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1919 წლის 14-16 თებერვლის 
დამფუძნებელი კრების არჩევნები
 

პირველი მრავალპარტიული და დემოკრატიული არჩევნები საქართველოში 1919 წლის 
14-16 თებერვალს ჩატარდა. მოსახლეობამ აირჩია საქართველოს დამფუძნებელი კრება. 
გაიმარჯვა საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ ხმების 81,5%-ით. 

საქართველოს დამფუძნებელი კრება საყოველთაო, თანასწორი, ფარული და პირდაპირი 
წესით, პროპორციული პრინციპით არჩეულ საკანონმდებლო ორგანოდ განისაზღვრა. 

არჩევნებში მონაწილეობის უფლება ქვეყნის ყველა სრულწლოვან (20 წლის) მოქალაქეს 
ეძლეოდა - აქტიური და პასიური ხმის უფლებით, სქესის განურჩევლად. საქართველოს 
დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს 5 ქალი. გარდა ქალთა ჩართულობისა, არჩევნებში ხმის 
მიცემისა და დეპუტატად არჩევის საშუალება მიეცათ საქართველოში მცხოვრები 
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს. დამფუძნებელი კრების წევრად 130 
დეპუტატი აირჩიეს. არჩევნებში მონაწილეობდა 15 პოლიტიკური ორგანიზაცია.

დამფუძნებელ კრებაში მანდატები შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია – 105; 

საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია – 7; 

საქართველოს სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტია – 5; 

სომეხთა სარევოლუციო პარტია „დაშნაკცუთუინი“ – 3; 

საქართველოს სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტია – 9; 

საქართველოს ეროვნული პარტია – 1.

კრება გაიხსნა 1919 წლის 12 მარტს, უხუცესი სოციალ-დემოკრატის, სილიბისტრო 
ჯიბლაძის სიტყვით. 

დამფუძნებელმა კრებამ დაამტკიცა მთავრობის ახალი შემადგენლობა, ნოე ჟორდანიას 
ხელმძღვანელობით, მიიღო ქვეყნის სახელმწიფო სიმბოლიკა: დროშა, გერბი, ჰიმნი და 
1921 წელს ქვეყნის კონსტიტუცია.

საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ საქართველოში 1921 წლის 21 თებერვლამდე 
იარსება. გასაბჭოების შემდეგ, მისი წევრები, მთავრობასთან ერთად, ემიგრაციაში 
განაგრძობდნენ მოღვაწეობას. საქართველოს რევკომმა 1921 წლის 24 მარტს გამოსცა 
დეკრეტი დამფუძნებელი კრების დათხოვნის შესახებ.
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1990 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის არჩევნები 
 
1990 წლის 28 ოქტომბერს, საქართველოს დამფუძნებელი 
კრების არჩევიდან სამოცდაათი წლის შემდეგ, შესაძლებელი 
გახდა დემოკრატიული, მრავალპარტიული არჩევნების ჩატარება. 

არჩევნებში 14 პოლიტიკური პარტია მონაწილეობდა. 
არჩევნები ჩატარდა შერეული საარჩევნო სისტემით. 
ამომრჩევლებმა, 5 წლის ვადით, აირჩიეს უზენაესი საბჭოს 
250 (125 - პროპორციული და 125 - მაჟორიტარული სისტემით) 
დეპუტატი. 

რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 3 444 000, არჩევნებში 
მონაწილეობა მიიღო 67%-მა. 4%-იანი საარჩევნო ბარიერი გადალახა და პროპორციული 
სისტემით მანდატები მიიღო 2-მა პარტიამ: 

1. „მრგვალი მაგიდა-თავისუფალი საქართველო“ – 81 მანდატი; 

2. საქართველოს კომუნისტური პარტია – 44 მანდატი; 
      მაჟორიტარული სისტემით მანდატები მიიღო 5-მა პარტიამ: 

1. „მრგვალი მაგიდა-თავისუფალი საქართველო“ – 43 მანდატი; 
2. საქართველოს კომუნისტური პარტია – 17 მანდატი; 
3. საქართველოს სახალხო ფრონტი – 11 მანდატი; 
4. „დემოკრატიული საქართველო“ – 2 მანდატი; 
5. რუსთაველის საზოგადოება – 1 მანდატი.

უზენაეს საბჭოში წარმოდგენილი იყო 6 პარტია. არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში 
მოვიდა „მრგვალი მაგიდა – თავისუფალი საქართველო“. 

1990 წლის 14 ნოემბერს ჩატარდა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პირველი 
სესია, რომელმაც უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარედ ერთხმად აირჩია ზვიად გამსახურდია.

1991 წლის 31 მარტი - საქართველოს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნები

საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ 1991 წლის 
თებერვალში დაადგინა, რომ რესპუბლიკის მასშტაბით ადგილობრივ მმართველობათა 
საკრებულოების წევრთა არჩევნები ჩაეტარებინათ. საკრებულოები მანამდე მოქმედ 
საბჭოურ რაიონულ კომიტეტებს უნდა ჩანაცვლებოდა. საბჭოს დადგენილებით, არჩევითი 
ხდებოდა მხოლოდ რაიონის ადგილობრივ მმართველობათა წარმომადგენლობითი 
ორგანოები – საკრებულოები, ხოლო ადგილობრივი აღმასრულებელი ორგანოები, ე.წ. 
აღმასკომები, შეიცვლებოდა პრეფექტურებით, რომლებსაც ცენტრალური ხელისუფლების 
მიერ პირდაპირი წესით დანიშნული პირები – რაიონის (ქალაქის) პრეფექტები – 
უხელმძღვანელებდნენ. 
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უზენაესმა საბჭომ დაადგინა, ადგილობრივ მმართველობათა საკრებულოების წევრთა 
არჩევნები დაეგეგმათ 1991 წლის 31 მარტისთვის, როდესაც დამოუკიდებლობის 
აღდგენის საკითხი რეფერენდუმზე უნდა გაეტანათ.

კენჭისყრის შედეგად უნდა დაენერგათ ორდონიანი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
სისტემა – დაეკომპლექტებინათ რაიონული საკრებულოები და აერჩიათ რაიონში 
შემავალი თითოეული სოფლის საკრებულოს წევრები. 

საკრებულოს წევრთა მანდატების უმრავლესობა „მრგვალი მაგიდა – თავისუფალი 
საქართველოს“ ბლოკმა მოიპოვა. არჩევნებში ათეულობით დამოუკიდებელმა 
კანდიდატმა გაიმარჯვა. მანდატების გარკვეული რაოდენობა გადაეცა წარმომადგენლებს 
სახალხო ფრონტიდან, დამოუკიდებელი კომპარტიიდან, დემოგრაფიული 
საზოგადოების პარტიიდან, ბლოკიდან „განთავისუფლება და ეკონომიკური აღორძინება“, 
საზოგადოებიდან „ლემი“, ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირიდან, საქართველოს 
მიწათმოქმედთა კავშირიდან. მანდატების გარკვეული რაოდენობა გადაეცათ აგრეთვე 
სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებს. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 1991 წლის 31 მარტის 
რეფერენდუმი

1991 წლის 31 მარტს, ჯავის, ყორნისისა და გუდაუთის რაიონების, ქალაქ ტყვარჩელის, 
ქალაქ ცხინვალის და, ნაწილობრივ, ცხინვალის რაიონის გამოკლებით, საქართველოს 
რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე საარჩევნო უბნები გაიხსნა. საერთო-სახალხო 
გამოკითხვის მონაწილეს პასუხი უნდა გაეცა ერთადერთ შეკითხვაზე: „თანახმა ხართ თუ 
არა, აღდგეს საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის 
აქტის საფუძველზე?“ დასაშვები პასუხი ჟღერდა: „დიახ“ ან „არა“.

რეფერენდუმში ამომრჩეველთა 90.8% მონაწილეობდა. სარეფერენდუმო კითხვას 
დადებითად უპასუხა 98.9%-მა, ხოლო მონაწილეთა 0.58%-ის პასუხი უარყოფითი იყო.

განსაკუთრებით მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, 
სადაც კენჭისყრაში ამომრჩეველთა 96.64% მონაწილეობდა.

საქართველოს პრეზიდენტის 1991 წლის 26 მაისის არჩევნები
 
1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ, 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმის 
შედეგების საფუძველზე, საქართველოს დამოუკიდებლობა აღდგენილად გამოაცხადა 
და სახელმწიფოს უმაღლესი თანამდებობის პირის – პრეზიდენტის არჩევნებისთვის 
მზადება დაიწყო. 

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში 6 კანდიდატი გაატარა: 

1. ზვიად გამსახურდია, 
2. ირაკლი შენგელაია, 
3. ჯემალ მიქელაძე, 

4. ვალერიან ადვაძე, 
5. თამაზ კვაჭანტირაძე, 
6. ნოდარ ნათაძე.
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1991 წლის 26 მაისს საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებში 
ამომრჩეველთა აქტივობამ 83%-ს მიაღწია.

 კანდიდატებს შორის ხმები შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

1. ზვიად გამსახურდია – 2 565 362  –  86.5% 

2. ირაკლი შენგელაია – 26 886  –    0.9%

3. ჯემალ მიქელაძე – 51 717  –     1.7% 

4. ვალერიან ადვაძე – 240 243  –     8.1%

5. თამაზ კვაჭანტირაძე – 8 553  –    0.3% 

6. ნოდარ ნათაძე – 36 266  –    1.2%

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 23 
ივნისის არჩევნები

1991 წლის აჭარის უზენაესი საბჭოს არჩევნებში 6 საარჩევნო სუბიექტი მონაწილეობდა. 
არჩევნებზე ამომრჩეველთა აქტივობამ 60.2% შეადგინა.

პოლიტიკურ სუბიექტთა შორის ხმები ამგვარად გადანაწილდა: 

• საარჩევნო ბლოკ „მრგვალი მაგიდა – თავისუფალი საქართველოს“ რეგიონალური 
ორგანიზაცია – 59 949 – 47.5%, 

•  საარჩევნო ბლოკი „აჭარა“ – 24 992 – 19.81%, 

•  საქართველოს დამოუკიდებელი კომუნისტური პარტიის აჭარის საოლქო 
ორგანიზაცია – 22 180 – 17.57%, 

• საარჩევნო ბლოკი „ეკონომიკური აღორძინება“ – 7 855 – 6.19%, 

• სრულიად საქართველოს მშვიდობისა და თავისუფლების (ავღანელთა) პარტიის 
ბათუმის საქალაქო, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს 
რაიონული ორგანიზაციები – 6 825 – 5.46%.

• სრულიად საქართველოს რუსთაველის საზოგადოების აჭარის რეგიონალური 
ორგანიზაცია – 4 375 – 3.46%, 
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პროპორციული სისტემით 4%-იანი საარჩევნო ბარიერი გადალახა და მანდატები 
მოიპოვა ხუთმა საარჩევნო სუბიექტმა. პროპორციული სისტემის 40 მანდატი ამგვარად 
გადანაწილდა: 

საარჩევნო ბლოკ „მრგვალი მაგიდა – თავისუფალი საქართველოს“ 
აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია – 21 მანდატი, 

საარჩევნო ბლოკი „აჭარა“ – 8 მანდატი, 

საქართველოს დამოუკიდებელი კომუნისტური პარტიის აჭარის 
საოლქო ორგანიზაცია – 7 მანდატი, 

საარჩევნო ბლოკი „ეკონომიკური აღორძინება“ – 2 მანდატი, 

სრულიად საქართველოს მშვიდობისა და თავისუფლების (ავღანელთა) 
პარტიის ბათუმის საქალაქო, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, შუახევის, 
ხულოს, ქედის ორგანიზაციების პარტიული სია – 2 მანდატი.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 
29 სექტემბრის არჩევნები 

აფხაზეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 
1991 წლის არჩევნები გაიმართა 1991 წლის 29 სექტემბერს. არჩევნების მეორე ტური 14 
ოქტომბერს, ხოლო მესამე - 1-ელ დეკემბერს.

კენჭისყრის შედეგად ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობამ უმაღლესი 
წარმომადგენლობითი ორგანოს შემადგენლობა დააკომპლექტა. აფხაზეთის ასსრ-ის 
მეთორმეტე მოწვევის პირველი სესია გაიმართა 1991 წლის 29 დეკემბერს.

საქართველოს პარლამენტის 1992 წლის 11 ოქტომბრის არჩევნები

1991 წლის ბოლოს დედაქალაქში ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის დაწყებული 
განხეთქილება ფართომასშტაბიან სამხედრო დაპირისპირებაში გადაიზარდა. 

1992 წლის 6 იანვარს პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ მომხრეებთან ერთად 
საქართველო დატოვა. ძალაუფლება ხელში აიღო ოპოზიციურმა სამხედრო დაჯგუფებამ, 
ე.წ. სამხედრო საბჭომ. 1992 წლის მარტში სამხედრო საბჭომ ძალაუფლება სახელმწიფო 
საბჭოს გადააბარა. სახელმწიფო საბჭოს მეთაურად მოსკოვიდან მოიწვიეს საბჭოთა 
კავშირის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური 
რესპუბლიკის კომუნისტური პარტიის ყოფილი ხელმძღვანელი ედუარდ შევარდნაძე. 

საპარლამენტო არჩევნები, სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 1992 წლის 11 
ოქტომბრისთვის დაიგეგმა. მრავალმანდატიან ოლქებში საარჩევნო ბარიერად უბანზე 
გამოცხადებულ ამომრჩეველთა ხმების მინიმუმ 2% განისაზღვრა.
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მრავალმანდატიან ოლქებში თითოეულ ამომრჩეველს ჰქონდა სამი ხმის უფლება და იგი 
კენჭს უყრიდა ოლქში წარდგენილ საკანდიდატო სიებს მისთვის სასურველი რიგითობით 
– სამბალიანი სისტემით. თითოეული ოლქისათვის ბუნებრივი ბარიერი (ე.წ. კვოტა) 
მანდატების რაოდენობის მიხედვით გამოითვლებოდა. დარჩენილი ხმები ნებისმიერ 
მრავალმანდატიან ოლქში მთელ რესპუბლიკაში პრეფერენციის (უპირატესობის) წესით 
ნაწილდებოდა. ეს პოლიტიკურ სუბიექტებს შესაძლებლობას აძლევდა, დამატებითი 
მანდატები ე.წ. საკომპენსაციო სიით მოეპოვებინათ.

საარჩევნო კანონის თანახმად, საყოველთაო არჩევნებისას პარლამენტთან ერთად 
ირჩევდნენ პარლამენტის თავმჯდომარესაც, რომელსაც სახელმწიფოს მეთაურის 
წოდება მიენიჭებოდა. პარლამენტის თავმჯდომარეობის ანუ სახელმწიფოს მეთაურობის 
კანდიდატი არ უნდა ყოფილიყო რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელი.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევნებზე ერთადერთ კანდიდატად 
მოქმედი სახელმწიფო საბჭოს მეთაური ედუარდ შევარდნაძე დარეგისტრირდა. 
ოფიციალურად, შევარდნაძის კანდიდატურა დაასახელა საინიციატივო ჯგუფმა, 
რომელსაც აკადემიკოსები, პროფესორები და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები 
შეადგენდნენ.

1992 წლის სექტემბერში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ რეგისტრაციაში გაატარა 36 
საარჩევნო სუბიექტი. მათგან 4 საარჩევნო ბლოკს წარმოადგენდა.

1992 წლის 11 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობამ 74%-ს 
გადააჭარბა. პარლამენტის თავმჯდომარეობის კანდიდატმა ედუარდ შევარდნაძემ 2 472 
345 ხმა მიიღო.

არჩევნები შერეული სისტემით გაიმართა. მისი ჩატარების წესი მნიშვნელოვნად 
განსხვავდებოდა სხვა არჩევნებისაგან. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე 
აირჩიეს 75 დეპუტატი, პროპორციული სისტემით კი 150 დეპუტატი. 

150 მანდატი პოლიტიკურ სუბიექტთა შორის ამგვარად გადანაწილდა: 

ბლოკი „მშვიდობა“ – 29 მანდატი, 

ბლოკი „11 ოქტომბერი“ – 18 მანდატი, 

ბლოკი „ერთობა“ – 14 მანდატი, 

ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია – 12 მანდატი, 

საქართველოს მწვანეთა პარტია – 11 მანდატი,

დემოკრატიული პარტია – 10 მანდატი, 

„ქარტია 91“ – 9 მანდატი, 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი – 7 მანდატი, 

ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება – 7 მანდატი, 

სრულიად საქართველოს მერაბ კოსტავას საზოგადოება – 5 მანდატი, 

საქართველოს თანხმობისა და აღორძინების კავშირი – 4 მანდატი, 
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საქართველოს მშრომელთა სოციალისტური პარტია – 4 მანდატი, 

საქართველოს ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტია – 4 მანდატი, 

საქართველოს ღვთისშვილთა კავშირი – 2 მანდატი, 

ხალხთა მეგობრობისა და სამართლიანობის პარტია – 2 მანდატი, 

საქართველოს სოციალური სამართლიანობის კავშირი – 2 მანდატი, 

სრულიად საქართველოს მიწათმოქმედთა კავშირი – 2 მანდატი, 

საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია – 2 მანდატი, 

საქართველოს მთიელთა კავშირი – 1 მანდატი, 

მამულის აღორძინების საზოგადოება – 1 მანდატი, 

ბლოკი „საქართველოს ეროვნული ერთიანობის პარტია და მთიელთა პოლიტიკური 

კავშირი“ – 1 მანდატი, 

საქართველოს სახელმწიფოებრივი ეროვნული მთლიანობის პარტია – 1 მანდატი, 

საქართველოს რადიკალურ-მონარქისტული კავშირი – 1 მანდატი, 

საქართველოს კონსტიტუციური დემოკრატიული პარტია – 1 მანდატი. 

არჩევნების შედეგად პარლამენტის წევრის მანდატი 12-მა ქალმა კანდიდატმა მოიპოვა. 
არჩეულ პარლამენტში ეთნიკურ უმცირესობათა 5 წარმომადგენელი შევიდა. 

საქართველოს პარლამენტის 1995 წლის 5 ნოემბრის არჩევნები 

1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კონსტიტუცია, რომლის 
მიხედვითაც, იმავე წლის 5 ნოემბერს ჩატარდა საქართველოს პარლამენტისა და 
პრეზიდენტის არჩევნები.

რესპუბლიკა, ფაქტობრივად, საპრეზიდენტო მმართველობის სისტემაზე გადავიდა, 
პარლამენტს კი წარმომადგენლობით-საკანონმდებლო ფუნქცია ეკისრებოდა. ახლად 
მიღებული კონსტიტუციის ესა თუ ის გარდამავალი მუხლი შემდგომში პარლამენტის 
არჩევნების ჩასატარებლად გარკვეულ რეგულაციებსაც განსაზღვრავდა. 

კონსტიტუციის გარდამავალი მუხლის თანახმად, პარლამენტის არჩევნებში 
მონაწილეობის უფლება ჰქონდა იმ პარტიას, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 
რეგისტრაციისათვის 50 000 ამომრჩევლის ხელმოწერას წარუდგენდა. 

1995 წლის 1-ელ სექტემბერს საქართველოს პარლამენტმა არჩევნების შესახებ ახალი 
კანონი დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც, საქართველოს პარლამენტი აირჩევა 5 წლის 
ვადით, პარლამენტის 150 წევრი აირჩევა ერთიანი პარტიული სიებით პროპორციული 
სისტემის, ხოლო პარლამენტის 85 – ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქების მიხედვით 
მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე. 
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აფხაზეთში არჩევნები არ დანიშნულა, ამიტომ აფხაზეთის დეპუტაციას უფლებამოსილება 
გაუგრძელდა. აფხაზეთის წარმომადგენლობა შედგებოდა 12 დეპუტატისაგან.

საარჩევნო კანდიდატები არჩევნების მიმდინარეობისას ხელშეუხებლობის გარანტიით 
სარგებლობდნენ. საარჩევნო კანონის მუხლის შესაბამისად, ცესკომ 1995 წლის 
ნოემბერში მაჟორიტარობის კანდიდატის, ჯაბა იოსელიანის უკანონო პატიმრობიდან 
გათავისუფლების დადგენილება გამოსცა. 

ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა იყო 3 121 075, არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 
2 127 946-მა ამომრჩეველმა და ამომრჩეველთა აქტივობამ 68.2% შეადგინა. 

75 მაჟორიტარული მანდატი, შემაჯამებელი ოქმების თანახმად, შემდეგნაირად 
გადანაწილდა: 

საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი – 19,

სრულიად საქართველოს აღორძინების კავშირი – 6,

საქართველოს სოციალისტური პარტია – 4,

ბლოკი „პროგრესი“ – 4,

ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია – 3,

ბლოკი „თანადგომა“ – 3,

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი – 2,

საქართველოს რეფორმატორთა კავშირი „ეროვნული თანხმობა“ – 2,

საქართველოს რესპუბლიკური პარტია – 1,

სახელმწიფოებრივ-სამართლებრივი გაერთიანება – 1,

საზოგადოება „ლემი“ – 1,

დამოუკიდებელი კანდიდატები – 29.

პროპორციული სისტემით პარტიებისა და ბლოკების მიერ მიღებულ ხმათა რაოდენობა, 
შემაჯამებელი ოქმის თანახმად, ამგვარად ნაწილდებოდა: 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი 
მხოლოდ სამმა საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა და, შესაბამისად, მანდატებიც მოიპოვა: 
№45 – საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი – 90 მანდატი, №26 – ეროვნულ-დემოკრატიული 
პარტია (ედპ) – 31 მანდატი, №6 – სრულიად საქართველოს აღორძინების კავშირი – 25 
მანდატი.

პარლამენტში 14 ქალი დეპუტატი აირჩიეს. საპარლამენტო არჩევნების შედეგად, 
პარლამენტის წევრის მანდატი მოიპოვა ეთნიკური უმცირესობების 16-მა წარმომადგენელმა. 
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საქართველოს პრეზიდენტის 1995 წლის 5 ნოემბრის არჩევნები 

კონსტიტუციამ, რომელიც 1992 წელს არჩეულმა პარლამენტმა 1995 წლის 24 აგვისტოს 
დაამტკიცა, ქვეყანა საპრეზიდენტო რესპუბლიკად გარდაქმნა. 

არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვლებოდა, თუ მასში მონაწილეობას მიი¬ღებდა 
ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის უმრავლესობა. არჩეულად ჩაითვლებოდა ის 
კანდიდატი, რომელიც მიიღებდა არჩევნებში მონაწი¬ლეთა 50%-ზე მეტის მხარდაჭერას.

1995 წლის ოქტომბერში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საბოლოოდ პრეზიდენტობის 
6 კანდიდატი დაარეგისტრირა: 

1. ედუარდ შევარდნაძე – მოქმედი პარლამენტის თავმჯდომარე – სახელმწიფოს მეთაური, 
საბჭოთა საქართველოს ყოფილი პირველი პირი და საბჭოთა კავშირის ყოფილი 
საგარეო საქმეთა მინისტრი, 

2. ჯუმბერ პატიაშვილი – საბჭოთა საქართველოს ყოფილი პირველი პირი, 

3. როინ ლიპარტელიანი – იურისტი, აგრონომი, 

4. ქართლოს ღარიბაშვილი – იურისტი, ადვოკატი, 

5. აკაკი ბაქრაძე – პუბლიცისტი, კრიტიკოსი და პროფესორი, საქართველოს რუსთაველის 
საზოგადოების ყოფილი ლიდერი, 

6. პანტელეიმონ გიორგაძე – საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტიის ლიდერი, 
საბჭოთა არმიის გენერალ-მაიორი. 

ამომრჩეველი პრეზიდენტთან ერთად კენჭს უყრიდა პარლამენტსაც. არჩევნებზე 
ამომრჩეველთა აქტივობამ 68.86% შეადგინა. 

კანდიდატებს შორის ამომრჩეველთა ხმები შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

1. ედუარდ შევარდნაძე – 1 589 909 –  74.04%

2. ჯუმბერ პატიაშვილი – 414 303 –   19.58%

3. აკაკი ბაქრაძე – 31 350 –   1.48% 

4. პანტელეიმონ გიორგაძე – 10 697 –   0.5% 

5. ქართლოს ღარიბაშვილი– 10 023 –   0.47%

6. როინ ლიპარტელიანი – 7 948 –   0.47% 
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 1996 წლის 22 
სექტემბრის არჩევნები

აჭარის უზენაეს საბჭოს 1996 წლის 22 სექტემბერს უყარეს კენჭი. ერთიან საარჩევნო სიაში 
234 095 ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული. საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა 93.6% 
გამოცხადდა. 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში შექმნილი 40 ერთმანდატიანი ოლქიდან 39-მა უზენაესი 
საბჭოს წევრი პირველივე ტურში აირჩია, ხოლო ერთგან – ბათუმის შავშეთის №3 ოლქში – 
ხელახალი არჩევნები დაინიშნა. 

მაჟორიტარულ ოლქებში, ძირითადად, გამარჯვებას ზეიმობდნენ კანდიდატები 
ბლოკიდან „აღორძინება და მოქალაქეთა კავშირი“ და დამოუკიდებელი კანდიდატები. 

პროპორციული სისტემით ხმები პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის შემდეგნაირად 
გადანაწილდა: 

• საარჩევნო ბლოკი „აღორძინება და მოქალაქეთა კავშირი“ – 178 406 – 81.9%, 
• საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტიის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია 

– 11 214 – 5.14%,
• ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია – 5 

958 – 2.7%, 
• ედპ-ის აჭარის სამხარეო ორგანიზაცია – 4 953 – 2.3%, 
• მემარცხენე ცენტრისტული ბლოკი „თავისუფლება“ – 4 248 – 1.9%, 
• საარჩევნო ბლოკი „დემოკრატიული აჭარა“ – 2 733 – 1.3%,
• რესპუბლიკური პარტიის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია – 3 008 – 1.4%, 
• საარჩევნო ბლოკი „ოჰოი ნანა“ – 1 323 – 0.6%, 
• საქართველოს მწვანეთა აჭარის პარტიის რეგიონალური ორგანიზაცია – 1 250 – 

0.6%, 
• „კონსტანტინე გამსახურდიას საზოგადოების“ პოლიტიკური გაერთიანების აჭარის 

სამხარეო ორგანიზაცია – 865 – 0.4%, 
• საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის აჭარის რეგიონალური 

ორგანიზაცია – 405 – 0.2%. 

5%-იანი საარჩევნო ბარიერი მხოლოდ ორმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა გადალახა და 
პროპორციული სისტემის 40 მანდატი ამგვარად განაწილდა: 

საარჩევნო ბლოკი „აღორძინება და მოქალაქეთა კავშირი“ – 38 მანდატი, 

ერთიანი კომუნისტური პარტიის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია – 2 მანდატი. 

1996 წლის 22 სექტემბერს 80 წევრისგან შემდგარ უზენაეს საბჭოში 5 ქალი შევიდა, 
ეთნიკურ უმცირესობათაგან კი მანდატი სამმა კანდიდატმა მოიპოვა.
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საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა 
1998 წლის 15 ნოემბრის არჩევნები

1998 წლის 25 ივნისს მიიღეს საქართველოს კანონი „ადგილობრივი წარმომადგენლობითი 
ორგანოების საკრებულოების არჩევნების შესახებ“, რომლის შესაბამისად 1031 
საკრებულოში განისაზღვრა 10 693 საკრებულოს წევრის მანდატი. 

378 საკრებულოში, სადაც ამომრჩეველთა რიცხვი აჭარბებდა 2000-ს, საარჩევნო კანონის 
შესაბამისად, არჩევნების ჩატარება გადაწყდა პროპორციული საარჩევნო სისტემით, 
ხოლო 653 საკრებულოში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა 2000–ზე ნაკლები იყო, 
მაჟორიტარული სისტემით.

არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 82 464-მა კანდიდატმა. 

არჩევნების შედეგად, ქ. თბილისის საკრებულოს არჩევნების მონაცემების მიხედვით, 
პარტიებს შორის მანდატები შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

1. საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი – 20 მანდატი; 

2. საქართველოს ლეიბორისტული (შრომის) პარტია – 12 მანდატი; 

3. სოციალისტური პარტია – 9 მანდატი; 

4. დემოკრატიული აღორძინების კავშირი – 4 მანდატი; 

5. სახალხო პარტია – 4 მანდატი; 

6. ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირი – 3 მანდატი; 

7. ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია (ედპ) – 3 მანდატი. 

რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო მაჩვენებელი იყო – 664 273, ხოლო არჩევნებში 
მონაწილეობა მიიღო 258 095-მა ამომრჩეველმა. 

არჩევნები არ ჩატარებულა აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის 
ყოფილი ავტონომიური ოლქის უმეტეს ნაწილში. კლიმატური პირობების გამო, კენჭისყრა 
ვერ შედგა ამა თუ იმ მაღალმთიან რეგიონში. 

საქართველოს პარლამენტის 1999 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნები

1999 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება ჰქონდა იმ პარტიასა 
და პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომელიც წარმოადგენდა 50 ათასი მხარდამჭერის 
ხელმოწერას, ან რომელსაც ჰყავდა წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში. 

პროპორციული სისტემით არჩევნები ტარდებოდა ერთიანი პარტიული სიით. პოლიტიკურ 
გაერთიანებას უფლება ჰქონდა მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარედგინა 
დეპუტატობის ის კანდიდატი, რომელიც მის პარტიულ სიაშიც იყო. აფხაზეთში 
სეპარატისტული რეჟიმის გამო არ დანიშნულა არჩევნები, ამიტომ აფხაზეთის დეპუტაციას 
უფლებამოსილება გაუგრძელდა. აფხაზეთის წარმომადგენლობა შედგებოდა 12 
დეპუტატისაგან. 
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საქართველოს კონსტიტუციისა და საარჩევნო კანონის თანახმად, პარლამენტის 
შემადგენლობა განისაზღვრა 235 დეპუტატით. 150 აირჩეოდა პროპორციული, ხოლო 
85 მაჟორიტარული სისტემით. პროპორციული სისტემით კენჭისყრისთვის დაწესებული 
ბარიერი, 5%-ის ნაცვლად, 7%-ით განისაზღვრა. 

არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 45-მა პარტიამ. 7 %-იანი საარჩევნო ბარიერი გადალახა 
და მანდატები მიიღო 3-მა პარტიამ: 

1. საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი – 42.07%, 894 850 ხმა (85 მანდატი); 

2. ბლოკი „საქართველოს აღორძინება“ – 25.41%, 540 389 ხმა (51 მანდატი); 

3. ბლოკი „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ – 7.13%, 151 685 ხმა (14 მანდატი). 

მაჟორიტარული სისტემით მანდატები მიიღო: 

1. საქართველოს მოქალაქეთა კავშირი – 46 მანდატი; 

2. ბლოკი „საქართველოს აღორძინება“ – 7 მანდატი; 

3. ბლოკი „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ – 1 მანდატი; 

4. საქართველოს ლეიბორისტული (შრომის) პარტია – 2 მანდატი; 

5. დამოუკიდებელი კანდიდატები – 17 მანდატი. 

რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 3 143 851, ხოლო არჩევნებში 
მონაწილეობა მიიღო 2 133 878-მა ამომრჩეველმა. 

საქართველოს პარლამენტის 1999 წლის 7 და 14 ნოემბერს ჩატარებული არჩევნების 
მეორე ტურისა და ხელახალი ხმის მიცემის შედეგად, მაჟორიტარული სისტემით აირჩიეს 
22 დეპუტატი.

საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 9 აპრილის არჩევნები

2000 წელს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არჩევნები ჩატარებულად 
ჩაითვლებოდა თუ მასში მონაწილეობას მიიღებდა ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 
უმრავლესობა.

არჩეულად ჩაითვლებოდა ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეთა 
50%-ზე მეტის მხარდაჭერას. 

24-მა პოლიტიკურმა პარტიამ საპრეზიდენტო არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა. მათი 
განცხადებით, ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებისათვის ემზადებოდა და 
არჩევნებში ოპოზიციის მონაწილეობა აზრს კარგავდა.

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 2000 წლის 10 მარტს, არჩევნებამდე 30 დღით 
ადრე, რეგისტრაციაში 7 კანდიდატი გაატარა: ედუარდ შევარდნაძე, ასლან აბაშიძე, 
ჯუმბერ პატიაშვილი, ავთანდილ ჯოგლიძე, ვაჟა ჟღენტი, თენგიზ ასანიძე და ქართლოს 
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ღარიბაშვილი. მოგვიანებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს 
თავმჯდომარე ასლან აბაშიძემ კანდიდატურა მოხსნა.

ერთიან საარჩევნო სიაში რეგისტრირებული 3 088 925 ამომრჩევლიდან არჩევნებში 
მონაწილეობა მიიღო 2 343 176 მოქალაქემ.

ამომრჩეველთა ხმები კი შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

1. ედუარდ შევარდნაძე – 1 870 311 –   79.82%

2. ჯუმბერ პატიაშვილი – 390 486 –  16.66%

3. ქართლოს ღარიბაშვილი – 7 863 –  0.34% 

4. ავთანდილ ჯოგლიძე – 5 942 –  0.25%

5. ვაჟა ჟღენტი – 3 363 –   0.15%

6. თენგიზ ასანიძე – 2 793 –  0.12% 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტისა და აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაურის 2001 წლის 4 ნოემბრის არჩევნები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაურის კანდიდატად ცესკომ დაარეგისტრირა 
აღორძინების კავშირის ლიდერი ასლან აბაშიძე, რომელიც 1991 წლიდან აჭარის 
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებდა. 

ცესკო-ს მონაცემებით, არჩევნებში გამარჯვება ხმათა დიდი უპირატესობით აღორძინების 
კავშირმა მოიპოვა, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაურად ასლან აბაშიძე 
აირჩიეს. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტის ზედა პალატის, სენატის, შვიდივე 
ერთმანდატიან მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში დემოკრატიული აღორძინების 
კავშირის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. 

პროპორციული სისტემით ხმები ამგვარად გადანაწილდა: 

დემოკრატიული აღორძინების კავშირის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაცია 
– 190 159 – 83.6%, 

„მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ – აჭარის რეგიონალური 
ორგანიზაცია – 15 976 – 7.03%, 
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საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის (ედპ) აჭარის სამხარეო 
ორგანიზაცია – 15 956 – 7.02%.

საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტიის აჭარის რეგიონალური 
ორგანიზაცია – 2 172 – 0.9%, 

საქართველოს სოციალისტური პარტიის აჭარის რესპუბლიკური ორგანიზაცია 
– 1 226 – 0.5%, 

საქართველოს კომუნისტური პარტიის აჭარის რესპუბლიკური ორგანიზაცია 
– 590 – 0.26%, 

ქართველ ტრადიციონალისტთა კავშირის აჭარის რეგიონალური 
ორგანიზაცია – 340 – 0.2%, 

საბოლოო შედეგების შესაბამისად, პროპორციული სისტემით აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის პარლამენტში მანდატები ამგვარად გადანაწილდა: აღორძინების კავშირი 
– 30 მანდატი, „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ – 3 მანდატი, ეროვნულ-
დემოკრატიული პარტია – 2 მანდატი.

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ორგანოების 2002 
წლის 2 ივნისის არჩევნები

2002 წლის 2 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს – საკრებულოს 
არჩევნებში, მთელი საქართველოს მასშტაბით, მონაწილეობდა 22 პარტია. 

გასანაწილებელი მანდატების რაოდენობა იყო 4 801, აქედან აირჩიეს 4 750 წევრი. 
ქ. თბილისის საკრებულოს არჩევნებში გასანაწილებელი მანდატების რაოდენობა 
შეადგენდა 49-ს. 

ქ. თბილისის საკრებულოში მანდატები მიიღო 7-მა პარტიამ: 

1. საქართველოს ლეიბორისტული (შრომის) პარტია – 15 მანდატი; 

2. საარჩევნო ბლოკი „ნაციონალური მოძრაობა-დემოკრატიული ფრონტი“ – 14 მანდატი; 

3. ახალი მემარჯვენეები – 7 მანდატი; 

4. „საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია ზ. ჟვანიას გუნდი“ – 4 მანდატი; 

5. ბლოკი „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ – 4 მანდატი; 

6. საარჩევნო ბლოკი „აღორძინება 21“ – 3 მანდატი; 

7. ბლოკი „ერთობა“ – 2 მანდატი. 

რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 634 257, ხოლო 
არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 283 855-მა ამომრჩეველმა.
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საქართველოს პარლამენტის 2003 წლის 2 ნოემბრის არჩევნები 
(გაუქმებული)

საარჩევნო პროცესმა 2003 წლის 2 ნოემბერს, დაძაბულობის ფონზე ჩაიარა. 2003 წლის 
4 ნოემბერს, ცესკოს მონაცემებით, პირველ ადგილზე სახელისუფლებო ბლოკი „ახალი 
საქართველო“ გავიდა, მეორეზე – ბლოკი „სააკაშვილი – ნაციონალური მოძრაობა“, 
მესამეზე – საქართველოს ლეიბორისტული პარტია, მეოთხეზე – „დემოკრატიული 
აღორძინების კავშირი“, ხოლო მეხუთეზე – ბლოკი „ბურჯანაძე – დემოკრატები“.

„სამართლიანმა არჩევნებმა“ საუბნო საარჩევნო კომისიათა მიერ დამტკიცებული ოქმების 
მიხედვით მომზადებული პარალელური დათვლის შედეგებიც გამოაქვეყნა. ეს მონაცემები 
ოფიციალური შედეგებისაგან მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა. 

ოპოზიციის ნაწილმა წინასწარი შედეგების გამოქვეყნებისთანავე ფართომასშტაბიანი 
საპროტესტო აქციები წამოიწყო. ოპოზიცია ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბებაში 
ადანაშაულებდა და თავდაპირველად – არჩევნების შედეგების გაუქმებას, შემდეგ 
კი პრეზიდენტისა და მთავრობის გადადგომას მოითხოვდა. საპროტესტო აქციები 
რამდენიმე კვირა გრძელდებოდა. მხარდამჭერთა მობილიზაციას სახელისუფლებო 
ბლოკი და აჭარის მმართველი პარტიაც ცდილობდა და შესაბამის აქციებსაც მართავდა. 
ამ ვითარებაში პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძესა და ოპოზიციის ლიდერებს შორის 
რამდენიმერაუნდიანი შეხვედრა შედგა. 

2003 წლის 20 ნოემბერს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპარლამენტო არჩევნების 
შემაჯამებელი ოქმი გამოსცა.

ოქმის მიხედვით, პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის ხმები შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

ბლოკი „ახალი საქართველო“ – 407 045 – 21.32%, 

დემოკრატიული აღორძინების კავშირი – 359 769 – 18.84%, 

ბლოკი „სააკაშვილი – ნაციონალური მოძრაობა“ – 345 197 – 18.08%, 

ლეიბორისტული (შრომის) პარტია – 229 900 – 12.04%, 

ბლოკი „ბურჯანაძე – დემოკრატები“ – 197 908 – 8.79%,

ბლოკი „ახალი მემარჯვენეები“ – 140 259 – 7.35%, 

ბლოკი „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ – 117 785 – 6.17%, 

ბლოკი „ჯუმბერ პატიაშვილი – პ/გ ერთობა“ – 34 584 – 1.81%,

ბლოკი „ეროვნული თანხმობა – იბერიის გაბრწყინება“ – 15 772 – 0.83%, 

ერთიანი კომუნისტური პარტია – 8 031 – 0.42%, 

მრეწველობისა და ეკონომიკური აღმავლობის პარტია – 2 659 – 0.14%, 

პ/გ „ერთიანი საქართველო“ – 2 958 – 0.15%, 

ბლოკი „მშვიდობიანი კავკასია“ – 2 403 – 0.13%, 

ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური გაერთიანება „მძლეველი“ – 1 627 – 0.09%, 
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საქართველოს ადვოკატები – 1 479 – 0.08%.

გაერთიანება „დედა-სამშობლო“ – 1 247 – 0.07%, 

პ/გ „ქალთა დაცვის კავშირი“ – 902 – 0.05%, 

სრულიად საქართველოს სახალხო ალიანსი – 680 – 0.04%, 

არასახელისუფლებო ბლოკი „სამშობლო“ – 582 – 0.03%,

საქართველოს სახალხო კაპიტალისტური პარტია – 506 – 0.03%, 

კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის პარტია – 342 – 0.02%. 

ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, 7%-იანი საარჩევნო ბარიერი გადალახა და 
მანდატები მოიპოვა ექვსმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა:

1. ბლოკი „ახალი საქართველო“ – 38 მანდატი, 

2. დემოკრატიული აღორძინების კავშირი – 33 მანდატი, 

3. ლეიბორისტული (შრომის) პარტია – 20 მანდატი, 

4. ბლოკი „სააკაშვილი – ნაციონალური მოძრაობა“ – 32 მანდატი, 

5. ბლოკი „ბურჯანაძე – დემოკრატები“ – 15 მანდატი,

6. ბლოკი „ახალი მემარჯვენეები“ – 12 მანდატი.

ცესკოს განცხადებით, 3 ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქში შედეგები გაუქმდა და 
განმეორებითი არჩევნები დაინიშნა, პოლიტიკურ სუბიექტთა შორის კი მაჟორიტარული 
მანდატები შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

ბლოკი „ახალი საქართველოსთვის“ – 19,

ბლოკი „სააკაშვილი – ნაციონალური მოძრაობა“ – 10, 

დემოკრატიული აღორძინების კავშირი – 6, 

ბლოკი „ბურჯანაძე – დემოკრატები“ – 4, 

ბლოკი „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ – 4, 

საქართველოს ლეიბორისტული (შრომის) პარტია – 3, 

დამოუკიდებელი კანდიდატები – 21. 

2003 წლის 23 ნოემბერს, როდესაც საქართველოს ახლად არჩეული პარლამენტის პირველი 
სხდომა დაინიშნა, ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტის შენობის გარეთ საპარლამენტო 
არჩევნების შედეგების გაუქმების მოთხოვნით საპროტესტო აქციებს მართავდა და 
პარლამენტის სხდომას ბოიკოტს უცხადებდა.

პარლამენტის შენობაში, სხდომის მიმდინარეობისას, ოპოზიციის ლიდერებისა და აქციის 
მონაწილეების შესვლის შემდეგ სხდომა ჩაიშალა. იმავე დღეს, ოპოზიციის ლიდერებთან 
გამართული შეხვედრის შემდეგ, პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე თანამდებობიდან 
გადადგა, პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას კი მოქმედი პარლამენტის 
თავმჯდომარე და ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ნინო ბურჯანაძე შეუდგა. 
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პრეზიდენტი გადადგა, საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ კი არჩევნების 
პროპორციული ნაწილის გაუქმების შესახებ ოპოზიციის სარჩელი დააკმაყოფილა. 
აღსანიშნავია, რომ უზენაესმა სასამართლომ არც მაჟორიტარული სისტემით გამართული 
არჩევნების შედეგები გააუქმა და არც არჩევნებთან ერთად ჩატარებული რეფერენდუმის 
შედეგი, რომლის მიხედვითაც პარლამენტის წევრთა რაოდენობა 150-მდე უნდა 
შემცირებულიყო. საქართველოში მოქმედი პარლამენტის საქმიანობის ვადა დროებით 
გახანგრძლივდა. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა საპრეზიდენტო არჩევნები 
2004 წლის 5 იანვრისთვის დანიშნა, ხოლო საპარლამენტო არჩევნები რამდენიმე თვით 
გადაიდო. 

საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 4 იანვრის რიგგარეშე არჩევნები

2004 წელს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არჩეულად ჩაითვლებოდა 
საქართველოს პრეზიდენტობის ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებდა არჩევნებში 
მონაწილე ამომრჩეველთა ნახევარზე მეტის მხარდაჭერას. 

არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 6-მა კანდიდატმა: 

1. მიხეილ სააკაშვილი –  96.27% 
      1 890 256 ხმა 

2. თეიმურაზ შაშიაშვილი –    1.85% 
      36 398 ხმა 

3. როინ ლიპარტელიანი –   0.26% 
      5 154 ხმა 

4. ზაზა სიხარულიძე –   0.24% 
       4 782 ხმა 

5. ქართლოს ღარიბაშვილი –   0.21% 

      4 192 ხმა

6. ზურაბ ქელეხსაშვილი –    0.1%  
      1 901 ხმა 

საქართველოს პრეზიდენტად აირჩიეს მიხეილ სააკაშვილი.
 
რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 2 231 986, ხოლო 
არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 963 556-მა ამომრჩეველმა.
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2004 წლის 28 მარტის საქართველოს პარლამენტის არჩევნები 
(ხელახალი) 

2004 წელს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არჩევნებში მონაწილეობის მიღების 
უფლება ჰქონდა იმ პარტიასა და პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომელიც წარმოადგენდა 
50 ათასი მხარდამჭერის ხელმოწერას, ან რომელსაც ჰყავდა წარმომადგენელი 
საქართველოს პარლამენტში. 

არჩევნები ჩატარდა პროპორციული სისტემით ერთიანი პარტიული სიით. არჩევნებში 
მონაწილეობდა 17 პარტია. 

7%-იანი საარჩევნო ბარიერი გადალახა 2-მა პარტიამ: 

1. ნაციონალური მოძრაობა - დემოკრატები – 66.24%, 992 275 ხმა (135 მანდატი); 

2. მემარჯვენე ოპოზიცია-მრეწველები, ახლები – 7.56%, 113 313 ხმა (15 მანდატი).

რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 2 343 087, ხოლო არჩევნებში 
მონაწილეობა მიიღო 1 498 012-მა ამომრჩეველმა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2004 წლის 20 
ივნისის არჩევნები

2004 წლის გაზაფხულიდან რეგიონში მდგომარეობა დაიძაბა. 2004 წლის 6 მაისს 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაური ასლან აბაშიძე გადადგა, ხელისუფლება კი 
რევოლუციის შემდეგ პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ სპეციალურ დროებით საპრეზიდენტო 
საბჭოს გადაეცა. 

2004 წლის 22 მაისს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დროებითმა საპრეზიდენტო 
საბჭომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ 
კანონი მიიღო. 

ახალი კანონის თანახმად, უქმდებოდა 2001 წლიდან შემოღებული აჭარის ორპალატიანი 
პარლამენტი და იქმნებოდა ერთპალატიანი უმაღლესი საბჭო, რომელიც 30 წევრისაგან 
შედგებოდა. უმაღლესი საბჭო შერეული საარჩევნო სისტემით უნდა აერჩიათ. კერძოდ, 
პროპორციული სისტემითა და 7%-იანი ბარიერით უმაღლესი საბჭოს 18 წევრს აირჩევდნენ, 
მაჟორიტარული სისტემით კი 12 წევრს უყრიდნენ კენჭს. 

ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ქალაქ ბათუმსა და 5 რაიონში 2-2 
ერთმანდატიანი ოლქი იქმნებოდა.

კანონის თანახმად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია 
უქმდებოდა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია 
(უსკო) იქმნებოდა. 
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ, ახალი საარჩევნო 
კანონის თანახმად, რეგისტრაციაში 9 საარჩევნო სუბიექტი გაატარა: 

1. ბერძენიშვილი – რესპუბლიკელები (საქართველოს რესპუბლიკური პარტია), 

2. საქართველოს ახალი კომუნისტური პარტია,

3. პ/მ „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“, 

4. საქართველოს ლეიბორისტული (შრომის) პარტია, 

5. სააკაშვილი – გამარჯვებული აჭარა (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა), 

6. საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია, 

7. ბლოკი „ძლიერი აჭარა ერთიანი საქართველოსთვის“, 

8. საქართველოს მწვანეთა პარტია, 

9. მერაბ კოსტავას საზოგადოება, 

10. დემოკრატიული სიმართლის პარტია.

20 ივნისის არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობამ 75.8% შეადგინა. ამომრჩეველთა ხმები 
პოლიტიკურ სუბიექტთა შორის შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

სააკაშვილი – გამარჯვებული აჭარა – 86 428 –  72.01%

ბერძენიშვილი – რესპუბლიკელები – 16 216 –   13.51% 

პ/მ „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ – 6 022 –   5.02%

დემოკრატიული სიმართლის პარტია – 4 802 –      4%

საქართველოს ლეიბორისტული (შრომის) პარტია – 1 516 –   1.26% 

ბლოკი „ძლიერი აჭარა ერთიანი საქართველოსთვის“ – 1 246 –   1.04% 

საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია – 1 098 –   0.92% 

საქართველოს ახალი კომუნისტური პარტია – 888 –   0.74%

მერაბ კოსტავას საზოგადოება – 617 –    0.51%

საქართველოს მწვანეთა პარტია –   0.08% 

შემაჯამებელი ოქმის თანახმად, ავტონომიური რესპუბლიკის თორმეტივე ერთმანდატიან 
საარჩევნო ოლქში გამარჯვება მოიპოვეს კანდიდატებმა ბლოკიდან „სააკაშვილი – 
გამარჯვებული აჭარა“.
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საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ორგანოების 
2006 წლის 5 ოქტომბრის არჩევნები

2006 წელს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს არჩევნები ჩატარდა პროპორციული და 
მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო შედგებოდა პროპორციული სისტემის საფუძველზე 
არჩეული 10 წევრისა და შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული ყველა თემიდან და 
ქალაქიდან, რომელიც შედიოდა ამ რაიონის შემადგენლობაში, მაჟორიტარული სისტემის 
საფუძველზე არჩეული თითო წევრისგან. თვითმმართველი ქალაქის საკრებულო 
შედგებოდა მაჟორიტარული სისტემის საფუძველზე არჩეული 5 წევრისა და პროპორციული 
სისტემის საფუძველზე არჩეული 10 წევრისგან. 

თვითმმართველი ქალაქი იყოფოდა 5 ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქად. 

ქ. თბილისის საკრებულოს 25 წევრი აირჩიეს მაჟორიტარული, 12 კი პროპორციული 
სისტემით. 
ქ. თბილისის საკრებულოში მანდატები მიიღო 4-მა პარტიამ: 

1. „ნაციონალური მოძრაობა – საქართველოს გამთლიანებისა და აღმშენებლობის სია“ – 
34 მანდატი; 

2. „თოფაძე, მრეწველები“ („მგს“) – 1 მანდატი; 
3. საქართველოს ლეიბორისტული პარტია – შალვა ნათელაშვილი – 1 მანდატი; 
4. „დავითაშვილი, ხიდაშელი, ბერძენიშვილი“ (საქართველოს რესპუბლიკური პარტია – 

საქართველოს კონსერვატული პარტია) – 1 მანდატი. 

ქ. თბილისში რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 883 806, 
ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 307 015-მა ამომრჩეველმა.

საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 5 იანვრის რიგგარეშე არჩევნები 

2008 წელს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არჩეულად ჩაითვლებოდა 
საქართველოს პრეზიდენტობის ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებდა არჩევნებში მონაწილე 
ამომრჩეველთა ნახევარზე მეტის მხარდაჭერას. 

არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 7-მა კანდიდატმა: 

1. მიხეილ სააკაშვილი –  53.45%   1 059 647 ხმა; 

2. ლევან გაჩეჩილაძე –   25.68%    509 111 ხმა; 

3. არკადი პატარკაციშვილი –   7.1%    140 801 ხმა; 

4. შალვა ნათელაშვილი –  6.49%   128 564 ხმა; 
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5. დავით გამყრელიძე –   4.02%    79 734 ხმა; 

6. გიორგი მაისაშვილი –   0.77%   15 247 ხმა; 

7. ირინა სარიშვილი-ჭანტურია –  0.16%   3 242 ხმა. 

საქართველოს პრეზიდენტად აირჩიეს მიხეილ სააკაშვილი.

რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 3 527 964, ხოლო 
არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 982 318-მა ამომრჩეველმა.

საქართველოს 2008 წლის 5 იანვრის პლებისციტი 
ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების შესახებ

2008 წლის 5 იანვარს საპლებისციტო შეკითხვა ამგვარად იყო ფორმულირებული: „უჭერთ 
თუ არა მხარს საქართველოს გაწევრიანებას ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების 
ორგანიზაციაში (ნატოში)?“ 

პლებისციტში მონაწილეობა მიიღო 1 982 318 მოქალაქემ. ამომრჩეველთა აქტივობამ 
56%-ს გადააჭარბა. 

დათვლის შედეგებით, დადებითად უპასუხა 1 355 328 ამომრჩეველმა, რაც კენჭისყრის 
მონაწილეთა 77%-ს შეადგენდა, ხოლო უარყოფით პასუხს იძლეოდა 404 943 მოქალაქე, 
ანუ მონაწილეთა 23%.

საქართველოს 2008 წლის 5 იანვრის პლებისციტი პარლამენტის 
არჩევნების გაზაფხულზე ჩატარების შესახებ

საქართველოს მოსახლეობას პარლამენტის მოქმედი შემადგენლობა 2003 წლის 
ნოემბერსა და 2004 წლის მარტში ჰყავდა არჩეული. 

ოთხწლიანი საარჩევნო ციკლი 2008 წლის მარტის ბოლოს სრულდებოდა, თუმცა, 
პარლამენტის მიერ კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილების გამო, პარლამენტის 
შემადგენლობისათვის ამიერიდან ოთხ წელიწადში ერთხელ ოქტომბრის თვეში უნდა 
ეყარათ კენჭი. 

2007 წლის ნოემბერში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისისას ოპოზიციური გაერთიანებები 
საარჩევნოდ ახალი ვადის განსაზღვრის აუცილებლობაზე ალაპარაკდნენ. მათი ერთ-
ერთი უმთავრესი მოთხოვნა 2008 წლის დასაწყისისთვის კენჭისყრის ჩატარება იყო. 

საპლებისციტო შეკითხვა ამგვარად ჩამოყალიბდა: „თანახმა ხართ თუ არა, რომ 
საქართველოს პარლამენტის მორიგი არჩევნები ჩატარდეს 2008 წლის გაზაფხულზე?“ 
პლებისციტში 1 982 318 ამომრჩეველი მონაწილეობდა. გამოკითხვის შედეგებმა 
გამოავლინა, რომ მორიგი არჩევნების ვადების შეცვლას 1 410 269 ამომრჩეველი უჭერდა 
მხარს და 358 328 უარყოფდა.
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საქართველოს პარლამენტის 2008 წლის 21 მაისის არჩევნები

საქართველოს პარლამენტის შემადგენლობა 2003 წელს ჩატარებული რეფერენდუმის 
შედეგების შესაბამისად, განისაზღვრა 150 დეპუტატით. 

2008 წლის მარტში საქართველოს კონსტიტუციაში შესული ცვლილების მიხედვით, 
საქართველოს პარლამენტის წევრების მანდატები გადანაწილდა შემდეგნაირად: 75 
დეპუტატი აირჩეოდა პროპორციული და 75 – მაჟორიტარული სისტემით, 75 ერთმანდატიანი 
ოლქიდან. 

პროპორციულ სისტემაზე საარჩევნო ბარიერმა 7%–დან დაიწია 5%–მდე, ამასთან, 
მაჟორიტარულ არჩევნებში გამარჯვებისთვის საჭირო გახდა კენჭისყრის დღეს კანდიდატს 
მიეღო ამომრჩეველთა სულ მცირე 30%-იანი მხარდაჭერა. 

არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება ჰქონდა იმ პარტიასა და პოლიტიკურ 
გაერთიანებას, რომელიც წარმოადგენდა 30 ათასი მხარდამჭერის ხელმოწერას, ან 
რომელსაც ჰყავდა წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში. 

არჩევნებში მონაწილეობდა 12 პარტია. 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი გადალახა და 
მანდატები მიიღო 4-მა პარტიამ: 

1. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – გამარჯვებული საქართველოსათვის“ – 59.18%, 1 
050 237 ხმა (48 მანდატი); 

2. გაერთიანებული ოპოზიცია – 17.73%, 314 668 ხმა (15 მანდატი); 

3. გიორგი თარგამაძე – ქრისტიან – დემოკრატები – 8.66%, 153 634 ხმა (6 მანდატი); 4. შალვა 
ნათელაშვილი – საქართველოს ლეიბორისტული პარტია – 7.44%, 132 092 ხმა (6 მანდატი). 

მაჟორიტარული სისტემით მანდატები მიიღო 3-მა პარტიამ: 

1. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – გამარჯვებული საქართველოსათვის“ – 71 მანდატი; 

2. გაერთიანებული ოპოზიცია – 2 მანდატი; 

3. რესპუბლიკური პარტია – 2 მანდატი.
 
რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 3 465 736, ხოლო არჩევნებში 
მონაწილეობა მიიღო 1 850 407-მა ამომრჩეველმა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 3 
ნოემბრის არჩევნები

უსკოს შეფასებით, ამომრჩეველთა აქტივობამ 37.4% შეადგინა. ხმები საარჩევნო 
სუბიექტებს შორის შემდეგნაირად გადანაწილდა:

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ – 81 095 –  75.89%

„გიორგი თარგამაძე – ქრისტიან-დემოკრატები“ – 17 596 –  16.44%
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პგ „ჩვენ თვითონ“ – 3 018 –   2.82% 

„საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია“ (სეკპ) – 1 821 –  1.70% 

პგ „ქართული დასი“ – 1 628 –   1.52% 

პმ „მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“ (მგს) – 1 584 –   1.48%

შემაჯამებელი ოქმის თანახმად, პროპორციული სისტემით 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი 
გადალახა და უმაღლეს საბჭოში მანდატები მოიპოვა ორმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა: 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ – 10 მანდატი, „გიორგი თარგამაძე – ქრისტიან-
დემოკრატები“ – 2 მანდატი.

ხუთ ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის“ კანდიდატებმა გაიმარჯვეს, ხოლო კენჭისყრისას, რომელიც 
ხელვაჩაურის საარჩევნო ოლქში 3 ნოემბრის არჩევნების შედეგების გაუქმების შემდეგ 
განმეორებით ჩატარდა, გაიმარჯვა „გიორგი თარგამაძე – ქრისტიან-დემოკრატების“ 
კანდიდატმა.

აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისას 2008 წლის ნოემბერში უმაღლესი საბჭოს 
დეპუტატის მანდატი მხოლოდ ერთმა ქალმა კანდიდატმა მოიპოვა.

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 
წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოებისა და საქართველოს 
დედაქალაქის – თბილისის მერის 2010 წლის 30 მაისის არჩევნები

კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, ქ. თბილისის 
მოსახლეობამ პირველად აირჩია ქ. თბილისის მერი. 

არჩევნებში მონაწილეობდა 17 პარტია. ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა – 3 544 770.
 

საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მერი და ქალაქ 
თბილისის საკრებულო

ქ. თბილისის საკრებულოს 25 წევრი აირჩიეს მაჟორიტარული, 25 კი პროპორციული 
სისტემით. 
ქ. თბილისის საკრებულოში მანდატები მიიღო 5-მა პარტიამ: 

1. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 39 მანდატი; 
2. ალიანსი საქართველოსთვის – 5 მანდატი; 
3. ქრისტიანულ დემოკრატიული გაერთიანება – 3 მანდატი; 
4. ეროვნული საბჭო – 2 მანდატი; 
5. თოფაძე-მრეწველები – 1 მანდატი. 
ქ. თბილისის მერად აირჩიეს გიორგი უგულავა (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა) – 248 
954 ხმა. 
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რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 981 505, ხოლო არჩევნებში 
მონაწილეობა მიიღო – 462 979-მა ამომრჩეველმა.

საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის 1-ელი ოქტომბრის არჩევნები

წინა არჩევნებისგან განსხვავებით, შეიცვალა საქართველოს პარლამენტის პროპორციული 
და მაჟორიტარული წესით არჩეულ წევრთა თანაფარდობა. შესაბამისი ცვლილებები 
საქართველოს კონსტიტუციაში შეიტანეს 2011 წლის 27 დეკემბერს, რომლის თანახმადაც 
საქართველოს პარლამენტის შემადგენლობა განისაზღვრა 77 პროპორციული და 73 
მაჟორიტარული წესით არჩეული დეპუტატით. 

საარჩევნო ბარიერი 5% იყო. 

არჩევნებში მონაწილეობდა 14 პარტია, 2 საარჩევნო ბლოკი და საინიციატივო ჯგუფების 
მიერ წარდგენილი 4 მაჟორიტარი კანდიდატი. 

5%-იანი საარჩევნო ბარიერი გადალახა და მანდატები მიიღო 2-მა პარტიამ: 

„ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება“ – 54.97%, 1 181 862 ხმა (44 მანდატი);

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - მეტი სარგებელი ხალხს“ – 40.34%, 867 432 ხმა 
(33 მანდატი). 

მაჟორიტარული სისტემით მანდატები მიიღო 2-მა პარტიამ: 

„ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“ – 41 მანდატი; 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი ხალხს“ – 32 მანდატი. 

რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 3 613 851, ხოლო არჩევნებში 

მონაწილეობა მიიღო 2 215 661-მა ამომრჩეველმა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 
1-ელი ოქტომბრის არჩევნები

კენჭისყრისას ამომრჩეველთა აქტივობამ 60.4% შეადგინა. საარჩევნო სუბიექტებს შორის 
ხმები ამგვარად გადანაწილდა: 

„ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“ – 103 160 –  57.55%

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი ხალხს“ – 66 206 –  36.94% 

„გიორგი თარგამაძე – ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება“ – 5 053 –    2.82%

„შალვა ნათელაშვილი – საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“ – 2 286 –    1.28% 
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„ახალი მემარჯვენეები“ – 993 –    0.55%

„კახა კუკავა – თავისუფალი საქართველო“ – 750 –   0.42%

მოძრაობა „სამართლიანი საქართველოსთვის“ – 457 –   0.25% 

პროპორციული სისტემით 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი გადალახა და უმაღლეს საბჭოს 
მანდატები მოიპოვა ორმა საარჩევნო სუბიექტმა: 

„ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“ – 10 მანდატი;

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი ხალხს“ – 5 მანდატი. 

რაც შეეხება არჩევნებს მაჟორიტარული სისტემით, გამარჯვებულად გამოცხადდა ორი 

საარჩევნო სუბიექტი: 

„ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“ – 3 მანდატი,

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – მეტი სარგებელი ხალხს“ – 3 მანდატი. 

იმ 21 დეპუტატს შორის, რომლებიც 2012 წლის 1-ელი ოქტომბრის არჩევნებისას აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში შევიდნენ, 3 ქალი იყო და სამივე მათგანი 
პროპორციული სისტემით აირჩიეს.

საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 27 ოქტომბრის არჩევნები

2013 წლის 27 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2013 წელს 
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არჩეულად ჩაითვლებოდა საქართველოს 
პრეზიდენტობის ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებდა არჩევნებში მონაწილე 
ამომრჩეველთა ნახევარზე მეტის მხარდაჭერას. 

არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 23-მა კანდიდატმა: 

გიორგი მარგველაშვილი –  62.12%    1 012 569 ხმა; 

დავით ბაქრაძე –   21.72%    354 103 ხმა; 

ნინო ბურჯანაძე –  10.19%    166 061 ხმა; 

შალვა ნათელაშვილი –  2.88%    46 984 ხმა; 

გიორგი თარგამაძე –   1.06%    17 354 ხმა; 

კობა დავითაშვილი –   0.59%    9 838 ხმა; 
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ზურაბ ხარატიშვილი –   0.22%   3 718 ხმა; 

ლევან ჩაჩუა –  0.19%   3 093 ხმა; 

ნინო ჭანიშვილი –  0,14%   2 276 ხმა; 

სერგო ჯავახიძე –  0.13%   2 107 ხმა; 

გიორგი ლილუაშვილი –  0.11%   1 909 ხმა; 

აკაკი ასათიანი –  0.09%   1 559 ხმა; 

მიხეილ სალუაშვილი –  0.08%   1 376 ხმა; 

თეიმურაზ მჟავია –  0.08%   1 285 ხმა; 

მამუკა მელიქიშვილი –  0.06%   995 ხმა; 

გიორგი ჩიხლაძე –  0.05%   820 ხმა; 

ნესტან კირთაძე –  0.05%   762 ხმა; 

თამაზ ბიბილური –  0.04%   687 ხმა; 

ნუგზარ ავალიანი –  0.04%   664 ხმა; 

ავთანდილ მარგიანი –  0.04%   627 ხმა; 

ქართლოს ღარიბაშვილი –  0.03%   530 ხმა; 

თეიმურაზ ბობოხიძე –  0.02%   356 ხმა; 

მამუკა ჭოხონელიძე –  0.02%   315 ხმა. 

საქართველოს პრეზიდენტად აირჩიეს გიორგი მარგველაშვილი. რეგისტრირებული 
ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 3 537 719, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა 
მიიღო 1 660 976-მა ამომრჩეველმა.
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საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების 
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების 
2014 წლის 15 ივნისის არჩევნები

საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 5 თებერვალს მიიღო „ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კოდექსი“. 

თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი დამატებით მიენიჭა 7 ქალაქს და თვითმმართველ 
ქალაქებს - თბილისს, რუსთავს, ქუთაისს, ბათუმს და ფოთს დაემატა თელავი, ოზურგეთი, 
ზუგდიდი, ამბროლაური, გორი, მცხეთა და ახალციხე. 

ცვლილებები შევიდა საარჩევნო კოდექსში – შემოიღეს თვითმმართველი თემების 
გამგებლების პირდაპირი არჩევის წესი. 

მერებისა და გამგებლების არჩევნებისთვის დაწესდა 50%-იანი ბარიერი. საქართველოს 
მოსახლეობამ პირდაპირი წესით აირჩია 12 თვითმმართველი ქალაქის მერი, 59 
გამგებელი და საკრებულოების 2083 წევრი. 

არჩევნებში მონაწილეობდა 23 პარტია. რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო 
რაოდენობა იყო – 3 429 748, ხოლო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1 415 728-მა 
ამომრჩეველმა.

საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მერი 
და ქალაქ თბილისის საკრებულო 

ქ. თბილისის საკრებულოს 25 წევრი აირჩიეს მაჟორიტარული, 25 კი პროპორციული 
სისტემით. 

პროპორციული სისტემით ქ. თბილისის საკრებულოში მანდატები მიიღო 5-მა სუბიექტმა: 

1. ქართული ოცნება – 37 მანდატი; 
2. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 7 მანდატი; 
3. ნინო ბურჯანაძე – ერთიანი ოპოზიცია – 3 მანდატი; 
4. დავით თარხან-მოურავი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი – 2 მანდატი; 
5. საინიციატივო ჯგუფი – 1 მანდატი. 

ქ. თბილისის მერის ასარჩევად საჭირო გახდა მეორე ტურის ჩატარება. 
მეორე ტურში გადავიდნენ:

დავით ნარმანია (ქართული ოცნება, 151 807 ხმა, ხმების 46.09 %);

ნიკანორ მელია (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 92 125 ხმა, ხმების 27.97 %).
მეორე ტურში ქ. თბილისის მერად აირჩიეს დავით ნარმანია (ქართული ოცნება) – 222 066 ხმა. 
რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა პირველ ტურში იყო – 918 667, 
ხოლო მეორე ტურში 920 020 ამომრჩეველი.
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საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნები

2012 წლის 1-ლი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისგან განსხვავებით, ერთმანდატიან 
საარჩევნო ოლქებში მოხდა ამომრჩეველთა რაოდენობის გათანაბრება და შეიცვალა 
საარჩევნო ოლქების საზღვრები.

არჩევნებში მონაწილეობდა 19 პარტია და 6 საარჩევნო ბლოკი. 5%-იანი საარჩევნო 
ბარიერი გადალახა და პროპორციული სისტემით მანდატები მიიღო 3-მა გაერთიანებამ: 

„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ – 48.68%, 856 638 ხმა (44 მანდატი); 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ – 27.11%, 477 053 ხმა (27 მანდატი); 
„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, 
გაერთიანებული ოპოზიცია“ – 5.01%, 88 097 ხმა (6 მანდატი). 

50 მაჟორიტარულ ოლქში არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს ჩატარდა. მაჟორიტარული 
სისტემით მანდატები მიიღო 2-მა პარტიამ და ერთმა საინიციატივო ჯგუფმა: 

1.  „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ – 71 მანდატი; 
2. „თოფაძე - მრეწველები, ჩვენი სამშობლო“ – 1 მანდატი; 
3. საინიციატივო ჯგუფი – 1 მანდატი. 

სულ მანდატები მიიღო 5-მა საარჩევნო სუბიექტმა: 

1. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ – 115 მანდატი; 

2. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ – 27 მანდატი; 

3. „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, 
გაერთიანებული ოპოზიცია“ – 6 მანდატი; 

4. „თოფაძე - მრეწველები, ჩვენი სამშობლო“ – 1 მანდატი; 

5. საინიციატივო ჯგუფი – 1 მანდატი. 

რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 3 513 884, ხოლო არჩევნებში 
მონაწილეობა მიიღო 1 825 054-მა ამომრჩეველმა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 
2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნები

უსკოს განცხადებით, უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისას ამომრჩევლის აქტივობამ თითქმის 
53%-ს მიაღწია. საარჩევნო სუბიექტებს შორის ხმები ამგვარად გადანაწილდა: 

„ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“ – 71 039 – 45.13%,

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ – 46 628 – 29.62%, 

ბლოკი „ნინო ბურჯანაძე – დემოკრატიული მოძრაობა“ – 9 268 – 5.89%,
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„დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“
 – 8 980 – 5.7%,

„ირაკლი ალასანია – თავისუფალი დემოკრატები“ – 4 952 – 3.15%, 

ბლოკი „პაატა ბურჭულაძე – სახელმწიფო ხალხისთვის“ – 4 616 – 2.93%, 

„შალვა ნათელაშვილი – საქართველოს ლეიბორისტული პარტია“ – 3 834 – 2.44%,

„უსუფაშვილი – რესპუბლიკელები“ – 2 363 – 1.5%,

ბლოკი „თოფაძე – მრეწველები, ჩვენი სამშობლო“ – 1 714 – 1.09%, 

„ეროვნული ფორუმი“ – 1 624 – 1.03%, 

„მურმან დუმბაძე – მედეა ვასაძე – ემსახურე საქართველოს“ – 1 133 – 0.72%, 

ბლოკი „ჩვენები – სახალხო პარტია“ – 354 – 0.22%, 

„თამაზ მეჭიაური – ერთიანი საქართველოსთვის“ – 348 – 0.22%, 

„დავით თევზაძე – საქართველოს მშვიდობისათვის“ – 293 – 0.19%,

„საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია“ – 272 – 0.17%.

უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში პროპორციული სისტემით 5%-იანი ბარიერი გადალახა და 
მანდატები მოიპოვა ოთხმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა: 

№3 ბლოკი „ნინო ბურჯანაძე – დემოკრატიული მოძრაობა“ – 1 მანდატი, 

№5 „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ – 5 მანდატი, 

№8 „დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი – საქართველოს პატრიოტთა 
ალიანსი“ – 1 მანდატი, 

№41 „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“ – 8 მანდატი. 

არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობა მიიღო ამომრჩეველთა 37.1%-მა. მაჟორიტარ 
დეპუტატებად ექვსივე საარჩევნო ოლქში „ქართული ოცნება – დემოკრატიული 
საქართველოს“ კანდიდატები აირჩიეს. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობაში მოხვედრილი 21 
წევრიდან მხოლოდ ერთი იყო ქალი.

2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნები 

2017 წელს შემცირდა თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა. ამომრჩევლებმა 
აირჩიეს: საქართველოს დედაქალაქის თბილისის, 4 თვითმმართველი ქალაქის (რუსთავი, 
ქუთაისი, ბათუმი, ფოთი), 59 თვითმმართველი თემის მერი; საქართველოს დედაქალაქის 
თბილისის, თვითმმართველი ქალაქებისა და თვითმმართველი თემების 64 საკრებულოს 
– 2 058 წევრი, აქედან პროპორციული სისტემის საფუძველზე – 970, ხოლო მაჟორიტარული 
სისტემის საფუძველზე – 1 088 წევრი. 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების პირველ ტურში 
მონაწილეობა მიიღო 1 577 503-მა ამომრჩეველმა, მეორე ტურში მონაწილეობა მიიღო 
109 402-მა ამომრჩეველმა. 

არჩევნებში მონაწილეობდა 22 პოლიტიკური გაერთიანება, 5 საარჩევნო ბლოკი და 200 
საინიციატივო ჯგუფი. 

თვითმმართველი ქალაქის ქუთაისის და თვითმმართველი თემების – ყაზბეგის, ხაშურის, 
ბორჯომის, ოზურგეთისა და მარტვილის მერების არჩევნების მეორე ტური გაიმართა 2017 
წლის 12 ნოემბერს. 

საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მერი 
და ქალაქ თბილისის საკრებულო 

ქ. თბილისის საკრებულოს 25 წევრი აირჩიეს მაჟორიტარული, 25 კი პროპორციული 
სისტემით. 
პოლიტიკურ პარტიებს შორის მანდატები ასე გადანაწილდა: 

1. ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო – 40 მანდატი; 
2. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 5 მანდატი; 
3. ბაქრაძე, უგულავა – ევროპული საქართველო – 3 მანდატი; 
4. დავით თარხან-მოურავი − საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი – 2 მანდატი.

საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მერად აირჩიეს კახა კალაძე (ქართული 
ოცნება - დემოკრატიული საქართველო) – 204 061 ხმა. 

რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა იყო – 943 423, ხოლო არჩევნებში 
მონაწილეობა მიიღო 411 847-მა ამომრჩეველმა.

საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნები

საქართველოს კონსტიტუციასა და საარჩევნო კოდექსში არსებითი ცვლილებები შევიდა. 
მოქალაქეებმა საქართველოს პრეზიდენტი პირდაპირი არჩევნების გზით 2018 წლის 
ოქტომბერში უკანასკნელად აირჩიეს. 

გარდა ამისა, თუკი ადრე სახელმწიფოს პირველ პირს 5 წლის ვადით ირჩევდნენ, 2018 
წელს პრეზიდენტის უფლებამოსილება 6 წლამდე ხანგრძლივდება. 

არჩეულად ითვლება კანდიდატი, რომელიც ელექტორატის 50%-ზე მეტის მხარდაჭერას 
მოიპოვებს. იმ შემთხვევაში, თუ კენჭისყრისას ხმათა საკმარის რაოდენობას ვერავინ 
მოაგროვებს, არჩევნების მეორე ტური დაინიშნებოდა.

მმართველ პარტიას საპრეზიდენტო არჩევნებზე საკუთარი კანდიდატურა არ წამოუყენებია, 
თუმცა „ქართული ოცნება – დემოკრატიულ საქართველო“ მხარს უჭერდა დამოუკიდებელ 
კანდიდატს – სალომე ზურაბიშვილს. 
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საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის ხმები ამგვარად გადანაწილდა: 

№1 მიხეილ ანთაძე – 1 074 – 0.07%, 

№2 დავით ბაქრაძე – 174 849 – 10.97%,

№4 ვახტანგ გაბუნია – 1 958 – 0.12%, 

№5 გრიგოლ ვაშაძე – 601 224 – 37.74%, 

№10 შალვა ნათელაშვილი – 59 651 – 3.74%, 

№13 ზვიად მეხატიშვილი – 713 – 0.04%, 

№17 გიორგი ლილუაშვილი – 892 – 0.06%, 

№18 აკაკი ასათიანი – 1 994 – 0.13%, 

№21 კახა კუკავა – 21. 186 – 1.33%, 

№22 ოთარ მეუნარგია – 664 – 0.04%, 

№23 ირაკლი გორგაძე – 531 – 0.03%, 

№25 დავით უსუფაშვილი – 36 037 – 2.26%, 

№27 ზვიადი ბაღდავაძე – 477 – 0.03%, 

№28 მიხეილ სალუაშვილი – 2 970 – 0.19%, 

№30 ზვიად იაშვილი – 444 – 0.03%, 

№31 თამარი ცხორაგაული – 4 004 – 0.25%, 

№35 გელა ხუციშვილი – 1 623 – 0.10%, 

№36 ზურაბ ჯაფარიძე – 36 034 – 2.26%, 

№40 ლევან ჩხეიძე – 2 895 – 0.18%, 

№48 სალომე ზურაბიშვილი – 615 572 – 38.64%, 

№49 ბესარიონ თედიაშვილი – 3 713 – 0.23%,

№51 გიორგი ანდრიაძე – 13 133 – 0.82%, 

№58 კახაბერ ჭიჭინაძე – 1 418 – 0.09%, 

№62 ვლადიმერ ნონიკაშვილი – 633 – 0.04%, 

№65 თეიმურაზ შაშიაშვილი – 9 481 – 0.06%.

პირველმა ტურმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. 
2018 წლის 28 ნოემბერს, არჩევნების მეორე ტურში 
კანდიდატებს შორის ხმები ამგვარად გადანაწილდა: 

№48 სალომე ზურაბიშვილი – 1 147 701 –  59.52%

№5 გრიგოლ ვაშაძე – 780 680 –  40.48%
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2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები 

ცვლილებების მიხედვით, ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებში პარტიული 
სიით 77-ის ნაცვლად 120 დეპუტატი აირჩიეს, 73-ის ნაცვლად კი 30 მაჟორიტარი. 
საარჩევნო ბარიერმა 5%-დან 1%-მდე დაიწია.

ცესკოს მონაცემებით, 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის რეგისტრაციაში გატარდა 50 
საარჩევნო სუბიექტი, მათ შორის 48 პარტია და ორი საარჩევნო ბლოკი (ორ ბლოკში 
გაერთიანდა შვიდი პარტია), 23 პარტიას სხვადასხვა მიზეზის გამო უარი ეთქვა/გაუუქმდა 
რეგისტრაცია. 

პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მიზნით, რეგისტრირებული იყო 
პარტიული სიით წარდგენილი 6 882 კანდიდატი და 490 მაჟორიტარი კანდიდატი.

საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად, გარკვეულ უბნებზე იმართებოდა 
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების შუალედური 
არჩევნებიც, ხოლო აჭარაში — აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 
არჩევნები. 

COVID-19-ის გამო, სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში 
მყოფი ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით, შეიქმნა 
სპეციალური უბნები და გადასატანი საარჩევნო ყუთის საშუალებით ემსახურებოდა 
ამომრჩეველს. 

საქართველოს პარლამენტის 31 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით 
არჩევნების მეორე ტური 17 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში გაიმართა; ასევე, ქუთაისში 
გაიმართა მერის რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტური.

პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურში შემდეგი საარჩევნო სუბიექტების მიერ 
წარდგენილი კანდიდატები მონაწილეობდნენ: 

№2 – „ბაქრაძე, უგულავა, ბოკერია — ევროპული საქართველო — 

მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, 

№5 — საარჩევნო ბლოკი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა — 

გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“,

№10 — „შალვა ნათელაშვილი —საქართველოს ლეიბორისტული 
პარტია“, 

№24 — „ალეკო ელისაშვილი — მოქალაქეები“, 

№36 — „გირჩი“, 

№41 — „ქართული ოცნება — დემოკრატიული საქართველო“.

არჩევნების მეორე ტურს ბოიკოტი გამოუცხადეს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების 
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ნაწილმა. ისინი მიიჩნევდნენ, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგები გაყალბებულია. 
პარლამენტში შესვლაზე მათი ნაწილი უარს ამბობდა და ხელახალი არჩევნების 
ჩატარებას ცესკოს ახალი შემადგენლობის მიერ ითხოვდნენ. 21 ნოემბერს, ღამით 
ცესკო-მ განცხადება გაავრცელა, მასში ნათქვამი იყო, რომ საიტზე ოქმების ატვირთვისას 
დაფიქსირდა ტექნიკური ხარვეზი.

შედეგები პროპორციული წესით:

41- ქართული ოცნება — დემოკრატიული საქართველო-48,22 %

5 - ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა — გაერთიანებული ოპოზიცია 

„ძალა ერთობაშია“ - 27,18 %

2 - ბაქრაძე, უგულავა, ბოკერია — ევროპული საქართველო — მოძრაობა 

თავისუფლებისთვის - 3,79 %

56 - ლელო — მამუკა ხაზარაძე - 3,15 %

27 - გიორგი ვაშაძე — სტრატეგია აღმაშენებელი - 3,15 %

8 - დავით თარხან-მოურავი, ირმა ინაშვილი — საქართველოს 

პატრიოტთა ალიანსი - 3,14 %

36 - გირჩი - 2,89 %

24- ალეკო ელისაშვილი — მოქალაქეები - 1,33 %

10- შალვა ნათელაშვილი — ლეიბორისტული პარტია - 1,00 %

და სხვა.

ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა არჩევნების შედეგები არ აღიარა, თუმცა, მოგვიანებით 
რამდენიმე მათგანმა, პოზიცია შეიცვალა და 19 აპრილის შარლ მიშელის შეთანხმების 
შემდეგ პარლამენტში შევიდა. 


