიული საპარლამენტო 
მმართველობის ჩამოსაყალიბებლად, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პარტიებმა 
პროაქტიული კომუნიკაცია აწარმოონ თავიანთ ამომრჩევლებთან, მოლაპარაკება აწარმოონ 
სხვა პოლიტიკურ პარტიებთან და ასევე მჭიდრო კავშირში იყონ საქართველოს დასავლელ 
პარტნიორებთან.  

 

რეკომენდაციები მმართველი პოლიტიკური გუნდისთვის: 

• პასუხისმგებლობით მოეკიდოს შარლ მიშელის შეთანხმებით განსაზღვრულ 
პირობებს, მათ შორის მხარი დაუჭიროს მომდევნო ორი საპარლამენტო 
არჩევნებისთვის საარჩევნო ბარიერის 2%-მდე დაწევას, რათა ხელი შეუწყოს 
პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირებას და საერთაშორისო იმიჯის შენარჩუნებას; 
 

• როგორც მმართველმა პარტიამ პასუხისმგებლობა აიღოს ოპონენტებთან 
კონსტრუქციული დიალოგის წარმოებაზე და შეამციროს ნეგატიურ დისკურსი 
ელექტორალური მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით, რაც აღრმავებს პოლარიზაციას 
და ამცირებს ქვეყნის დემოკრატიულობის ხარისხს.  
 

• დასავლელ პარტნიორებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად საარჩევნო 
კოდექსში შესული ცვლილებების ეფექტიან აღსრულებას გაუწიონ მონიტორინგი და 

დასკვნა და რეკომენდაციები 
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შესაბამისი სამართლებრივი, თუ პოლიტიკური რეაგირება მოახდინონ ყოველ 
გადაცდომაზე, რაც შეამცირებს ოპოზიციური პარტიების კრიტიკას, საზოგადოების 
უნდობლობას და ხელს შეუწყობს კონსენსუსზე დაფუძვნებული დემოკრატიის 
მშენებლობას და შექმნის სივრცეს პარტიებს შორის საგნობრივი დიალოგისთვის.  

 

რეკომენდაციები ყველაზე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიას „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას:“ 

• პოლიტიკური ველის გაჯანსაღებისა და კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური ველის 
შექმნის მიზნით ხელი შეუწყონ 2%-იანი ბარიერის დასაწესებლად საპარლამენტო 
დისკუსიის განახლებას; 
 

• მომდევნო არჩევნებში ოპოზიციის გაერთიანების შესაძლებლობის შექმნის მიზნით 
დაიწყოს პარტიის რადიკალური განახლება, შეამციროს ოპონენტის მიმართ 
ნეგატიური დისკურსი და არჩევნებს შორის პერიოდში შექმნას პოზიტიური დღის 
წესრიგი.  

 

რეკომენდაციები ელექტორალურად მცირე ზომის ოპოზიციურ პარტიებს: 

• ამომრჩეველთა მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით გამოეყონ ორი პოლუსის გარშემო 
შექმნილ დაპირისპირების ველს, გამოკვეთონ პარტიის იდენტობა და ღირებულებები 
და ამომრჩეველთან მჭიდრო კომუნიკაციის გზით განსაზღვრონ პარტიის 
პრიორიტეტები და გაწერონ გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმები, რაც საქართველოს 
მოსახლეობას ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანის გაკეთების საშუალებას 
მისცემს სამომავლოდ; 
 

• მჭიდროდ ითანამშრომლონ იმ ოპოზიციურ პარტიებთან, რომლებიც 
ღირებულებითი თვალსაზრისით ყველაზე ახლოს დგანან ერთმანეთთან და 2024 
წლის არჩევნებში გაერთიანებული ძალებით ბრძოლის აუცილებლობის 
შემთხვევაში წინასწარ ჰქონდეთ ჩამოყალიბებული აზრი, თუ ვისთან უფრო 
მომგებიანი იქნება თანამშრომლობა ამომრჩეველთა წინასწარი განწყობების 
გათვალისწინებით.  
 

• ყურადღება გაამახვილონ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის ზრდის 
მაჩვენებელზე/ტენდენციაზე და პარტიული დახურული გამოკითხვებისა, თუ 
ხალხთან უშუალო კომუნიკაციის გზით დაადგინონ მოქალაქეთა პოლიტიკურად 
გადაუწყვეტელობის მიზეზები და არჩევნებს შორის შუალედში განსაკუთრებული 
ძალისხმევა ჩადონ ასეთი მოქალაქეების მხარდაჭერის მოპოვებაზე და მათ 
მობილიზაციაზე.  
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https://www.v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/?fbclid=IwAR17CmUFvziFnd8HEO4iw0FW9nH0tvME6RlErKIf6MLKIoBvQumXRuS2TNs
https://www.v-dem.net/data_analysis/VariableGraph/?fbclid=IwAR17CmUFvziFnd8HEO4iw0FW9nH0tvME6RlErKIf6MLKIoBvQumXRuS2TNs
https://www.scribd.com/document/535866448/Political-Polarization-a-Vicious-Circle-or-a-Missed-Opportunity-for-Small-Political-Parties#fullscreen&from_embed
https://www.scribd.com/document/535866448/Political-Polarization-a-Vicious-Circle-or-a-Missed-Opportunity-for-Small-Political-Parties#fullscreen&from_embed
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საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და 
ანალიტიკური ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში 
დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის 
პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 
 
პუბლიკაცია მომზადდა „საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს“ მხარდაჭერით. აქ 
გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, არ ემთხვეოდეს „საქართველოს პოლიტიკის 
ინსტიტუტისა“ და „საქართველოში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოს“ შეხედულებებს. 
 
დოკუმენტის ციტირების წესი:  
სალომე კანდელაკი, „დაბალი საარჩევნო ბარიერი: ორპოლუსიანობის დასასრული, თუ ახალი გამოწვევა?“ 
პოლიტიკის ნარკვევი #39, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, აპრილი 2022. 
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