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შესავალი

2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არ-
ჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში 
აღმოჩენილმა დისბალანსმა, დაგვიანებით 
გამოქვეყნებულმა მონაცემებმა და საარჩევნო 
პროცესში გამოვლენილმა სხვა ხარვეზებმა1 
არჩევნების შედეგებისადმი უნდობლობა წარ-
მო შვა და საარჩევნო ადმინისტრაციის ძირეუ-
ლი რეფორმის მოთხოვნა გააჩინა. სავარაუდო 
ცვლილებების პაკეტში, რომელზეც პოლიტიკური 
კონსენსუსი ჯერ არ მიღწეულა, ხმის მიცემისა 
და დათვლის ელექტრონული ტექნოლოგიების 
დანერგვის საკითხი დაისვა.2 

2020  წლის შემოდგომაზე Covid-19 პანდემიამ 
საარჩევნო პროცესისთვის მზადებას დამატე-
ბითი პრობლემები შეუქმნა. საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის დაცვასა და მოქალაქეთა ხმის 
მიცემის უზრუნველყოფას შორის რეალური 
დილემა გაჩნდა. ამ ბალანსის შენარჩუნება იქცა 
საარჩევნო ადმინისტრაციის ერთ-ერთ მთავარ 
გამოწვევად. 31 ოქტომბრის საპარლამენტო 
არჩევნებზე ამომრჩევლების გადასატანი ყუ-
თე ბით მომარაგებას ცენტრალური საარჩევნო 
კომისიის რესურსი არ ეყო და მოქალაქეთა გარ-
კვეულ ნაწილს, ეპიდემიოლოგიური ვითა რე-
ბის გამო, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება 
შეეზღუდა. გადასატანი ყუთით მხოლოდ სტაციო-
ნარული სამკურნალო დაწესებულებებისა და 
იზოლაციაში მყოფი 10 845 ამომრჩევლის უზრუნ-
ველყოფა მოხერხდა, როცა იზოლაციაში თითქ-
მის 30 000 მოქალაქე იმყოფებოდა.3 პანდემიამ 
დისტანციურად, ინტერნეტით ხმის მიცემის სა-
კითხი გაააქტიურა. 

ელექტრონულ არჩევნებზე გადასვლა არჩევ ნე-
ბის ადმინისტრირების საქმეში წინგადადგ  მულ, 
პროგრესულ ნაბიჯად მიიჩნევა, რადგან საგრძ-
ნობლად ზრდის საარჩევნო ადმინისტრაციის 
ეფექ ტიანობას, არჩევნების შედეგებს სძენს 
სისწ რაფესა და სიზუსტეს და შესაბამისად, 
ამყა  რებს საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ 
ნ დობას. სწორი მენეჯმენტის პირობებში საარ-  

1 Office for Democratic Institutions and Human Rights, Georgia 
Parliamentary Elections. 31 October 2020. ODIHR Limited Election 
Observation Mission Final Report, March 5, 2021: https://bit.
ly/2RwdsAC

2 Civil.ge, “ქართული ოცნება-მოქალაქეების მემორანდუმის 
ძირითადი პუნქტები”, 30/01/2021: https://bit.ly/34PX6pz

3 Netgazeti.ge, “თვითიზოლაციაში მყოფთა მხოლოდ 12.6% 
შეძლებს გადასატანი ყუთით სარგებლობას“, 30.10.2020: 
https://bit.ly/3fWG5jL

ჩევნო პროცედურების ავტომატიზებას შეუძლია 
გაყალბების ზოგიერთი შესაძლებლობის მოს-
პობა ან შემცირება, არჩევნების შედეგების გამო-
ცხადების დაჩქარება და გრძელვადიან პერს პექ-
ტივაში, საარჩევნო ხარჯის ოპტიმიზებაც.4

სამწუხაროდ, ელექტრონული არჩევნების და-
ნერგვის ყველა მცდელობა ერთნაირად წარმა -
ტებული არ არის. არც არსებული ტექნოლო გიებია 
უხარვეზო. წარუმატებლობის მიზეზთა შორის 
შეიძლება იყოს როგორც წმინდა ტექ ნი კური 
პრობლემები, ასევე, მენეჯმენტის საკით ხები 
და, რაც მთავარია, ნდობის ნაკლებო ბა, გან პი-
რობებული, მათ შორის, ახალი ტექნო ლო  გიების 
მიმართ ღრმა სკეპტიციზმით. ელე  ქტრო ნული 
ტექნოლოგიების მიმართ გაუ ფრ თხილებელ მა 
და არაგონივრულმა დამო კიდე ბულებამ შესაძ-
ლოა, დიდხანს და საფუ ძვლია ნად დააზიანოს 
საარჩევნო პროცესები და ინსტიტუტები, ამიტომ 
საერთაშორისო ორგანიზაციები მთავრობებს 
ურჩევენ, მათ დანერგვას სათანადო დრო და 
რესურსი დაუთმონ.5 

დოკუმენტის მიზანი არ არის ელექტრონული 
არჩევნების მხარდამჭერი ან საწინააღმდეგო 
აზრის განვითარება. ის შექმნილია საინფორ მა-
ციო მიზნით იმ ჯგუფებისთვის, ვინც უშუალოდ 
ჩართულია ან ჩაერთვება ელექტრონული ტექნო -
ლოგიების დანერგვაში. ესენია: საარჩევნო 
ადმინისტრაცია, პოლიტიკური პარტიები, მედია 
და საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამ-
კვირვებლო ორგანიზაციები. პუბლიკაცია ასევე 
საინტერესო იქნება ყველა იმ აქტიური მოქა ლა-
ქისათვის,  ვინც დაინტერესებულია არჩევ ნე ბისა 
და დემოკრატიის ბედით საქართველოში. 

4 Goldsmith Ben, Ruthrauff Holly. Implementing and Overseeing 
Electronic Voting and Counting Technologies. 2013: https://bit.
ly/3w319dV

5 Council of Europe, E-voting handbook - Key steps in the 
implementation of e-enabled elections, 2010. https://bit.ly/3cmntHC 
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ელექტრონული  
არჩევნების შესახებ

მსოფლიოს წამყვან დემოკრატიულ და განვი თა-
რებადი დემოკრატიის მქონე სახელმწიფოებში 
ელექტრონული არჩევნები ამა თუ იმ ფორმით 
გვხვდება. დისტანციურად, ინტერნეტით ხმის 
მიცემა უფრო მეტად, პატარა, განვითარებულ, 
ან ისტო რიულად კონფლიქტებისგან თავისუფალ 
ქვეყნებშია ინსტიტუციონალიზებული.6 

ელექტრონულ არჩევნებს ფართო განმარტება 
აქვს და გულისხმობს არჩევნებისა და რეფერენ-
დუმების ადმინისტრირების პროცესში ამომრ -
ჩეველთა იდენტიფიკაციის, ხმის მიცემის, ხმე-
ბის დათვლისა და შეჯამების ელექტრონული 
ტექნოლოგიების მეშვეობით წარმართვას. დღეს-
დღეობით, საქართველოს საარჩევნო ადმინის-
ტრაცია არც ერთი ამ პროცედურისთვის არ იყე-
ნებს ელექტრონულ ტექნოლოგიებს, რაც აჩენს 
სივრცეს მოდერნიზაციისათვის.

ელექტრონული არჩევნების ესა თუ ის ფორმა 
შესაძლებელია დაინერგოს ნებისმიერი ტიპის 
საარჩევნო სისტემაში. ამასთან, არც ერთი 
საარჩევნო სისტემა არ წარმოადგენს ბარიერს 
ელექტრონული არჩევნებისათვის. უბრალოდ, 
სხვადასხვა ტიპის მენეჯმენტის პირობებში, 
შეიძლება ეს პროცესი მეტად ან ნაკლე ბად 
ეფექ ტიანად წარიმართოს. ელექტრო ნული არ-
ჩევ ნები შესაძლოა, ჩატარდეს როგორც საარ-
ჩევნო ადმინისტრაციის მიერ კონტრო ლირე  ბად 
გარემოში, ანუ საარჩევნო უბანზე, ასევე, მის 
გარეთ, როცა ამომრჩეველს დისტანციურად, 
ინტერნეტთან დაკავში რებული ტექნოლოგიით 
შეუძლია ხმის მიცემა. ელექტრონული არჩევნების 
ბევრნაირი მოდელი არსებობს და საქართველოს 
შეუძლია, კარგ გამოცდილებაზე დაყრდნობითა 
და ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკური კონტექს-
ტის გათვალისწინებით, ყველაზე ოპტიმალური 
მოდელი შეარჩიოს. 

ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა შე-
საძლებელია როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, 
ზოგიერთ უბანსა თუ ოლქში - პილოტირების მიზ-
ნით და ეს აპრობირებული მეთოდია. საპილო ტე 
ელექტრონული არჩევნები უკვე ჩატარ და საქარ-
თველოში: ცაიშის საარჩევნო ოლქში - 2018 და 
ტყიბულში - 2019 წელს. ამ გამო ცდი  ლების გათ-  

6 Ellis Andrew, Navarro Carlos and et al., Voting from Abroad, The 
International IDEA Handbook, https://bit.ly/3uRwgrH

ვა ლისწინებით, საარჩევნო ადმი ნისტრაცია 
მიიჩნევს, რომ სამომავლოდ არჩევნებზე ელექ-
ტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა სავსე-
ბით შესაძლებელია. თუმცა, მოსამზადებელი 
დროის სიმცირის გამო, 2021 წლის თვითმმარ-
თველობის არჩევნები მხოლოდ პილოტირების 
გაფართოების საშუალებას იძლევა. შედარებით 
რეალისტურია ამომრჩევლის რეგისტრაცია-
ვერიფიკაციის ტექნოლოგიის დანერგვა, რასაც 
სხვა ტექნოლოგიების ეტაპობრივი გავრცელება 
მოჰყვება.7 

მოცემულ ანალიტიკურ დოკუმენტში შევეცდებით, 
წარმოვაჩინოთ ელექტრონული არჩევნების 
შესაძლებლობები და გავაანალიზოთ ის გამო-
წვევები, რომლებიც არსებულ სოციალურ და 
პოლიტიკურ კონტექსტში ელექტრონული ტექნო-
ლოგიების დანერგვას თან ახლავს. სხვადასხვა 
ქვეყნის გამოცდილების ანალიზი კი მკითხველს 
ელექტრონული არჩევნების პერსპექტივის შე-
სახებ მკაფიო სურათს დაანახებს. 

დოკუმენტის დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილი 
რეკომენდაციები უნივერსალური და ფუნდა-
მენტურია, თუმცა სწორედ იმ საფეხურებს მოი-
ცავს, რომელთა სწორად განხორციელება მოცემუ-
ლი პროექტის წარმატებას განაპირობებს. 

ელექტრონული  
არჩევნების 
ტიპოლოგია  
და მახასიათებლები

ელექტრონული არჩევნების მრავალგვარი კონ -
ფიგურაცია არსებობს. ამ ნაშრომში გამოყო-
ფი ლია არჩევნების სამი მთავარი პროცე დურა, 
რომლის ავტომატიზებაც შესაძლე ბელია ტექ-
ნოლოგიების გამოყენებით: (1) ამომრჩევ ლის 
იდენტიფიცირება, (2) ხმის მიცემა და (3) ხმების 
დათვლა. ცალკეა მიმოხილული არჩევნებში 
დისტანციურად მონაწილეობის პრაქტიკა. სხვა-
დასხვა ქვეყანაში აღნიშნული პროცედურების 
ავტომატიზების სხვადასხვაგვარი მოდელი 

7 ინტერვიუ გიორგი შარაბიძესთან, ცენტრალური საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, 1 აპრილი, 2021 
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გვხვდება. მაგალითად, პროცესი პრაქ  ტი კუ-
ლად, სრულად ავტომატიზებულია კანადაში, 
ინდოეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 
საფრანგეთში, ესტონეთში, თუმცა განსხვავებუ-
ლია ტექნოლოგიები, რომლებსაც ეს ქვეყნები 
იყენებენ.8 

დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების 
საერ თაშორისო ინსტიტუტის (International IDEA) 
უახლესი მონაცემებით, მსოფლიოს 177 ქვეყ-
ნიდან 32-ში ელექტრონული ტექნოლოგიები 
სხვადასხვა ფორმით უკვე დაინერგა. 15 ქვე-
ყანა იყენებს ხმის მიცემისა და დათვლის ინ-
ტე გ რირებულ ელექტრონულ ტექნოლოგიებს, 
რომელ თაგან ზოგიერთი ტოვებს ქაღალდის 
კვალს, ზოგი კი - არა. 9 ქვეყანაში მხოლოდ 
ხმის და თვლის ელექტრონულ მოწყობილობებს 
იყენებენ, მაშინ, როცა მსოფლიოს მხოლოდ 4 
ქვე ყანაშია პროცესი ავტომატიზებული იმგვა-
რად, რომ ელექტრონულ აპარატზე ხმის მიცემის 
შემდეგ, ბიულეტენი ელექტრონული მოწყო-
ბილობის საშუალებით იბეჭდება. 10 ქვეყანაში 
დანერგილია დისტანციურად ხმის მიცემის შესაძ-
ლებლობები (იხ. დანართი: რუკა 1). შედარებით 
ფართოდაა გავრცელებული ელექტრონული 
ტექნოლოგიების გამოყენება ამომრჩეველთა 
იდენტიფიკაციისთვის - იმავე წყაროზე დაყრდ-
ნობით, ეს 42 ქვეყანაში ხორციელდება (იხ. 
დანართი: რუკა 2).

ამ ტექნოლოგიების ტიპები და მახასიათებლები 
ქვემოთ დეტალურადაა განხილული. ისინი საარ-
ჩევნო ადმინისტრაციის მიერ კონტროლი რე ბად 
გარემოში გამოიყენება და არა - დის ტან ციურად 
არჩევნებში მონაწილეობისას. დისტან ციურად 
არჩევნებში მონაწილეობის პრაქტიკის განხილვას 
მომდევნო თავებში დამატე ბითი ყურადღება 
ეთმობა.

8 Goldsmith Ben, Ruthrauff Holly. Implementing and Overseeing 
Electronic Voting and Counting Technologies. 2013: https://bit.
ly/3w319dV

ამომრჩეველთა  
იდენტიფიკაცია-
ვერიფიკაცია

პირველი მნიშვნელოვანი პროცედურა არჩევ-
ნებზე მისული მოქალაქის იდენტიფიკაციაა. 
ჩვეულებრივ, პირადობის დამადასტურებელი 
ბარათის წარდგენის შემდეგ, პიროვნება ამომრ-
ჩეველთა სიაში მოიძებნება და როგორც მოქალაქე, 
ისე უბნის კომისიის წევრი, ხელ მო წერით აფიქ-
სირებენ მის არჩევნებში მონაწილეობას. ამ 
პროცედურის ავტომატიზება შესაძლებელია, და 
ეს, პირველ რიგში, არსებითად აღმოფხვრის ერთი 
ამომრჩევლის მიერ რამდენჯერმე ხმის მიცემის 
მანკიერ პრაქტიკას, რომელსაც სადამკვირვებ-
ლო ორგანიზაციებთან ერთად, საქართველოში 
ოსტატურად აფიქსირებს მედიაც.9

არჩევნებზე მისული ამომრჩევლის იდენტი-
ფიკაციის ორი მთავარი გზა არსებობს: ბიომეტ-
რიუ ლი პირადობის მოწმობა და/ან თითის 
ანაბეჭდი. ტექნოლოგიების უმეტესობა თითის 
ანა ბეჭდის უნიკალურ მაიდენტიფიცირებელ 
ნიშან ზეა გათვლილი. 

ყველაზე მარტივი მიდგომით, შესაძლებელია 
საარჩევნო უბნების აღჭურვა კომპიუტერებით, 
სადაც შესაბამისი პროგრამით ჩატვირთული 
იქნება ამომრჩეველთა ელექტრონული სია. 
ამასთან, საჭიროა სპეციალური წამკითხველი 
მოწყობილობა (Machine-readable Zone - MRZ), 
რომელიც აღიქვამს ამომრჩევლის პირადობის 
ბარათს და შესაბამის პირს ამომრჩეველთა 
ერთიან სიაში მოძებნის. მოლდოვაში უკვე და ნერ-
გილი და აპრობირებული ეს პრაქტიკა შეი ძ ლება 
სულაც არ იყოს ელექტრონულ ტექნო ლოგიებში 
გარღვევა, მაგრამ საკმარისია იმი სათვის, 
რომ არსებითად აღმოფხვრას განმეო რებით 
ხმის მიცემის პრაქტიკა და ამ გზით გაა მყაროს 
არჩევნების მიმართ ნდობა.10

თითის ანაბეჭდით ამომრჩევლის იდენტიფიკაცია 
ყველაზე ეფექტიანი პრაქტიკაა. ამომრჩეველთა 
იდენტიფიკაციის ელექტრონული მოწყობილობა 
(Voter Identification Device -VAD) ინახავს წინასწარ 
ჩატვირთულ ამომრჩეველთა ერთიან სიას და 
უნიკალურ ინფორმაციას თითოეულზე, მათ 

9 სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 
საზოგადოება (ISFED), 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების 
მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში, 2021: https://cutt.ly/
RnHZzvA

10 International Republican Institute, IRI Moldova International Election 
Observation Mission Final Report, February 2019. https://bit.
ly/3x5OCqr
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შორის, თითის ანაბეჭდს. უბანზე მისული ამომრ-
ჩეველი ელექტრონულ მოწყობილობაზე თითის 
ანაბეჭდით დაარეგისტრირებს არჩევნებში 
მონაწილეობას. ეს სისტემა დაინერგა მეზობელ 
სომხეთში, სადაც 2018 წლის საპარლამენტო 
არჩევნებზე შეგროვდა ამომრჩეველთა თითის 
ანაბეჭდები, რომლებიც ყოველ მომდევნო 
არჩევ ნებზე გააადვილებს მოქალაქეთა იდენტი-
ფიკაციას.11 სწორედ ამ მოდელის ათვისება 
უნდა იყოს ყველაზე მოსახერხებელი და რეა-
ლისტური საქართველოს საარჩევნო ადმინის-
ტრაციისთვის.12

კანადის მაგალითი კიდევ უფრო დახვეწილია. 
საარჩევნო სიის მიხედვით, კანადის საარჩევნო 
ადმინისტრაცია არჩევნებამდე ყველა ამომრ-
ჩეველს უგზავნის ინდივიდუალურ ბარ-კოდიან 
(Q R Code) მოწმობას. ამ მოწმობით უნდა გამო-
ცხადდეს მოქალაქე საარჩევნო უბანზე, სადაც 
სპეციალური მოწყობილობა წაიკითხავს მის 
ინდივიდუალურ ბარათს, მოძებნის ელექტ რონულ 
საარჩევნო სიაში და მისცემს კენჭისყრაში 
მონაწილეობის საშუალებას.13

ხმის მიცემა

ხმის მიცემის ელექტრონული სისტემები (Electronic 
Voting Machines - EVMs) რეალურად ორ ძირი-
თად კატეგორიად ერთიანდება: ხმის მიცემისა 
და დათვლის ინტეგრირებულ აპარატებად, 
რომლებიც შედეგების შესახებ მონაცემებსაც 
თავად აჯამებს (Direct Recording Electronic Voting 
Machines – DRE) და ხმის მიცემის ელექტრონულ 
აპარატებად, რომლებიც არ ინახავს შედეგების 
შესახებ ინფორმაციას და ადგილზევე ბეჭდავს 
საარჩევნო ბიულეტენს (Electronic Ballot Pinters 
- EBPs), სადაც ამომრჩევლის არჩევანი უკვე 
ასახულია.14

როგორც აღინიშნა, ხმის მიცემისა და დათვლის 
აპარატში (DRE) ორივე ფუნქცია ინტეგრირებუ   ლია. 
ის საშუალებას აძლევს ამომრჩეველს, ელექტრო-

11 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 
Interim Report. Election Observation Mission Republic of Armenia, 
November 28, 2018: https://bit.ly/34SQqXz

12 Wolf Peter, Introducing Biometric Technology in Elections, 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(International IDEA), 2017: https://bit.ly/3fUBPB7

13 Goldsmith Ben, Ruthrauff Holly. Implementing and Overseeing 
Electronic Voting and Counting Technologies. 2013: https://bit.
ly/3w319dV

14 Stenbro Martine, A Survey of Modern Electronic Voting Technologies, 
June 2010: https://bit.ly/3cm8qhe

ნულად დააფიქსიროს გადაწყვეტილება. აპარატი 
აღიქვამს პიროვნების არჩევანს და იმახსოვრებს 
მას. ერთ აპარატში დაგროვილი მონაცემების 
ტაბულაციისთვის მათი სერვერზე გადატანა 
ხდება ინტერნეტით ან მეხსიერების ბარათით. 

ხმის მიცემისა და დათვლის აპარატები (DRE) 
ორგვარია: რომელიც ტოვებს ე.წ. „ქაღალდის 
კვალს“ (Voter Verified Paper Audit Trail - VVPAT) და 
ამ ფუნქციის გარეშე. ე.წ. VVPAT ტექნოლოგიის 
უპირატესობა ისაა, რომ ელექტრონულ აპარატზე 
დაფიქსირებული გადაწყვეტილება ამოიბეჭდება 
და მოწყობილობის გამჭვირვალე მინის უკან 
გამოჩნდება. ნაბეჭდ დასტურს ამომრჩეველი ვერ 
ეხება, უბრალოდ, რამდენიმე წამის განმავლო-
ბაში ხედავს, რათა მის სისწორეში დარწმუნდეს. 
ამობეჭდილი ბიულეტენი რამდენიმე წამის 
შემდეგ მოიჭრება და მოწყობილობის შიდა 
სივრცეში გადაინაცვლებს. VVPAT აპარატის 
უპი რატესობა ისაა, რომ ამომრჩეველს არასწო-
რად დაფიქსირებული გადაწყვეტილების შესა-
ხებ ეჭვს უნეიტრალებს. „ქაღალდის კვალის“ 
გარეშე მომუშავე ელექტრონული აპარატები 
კი ერთგვარად „ბრმად“ ხმის მიცემის განცდას 
აღძრავს. ცხადია, მოწყობილობები, რომლებიც 
ქაღალდის კვალს ტოვებს, კომპლექსურია და 
საარ ჩევნო ადმინისტრაციისთვის კომისიის წევრ-
თა ტრენინგი, ამომრჩევლის ინფორმირება და 
სისტემის უხარვეზოდ გამართვა დამატებითი 
საზრუნავი ხდება.

ბიულეტენის მბეჭდავი ელექტრონული აპარატი 
(Electronic Ballot Printers – EBPs) ხმის მიცემის 
ელექტრონული აპარატის სახეობაა, რომელზეც 
ამომრჩეველი თავის არჩევანს დაიტანს, აპარატი 
კი მზა ბიულეტენს მომენტალურად ამობეჭდავს. 
ხმის მიცემის ასეთი აპარატები ზემოთ აღწერილ 
ხმის მიცემისა და დათვლის ინტეგრირებულ 
აპარატებთან შედარებით, უფრო მარტივია, 
რად გან კენჭისყრის პროცესს ორ ნაწილად 
ყოფს - როგორც ტრადიციული პროცედურისას: 
ბიუ  ლე ტენზე არჩევანის დაფიქსირება და მისი 
საარ ჩევნო ყუთში მოთავსება. ამობეჭდილი 
ბიუ  ლეტენი შეიძლება მოთავსდეს ჩვეულებრივ 
საარ ჩევნო ყუთში ან ხმის დამთვლელ სკანერში, 
სადაც ამომრჩევლის არჩევანი დაფიქსირდება და 
სხვა შედეგებს მიეთვლება.15 სიმარტივის მიუ ხე-
დავად, ეს აპარატები პოპულარული აღარ არის, 

15 Council of Europe, E-voting handbook - Key steps in the 
implementation of e-enabled elections, 2010. https://bit.ly/3cmntHC 
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რადგან ფუნქციურად სხვები უფრო დატვირთუ-
ლია და შესაბამისად, მათზე გაწეული ხარჯიც 
- უფრო გამართლებული. 

საქართველოსთვის უმჯობესია ხმის მიცემის 
ისეთი აპარატის შერჩევა, რომელიც ტოვებს 
„ქაღალდის კვალს“ ან ამომრჩეველს ბიულე-
ტენთან შემხებლობას სრულად არ შეუზღუდავს. 
ამ აპარატის უპირატესობას ორი მიზეზი აქვს: 
დაბალი ტექნოლოგიური უნარებისა და საარ-
ჩევნო პროცესებისადმი დიდი სკეპტიციზმის 
გამო, უმჯობესია, ამომრჩეველი უბანზევე დარ-
წმუნდეს, რომ მისი არჩევანი სათანადოდ დაფი-
ქსირდა; ამასთანავე, როგორც ზემოთ აღი ნიშნა, 
„ქაღალდის კვალით“ ნებისმიერი უბნის შედე-
გების გადამოწმება არჩევნებისადმი ნდო ბის 
გამყარებას დაეხმარება. VVPAT აპარა ტები საქარ-
თველოსთვის შესაფერისი ტექნოლო გიუ რი გა-
დაწყვეტა იქნებოდა, თუმცა, მაღალი ხარჯია-
ნო ბის გამო, მოკლე ვადაში მათი დანერგვა 
ნაკლებად რეალისტურია.

ხმების დათვლა 

ხმის მიცემისა და ხმების დათვლის პროცესი ერთი 
ჯაჭვის ორი სხვადასხვა პროცედურაა. არ არის 
აუცილებელი მათი სინქრონულად ავტომატი ზება. 
შესაძლებელია ელექტრონული ხმის მიცემის 
დანერგვა ხმის დათვლის ტექნოლოგიების გარე-
შე და პირიქით. ასევე, ხმის მიცემა და ხმე ბის და-
თ ვლა სხვადასხვა მოწყობილობის საშუა ლე ბით. 

ელექტრონული არჩევნებისას ამ ორი პროცედუ-
რის კომბინირება შესაძლებელია, თუ ის ზემოთ 
აღწერილი DRE ტექნოლოგიით ჩატარდება. 
როგორც ვნახეთ, ისინი არა მხოლოდ უშუალოდ 
ხმის მიცემის პროცედურას მოიცავს, არამედ 
ავტომატურად ითვლის ხმებს და გვიჩვენებს 
შედეგებსაც. 

ხმის ავტომატური დათვლისთვის უმეტესად 
ბიულეტენის დასკანერების ტექნოლოგია - 
ოპტიკური ნიშნის ამომცნობი (Optical Mark Rec-
ognition - OMR) აპარატები გამოიყენება. ამ შემ-
თხვევაში, ამომრჩეველი სპეციალურ ფურ  ცელზე, 
სპეციალური კალმით მონიშნავს არჩევანს, 
რომელსაც აპარატის სკანერი აღიქვამს. ბიუ ლე-
ტენების დასკანერებისას აპა რატი ავტო  მატურად 
„ხედავს“ და ინახავს ამო მრ ჩევლის არჩევანს 
და შესაბამის შედეგს, უბნის დახურვის შემდეგ 

კი რამდენიმე წამში ბეჭდავს.16 გავრ ცე ლებული 
პრაქტიკით, არ არის აუცილებელი, ამომცნობი 
მანქანები ყველა უბანზე იდგას. შესაძლებელია, 
უბნებიდან შეკრებილი ბიულე ტენები სკანერის 
გამოყენებით ოლქის მას შტაბით უმოკლეს დროში 
შეჯამდეს.

საქართველოსთვის ოპტიკური ამომცნობი მოწ-
ყობილობები ძალზე მოსახერხებელია, რად   გან 
მათი საშუალებით ამომრჩეველს ურ თიერთო-
ბა აქვს ქაღალდის ბიულეტენთან, რო  მე ლიც 
ასევე რჩება მტკიცებულებად და გადა მწყვეტ 
მნი შვნელობას იძენს შედეგების აუდი ტი სას. 
რაც მთავარია, პირდაპირ პასუხობს იმ გამო წვე -
ვებს, რომლებმაც თავი განსაკუთრებით ბოლო 
საპარლამენტო არჩევნებზე იჩინა: ხმების დაგ-
ვიანებული შეჯამება და შეცდომები და ჯამე-
ბისას. გარდა ამისა, OMR აპარატები უფრო იაფია, 
ვიდრე ხმის მიცემისა და დათვლის ინტეგრი-
რებული აპარატები (DRE) და ტექნიკუ რა დაც 
უფრო მარტივად იმართება. სწორედ ისი ნი გამო-
იყენა საქართველოს საარჩევნო ად მინი სტრა-
ციამ გასულ წლებში შუალე დური არჩევ ნების 
პილოტირებისას. ამ ექსპერი მენტებზე მსჯე ლო ბას 
მომდევნო თავებში წაიკითხავთ. 

ხმის მიცემა ინტერნეტით  
(I-VOTING)

ყველგან, სადაც არჩევნები ელექტრონული ტექ-
ნოლოგიების საშუალებით ავტომატიზებუ ლია, 
ინტერნეტით ხმის მიცემა დაშვებული არ არის 
და პირიქით - ყველგან, სადაც დისტანციურად 
ხმის მიცემა შესაძლებელია, საარჩევნო უბნებზე 
ელექტრონული ტექნოლოგიები არ გვხვდება. 
ასეთია, მაგალითად, ავსტრალია, ახალი ზე-
ლანდია, ესტონეთი. თუმცა, საარჩევნო უბანზე 
ავტო  მატი ზებული ხმის მიცემის პარალელურად, 
კანადაში დისტანციურად ხმის მიცემა ინსტიტუ-
ციო ნალიზებულია. 

ინტერნეტით ხმის მიცემის პროცედურა მიმ
დი ნარეობს პერსონალური, ინტერნეტთან 
და კავშირებული ტექნოლოგიით, საარჩევნო 
ადმი ნისტრაციის მიერ არაკონტროლირებად, 
ამომრჩევლის ინდივიდუალურ გარემოში. 

16 Goldsmith Ben, Ruthrauff Holly. Implementing and Overseeing 
Electronic Voting and Counting Technologies. 2013: https://bit.
ly/3w319dV
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შესაძლებელია, ინტერნეტით ხმის მიცემის სპე-
ციალური კიოსკები საარჩევნო უბანზეც იყოს 
განთავსებული, როგორც ეს ესტონეთშია.17 ინტერ-
ნეტით ხმის მიცემა საარჩევნო ადმინისტრაციის 
მიერ არაკონტროლირებად გარემოში მოითხოვს 
უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებს მავნე 
აქტორების ჩარევის თავიდან ასაცილებლად.

აკადემიური კვლევები არ ადასტურებს, რომ 
ინტერნეტით ხმის მიცემის პრაქტიკა ზრდის 
ამომრჩევლის აქტივობას.18 ამომრჩევლის კომ-
ფორტი და საარჩევნო პროცესზე ხელ მისა წვ-
დომობა ორი ყველაზე დიდი უპირატესობაა, 
რაც ინტერნეტით ხმის მიცემას სხვა ავტომა ტი-
ზებულ პროცედურებთან შედარებით გააჩნია. 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა 
და საზღვარგარეთ მყოფი მოქალაქეებისა თვის 
ინტერნეტით ხმის მიცემა არჩევნებში მონა წი-
ლეობის უფლების რეალიზების გზაა. ხშირად 
ადგილობრივი შეზღუდვების გამო, საქართვე-
ლოს მხოლოდ საელჩოებსა და საკონსულოებში 
შეუძლია საარჩევნო უბნის გახსნა, რაც ზღუდავს 
იმიგრანტების არჩევნებში მონაწილეობას.

ქართველ ემიგრანტთა ნახევარზე მეტი, დაახ-
ლოებით 450 ათასი ადამიანი რუსეთში ცხოვ-
რობს.19 საარჩევნო ადმინისტრაცია მიიჩ ნევს, 
რომ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის გამო, 
იქ მცხოვრები მოქალაქეებისთვის არჩევნებში 
ინტერნეტით მონაწილეობის უფლება გაუ მარ-
თ ლებელი რისკია, რადგან დიდია რუსეთის 
ინტერესი, ჩაერიოს საქართველოს არჩევნებში ან 
შეეცადოს მასზე ზეგავლენას კიბერთავდასხმის 
ან სხვა ტიპის მანიპულაციით.20 ეს საფრთხე 
მნიშვნელოვნად აფერხებს ინტერნე ტით ხმის 
მიცემის პრაქტიკის დანერგვას საქარ თველოს 
ფარგლებს გარეთ მცხოვრები ამომრჩევლე-
ბისთვის. 

ესტონეთი 2005 წლიდან ინტერნეტით ხმის 
მიცემის ერთ-ერთი ჩემპიონია. ამ ინიციატივას 
თავიდანვე მაღალი საზოგადოებრივი მხარ და-
ჭერა ჰქონდა, რაც არ არის გასაკვირი, რადგან 

17 International IDEA, Introducing Electronic Voting: Essential 
Considerations, December 2011. https://bit.ly/3fW4ZAb

18 Aman Adhy, Bakken Mette, Out-of-Country Voting, Learning 
from Practice, International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance (International IDEA), 2021: https://bit.ly/3pt6FUY

19 Pew Research Center, “Origins and Destinations of the World’s 
Migrants, 1990-2017”, FEBRUARY 28, 2018. https://pewrsr.
ch/3uYqJQ7

20 Bonke Olaf, Chikhladze Mariam, Parelo-Plesner Jonas, Election 
Risk Monitor Georgia, December 2020: https://bit.ly/3bI6Nux

ესტონეთში მაღალია ინსტიტუტებისადმი ნდობა, 
ტექნო ლოგიური განვითარების დონე და დაბალია 
პოლარიზაცია. ეს ნდობა 2007 წლის არჩევნების 
წინ განხორციელებულმა მასიურმა ჰაკერულმა 
თავდასხმამაც ვერ შეარყია. 2011 წელს გამარ-
თულ საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველ-
თა 24%-მა ონლაინ მისცა ხმა. მოგვიანებით კი, 
2019 წელს, ეს მაჩვენებელი 44%-მდე გაიზარდა. 
ესტონეთი ინტერნეტით ხმის მიცემის შესაძლებ-
ლობას არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე აძლევს 
მოსახლეობას. ამომრჩევლის წინასწარი არჩე-
ვანი ბათილდება, თუკი ის საარჩევნო უბანზე 
გამო ცხადდება და ადგილზე მისცემს ხმას. ამ 
გზით ესტონეთი ინარჩუნებს საარჩევნო უბანზე 
მისვლით სამოქალაქო რიტუალში მონაწილეობის 
პრაქტიკასაც.21 

ელექტრონული  
არჩევნების 
უპირატესობა

საარჩევნო ტექნოლოგიების მრავალფეროვ ნება 
მიანიშნებს, რომ ელექტრონული არჩევნების 
მრავალგვარი ტექნიკური შესაძლებლობა არსე-
ბობს. ქვეყნების გამოცდილებაც, შესაბა მისად, 
სხვადასხვაგვარია. ელექტრონული ტექნო ლო-
გიების გამოყენებას თავისი რისკები ახლავს, 
თუმცა, ამ რისკების გამო მასზე უარის თქმა 
არა გო ნივრულია. სათანადო მენეჯმენტისა და 
ხელ შემწყობი სოციალურ-პოლიტიკური გარემოს 
პირობებში, ელექტრონული ტექნოლოგიების 
დანერგვას რიგი სისტემური ხარვეზების აღმო-
ფხვრა და საარჩევნო პროცესის გამარტივება 
შეუძლია. 

სისწრაფე და სიზუსტე: 
ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენები-
სას, შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში იკლებს 
ადა მიანური შეცდომების ან მანიპულაციის შესა-
ძლებლობა. ხმის მიცემისა და დათვლის აპა-
რატები, ცალ-ცალკე თუ ინტეგრირებულად, ამო-
მრჩევლის მიერ გაკეთებულ არჩევანს აღი ქვამს 

21 Aman Adhy, Bakken Mette, Out-of-Country Voting, Learning 
from Practice, International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance (International IDEA), 2021: https://bit.ly/3pt6FUY
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და უბნის დახურვიდან უმოკლეს დროში გვთა-
ვაზობს შეჯამებულ შედეგებს, განსხვავებით იმ 
რეალობისგან, როცა უბნის დახურვის შემდეგ 
ხმების დათვლა საათობით ჭიანურდება და 
პირველადი შედეგების გამოქვეყნებაც გვიან დება. 
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პირველადი 
წინასწარი შედეგების 7.5-საათიანი დაგვიანებით 
გამოცხადება „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველოს“ შეფასებით, ბოლო წლების 
პრაქტიკის გაუარესება იყო და საზოგადოების 
ნაწილს შიდა მანიპულაციის ეჭვი გაუჩინა.22 
პროცესის ავტომატიზება კი საშუალებას იძლევა, 
ხმები მაქსიმალური სიზუს ტით მინიმალურ დროში 
შეჯამდეს. პრო ცესის ავტომატიზება ამცირებს 
ადამიანური შეც დომებისა თუ გამიზნული 
მანიპულაციის შესაძ ლებლობას. 

გაყალბების პრევენცია: 
ელექტრონული ტექნოლოგიები არსებითად და 
ბუნებრივად მიუკერძოებელია და სწორედ ეს 
ნიშან-თვისება ხდის გრძელვადიან პერსპექ ტი-
ვაში სანდოსა და ეფექტიანს. 

ხმის მიცემისა და დათვლის ტექნოლოგიებს 
საარჩევნო უბნის დონეზე შეუძლია საარჩევნო 
ყუთებში „ბიულეტენების ჩაყრის“ მავნე გამოც-
დილების აღკვეთა. ასევე, ამომრჩეველთა იდენ-
ტი ფი კაციის ელექტრონულ ტექნოლოგიებს შეუ-
ძ ლია არსებითად აღმოფხვრას მრავალჯერადი 
ხმის მიცემის მანკიერი პრაქტიკაც. ონლაინ ხმის 
მიცემის შესაძლებლობა კი ამომრჩეველს საარ-
ჩევნო უბანზე თუ მის მიმდებარედ, სავა რაუ-
დო ზეწოლისა და დაშინებისგან იცავს, რად გან 
საშუალება აქვს, გარე ზემოქმედებისგან იზო ლი-
რებულ, ინდივიდუალურ გარემოში მისცეს ხმა. 

ხარჯეფექტიანობა: 
არჩევნებთან დაკავშირებული ხარჯი საკმაოდ 
მაღალია. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები 
ცესკოს დაახლოებით 34 მილიონი ლარი დაუჯდა 
(საარჩევნო სუბიექტების რეკლამის განთავსე-
ბისა და დაფინანსების ხარჯის გარეშე), რაც 
ერთ რეგისტრირებულ ამომრჩეველზე (3,511,853) 
დაახლოებით 10 ლარია.23 გრძელვადიან პერსპექ -

22 საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “2020 წლის 
31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დაკვირვების 
შედეგების შეჯამება”, 01 ნოემბერი, 2020. https://bit.ly/3vZbPtZ 

23 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საქარ-
თველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგე ნილება, 
1/2020, №10/01/2020, 2020 წლის საქართველოს პარლამენტის 
არჩევნებისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხის 
განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე, 
13/01/2020: https://bit.ly/3wV5Zdg

ტივაში, ელექტრონულ არჩევნებს შეუძლია ბიუ-
ლეტენების ბეჭდვისა და დისტრიბუციის, ასე ვე, 
სხვა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცი რება. 

მაგალითისთვის, ბრაზილიაში, სადაც დაახლოე-
ბით 100 მილიონი ამომრჩეველია, ელექტრო-
ნული ტექნოლოგიების დანერგვა ერთ მილიარდ 
დოლარზე მეტი დაჯდა, თუმცა, დროთა განმავ-
ლობაში ხარჯი ერთ ამომრჩეველზე 5-დან 3 
დოლა რამდე შემცირდა. ხარჯეფექტიანობა კიდევ 
უფრო შთამბეჭდავი აღმოჩნდა მრავალრიცხოვან 
ინდოეთში, სადაც ხარჯი ერთ ამომრჩეველზე 0.6 
დოლარამდე შემცირდა. ესტონეთში კი, ონლაინ 
ხმის მიცემის პრაქტიკის დანერგვით, ხარჯმა 
ერთ ამომრჩეველზე 1-5-დან 0.1-0.5 ევრომდე 
იკლო.24 2020 წლის მონაცემების მიხედვით, 
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის 
ბიუჯეტი დაახლოებით 58 მილიონი იყო (პარტიე-
ბისთვის გაცემული დაფინანსების გამო კლებით), 
რეგისტრირებული ამომრჩეველი კი - 3.5 მილიო-
ნი, რაც თითოეულზე დაახლოებით 16-ლარიან 
დანახარჯს ნიშნავს. 

ინკლუზიურობა: 
საზოგადოების იმ ჯგუფებისთვის, რომლებიც 
საარჩევნო უბანზე მისვლას ვერ ახერხებენ, 
საარჩევნო ადმინისტრაცია გადასატან ყუთებს 
ქმნის. დისტანციური ხმის მიცემა კი ამ ძალის-
ხმევას შეამცირებს და ამომრჩეველთა არაერთ 
ჯგუფს გაუადვილებს არჩევნებში მონა წილეო-
ბას. ესენია: შეზღუდული შესაძლებ ლო ბების 
მქონე პირები, მოხუცები, სამხე დრო, საპოლიციო 
სამსახურში დასაქმებული პირები და სხვა. 
შეიძ ლება ელექტრონული აპა რატების ისე 
და  პროგრამება, რომ მხედველო ბა დაქვეითე-
ბულმა ამომრჩეველმა აუდიოდა ხმარების საშუა-
ლებით დამოუკიდებლად მისცეს ხმა. ასევე, 
შესაძლებელია უმცირესობების ენაზე ხმის 
მიცემაც, რაც მხოლოდ გააუმჯობესებს მათი 
ინტე გრაციის ხარისხს საქართველოში. 

ნდობა: 
სისტემისადმი ნდობის შექმნა ყველაზე კრი-
ტიკული და მასშტაბური გამოწვევაა. ელექ-
ტრონული სისტემები ეფექტურია იმდენად, 
რამდენადაც ხალხი ენდობა მათ. ნდობის დამ -
კვი დრებას შესაბამისი სოცია ლური კონ ტექს-
ტი და პოლიტიკური კონსენსუსი სჭირდება. 

24 International IDEA, Introducing Electronic Voting: Essential 
Considerations, December 2011: https://bit.ly/3fW4ZAb
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ელე ქტრონულ არჩევნებს აქვს პოტენციალი, 
გაზარდოს საარჩევნო პროცე სებისადმი ამომრ-
ჩევლის ნდობა. უფრო მოქნილი, ინკლუ ზიური, 
სწრაფი და მანიპუ ლაციის გან დაზღვეული სისტემა 
აამაღ ლებს არჩე ვნები სად მი და შესაბამისად, 
დემო კრა ტიისადმი მოსახლეობის რწმენას.

ელექტრონულ 
არჩევნებთან 
ასოცირებული 
რისკები

კარგად დასწავლილი და ადვილად დაკვირვე-
ბადი საარჩევნო პროცედურების ავტომატიზება 
გარკვეულ დაბნეულობას და უნდობლობას იწ-
ვევს. პარტიების, კანდიდატების, დამკვირვებლე -
ბი სა და მედიისთვის უფრო მარტივია ტრადი-
ციულ საარჩევნო პროცესებში ნავიგაცია, ვიდრე 
ავტო მატიზებულ პროცედურებში გარკვევა და 
მონაწილეობა. ამიტომ ელექტრონული ტექნო-
ლო გიების დანერგვის საწყის ეტაპს ხში რად 
თან სდევს სიახლის, გაურკვევლობისა და ბუნ-
დოვანების განცდა. ამ სიახლეებს, როგორც უკვე 
აღვნიშნეთ, ბევრი უპირატესობა აქვს, თუმცა, 
რისკებიც ახლავს. ელექტრონულ ტექნო ლო-
გიებთან დაკავშირებული რისკები უმეტესად 
უნივერ სალურია, მაგრამ ზოგიერთმა შეიძლება 
ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით, 
მნიშვნელოვანი გამოწვევები შექმნას. 

იმისთვის, რომ ელექტრონული ტექნოლოგიები 
გრძელვადიანად და წარმატებით დაინერგოს, 
სა ჭიროა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური კონტექს-
ტის გათვალისწინებით ტექნოლოგიური, ფინან-
სური, მენეჯმენტთან დაკავშირებული რის კე ბის 
გააზრება და თავიდან აცილება. ქვე მოთ უნივერ-
სალურ რისკებს განვიხილავთ და საქარ თვე-
ლოს კონტექსტს დავუახლოებთ. ამავე თავში 
მოცემულია მათი წარმატებით მართვის მოდე-
ლები სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებაზე დაყრ-
დნო ბით.

გამჭვირვალობის ნაკლებობა: 
საარჩევნო ტექ ნოლოგიებს, ყველა სხვა ICT (In-
formation and Communication Technology - ICT) 
ტექნოლოგიისგან განსხვავებით, უნიკალური 

თვისება აქვს - ხმის მიცემის ფარულობის 
დასაცავად, კავშირი ამო მრ ჩევლის ვინაობასა 
და გაკეთებულ არჩე ვანს შორის გამიზნულად 
წყდება. თუ სხვა ტექნო ლო გიები იმთავითვე 
ისეა შექმნილი, რომ მეტი სანდოობისთვის 
შესაძლებელია ელე ქ ტრო  ნული აქტივობების 
გადამოწმება, საარ ჩევნო ტექნოლოგიებში, 
უმეტესად, ასე არ ხდება. მაგალითად, მობილური 
აპლიკაციით საბანკო გადარიცხვისას, თუკი 
არ ვართ დარწ მუ ნებული, რომ გადარიცხვა 
წარმატებით შესრულ და, შეგვიძლია ტრან-
ზაქციების ისტო რიაში გადავამოწმოთ ოპერაცია. 
საარჩევნო ტექნო ლოგიები კი, ხმის მიცემის 
ფარულობის გამო, ამომრჩევლის იდენტობასა 
და მიღებულ გადა წყვე ტილებას შორის კავშირს 
არ ინახავს. 

სწორედ მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველ-
საყოფად შეიქმნა ხმის მიცემისა და დათვლის 
ისეთი აპარატები, რომლებიც „ქაღალდის კვალს“ 
ტოვებს (VVPAT) და საშუალებას აძლევს ამო-
მრჩეველს, მყისიერად დარწმუნდეს საკუ თარი 
ხმის სწორად ასახვაში. რამდენიმეწამიანი ვერი-
ფიკაციის შემდეგ, ბმა ამომრჩევლის იდენ ტო-
ბასა და მის მიერ გაკეთებულ არჩევანს შორის 
ისევ წყდება. ამ გამოცდილების გაზია რებით 
საქართველოში არჩევანი VVPAT აპარატებზე 
უნდა გაკეთდეს, რომელთა უპირატესობას სხვა 
რისკებთან მიმართებაშიც განვიხილავთ.

ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 2002 წლის 
აქტით (Help America Vote Act) ძალიან დიდი ინვეს-
ტიცია ჩადო ხმის მიცემისა და დათვლის ინტე  -
გრირებული (DRE) ტექნოლოგიის დანერგ ვაში, 
რომელიც „ქაღალდის კვალს“ არ ტოვებდა. თუმ-
ცა, 2007 წლის ოქტომბერში ამერიკის საარჩევნო 
კომისიის მიერ გამოცემულმა გაიდლაინებმა (US 
Voluntary Voting System Guidelines – VVSG) ახალი 
სტანდარტები დააწესა. დოკუმენტში აღი ნიშ-
ნა, რომ ისეთი აპარატები, რომლებიც „ქა ღალ-
დის კვალს“ არ ტოვებს, უსაფრთხოებასა და 
გამ   ჭვირვალობასთან დაკავშირებულ რისკებს 
შეიცავს. სწორედ ამიტომ, შტატების უმეტესობა 
2010 წლისათვის VVPAT აპარატებზე გადა ვიდა. 
2020 წელს კი DRE აპარატების გარ კვეული რაო-
დენობა მხოლოდ 8 შტატში იყო შემორ ჩე ნილი.25

25 Election Assistance Commission, A review of proposed Voluntary 
Voting System Guidelines, 2008: https://brook.gs/3w1eVO8
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ხმების გადათვლა და შედეგების აუდიტი:
ტრა დიციული, ქაღალდის ბიულეტენით ხმის მი-
ცე მის უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ 
სადავო შედეგების შემთხვევაში ბიულეტენების 
გადათვლა შეიძლება. ეს ფუნქცია ხმის მიცემის 
ყველა ელექტრონულ აპარატს არა აქვს. ინტერ-
ნეტით დაფიქსირებული არჩევანის პოსტფაქ ტუმ 
აუდიტიც შეუძლებელია. 

არჩევნების შედეგების აუდიტი მნიშვნელო ვა-
ნია როგორც არჩევნებისადმი საზოგადოებრივი 
ნდობის ჩამოსაყალიბებლად, ასევე, კონკრეტუ-
ლად საარჩევნო ტექნოლოგიებისადმი მიმღე-
ბლობის გაზრდისთვის. ამ თვალსაზრისით, გამო-
სავალი ორგვარია: ხმის მიცემისა და დათვლის 
VVPAT აპარატები, რომლებიც ტოვებს „ქაღალდის 
კვალს“, ან მხოლოდ ხმის დათვლის აპარატები 
(OMR), რომლებზეც ქაღალდის ბიულეტენი სკა-
ნერდება. ორივე ტექნოლოგიის გამოყენებისას 
არსებობს ქაღალდის ბიულეტენი, რომლის გადა-
თვლა შეიძლება. 

ხმების გადათვლის საჭიროება სხვადასხვა 
შემთხვევაში დგება: ხშირად შემთხვევითობის 
პრინციპით შერჩეული უბნების გარკვეული რაო -
დენობის გადათვლა შედეგების ვერიფიკა ციის-
თვის სავალდებულოა. შესაძლე ბელია, გადა-
თვლა კონკრეტული უბნის/ოლქის შედეგების 
სადა ვოობის გამო გახდეს აუცილებელი, ან ისეთ 
შემ თხვევაში, როცა კანდიდატების მიერ მიღებულ 
ხმებს შორის სხვაობა მინიმალურია.

VVPAT აპარატების უპირატესობა არჩევნების შე-
დე გების აუდიტისას გადამწყვეტიც კი ხდება. ის 
საარ ჩევნო ადმინისტრაციას საშუალებას აძლევს, 
არჩევნების შედეგებისადმი ნდობის გაზრდის 
მიზნით, გადათვალოს ხმები შემთხვევითობის 
პრინციპით შერჩეულ ან კონკრეტულად რომე-
ლიმე სადავო საარჩევნო უბანზე, რაც არა ერთ-
ხელ მომხდარა ინდოეთში, სადაც 2019 წელს 
გამა რ თული არჩევნების შემდეგ 13.7 მილიონი 
VVPAT აპარატის მიერ დათვლილი შედე გები 
გადაი თვალეს და აუდიტის შედეგებსა და ელექ-
ტრო  ნული აპარატის მიერ დამუშავებულ შე დეგებს 
შორის ვერც ერთი შეუსაბამობა ვერ იპოვეს.26 
ცხადია, ამან საგრძნობლად გაამყარა ნდობა 
ელექტრონული არჩევნებისადმი და დემო კრა-
ტიუ ლი კონსოლიდაციის პროცესში გარდა მტეხი 
როლი ითამაშა.

უსაფრთხოება: 
ელექტრონული ტექნოლოგიების უსაფრთხოება 
საარჩევნო ადმინისტრაციის თვის მნიშნველოვანი 

26 Ravi Shamika, “How electronic voting machines have improved 
India’s democracy”, December 6, 2019: https://brook.gs/3fWA5Yo 

გამოწვევაა, განსაკუთრებით, ვენდორებზე ტექ-
ნო ლოგიური დამოკიდებულების პირობებში. 

საარჩევნო ადმინისტრაციებს, ძირითადად, 
საერთაშორისო ვენდორებისგან უწევთ ელექ-
ტრონული ტექნოლოგიების შესყიდვა. იგივე გზა 
ელის საქართველოსაც. საერთაშორისო კომ-
პა ნიების მიერ შექმნილ და გამოცდილ ელე ქ-
ტრო ნულ ტექნოლოგიებს ინტელექტუალური და 
კომერციული საკუთრების უფლებით დაცული 
კოდი იცავს. ხშირად კომპანიების კომერ ციული 
პროგრამული კოდები საარჩევნო ადმინის ტრა-
ციისთვის ხელმისაწვდომია შეზღუდული დროით 
და მასშტაბით, სისტემის ტესტირებისას. პრო-
გრამული უზრუნველყოფის გასაჯაროება, შიდა 
თუ გარე მავნე აქტორებისგან თავდასხმის მხრივ, 
უფრო მოწყვლადს ხდის სისტემას.

უსაფრთხოების ზომებმა უნდა დაიცვას უბნებსა 
თუ ოლქებში შეჯამებული მონაცემების ზედა 
საფეხურზე გადაცემა. საფრთხე იმატებს, როცა 
გადაცემა ინტერნეტის საშუალებით (მოდემით 
ან სატელიტური მოწყობილობით) ხდება, ამიტომ 
უფრო აპრობირებულია შემდგომი ინსტანციის 
საარჩევნო კომისიაში მონაცემების მეხსიერე ბის 
ბარათით გადატანა. ბუნებრივია, ინტერნეტით ხმის 
მიცემა, უსაფრთხოების თვალსაზრი სით, ყველაზე 
მოწყვლადია და 100%-ით დაცული ვერა სოდეს 
იქნება, თუმცა გადაწყვეტილება უპი რატესობებისა 
და რისკების ანალიზმა უნდა განსაზღვროს. 

ბრაზილიაში, რომელსაც დემოკრატიული განვი-
თარების არც ისე სტაბილური ისტორია აქვს, 
პო ლიტიკური აქტორები არჩევნების შედეგებზე 
ხშირად დავობდნენ - ძირითადად, გაყალბებისა 
და ამომრჩეველთა მოსყიდვის პრაქტიკის გამო. 
მსოფლიო ბანკის თაოსნობით შექმნილმა სა-
მუშაო ჯგუფმა ელექტრონული არჩევნები ერთ-
ერთ გამოსავლად დაასახელა და პილოტირების 
შემდეგ, 2000 წლიდან ტექნოლოგიების დანერგვა 
დაიწყო. ამის შემდეგ მალევე იკლო საარჩევნო 
უბნებზე გაყალბების პრაქტიკამ და შესაბამისად, 
არჩევნებისადმი ნდობის ხარისხმაც იმატა. 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული წუხილის 
საპასუხოდ კი 2009 წელს ბრაზილიის საარჩევნო 
ადმინისტრაციამ არჩევნებამდე ცოტა ხნით 
ადრე მოაწყო ღია შეჯიბრი ჰაკერებისა და უსა-
ფრთხოების ექსპერტებისთვის, თუმცა ვერავინ 
მოახერხა სისტემის გატეხვა. ამ ექსპე რიმენტ-
მა საგრძნობლად გაზარდა რწმენა საარ ჩევ-
ნო სისტემისადმი და ბრაზილია ამ მხრივ, 
წარმატების მაგალითად იქცა.27

27 Jordi Barrat i Esteve, Goldsmith Ben and Turner John, International 
Experience with E-Voting, Norwegian E-Vote Project, June 2012: 
https://bit.ly/3fW5biN
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საგარეო ჩარევის საფრთხე: 
ბოლო ათწლეულში, განსაკუთრებით კი 2017 
წლის შემდეგ, მავნე აქტორები სხვადასხვა გზით 
აქტიურად ერევიან არჩევნებში, რათა შეარ-
ყიონ არჩევნებისადმი საზოგადოების ნდო ბა 
და დააზიანონ დემოკრატიული ინსტი ტუ  ტები. 
ჩარევის ერთ-ერთი გავრცე ლებული ფორ  მაა 
კიბერშეტევა/ჰაკერული თავ დასხმა საარ  ჩევ-
ნო ინფრასტრუქტურაზე. ელექტრო ნული არჩევ-
ნები კენჭისყრის პროცესს მოწყვ ლადს ხდის 
კიბერშეტევისა და ჰაკერული თავდასხ მე ბი-
სათვის. იმისათვის, რომ მწყობ რიდან გამოი-
ყვა ნონ საარჩევნო ინფრა სტრუქ ტურა, მავნე 
აქტორები მიზანში იღებენ ელექტრონულ და 
ონლაინ ხმის მიცემისა და დათვლის პროგრა-
მულ უზრუნველყოფას ე.წ. DoS (Denial of Services 
- ინფორმაციაზე წვდომის ხელშეშლა) ოპერა-
ციებისა და „ფიშინგის“ მეშვეობით. კიბერ შე-
ტევების ცნობილი ავტორები არიან რუსეთი და 
ჩინეთი.28 

2017 წლის საფრანგეთის საარჩევნო კამპანიი-
სას, რუსეთისგან მომეტებული საფრთხის გამო, 
საფ რანგეთის ეროვნული კიბერუსაფრთხოების 
სააგენტოზე დაყრდნობით, მთავრობამ საზღვარ-
გარეთ მყოფი ფრანგებისთვის ინტერნეტით ხმის 
მიცემის შესაძლებლობა გააუქმა. უფრო ადრე, 
2016 წელს, ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში 
რუსეთის ჩარევის შესახებ მიულერის გამოძიე ბამ 
დაადგინა, რომ ბევრ შტატში კიბერშეტევებმა 
მიზანში ამომრჩევლების მონაცემთა ბაზები 
ამოიღეს და მილიონობით რეგისტრირებული 
ამომრჩევლის ინფორმაციაზე მოიპოვეს წვდომა.29 

ხარჯიანობა: 
ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა 
ხარჯიანი პროექტია და ამ ხარჯის განსაზღვრა 
საკმაოდ რთულია, რადგან მხოლოდ ტექნო ლო-
გიების ღირებულებას არ გულისხ მობს. ჯამურ 
ბიუჯეტში უნდა შევიდეს მთელი ინფრასტ-
რუქ ტურის აწყობისა და გამართვის ხარ ჯები - 
კონ კრეტული ტექნოლოგიიდან გამომ დი ნარე. 
დამატებითი სახსრებია საჭირო სის  ტე მის ტეს-
ტირებისა და სერტიფიცირებისთვის, სპე ცია-
ლური ტექნიკური პერსონალის დაქირავე ბისა 
და გადამზადებისთვის და რაც ყველაზე მნი-
შვნე ლოვანია, საინფორმაციო კამპანიისთვის. 

28 Heritage Foundation, Growing Threat of Cyber Attacks, 2020: 
https://herit.ag/2RvmRZ4

29 American Constitution Cociety, Key Findings of the Mueller Report. 
2019: https://bit.ly/34Pf1wy

ცნობილია, რომ საშუალოდ, ხმის დამთვლელი 
მან ქანები (OMR) უფრო იაფი ჯდება (4000 $ ერთეუ-
ლის ფასი), ვიდრე მოწყობილობები ხმის მიცე მისა 
და დათვლის ინტეგრირებული ფუნქციით (DRE). 
ხმების დათვლის აპარატი შეიძლება განთავსდეს 
უბანზე ერთი ან სულაც რამდენიმე, მხოლოდ 
საოლქო მასშტაბით - უბნებიდან შეგროვებული 
ბიულეტენების დასათვლელად. რაც შეეხება 
ხმის მიცემის აპარატს, რომელიც ბიულეტენს 
ბეჭდავს, უფრო ხარჯიანია, რადგან უბანზე საჭი-
როა 5-10 ერთეული და თითოეულის ფასი 15 
000 – 30 000$ ფარგლებში მერყეობს. კვლევის 
მიხედვით, რომელიც ესტონეთის მაგალითს 
ეყრდნობა, ყველაზე იაფი ინტერნეტით ხმის 
მიცე მის პრაქტიკაა.30 

ნდობის ნაკლებობა: 
არჩევნებისადმი ნდობა გადამწყვეტია, რათა 
საზოგადოებამ, პოლიტიკურმა აქტორებმა და 
სა ზოგადოების სხვა ჯგუფებმა არჩევნების შე დე -
გე ბი მიიღონ და აღიარონ. ნდობის მოპო   ვე ბის-
თვის აუცილებელია საარჩევნო ადმი  ნის ტრაციამ 
პროცესში ჩართოს ყველა დაინ ტე რესე ბული 
მხარე. რისკების გასანეიტრა ლებლად გაი-
თვალისწინოს შესაბამისი საერთა შორისო სტან-
დარტები და უპასუხოს კრიტიკას თუ არსებულ 
კითხვებს. 

ელექტრონულ ტექნოლოგიებს, შედარებით 
ნაკლები საზოგადოებრივი ცნობიერების გამო, 
იმთავითვე ბევრი ბუნდოვანება ახლავს, ამიტომ 
ამან უნდა უბიძგოს საარჩევნო ადმინისტრაციას, 
გააკეთოს ყველაფერი, რათა პროცესი ღია, 
გამჭვირვალე და სარწმუნო გახდეს. თუკი 
ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვის 
საწყის ეტაპზე ნდობის მიღწევა ვერ მოხერხდა, 
ის ხანგრძლივი მარცხისთვის იქნება განწირული, 
განსაკუთრებით, იმ სოციალურ-პოლიტიკურ 
კონტექსტში, სადაც ძლიერი, დემოკრატიული, 
ნდობით აღჭურვილი საარჩევნო პროცესის სუსტი 
ტრადიციაა. 

2005 წელს გერმანიაში, 7-წლიანი წარმატებუ-
ლი პილოტირების შემდეგ, ევროპარლამენტის 
არჩევ ნები ხმის მიცემის ელექტრონული აპა რა-
ტების გამოყენებით გაიმართა. რამდენიმე მოქა-
ლა ქემ სასამართლოში იჩივლა და ამტკი ცებდა, 

30 Krimmer Robert, Duenas-Cid David, Krivonosova Iuliia, New 
Methodology for Calculating Cost-Efficiency of Different Ways of 
Voting: Is Internet Voting Cheaper? February, 2020: https://bit.
ly/3cmIBO3
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რომ შესაძლებელი იყო სისტემაში შეღწევა და 
მანი პულირება. ამრიგად, 2005 წლის არჩევნების 
შედეგების სანდოობა ეჭვქვეშ დადგა და საქმე 
საკონსტიტუციო სასამარ თლომდე მივიდა, 
რომელმაც 2005 წლის არჩევნების შედეგები 
არა კონსტიტუციურად ცნო. სასამარ თლომ აკრ-
ძალა მომავალში არჩევნების ელექტრონული 
ტექნო ლოგიით გამართვა, გარდა იმ შემთხვე ვი სა, 
როცა „ქაღალდის კვალიც“ რჩება. ამ შემთხვე-
ვამ გერმანიაში ელექტრონული არჩევნები დიდი 
ხნით შეაჩერა.31

ნიდერლანდების მაგალითი უჩვენებს, როგორ 
შეიძლება ელექტრონული არჩევნებისადმი 
ნდობა თუნდაც ხანგრძლივი წარმატებული 
იმპლემენტაციის ფონზე შეირყეს. საქმე ისაა, 
რომ 2006 წელს საზოგადოებრივმა ჯგუფმა 
ჩამოაყალიბა მოძრაობა - „არ ვენდობით ხმის 
მიცე მის აპარატებს“. ისინი კომპიუ ტერუ ლი ტექ-
ნო  ლოგიების ექსპერტები იყვნენ, რომ ლებ მაც 
ხმის მიცემის აპარატებით მანამდე ჩატარებული 
არჩევნები გამოიკვლიეს და უსა ფრ თხოების 
კუთხით გარკვეული ხარვეზები გამოა ვლინეს. 
ცხადია, ამ საჯაროდ გახმოვანებულ წუხილს 
მედიამ დიდი ყურადღება მიაქცია. ნიდერლან-
დების მთავრობას მოუწია ელექტრო ნული სის-
ტემების გამოყენებაზე უარი ეთქვა და დაბ რუ-
ნებოდა ტრადიციულ ფორმატს.32

ბლოკჩეინი

ბოლო დროს არჩევნების ადმინისტრირების  თვის 
აქტიურად განიხილება ბლოკჩეინ ტექნოლო  გიის 
გამოყენება. ბლოკჩეინი არის მონაცემთა ბაზა, 
რომელზეც ქსელის თითოეულ მომხმარებელს 
ერთნაირი დაშვება აქვს, სადაც ნებისმიერი 
ცვლი ლება (მაგალითად, ერთი დამატებითი 
ტრან ზაქცია) ახალი ბლოკის სახით ემატება 
და სამუ დამოდ ინახება. შეუძლებელია ბაზაში 
გაკე  თებული ჩანაწერების წაშლა, შეცვლა და 
გადაწერა. შესაბამისად, შეუძლებელია მისით 
მანი   პულირება ან მანიპულირების კვალის წაშ ლა. 

31 Natioanl Democratic Institute, The Constitutionality of Electronic 
Voting in Germany: https://bit.ly/3z6P4Xa

32 Kshetri Nir and Jeffrey Voas, Blockchain-Enabled E-Voting. IEEE 
Software, 2018: https://bit.ly/3giqZnA

ბლოკ ჩეინის მონაცემთა ბაზაზე წვდომა ყვე-
ლასთვის უნივერსალურია, თუმცა მომხმა რებელს 
სისტემაში ახალი ჩანაწერის გაკეთება მხო ლოდ 
თავისი პრივატული გასაღებით შეუძლია, რომე-
ლშიც ვერავინ ჩაერევა.

ამრიგად, ბლოკჩეინი დეცენტრალიზებული, სრუ-
ლიად გამჭვირვალე და დაცულია, რის გამოც 
ფინანსური ტრანზაქციების სფეროში წარ  მა ტე-
ბულად გამოიყენება. ტექნოლოგიის საარ ჩევნო 
პროცესებში დანერგვის მომხრეე ბისთვის ამ 
ტექნოლოგიას, ყველა სხვა სისტემასთან შედა-
რებით, მთავარი უპირატესობა აქვს - შეუძ ლე-
ბელია მასში გაკეთებული ჩანაწერის წაშლა 
ან გარეშე ჩარევით მოდიფიცირება, შეცვ ლა ან 
გადაკეთება. არჩევნების შედეგების დასაცავად 
ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. ამას ბლოკ ჩეინის 
სიიაფე ემატება. ტექნოლოგიას აქვს პირ ველადი, 
ინფრასტრუქტურული დანახარჯი, არჩევნების 
ად მინისტრირება კი კოლოსალურ ხარჯებს აღარ 
უკავშირდება.

ამ უპირატესობების მიუხედავად, სკეპტიკოსები 
და კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტები ხაზს 
უსვამენ რამდენიმე რისკს, რომელიც არა ეფექ-
ტურს ხდის ბლოკჩეინის არჩევნებში გამო ყე-
ნებას. მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური უნი  ვერ -
სიტე ტისა და ჰარვარდის33 მკვლევრების მიერ 
იდენ ტიფი ცირებულია ბლოკჩეინ ტექნოლო გიის 
ხარვეზები, რომლებიც სერიოზულ კითხვებს 
აჩენს ხმის მიცემის სანდოობასა და უსაფრთხოე-
ბასთან დაკავშირებით. მაგალითად, თუკი ბლო კ-
ჩეინის ტექნოლოგიით ისეთი კერძო, ცენტ რალი-
ზებული პროტოკოლია შექმნილი, რომელიც 
სრუ ლად არ იმეორებს იმ მექანიზმებს, რაც და-
მა  ხა სიათებელია ბლოკჩეინისთვის - სადაც ადმი-
ნის ტრატორი ადგენს წესებს და პროცესის ზედა -
მხედველობას ახორციელებს, ასეთი სისტემა 
სრულფასოვნად დაცული ვერ იქნება. სწორედ 
მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის 
მკვლევრებმა დაასკვნეს, რომ ბლოკჩეინის 
ტექნო ლოგიაზე დაფუძნებული ხმის მიცემის 
მობი ლური აპლიკაცია - Voatz არ იყო უსაფრთხო 
- გარე აქტორს საშუალება ჰქონდა, დაენახა, ვინ 
როგორ აძლევდა ხმას. Voatz მობილური აპლი -
კაცია ამერიკის 2016 და 2018 წლების მუნი ციპა-
ლურ არჩევნებში და შიდაპარტიულ არჩევ ნებში 
გამოიყენეს.34 

33 Park Sunoo, Specter Michael and at el., Going from Bad to Worse: 
From Internet Voting to Blockchain Voting, November 6, 2020: 
https://bit.ly/3fWaQ8i

34 Abazorius Abby, MIT Researchers Identify Security Vulnerabilities 
in Voting App, February 13, 2020. https://bit.ly/3g6MGH2
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ცხადია, რევოლუციური ტექნოლოგიების პოლი-
ტიკურ პროცესებში დანერგვის რისკი მაღალია, 
თუმცა ამ მიზეზით ტექნოლოგიურ განვი  თარებაზე 
ჩამორჩენაც არ ღირს. მეორე მხრივ, შიდა თუ გარე 
მავნე აქტორების ჩარევის შემთხვევაში, საბანკო 
და ფინანსური ტრან ზაქციებისგან განსხვავე ბით, 
მიყენებულ ზარალს უკან დაბრუნების ღილაკი 
და პროცედურა არა აქვს. 

ელექტრონული 
არჩევნების 
გამოცდილება და 
პერსპექტივები 
საქართველოში

2021 წლის შემოდგომაზე დანიშნული თვით-
მმართველობის არჩევნებისთვის საქართ ვე-
ლოში შესაძლოა, ელექტრონული ტექნოლო-
გიები დაინერგოს, თუმცა გარკვეული ლიმიტით. 
ტექნოლოგიების შეძენისთვის საჭირო ხარ ჯე -
ბისა და დარჩენილი დროის გათვალის   წი ნე-
ბით, შესაძლებელია ორი ტიპის ტექნოლოგიის 
დანერგვა: ამომრჩეველთა ელექ ტრო ნული 
იდენტი ფიკაცია და ოპტიკური ნიშნის ამომ-
ცნობი ხმის დათვლის აპარატები. ამომრჩეველ -
თა იდენტიფიკაცია შესაძლებელია მოხდეს 
პირადობის დამადასტურებელი ID ბარათებით, 
რომლებიც საქართველოს მოსახლეობის 
უმეტესობას აქვს. ვინაიდან ამომრჩევე ლთა 
ერთიანი სია თითის ანაბეჭდების მონაცემებს 
არ მოიცავს, შესაძლოა, სწორედ თვითმმარ-
თველობის არჩევნებზე დაიწყოს მათი შეგ რო-
ვება. ეს შეავსებს ბაზას და ყოველი შემდეგი 
არჩევნე ბისათვის უფრო ეფექტიანს გახდის 
მის გამოყენებას. რაც შეეხება ხმის მიცემისა 
და დათვლის ტექნოლოგიას, გასულ წლებში 
ჩატარებულ საპილოტე გამოცდილებაზე დაყრ-
დ ნობით, საარჩევნო ადმინისტრაციამ არჩევანი 
ხმების დათვლის აპარატების სასარგებ ლოდ 
გააკეთა.35 უმჯობესია, საარჩევნო ადმინისტრა-
ციამ პროექტის ეტაპობრივი განხორციე ლე-
ბის გეგმა დასახოს და თვითმმარ თვე ლობის 

35 ინტერვიუ გიორგი შარაბიძესთან, ცენტრალური საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, 1 აპრილი, 2021 

უახლოეს არჩევნებზე ელექტრონული ტექ-
ნოლოგიები განათავსოს შემთხვევით შერ-
ჩეულ, რეპრეზენტაციულ უბნებზე, ვინაიდან 
გამო  ცდილება უჩვენებს, რომ ტრადიციული მე-
თო დებიდან ახალ ტექნოლოგიებზე გადასვლა 
გრძელ ვადიანი, წინააღმდეგობებით სავსე და 
ეტაპობ რივი პროცესია.36

ცაიშისა და ტყიბულის საპილოტე 
პროექტები:
2018 წლის 13 მაისს გამართულ შუალედურ არ-
ჩევნებზე №67-ე ზუგდიდის საარჩევნო ოლქის 
ცაიშის ადგილობრივ მაჟორიტარულ ოლქში 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორ-
განოს, საკრებულოს შუალედურ არჩევნებზე 
საარჩევნო ადმინისტრაციამ პირველად გამოი-
ყენა ელექტრონული ტექნოლოგიები, კერძოდ, 
ოპტიკური ნიშნის ამომცნობი ხმის დათვლის 
ელექ ტრონული აპარატები (OMR). ეს პროექტი 
თანამედროვე საარჩევნო ტექნოლოგიების სა-
ქარ თველოს საარჩევნო პროცესში დანერგვის 
შესწავლისთვის განხორციელდა. ელექტრონული 
ხმის დათვლის აპარატით მიღებული შედეგები 
ექსპერიმენტული იყო და იურიდიული ძალა 
მხოლოდ კომისიის წევრების მიერ ტრადიციუ ლი 
მეთოდით დათვლილ შედეგებს ჰქონდა. ამიტომ, 
ცაიშის ექსპერიმენტის პოლიტიკური ფასი საკ-
მაოდ დაბალი გახლდათ. 

ცაიშში გაკეთებულ დასკვნებზე დაყრდნობით, 
საარჩევნო ადმინისტრაციამ ელექტრონული 
ტექნოლოგიების პილოტირებისთვის კიდევ ერთი 
შუალედური არჩევნები გამოიყენა: 2019 წლის 
19 მაისს საკრებულოს შუალედურ არჩევნებზე, 
ტყიბულისა და წყალტუბოს 4-4 საარჩევნო 
უბანზე ხმის ელექტრონული დათვლის საპილოტე 
პროექტი მეორედ განახორციელა. 

ელექტრონული ტექნოლოგიებით ხმის მიცემის 
მიმდინარეობა „სამართლიანმა არჩევნებმა“ (და 
დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ) 
შეაფასა და ისეთი ხარვეზები გამოავლინა, 
რომ ლებიც მსგავსი ტექნოლოგიით არჩევნების 
ჩატარებისას უნივერსალურია: ხმის მიცემის 
ფარულობის დარღვევა, ტექნოლოგიის მწყობ-
რიდან გამოსვლა, ახალი ტექნოლოგიებისა და 
მე თოდის გამო ამომრჩევლის დაბნეულობა. 
მსგავსი დაკვირვებები გააკეთა საარჩევნო 
ადმი  ნისტრაციამაც და 2018 წელს მიღებული 

36 იქვე. 
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გამო   ცდილების შემდეგ, მოახერხა საჭირო ცვლი-
ლე ბების განხორციელება ტექნოლოგიის ეფექ-
ტია ნობის გასაზრდელად. უფრო კონკრე ტულად: 

• ქართველი ამომრჩეველი მიჩვეულია კან-

დი დატის შემოხაზვას. ასაკოვან და მხე დ-

ველობის პრობლემის მქონე პირებს უჭირ-

დათ, დაენახათ და სპეციალური მარ  კერით 

სწორად გაეფერადებინათ კან დიდატის 

გასწვრივ მდებარე ოვალი. ხმის დათვლის 

პროცესში გამოვლინდა, რომ აპარატ მა 

ვერ შეძლო ზოგი ბიულეტენის წაკითხვა 

და აპარატის მიერ ამობეჭდილი შედეგები 

არ დაემთხვა ყუთში არსებული ბიულე-

ტენების რაოდენობას. სწორედ ამიტომ, 

2019 წელს ბიულეტენების დიზაინი იმგვა-

რად შეიცვალა, რომ მისი გამო ყენების 

განახლებულ წესებს უკეთ წარმოა ჩენდა. 

• ამომრჩევლის ნაწილი არასწორად ათავ-

სებ და ბიულეტენს სპეციალურ ჩარჩო-კონ-

ვერტში და რამდენიმე შემთხვევაში ბიულე-

ტენში გაკეთებული არჩევანი ხილული იყო, 

რაც ხმის მიცემის ფარულობას არღვევდა. 

• ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემისა 

და დათვლის აპარატი რამდენიმე წუთით 

მწყობრიდან გამოვიდა, რის გა მოც, ხმის 

მიცემის პროცესი დროებით შეჩერ და. თუმ-

ცა, ადგილზე არსებული ტექ ნი კური დახ   მა-

რების რე სურსი საკმარისი აღმოჩნ და ინცი  -

დენ ტთან ეფექტურად გასა მკლა ვებ ლად. 

• ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა 

შემთხვევა, როდესაც ამომრჩეველმა ვერ 

გაიგო ინსტრუქცია, გამოხატა უკმა ყოფი ლე-

ბა და ხმის მიცემის გარეშე დატოვა უბანი, 

მიუხედავად იმისა, რომ ამომრჩე ველ თა 

სიაში ხელი უკვე მოწერილი ჰქონდა.37 

37 სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 
საზოგადოება (ISFED), ზუგდიდში თვითმმართველობის 
მაჟორიტარული შუალედური არჩევნების შეფასება, 14 მაისი, 
2018: https://bit.ly/3fUnzbG 

გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ საპი-

ლოტე წესით არჩევნები მხოლოდ სამ უბანზე 

ჩატარდა და პროცესს ესწრებოდნენ ცესკოს და 

საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენ-

ლები, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში 

ეხმარებოდნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის 

წევრებს. შესაბამისად, არსებობს ალბათობა, 

რომ უფრო ფართო მასშტაბით ელექტრონუ ლი 

ხმის დათვლის აპარატების გამოყენებისას, 

როდესაც შეუძლებელი იქნება საარჩევნო ადმი-

ნისტრაციის ყველა საარჩევნო უბანზე მობილი-

ზება, ზემოთჩამოთვლილი შემთხვევების და 

ხარ ვეზების რაოდენობა გაიზარდოს. ამ ექს პე-

რიმენტების განსახორციელებლად საარ ჩევნო 

ადმინისტრაციამ კანადურ საერთა შორისო 

ორგანიზაცია DELIAN-თან ითანა მშრომლა, 

რომელიც, თავის მხრივ, კანა დური მსხვილი 

კომპანიის, დომინიონის (Dominion Voting Systems) 

პარტნიორია.38

ხარვეზების მიუხედავად, განხორციელებული 

საპილოტე პროექტები იმედისმომცემია. საარ-

ჩევნო ადმინისტრაციას ჰქონდა შესაძლებ  ლო-

ბა, ელექტრონული ტექნოლოგიების სამომავლო 

გამოყენების პერსპექტივა და თანმდევი რისკები 

კარგად გაეაზრებინა. ამ გამოცდილებას შეუძლია 

უკარნახოს საარჩევნო ადმინისტრაციას უშუა-

ლოდ პროცესის მენეჯმენტის დეტალები და ისე 

ჩაატაროს არჩევნები, რომ ამომრჩევლების, 

საარჩევნო სუბიექტებისა თუ დამკვირვებლების 

თვალში საარჩევნო პროცესისა და შედეგების 

სანდოობასა და სამართლიანობას საფრთხე არ 

შეექმნას. რაც შეეხება ინტერნეტ ხმის მიცემის 

ტექნოლოგიებს, რუსეთისგან საგარეო ჩარევის 

მომეტებული საფრთხის გამო, საარჩევნო ადმი-

ნისტრაცია ახლო მომავალში მათ დანერგვას არ 

გეგმავს.39

38 ინტერვიუ გიორგი შარაბიძესთან, ცენტრალური საარჩევნო 
კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, 1 აპრილი, 2021 

39 იქვე. 
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კონტექსტი 
ელექტრონული 
არჩევნებისთვის

ელექტრონული არჩევნების, როგორც სიახ ლი-

სადმი საზოგადოების ნდობას, უწინარესად, 

არსებული სოციალურ-პოლიტიკური კონტექს-

ტი განაპირობებს. ზოგიერთი უნივერსალური 

ფაქტორი, რომელიც ამ სიახლისადმი სკეფსისს 

იწვევს, შეიძლება გათვალისწინებული იქნას 

წინასწარ, სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდან 

გამომდინარე. თუმცა, ადგილობრივი პოლიტიკური 

და სოციალური გარემო უნიკალურ გამოწვევებსაც 

წარმოშობს. თუკი ქვეყანაში პოლიტიკური ინს-

ტიტუტებისადმი ნდობა დაბალია და პოლი ტი-

კური ველი პოლარიზებულია, საარჩევნო რე ფორ-

მის პერსპექტივაც ბუნდოვანი ხდება, რადგან 

რეფორმის წარმატებას მხარდამჭერი სო ცია-

ლურ-პოლი ტიკური გარემო და პოლიტიკური კონ-

სენსუსი განსაზღვრავს. იქ, სადაც სამოქა  ლაქო 

საზოგადოება და პოლიტიკური მოთამაშეები 

საარჩევნო რეფორმაზე თანხმდებიან, შესა-

ძლებელია, მენეჯმენტის ლაფსუსებიც გადა ი-

ფაროს. სუსტი სოციალურ-პოლიტიკური მხარ-

დაჭერის შემთხვევაში კი ადვილია, სანდო და 

გამა რ  თული ელექტრონული ტექნოლოგიე ბიც 

შეფე რხდეს, რადგან აქტორებს ექნებათ ცდუნება, 

ელექტრონული სისტემებისადმი საზოგადოე ბის 

ნდობა მათ თანმდევ ნაკლოვანებებზე მითითე-

ბით შეარყიონ. 

რეალურად, ელექტრონული არჩევნები საარჩევნო 

უბნის დონეზე მანიპულაციისა და გაყალბების 

რისკს მნიშვნელოვნად ამცირებს, მაგრამ ამ 

რისკების კონცენტრაცია ცენტრალურ საფეხურზე 

ინაცვლებს. ამიტომ, საარჩევნო ადმინისტრაციისა 

და ზოგადად, პოლიტიკური ინსტიტუტებისადმი 

ფართო საზოგადოებრივი ნდობა, ელექტრონული 

სისტემების წარმატებით დანერგვის პროცესში 

გადამწყვეტია. 

პოლიტიკური კონსენსუსი

ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვა 

უფრო მარტივდება, როცა მის უპირატესობასთან 

დაკავშირებით პოლიტიკური კონსენსუსი არ-

სე ბობს. პოლიტიკური მოთამაშეები ტექნო ლო- 

გიების დანერგვას შესაძლოა, როგორც გულ წ რ-

ფელი წუხილის, ასევე, ზოგადად, სისტემისად მი 

ნაკლები ნდობის გამო შეეწინააღმდეგონ. 

ფრაგ მენტირებულ და პოლარიზებულ გარემოში 

პოლიტიკური წინაა ღმდეგობა შეიძლება იმის 

გამოც წარ მოიშვას, რომ წარმატებული რეფორმა 

სავა რაუდოდ, მმართველ პოლიტიკურ ძალას 

მიე წერება. გამ ძაფრებული პოლიტიკური ოპონი-

რების პირო ბებში, ელექტრონული ტექნო ლო-

გიების არჩევ ნებში დანერგვა დიდი გამოწვევაა. 

სწორედ ამიტომ, მრავალპარტიული კონსენ სუსი 

და მხარდაჭერა მოდერნიზაციის ამ სერიო ზული 

პროექტის თვის უმნიშვნელოვანესია.

სოციალური კონტექსტი 

სამოქალაქო საზოგადოებას, მედიას, ექსპერტთა 

წრეებს შესაძლებელია გაუჩნდეთ ეჭვები და 

შეკითხვები ელექტრონულ არჩევნებთან დაკავ-

შირებით. საუკეთესო შემთხვევაში, ისინი 

უნდა იყვნენ სისტემის დანერგვის პროცესის 

მონა წილეები, მიეწოდებოდეთ ინფორმაცია 

საარ ჩევნო ადმინისტრაციისგან და შეეძლოთ 

თავიანთი მოსაზრებებისა და კრიტიკის გამო-

ხატვა მაშინ, როცა მათი მოგვარების დრო ჯერ 

კიდევ რჩება. 

საზოგადოებაში სხვადასხვა შინაარსის წინაა-

ღმ დეგობა შეიძლება წარმოიშვას: ზოგიერ თი 

ჯგუფისთვის ხმის მიცემის ტრადიციული სამო-

ქალაქო რიტუალის ტრანსფორმაცია გამოიწვევს 

გულისწყვეტას; ზოგისთვის ეს სიახლე მიუ ღე-

ბელი აღმოჩნდება იმდენად, რამდენადაც, გაუ-

ჭირ დება მოერგოს ტექნოლოგიურ წინსვლას; 

სხვები ფუფუნებად აღიქვამენ და მიიჩნევენ, 

რომ ასეთი ხარჯიანი რეფორმები მაშინ, როცა 

სხვა პირველადი საჭიროებები არ არის დაკ-

მაყო ფილებული, კონკრეტული ჯგუფის მიერ 

ძალაუფლების მონოპოლიზებისთვის კეთდება. 

სწორედ ამიტომ, უმნიშვნელოვანესია საზოგა-

დოების სხვადასხვა ჯგუფებთან სწორი კომუნი-

კაცია - მოსალოდნელ რისკებსა და მოკლე და 

გრძელვადიან სარგებელთან დაკავშირებით. 
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რეკომენდაციები

მხარდამჭერი სოციალურ-პოლიტიკური გარე-

მოს არსებობა მნიშვნელოვანია ელექტრონული 

ტექნო ლოგიების დანერგვისას, თუმცა, როცა 

ნდობა დაბალია და პოლიტიკური კონსენსუსიც 

არ არსებობს, პროექტის სწორ მენეჯმენტსა და 

გამარ თულ ტექნიკურ ოპერაციას გადამწყვეტი 

მნიშვ ნელობა აქვს. 

ქვემოთ მოცემული რეკომენდაციები თავისი 

არსით უნივერსალურია და სხვა ქვეყნების მაგა-

ლი თებზე დაკვირვებას ეფუძნება. თითოეული 

მათგანი მორგებულია საქართველოს კონტექსტს 

და როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციას, ასევე, 

სხვა ჩართულ მხარეებს მიემართება: 

ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის 
შესაძლებლობების გაძლიერება: 

პროექტის სწორად განხორციელებისათვის საჭი-

როა, საარჩევნო ადმინისტრაციას ჰქონდეს შესა-

ბამისი ექსპერტიზა და შესაძლებლობები, რათა 

მიიმხროს და ჩართოს სხვა დაინტერესებული 

აქტო რები. 

გრძელვადიან პერსპექტივაში საარჩევნო ადმი-

ნისტრაციამ პროცესზე სრული კონტროლი სა  თვის 

შიდა ორგანიზაციული შესაძ ლებ ლობები უნდა 

აა მაღლოს; მოკლევადიან პერსპექტივაში კი 

ითა ნა მშრომლოს ვენდორთან, თუმცა ისე, რომ 

პრო  ცესის მენეჯმენტი ადმინის ტრა ციის პასუხის-

მგებ ლობად დარჩეს. 

მას შემდეგ, რაც არსებული რესურსები შეფას დე ბა 

და უკეთ გამოიკვეთება, რა ტიპის კომპეტენციე-

ბის ნაკლებობაა საარჩევნო ადმინისტრაციაში, 

ტრენინგები უნდა გამართოს სამივე საფეხუ რის 

კომისიის წევრთა და დამატებითი ტექნიკური 

პერ სონალისთვის. ციფრული და უსაფრთხოების 

საკითხების მენეჯმენტისათვის ადმინისტრაციას 

ვენდორის მონაწილეობა დასჭირდება, თუმცა 

მათი როლი და ფუნქციები მკაფიოდ უნდა იყოს 

გაწერილი. 

კომერციული ასპექტები, შესყიდვა  
და ხარჯები: 

რეალურ შესყიდვებამდე საჭიროა ხარჯ-ეფექ-

ტიანობის ანალიზი. საწყის ეტაპზე ელექ ტრო-

ნული ტექნოლოგიების დანერგვა ხარჯიანია და 

შეიძლება სპეკულაციის საგანი გახდეს. ამიტომ 

სერვისის შესყიდვის პროცესი მაქსიმალურად 

გამჭვირვალე და სამართლიანი უნდა იყოს. 

ტექნოლოგიები სწრაფად ვითარდება და ქვეყანა 

უნდა დაფიქრდეს: რა სჯობს - ტექნოლოგიე ბის 

შესყიდვა თუ მათი დროებით ქირაობა. მფლო-

ბელობაში გადმოტანას დამატებითი ხარჯები 

მოჰყვება, როგორიცაა, არჩევნებიდან არჩევნე-

ბამდე ტექნიკის შენახვა, განახლება და ა.შ. 

საერთაშორისო გამოცდილებით, უმჯობესია, 

შერჩეულ კომპანიასთან კონტრაქტი არ გაფორმ-

დეს მანამ, სანამ ვალიდაციის ტესტი არ ჩატარ-

დება, რაც გადამწყვეტია იმ ხარვეზების შესა ფა-

სებლად, რომლებიც ამა თუ იმ სისტემას ახ ლავს, 

ან შესაძლოა, თავი იჩინოს კონკრეტულად საქარ-

თველოში.

უსაფრთხოება და გამჭვირვალობა:

სახელმძღვანელოები ქვეყნებს ურჩევენ უკვე 

პილოტირებული ტექნოლოგიების დანერგვას, 

რომელთა მუშაობაში საარჩევნო ადმინისტრა-

ცია გარკვეულწილად გათვითცნობიერებულია. 

საქართველოს შემთხვევაში, ეს ხმის დათვლის 

(OMR) აპარატებია, რომლებიც უკვე გამოიყენეს 

2018 და 2019 წლების არჩევნებისას. 

მნიშვნელოვანია პროგრამული კოდის შემოწ-

მება და მის გამართულობაში, უხარვეზობაში 

საზოგადოების დარწმუნება. ვინაიდან პროგრა-

მული კოდის სრულად გასაჯაროება ვენდო რის 

საკუთრების უფლებების გამო ხშირად შეუძ-

ლე ბელია, კარგი იქნება, სამოქალაქო ორგა ნი-

ზაციებს, რომლებიც არჩევნებს აკვირდებიან 

და ექსპერტთა მცირე ჯგუფს მაინც მიეცეს პრო გ-

რამულ კოდზე მაქსიმალური წვდომა - მის შესა-

მოწ მებლად. ეს სისტემისადმი ნდობის განუ-

ყოფელი კომპონენტია და ემსახურება იმას, რომ 

არ დარჩეს სისტემის მუშაობის არც ერთი ასპექტი, 

რომელიც საზოგადოებისათვის გაუმ ჭვირ ვალე 

და ბუნდოვანი იქნება. 

ტესტირება: 

საარჩევნო ადმინისტრაციამ უნდა ჩაატაროს 

სისტემის გამჭვირვალე და საფუძვლიანი ტეს-

ტირება, რათა პოლიტიკური აქტორები და სხვა 

დაინ ტერესებული პირები სისტემის გამარ თუ-

ლობასა და სანდოობაში დარწმუნდნენ. აუცი-
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ლებელია სხვადასხვა ტიპის ტესტირება, რომე-

ლიც გამოარკვევს, რამდენად გამართულად 

მუშაობს აპარატი, რამდენად დაცული და მარ-

ტივად მოსახმარია პასუხისმგებელი პირების 

მიერ და ადვილია მისი ავარიულ ვითარებაში 

შეკე თება. 

აუცილებელია შედეგების შეჯამების კომპონენ-

ტის ტესტირებაც, რადგან უმნიშვნელოვანესია 

ცალკეული აპარატების მიერ დათვლილი ხმების 

ერთ მიმღებ სისტემაში მოქცევა და შეჯამება. 

ტესტირების ჩატარებისა და დასკვნების მომზა-

დების ყველა ეტაპზე საარჩევნო ადმინის ტრა ცია 

პროცესის სათავეში უნდა იდგეს. ტესტირება 

აუცი ლებლად არჩევნებამდე გარკვეუ ლი პერიო-

დით ადრე უნდა ჩატარდეს, როცა აღმოჩე ნილი 

ხარვეზის გამოსწორების დრო ჯერ კიდევ რჩება. 

სერტიფიცირება: 

ტესტირების გარდა, საჭიროა ხმის მიცემისა 

და დათვლის აპარატების გამო ყენებამდე 

სერტიფიცირება, რომელიც დაადგენს, რომ 

სისტემა ეფექტიანად მუშაობს და დადგენილ 

სტანდარტებს ერგება. სერტი ფიცირება საარჩევ-

ნო ადმინისტრაციას ეხმარება, სისტემისადმი 

ნდობის კიდევ ერთი შრე შექმნას. ტესტირების-

გან განსხვავებით, ეს პროცესი გარე აქტორებმა 

უნდა ჩაატარონ, რომელნიც დამოუკიდებლები 

არიან პარტიების, საარჩევნო ადმინისტრაციის 

ან ვენდორის გავლენისგან და პროფესიული 

ანალიზი თავად შეუძლიათ. სერტიფიცირების 

შედეგები ყველა დაინტერესებული პირისთვის 

საჯარო და ხელ მისაწვდომი უნდა იყოს. 

გასათვალისწინებელია, რომ არ არსებობს სერ-

ტიფიცირების ერთიანი გლობალური სტან დარ-

ტები და ისინი კონკრეტული ქვეყნების მიერ 

საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით გაიწერება. 

სერტიფიცირების მოთხოვნების შემუშავებისას 

დაინტერესებული აქტორების ჩართვა კიდევ ერთი 

შესაძლებლობაა, საარჩევნო ადმინისტრაციამ 

ინკლუზიური და ღია პროცესი წარმართოს. 

საკანონმდებლო ჩარჩოს მომზადება: 

არჩევ ნებში ელექტრონული ტექნოლოგიების 

დანერგვა მოითხოვს საკანონმდებლო ჩარჩოს 

ცვლილებას, რაც საარჩევნო ადმინისტრაციის 

მანდატს აღემატება. მთავარია, ეს საკანონ-

მდებლო ცვლილებები შეესაბამებოდეს იმ 

ტექნოლოგიურ არჩევანს, რომელიც საარჩევნო 

ადმინისტრაციის მიერ გაკეთდება. 

საკანონმდებლო ცვლილებებში მნიშვნელო-

ვანი ყურადღება უნდა დაეთმოს საჩივრებ-

ზე რეაგირების მექანიზმის გადააზრებას და 

ხმების გადათვლის საჭიროების შემთხვევაში 

საკანონმდებლო რეგულაციების დახვეწას. 

თუმცა, ლეგალური საკითხების ნუსხა ფართოა 

და ელექტრონული ტექნოლოგიების დანერგვამ 

შეიძლება შემოიტანოს ცვლილებების საჭიროება 

ისეთი დეტალებში, როგორიცაა: მონაცემების 

დაცვა, სერტიფიცირება, აუდიტის მექანიზმები 

და ა.შ.

საუკეთესო შემთხვევაში, საკანონმდებლო ჩარ  -

ჩოს ცვლილება ტექნოლოგიების შერჩევა-სერ   -

ტიფიცირების პარალელურად უნდა ვითარ დებო-

დეს და ეს პროცესი განსაზღვრავდეს ლე გა   ლური 

რეგულაციების საჭიროებებს და არა - პირიქით. 

სწორედ ამიტომაა მყარი პოლიტიკური კონ სენ-

სუსი საარჩევნო ტექნოლოგიების დანერ გვის 

საქმეში მნიშვნელოვანი. 

აუდიტი: 

ელექტრონული არჩევნების შედეგე ბისადმი 

ნდობა შეიძლება სხვადასხვა მექანიზმით 

გაძლიერდეს, თუმცა, ამ მხრივ, ძლიერი ბერკეტია 

არჩევნების შედეგების სავალდებულო აუდი-

ტი, რომელიც დაადას ტურებს, რამდენად სწო-

რად დაითვალა ხმები ელექტრონულმა ტექ-

ნოლოგიებმა. საკანონ მდებლო ცვლილებების 

ფარგლებში უნდა დაზუსტდეს, რა პრინციპით 

ჩატარდება აუდიტი. თუმცა, კარგი პრაქტიკის 

მიხედვით, ის არჩევნების დასრულებიდან რაც 

შეიძლება სწრა ფად უნდა განხორციელდეს შემ-

თხვევით შერჩეულ რეპრე ზენტაციულ უბნებზე 

და ღია იყოს დამკვირვებლებისთვის.

დრო: 

როგორც აღმოჩნდა, ელექტრონული არჩევ ნე-

ბისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები გარკ ვეულ 

ვადას მოითხოვს, ამიტომ პროექტ ზე მუ  შაობა 

დროულად უნდა დაიწყოს, რათა საკ მა რი სი დრო 

დარჩეს კონკრეტული ტექნოლო  გიისა და მომ წო-

დებელი ვენდორის შესარ ჩევად; გაძლიერდეს 

საარჩევნო ადმი ნისტრაციის ორგანი ზაციული 
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და ადამია ნური რესურსები; მოესწროს საკანონ-

მდებლო ცვლი ლებები, დაიტესტოს და სერტიფი-

ცირდეს შე სას  ყიდი ტექნოლოგიები და რაც 

არანაკლებ მნი  შვნე ლოვანია, მოესწროს ამო-

მრ ჩეველთა ფართო წრე ების ცნობიერების 

ამაღლება. არა რეა ლის ტურია ელექტრონული 

ტექ ნო ლოგიების მთე ლი ქვეყ ნის მასშტაბით 2021 

წლის თვით მმართველო ბის არჩევნებისთვის 

დანერ გვა - დარჩენილი დრო მხოლოდ პილოტი-

რების გაფართოების საშუა ლე ბას იძლევა. კარ გი 

პრაქ  ტიკის მიხედვით, ელე ქ ტრონულ ტექ ნოლო -

გი ებზე გადასვლას რამდენიმე არჩევ ნები დას-

ჭირდება, რადგან ეს ხან გრ ძლივი, ფრთხილი და 

ინკლუზიური პრო ცესია.40 

საინფორმაციო კამპანია: 

ყოვლისმომცველი და ფართო საინფორმაციო 

კამპანია მნიშვნე ლოვანია. მოსახლეობამ უნდა 

იცოდეს, როგორ მისცეს ხმა, როგორ მოხდება 

მათი ხმების დათ  ვლა და შეჯამება. ამომრ ჩევ-

ლებმა უნდა იცოდნენ, რატომ იხარჯება მათი 

გადა სახადები საარ ჩევნო ტექნოლოგიებ ზე. 

აუცი ლებელია იმ უარყოფითად განწყობილ ჯგუ-

ფებ თან მუშაობა, რომლებსაც ელექტრონული 

არჩევ ნების საბოტაჟი პოტენციურად ეფექტურად 

შეუძლიათ. სწორედ ამიტომ, ამომრჩეველ თა 

საინფორმაციო კამპა ნიას საარჩევნო ადმი ნის-

ტრაცია უნდა ჩაუდგეს სათავეში და სფეროს პრო -

ფესიონალებთან ერ თად დაგეგმოს და განახორ-

ციელოს შესაბამისი აქტი ვობები.

40 Goldsmith Ben, Ruthrauff Holly. Implementing and Overseeing 
Electronic Voting and Counting Technologies. 2013: https://bit.
ly/3w319dV
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დანართი 

04

Is technology used for identifying voters at polling stations
(electronic poll books)?

ICTs in Elections Database - Voter registration and identification

Yes, offline/only access

to polling station

registration data
Yes, online/connected

to central voter register
No
No data

რუკა 2: International IDEA

08

If e-voting is currently being used, what type(s) of
technology used?

ICTs in Elections Database - E-voting

Direct recording

electronic (DRE) voting

machines with and

without voter-verified

paper audit trail

(VVPAT)
Internet voting systems
Optical Mark

Recognition (OMR) or

Optical Character

Recognition (OCR)
Electronic ballot

printers (EBPs)
Not applicable
No data
Multiple answers

რუკა 1: International IDEA
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