
  

კითხვარი 

 ვატარებთ თბილისის მოსახლეობის გამოკითხვას საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი 

საკითხების შესახებ.  

A1. რესპონდენტის სქესი  
[ინტერვიუერს! კითხვა არ დაუსვათ! ჩაინიშნეთ რესპონდენტის სქესი მისი სახელის და ხმის 
მიხედვით. თუ არ ხართ დარწმუნებული, მაშინ ჰკითხეთ დაზუსტების მიზნით.] 

კაცი 1 

ქალი 2 

 

A.2. გთხოვთ, მითხრათ თქვენი ასაკი. რამდენი წლის ბრძანდებით?  

[თუ რესპონდენტი 18 წელზე ნაკლებისაა, დაასრულეთ ინტერვიუ] 

|____|____| 

 

(არ ვიცი) -1 
დაასრულეთ ინტერვიუ 

(უარი პასუხზე) -2 

 

 

  



2021 წლის არჩევნები  

 

1. თქვენი აზრით, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა თბილისში? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ პასუხის ვარიანტები. შეუსაბამეთ. მიიღეთ 

მხოლოდ ერთი პასუხი.]  

უსაფრთხოება 1 

ჰაერის დაბინძურება 2 

ხმაური 3 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 4 

ჯანდაცვის დაწესებულებები 5 

ადმინისტრაციული/საჯარო მომსახურება 6 

განათლება 7 

უმუშევრობა 8 

საცხოვრებლის მდგომარეობა 9 

ქუჩებისა და საფეხმავლო გზების მდგომარეობა ინფრასტრუქტურა 10 

მაწანწალა ცხოველები 11 

კანალიზაცია 12 

ქალაქის იერსახის მდგომარეობა 13 

საკუთრების უფლება 14 

ქალაქის ისტორიული ნაწილის იერსახის მდგომარეობა 15 

საცობები 16 

ნაგავსაყრელები 17 

სხვა ___ (ჩაინიშნეთ) 18 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

(არც ერთი) -5 

 

2. თქვენი აზრით, 2021 წლის 2 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა...  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

3 კარგად 

2 არც კარგად, არც ცუდად 

1 თუ ცუდად? 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

  



3. მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა 2021 წლის 2 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების 

პირველ ტურში? 

1 დიახ → 4 

0 არა 

→ 6 -1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

4. დღეს რომ ტარდებოდეს ადგილობრივი არჩევნები, გააკეთებდით თუ არა იმავე არჩევანს, 

რაც 2021 წლის 2 ოქტომბერს გააკეთეთ?  

1 დიახ 

→ 5 
0 არა 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

5. რომელ პარტიას მიეცით ხმა 2 ოქტომბერს?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. მიიღეთ ერთი პასუხი.] 

24 ერი (ლევან ვასაძე) 

→ 7 

23 ევროპელი სოციალისტები (ფრიდონ ინჯია)  

22 გირჩი (იაგო ხვიჩია)  

21 დროა (ელენე ხოშტარია)  

20 საქართველოსთვის (გიორგი გახარია)  

19 მოძრაობა - სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტაძე)  

18 ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა (სანდრო ბრეგაძე)  

17 ტრიბუნა (დავით ჭიჭინაძე)  

16 ხალხისთვის (ანა დოლიძე) 

15 კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური)  

14 რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე)  

13 გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი)  

12 სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 

11 მოქალაქეები (ალეკო ელისაშვილი)  

10 თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა)  

9 ლელო საქართველოსთვის (მამუკა ხაზარაძე)  

8 გირჩი - მეტი თავისუფლება (ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე)  

7 სტრატეგია აღმაშენებელი  (გიორგი ვაშაძე)  

6 დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო (ნინო ბურჯანაძე)  

5 საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი) 

4 საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან-მოურავი) 

3 ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის (გიგა ბოკერია) 

2 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (ნიკა მელია)   

1 ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ირაკლი კობახიძე)  

25 სხვა (ჩაინიშნეთ) 

-1 (არ ვიცი) 
→ 6 

-2 (უარი პასუხზე) 



-5 (ყველა გადავხაზე) 

 

6. ზოგადად, მმართველი პარტია უფრო ახლოს დგას თქვენს შეხედულებებთან თუ რომელიმე 
ოპოზიციური პარტია?  

 

2 ოპოზიციური პარტია 

1 მმართველი პარტია 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

-5 (არც ერთი) 

 

7. 2 ოქტომბერს თქვენს საარჩევნო უბანზე არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, 

მითხრათ ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ...  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ პასუხის ვარიანტები] 
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1) 
საარჩევნო უბანზე ან მის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე იყო დამაშინებელი გარემო 

4 3 2 1 -1 -2 

2) 
საარჩევნო პროცედურები დარღვევების 
გარეშე მიმდინარეობდა 

4 3 2 1 -1 -2 

3) საარჩევნო უბანზე ხალხმრავლობა იყო  4 3 2 1 -1 -2 

4) 
საარჩევნო ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლები კარგად იყვნენ 
მომზადებული 

4 3 2 1 -1 -2 

5) 
კორონავირუსთან დაკავშირებული 
რეგულაციები კარგად სრულდებოდა  

4 3 2 1 -1 -2 

 

 

8. 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში, თქვენ ან თქვენი ოჯახის 

წევრს დაგიკავშირდათ თუ არა რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი არჩევნებზე სასაუბროდ?  
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1) პარტიის წარმომადგენელი ან კოორდინატორი 1 0 -1 -2 

2) სასულიერო პირი  1 0 -1 -2 

3) საკრებულოს/მერიის წარმომადგენელი 1 0 -1 -2 

4) უბანში ავტორიტეტის მქონე ე.წ. „ძველი ბიჭები“ 1 0 -1 -2 

 

9. თქვენი აზრით, ჰქონდა თუ არა წინასაარჩევნო პერიოდში ყველა პარტიას კამპანიის 

თანაბარი შესაძლებლობა?  

1 დიახ → 11 

0 არა → 10 

-1 (არ ვიცი) 
→ 11 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

10. თქვენი აზრით, რომელ პარტიებს ჰქონდათ უპირატესობა?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ, შეუსაბამეთ. მიიღეთ ყველა პასუხი] 

24 ერი (ლევან ვასაძე) 

23 ევროპელი სოციალისტები (ფრიდონ ინჯია)  

22 გირჩი (იაგო ხვიჩია)  

21 დროა (ელენე ხოშტარია)  

20 საქართველოსთვის (გიორგი გახარია)  

19 მოძრაობა - სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტაძე)  

18 ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა (სანდრო ბრეგაძე)  

17 ტრიბუნა (დავით ჭიჭინაძე)  

16 ხალხისთვის (ანა დოლიძე) 

15 კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური)  

14 რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე)  

13 გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი)  

12 სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 

11 მოქალაქეები (ალეკო ელისაშვილი)  

10 თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა)  

9 ლელო საქართველოსთვის (მამუკა ხაზარაძე)  

8 გირჩი - მეტი თავისუფლება (ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე)  

7 სტრატეგია აღმაშენებელი  (გიორგი ვაშაძე)  

6 დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო (ნინო ბურჯანაძე)  

5 საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი) 



4 საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან-მოურავი) 

3 ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის (გიგა ბოკერია) 

2 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (ნიკა მელია)   

1 ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ირაკლი კობახიძე)  

25 სხვა (ჩაინიშნეთ) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

 

11. წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში, ხომ არ გსმენიათ ისეთი შემთხვევის შესახებ, 

როდესაც პარტიის წარმომადგენელმა ან კოორდინატორმა ვინმეს საჩუქარი ან ფული 

შესთავაზა ხმის მიცემის სანაცვლოდ?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

3 დიახ, თავად შევსწრებივარ მსგავს შემთხვევას 

2 დიახ, მსმენია, თუმცა თავად არ შევსწრებივარ მსგავს შემთხვევას 

1 არა, არ მსმენია 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

 

 

 

 

  



სიის ექსპერიმენტი 
ინსტრუქცია: რესპონდენტების ერთ ნახევარს დაესმის List_exp_1 და Q12, ხოლო მეორე 

ნახევარს - List_exp_2. Q13 დაესმის ყველას.  

List_exp_1. ახლა წაგიკითხავთ 3 წინადადებას. ამის შემდეგ, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენი 

მათგანი გაგიკეთებიათ ბოლო 6 თვეში. არ გვაინტერესებს, რომელი მათგანი გააკეთეთ, 

გთხოვთ, გვითხრათ მხოლოდ ციფრი. 

მონაწილეობა მივიღე საპროტესტო აქციაში 

→  12 გარეთ გავედი დამცავი ნიღბის გარეშე 

მონაწილეობა მივიღე არჩევნებში 

|____|____| 

 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

List_exp_2. ახლა წაგიკითხავთ 4 წინადადებას. ამის შემდეგ, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენი 

მათგანი გაგიკეთებიათ ბოლო 6 თვეში. არ გვაინტერესებს, რომელი მათგანი გააკეთეთ, 

გთხოვთ, გვითხრათ მხოლოდ ციფრი. 

მონაწილეობა მივიღე საპროტესტო აქციაში 

→  13 
გარეთ გავედი დამცავი ნიღბის გარეშე 

მონაწილეობა მივიღე არჩევნებში 

საჩუქრის ან ფულის სანაცვლოდ ხმა მივეცი კანდიდატს/პარტიას 

|____|____| 

 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

12. მიეცით თუ არა ხმა ადგილობრივ არჩევნებში კანდიდატს/პარტიას საჩუქრის ან 

ფულის სანაცვლოდ?  

1 დიახ 

→ 13 
0 არა 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 



13. ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე წინადადებას და, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად 

ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მათგანს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 
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1) 
არჩევნებში ხმის მიცემის სანაცვლოდ საჩუქრის 
მიღება მისაღებია, რადგან ეს არ ცვლის არჩევნების 
საბოლოო შედეგს 

4 3 2 1 -1 -2 

2) 
ისეთ ღარიბ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, 
არჩევნებში ხმის მიცემის სანაცვლოდ საჩუქრის 
მიღება, გარკვეულწილად, მოსალოდნელია  

4 3 2 1 -1 -2 

3) 
ჩემნაირმა ხალხმა უნდა აცნობოს პოლიციას, მედიას 
ან სადამკვირვებლო ორგანიზაციას, თუ ვინმე 
შეეცდება მათი ხმების ყიდვას 

4 3 2 1 -1 -2 

4) 
რთულია, უარი თქვა ხმის მიცემის სანაცვლოდ 
შემოთავაზებულ საჩუქარზე ან ფულზე, როდესაც ამას 
შენი მეგობარი ან ახლობელი გთავაზობს  

4 3 2 1 -1 -2 

5) 
არჩევნებზე ხმის მიცემის სანაცვლოდ საჩუქრის 
გამორთმევა/მიღება არასწორია 

4 3 2 1 -1 -2 

6) 
არჩევნებზე ხმის მიცემის სანაცვლოდ საჩუქრის აღება 
უფრო მისაღებია ღარიბი ადამიანების მიერ  

4 3 2 1 -1 -2 

 

 

 

  



 

დემოგრაფიული ინფორმაცია 
 

14. მოდით, ვისაუბროთ თქვენი საქმიანობის შესახებ. ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო 

შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც 

თქვენთვის ძირითადია. 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ 1 

ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ 2 

ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ 3 

ვარ უმუშევარი 4 

ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / 
სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით 

5 

ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), 
სეზონური სამუშაოს ჩათვლით 

6 

ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია 7 

სხვა 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

15. რომელი შეესაბამება თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალ 

საფეხურს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

დაწყებითი განათლების გარეშე 1 

დაწყებითი განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი) 2 

არასრული საშუალო განათლება 3 

სრული საშუალო განათლება 4 

საშუალო ტექნიკური / საშუალო სპეციალური განათლება 5 

არასრული უმაღლესი განათლება 6 

უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის, მაგისტრის ან სპეციალისტის დიპლომი) 7 

სამეცნიერო ხარისხი 8 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

16. ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე საყოფაცხოვრებო ნივთს. გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ ის ნივთები, რომლებიც თქვენი 

ოჯახის საკუთრებაშია და რომლებიც ამჟამად მუშა მდგომარეობაშია. გთხოვთ 

მითხრათ, გაქვთ თუ არა ოჯახში ... 
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1) მაცივარი 1 0 -1 -2 

2) ფერადი ტელევიზორი 1 0 -1 -2 

3) 
სმარტფონი (ტელეფონი ფერადი ეკრანით და ინტერნეტის 
წვდომით) 

1 0 -1 -2 

4) ტაბლეტი (მაგ. აიპადი, გალაქსი ტაბი, ლენოვო და ა.შ.)  1 0 -1 -2 

5) მანქანა 1 0 -1 -2 

6) კონდიციონერი 1 0 -1 -2 

7) ავტომატური სარეცხი მანქანა 1 0 -1 -2 

8) პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპის ჩათვლით 1 0 -1 -2 

9) ცხელი წყალი 1 0 -1 -2 

10) ცენტრალური გათბობა 1 0 -1 -2 

 

17. მოგიხდათ თუ არა თქვენ ან თქვენი ოჯახის რომელიმე წევრს საცხოვრებელი 

ადგილის შეცვლა 1989 წლიდან დღემდე საქართველოში მომხდარი კონფლიქტების 

გამო? 

1 დიახ 

0 არა 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

18. საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ 

ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. მხოლოდ ერთი პასუხი.] 

სომეხი 1 



აზერბაიჯანელი 2 

ქართველი 3 

სხვა კავკასიური ეთნიკურ ჯგუფის წარმომადგენელი (აფხაზი, ლეკი, ოსი და სხვა) 4 

რუსი 5 

ქურთი ან იეზიდი 6 

სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი 7 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 

19. ყველაზე მეტად რომელ ტელეარხს ენდობით პოლიტიკისა და მიმდინარე 

მოვლენების შესახებ სანდო ინფორმაციის მისაღებად? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მხოლოდ ერთი პასუხი] 

1 იმედი  

2 მთავარი არხი 

3 ფორმულა 

4 კავკასია 

5 რუსთავი 2 

6 პირველი არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი) 

7 მაესტრო 

8 აჭარის ტელევიზია 

9 მეორე არხი (საზოგადოებრივი მაუწყებელი) 

10 ობიექტივი 

11 პალიტრა TV 

12 TV პირველი 

13 POSTV  

14 აზ ტე-ვე (AzTV) 

15 არმენია ტე-ვე (Armenia TV) 

16 სხვა (მიუთითეთ) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

-4 (არცერთს) 

-5 (არ ვუყურებ ტელევიზორს) 

 

20. საქართველოში მრავალი პოლიტიკური პარტია არსებობს. რომელი პარტია დგას 

თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? 

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! არ წაუკითხოთ. შეუსაბამეთ. მიიღეთ ერთი პასუხი] 

24 ერი (ლევან ვასაძე) 

23 ევროპელი სოციალისტები (ფრიდონ ინჯია)  

22 გირჩი (იაგო ხვიჩია)  

21 დროა (ელენე ხოშტარია)  



20 საქართველოსთვის (გიორგი გახარია)  

19 მოძრაობა - სახელმწიფო ხალხისთვის (ნიკა მაჭუტაძე)  

18 ქართული მარში - ეროვნული მოძრაობა (სანდრო ბრეგაძე)  

17 ტრიბუნა (დავით ჭიჭინაძე)  

16 ხალხისთვის (ანა დოლიძე) 

15 კონსერვატიული პარტია (ზვიად ძიძიგური)  

14 რესპუბლიკური პარტია (ხათუნა სამნიძე)  

13 გამარჯვებული საქართველო (ირაკლი ოქრუაშვილი)  

12 სამართლიანობისთვის (ეკა ბესელია) 

11 მოქალაქეები (ალეკო ელისაშვილი)  

10 თავისუფალი საქართველო (კახა კუკავა)  

9 ლელო საქართველოსთვის (მამუკა ხაზარაძე)  

8 გირჩი - მეტი თავისუფლება (ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე)  

7 სტრატეგია აღმაშენებელი  (გიორგი ვაშაძე)  

6 დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო (ნინო ბურჯანაძე)  

5 საქართველოს ლეიბორისტული პარტია (შალვა ნათელაშვილი) 

4 საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი (დავით თარხან-მოურავი) 

3 ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის (გიგა ბოკერია) 

2 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (ნიკა მელია)   

1 ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ირაკლი კობახიძე)  

25 სხვა (ჩაინიშნეთ) 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

-5 (არცერთი) 

 

21. ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ ხომ არ დაგიდასტურდათ კორონავირუსი ან ხომ 

არ გქონიათ რაიმე სიმპტომი (სიცხე, მშრალი ხველა, დაღლილობის შეგრძნება, თავის 

ან ყელის ტკივილი)?  

1 დიახ 

0 არა 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

22. რომელი აღწერს უკეთ თქვენს მდგომარეობას კორონავირუსის საწინააღმდეგო 

ვაქცინასთან დაკავშირებით?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

4 თქვენ გაიკეთეთ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ორივე დოზა 

3 თქვენ გაიკეთეთ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის პირველი დოზა 

2 თქვენ ჯერ არ გაგიკეთებიათ, მაგრამ აპირებთ, რომ გაიკეთოთ კორონავირუსის 
საწინააღმდეგო ვაქცინა 

1 თუ თქვენ არ აპირებთ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთებას? 

-1 (არ ვიცი) 



-2 (უარი პასუხზე) 

 

23. წინასაარჩევნო პერიოდში, გინახავთ თუ არა შემდეგი პოსტერი?  

[ინტერვიუერის საყურადღებოდ! აჩვენეთ რესპონდენტს პოსტერი]  

1 დიახ 

0 არა 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

24. გთხოვთ მითხრათ, მისაღები იყო თუ არ იყო მისაღები თქვენთვის მიხეილ სააკაშვილის 

საქართველოში დაბრუნება? 

1 მისაღები იყო 

→ 26 
0 არ იყო მისაღები 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

-5 (არ მსმენია) → END 

 

25. მისაღებია თუ არ არის მისაღები თქვენთვის მიხეილ სააკაშვილის დაკავება?  

1 მისაღებია 

0 არ არის მისაღები 

-1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

26. თქვენი აზრით, მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნებამ მოახდინა თუ არა 

გავლენა არჩევნების შედეგზე?  

1 მოახდინა გავლენა → 28 

0 არ მოუხდენია გავლენა 

→ END -1 (არ ვიცი) 

-2 (უარი პასუხზე) 

 

27. თქვენი აზრით, მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლამ სარგებელი მოუტანა 

თუ ზიანი შემდეგ პარტიებს?  

 [ინტერვიუერის საყურადღებოდ! წაუკითხეთ] 

  

სა
რ

გე
ბ

ელ
ი

 

მ
ო

უ
ტ

ან
ა 

ზ
ი

ან
ი

 

მ
ო

უ
ტ

ან
ა 

(ა
რ

 ვ
ი

ც
ი

) 

(უ
არ

ი
 პ

ას
უ

ხ
ზ

ე)
 

1) ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა (ნიკა მელია)   1 2 -1 -2 



2) 
ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო (ირაკლი 
კობახიძე)  

1 2 -1 -2 

3) საქართველოსთვის (გიორგი გახარია)  1 2 -1 -2 

4) დანარჩენი პარტიები   1 2 -1 -2 

 


