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პრეამბულა

გირჩი - მეტი თავისუფლება არის პოლიტიკური ორგანიზმი, რომლის მიზანია
კლასიკური ლიბერალიზმის და არაძალადობის პრინციპებისთვის მებრძოლი
მდგრადი პოლიტიკური მოძრაობის შექმნა, რომელიც გამჭვირვალობისა და
ანგარიშვალდებულების სტანდარტების მაქსიმალურად დაცვით, ხელს
შეუწყობს ქართულ პოლიტიკაში ახალი ადამიანების მაქსიმალურ ჩართვას,
რაც თავის მხრივ უნდა იქცეს საქართველოს დესოვიეტიზაციის წინაპირობად.

ტერმინთა განმარტება

მომხმარებელი
გირჩის ელექტრონულ პორტალზე/აპლიკაციაზე რეგისტრირებული
მომხმარებელი.

წევრი
მომხმარებელი, რომელიც იხდის მინიმალურ საწევრო შენატანს და იზიარებს
კლასიკური ლიბერალიზმის ძირითად პრინციპებს - რომ:
ა) ადამიანის სიცოცხლე, თავისუფლება და კერძო საკუთრება არის მთავარი
ღირებულებები;
ბ) სახელმწიფოს ძალაუფლება უნდა იყოს მაქსიმალურად შეზღუდული და
დეკონცენტრირებული.

პოლიტიკოსი
გირჩის პორტალზე პოლიტიკოსად რეგისტრირებული წევრი, რომელიც
იზიარებს კლასიკური ლიბერალიზმის ძირითად პრინციპებს - რომ:
ა) ადამიანის სიცოცხლე, თავისუფლება და კერძო საკუთრება არის მთავარი
ღირებულებები;
ბ) სახელმწიფოს ძალაუფლება უნდა იყოს მაქსიმალურად შეზღუდული და
დეკონცენტრირებული.

პარტნიორი
მომხმარებელი, რომელიც აფინანსებს გირჩს, გირჩის პოლიტიკოსს ან გირჩის
პროექტს.
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რეფერალი
პორტალის საშუალებით გირჩში გაწევრიანებისას ყველას აქვს უფლება
მიუთითოს ე.წ ‘რეფერალი’ - ადამიანი, ვინც ის დააინტერესა გირჩით და
დაარეგისტრირა პორტალზე.

კლანი
გირჩის წევრების გაერთიანება საარჩევნო ოლქების მიხედვით.

ფრაქცია
კონკრეტული თემ(ებ)ის ლობირების მიზნით შექმნილი გირჩის წევრების
გაერთიანება.

საწევრო
პორტალის საშუალებით განხორციელებული თვიური ფულადი შენატანი,
რომელიც განსაზღვრავს გირჩის წევრობის სტატუსს.

დემოკრატიული ქულა
პორტალზე სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებებისა და რეიტინგების შედგენის
მიზნით განსაზღვრული ხმის წონა, რომელიც  რეგისტრაციისა და მინიმალური
საწევროს გადახდის შემთხვევაში, თითოეულ წევრს დაერიცხება ერთჯერადად.

მერიტოკრატიული ქულა
პარტნიორის მიერ განხორციელებული  დაფინანსების მოცულობის
შესაბამისად მიღებული ხმის წონა, რომელიც თითოეულ წევრს ერიცხება
დაფინანსების განხორციელების დღეს არსებული ეროვნული ბანკის მიერ
დადგენილი დოლარის კურსით.

პორტალის/აპლიკაციის გაიდლაინი
პორტალის/აპლიკაციის მართვის სამოქმედო გეგმა.

უბრალო უმრავლესობა
კენჭისყრაში მონაწილე სუბიექტების 50 პროცენტს პლუს ერთი ხმა/ქულა.
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მუხლი 1. პარტიის წევრობა

1.1. პარტიის წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი პირი, რომელიც აღიარებს
გირჩის წესდებას, ღირებულებებს, მიზნებს და ნებაყოფლობით გამოხატავს
პარტიის წევრობის სურვილს.

1.2. პარტიის წევრად მიღება ხდება, წევრობის მსურველის მიერ პორტალზე
რეგისტრაციით და პორტალის საშუალებით, საწევრო შენატანის
განხორციელებით.

1.3. საწევრო შენატანის ფასს განსაზღვრავს მმართველი საბჭო.

1.4. წევრის სტატუსი, საკუთარი უფლებებით, მოქმედებს მხოლოდ გადახდილი
საწევროს მოქმედების პერიოდში და ჩერდება საწევრო შენატანის არგადახდის
შემთხვევაში.

1.5. წევრის სტატუსის შეჩერება იწვევს დემოკრატიული და მერიტოკრატიული
ქულების დაბლოკვას საწევრო შენატანის გადახდამდე.

1.6. პარტიის წევრს უფლება აქვს:
• გახდეს პოლიტიკოსი;
• გახდეს მმართველი საბჭოს წევრი;
• გახდეს კლანის ან/და ფრაქციის წევრი;
• გარდა შეჩერებული სტატუსის შემთხვევისა, მონაწილეობა მიიღოს
გირჩის პლატფორმაზე მიმდინარე ნებისმიერი საკითხის გადაწყვეტაში.

1.7. გირჩის წევრები მათთვის განკუთვნილი დემოკრატიული და
მერიტოკრატიული ქულების გამოყენებით:

• ადგენენ გირჩს პოლიტიკოსების ყოველთვიურ რეიტინგს;
• ადგენენ გირჩის საპარლამენტო საარჩევნო სიას საპარლამენტი

არჩევნებისთვის;
• ირჩევენ მაჟორიტარობის კანდიდატებს საპარლამენტო და

ადგილობრივი არჩევნებისთვის;
• ადგენენ პროპორციულ საარჩევნო სიებს საკრებულოების

არჩევნებისთვის;
• ირჩევენ მერობის და გამგებლობის კანდიდატებს ადგილობრივი

არჩევნებისთვის;
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• აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს არჩენებისას, აკომპლექტებენ
პროპორციულ სიას და ირჩევენ ამავე საბჭოს მაჟორიტარებს.

1.8. წევრები უბრალო უმრავლესობით, როგორც - დემოკრატიული, ისე
მერიტოკრატიული რეიტინგით:

• წყვეტენ არჩევნებში გირჩის მონაწილეობის საკითხს;
• წყვეტენ სხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან საარჩევნო ბლოკის

შექმნის საკითხს;
• წყვეტენ სხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან კოალიციის შექმნის

საკითხს;
• წყვეტენ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან არჩევნების ფარგლებში

თანამშრომლობის სხვადასხვა საკითხებს;
• წყვეტენ სხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან გაერთიანების საკითხს.

1.9. დამატებით, წევრების 10 პროცენტს შეუძლია მმართველ საბჭოში
მოახდინოს ნებისმიერი პოლიტიკური საკითხის ინიცირება, გარდა
პრეამბულით განსაზღვრული იდეოლოგიური საკითხებისა.

1.10. წევრების მიერ ინიცირებულ პოლიტიკურ საკითხს, საბჭოს სრული
შემადგენლობის უბრალო უმრავლესობის თანხმობის შემთხვევაში,
დემოკრატიული და მერიტოკრატიული რეიტინგით, გადაწყვეტენ წევრები.

1.11. იმ შემთხვევაში თუ დემოკრატიული და მერიტოკრატიული რეიტინგის
პოზიციებს შორის არ არსებობს კონსენსუსი, გადაწყვეტილება მიიღება
მმართველი საბჭოს მიერ, სრული შემადგენლობის უბრალო უმრავლესობის
თანხმობით.

1.12. პარტიის წევრობა წყდება პირის პარტიიდან გასვლის შემთხვევაში.

1.13. პარტიიდან გასვლა თავისუფალია. წევრი პარტიიდან გასულად
ჩაითვლება მის მიერ გადაწყვეტილების ნებისმიერი ფორმით გამოხატვის
დღიდან.

მუხლი 2. პოლიტიკოსი

2.1. გირჩის პორტალზე პოლიტიკოსად რეგისტრირებული წევრი.
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2.2. პოლიტიკოსს უფლება აქვს, სხვადასხვა ტიპის აქტიურობით დაარწმუნოს
გირჩის წევრები, რომ ის არის მათი ხედვების საუკეთესო დამცველი და
მოიპოვოს მათი მხარდაჭერა დემოკრატიული და მერიტოკრატიული ქულებით
ნებისმიერ შიდაპარტიულ არჩევნებსა და რეიტინგებში.

2.3. ოლიტიკოსის საწევრი პაკეტი, წევრის საწევრო პაკეტისგან
განსხვავებულია, რომლის ფასს განსაზღვრავს მმართველი საბჭო.

2.4. პოლიტიკოსს უფლება აქვს ისარგებლოს პორტალის მიერ
შემოთავაზებული ყველა მომსახურებით.

მუხლი 3. რეფერალი

3.1. პორტალში/აპლიკაციაში ყველა წევრს აქვს უფლება მიუთითოს ე.წ
‘რეფერალი’ - ადამიანი ვინც ის დააინტერესა გირჩით.

3.2. ახლადდარეგისტრირებული წევრის მიერ გადახდილი საწევრო,
ეფერალად მითითებულ წევრს/პოლიტიკოსს, 1 წლის განმავლობაში, აესახება
მერიტოკრატიულ ქულებში.

მუხლი 4. პარტნიორი

4.1. პორტალზე რეგისტრირებულ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გახდეს
გირჩის, გირჩის პოლიტიკოსის ან გირჩის რომელიმე პროექტის
დამფინანსებელი - პარტნიორი.

4.2. ნებისმიერი დაფინანსებისთვის, წევრ პარტნიორებს ენიჭებათ
მერიტოკრატიული ქულები, რომელთაც ისინი იყნებენ სხვადასხვა ტიპის
გადაწყვეტილებების მისაღებად.

4.3 პარტნიორებს მერიტოკრატიული ქულები ერიცხებათ დაფინანსების
განხორციელების დღეს არსებული ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი
დოლარის კურსით - 1 დოლარის ცენტზე 1 მერიტოკრატიული ქულა.

4.4. მერიტოკრატიული ქულები არის გახარჯვადი, გარდა პოლიტიკოსების
ყოველთვიური სარეიტინგო სიისა.

5



4.5. ყოველი თვის ბოლოს შედგება ყველაზე მსხვილი პარტნიორის რეიტინგი.
პარტნიორების ყოველთვიური რეიტინგების გათვალისწინება ხდება
მმართველი საბჭოს დაკომპლექტების პროცესში.

მუხლი 5. კლანი

5.1. გირჩის წევრების გაერთიანება ოქლების  მიხედვით.

5.2. კლანის მიზანია შესაბამისი ტერიტორიული ერთეულის პრობლემების
გადაჭრის გზების საჯარო ლობირება.

5.3. კლანის წევრი შეიძლება გახდეს პორტალის წევრი ან პოლიტიკოსი,
რომელსაც პორტალზე მონიშნავს შესაბამის ტერიტორიულ ერთეულს -
საარჩევნო ოლქს.

5.4. წევრს შეუძლია იყოს მხოლოდ 1 კლანის წევრი.

5.5. კლანის ფუქნციონირების შინაგანაწესს და ლიდერის შერჩევის მექანიზმებს
განსაზღვრავს კლანი.

მუხლი 6. ფრაქცია

6.1. კონკრეტული თემ(ებ)ის ლობირების მიზნით შექმნილი გირჩის წევრების
გაერთიანებას ეწოდება ფრაქცია.

6.2. ფრაქციის მიზანია კონკრეტული თემის/საკითხის საჯარო ლობირება.

6.3. ფრაქციის წევრი შეიძლება გახდეს გირჩის პორტალის წევრი ან
პოლიტიკოსი, რომელიც მხარს უჭერს კონკრეტული ფრაქციის შექმნის მიზანს.

6.4.  წევრს შეუძლია იყოს ორი ან მეტი ფრაქციის წევრი.

6.5. ფრაქციების შიდაგანაწეს და ლიდერების შერჩევის მექანიზმებს
განსაზღვრავს ფრაქცია.
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მუხლი 7. მმართველი საბჭო

7.1. გირჩის მმართველი საბჭო წარმოადგენს გირჩის პლატფორმის
საქმიანობის განმსაზღვრელ და ზედამხედველ ორგანოს, რომელიც
უზრუნველყოფს ფინანსური, საოპერაციო და ადმინისტრაციული საკითხების
გადაწყვეტას.

7.2. მმართველი საბჭოს წევრი შეიძლება გახდეს გირჩის ნებისმიერი წევრი,
გარდა სხვა პოლიტიკური პარტიის პოლიტიკოსის ან მმართველი საბჭოს
წევრისა.

7.3. მმართველი საბჭო დაკომპლექტდება 18 წევრისგან:

• მმართველი საბჭოს არჩევნების დღეს პოლიტიკოსთა რეიტინგში პირველ
3 ადგილზე გასული პოლიტიკოსი;
• ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ჯამური დაფინანსების მოცულობის
მიხედვით, პირველ 3 ადგილზე გასული პარტნიორი;
• ბოლო 1 წლის განმავლობაში ჯამური რეფერალების რაოდენობის
მიხედვით, პირველ 3 ადგილზე გასული რეფერალი (საბჭოში უკვე მოხვედრილი
პოლიტიკოსების ან პარტნიორების გამოკლებით);
• პარტიის წევრების მიერ, დემოკრატიული ქულების საშუალებით, პირველ
3 ადგილზე გასული წევრთა დელეგატი;
• 3 ყველაზე მსხვილი კლანის მიერ ნომინირებული წევრი, რომელმაც
საკუთარ საარჩევნო ოლქში, სხვა კლან(ებ)-თან შედარებით, პროცენტულად,
მიიიღო ყველაზე მეტი ხმა (საბჭოში უკვე მოხვედრილი პოლიტიკოსების ან
პარტნიორების გამოკლებით);
• 3 ყველაზე მსხვილი ფრაქციის მიერ ნომინირებული წევრი (საბჭოში უკვე
მოხვედრილი პოლიტიკოსების ან პარტნიორების გამოკლებით).

7.4. მმართველი საბჭო აირჩევა 1 წლის ვადით, დეკემბრის თვის პირველ შაბათს
და უფლებამოსილი ხდება 1 იანვრიდან.

7.5. მმართველი საბჭოდან წევრის გასვლის შემთხვევაში, ვაკანტური პოზიცია
ივსება, იმავე კრიტერიუმით შერჩეული მომდევნო კანდიდატით.

7.6. მმართველი აბჭოს რიგითი სხდომა მოიწვევა არანაკლებ ერთ თვეში
ერთხელ საბჭოს თავჯმდომრის მიერ, ხოლო რიგგარეშე სხდომა შეიძლება
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ჩაინიშნოს საბჭოს თავმჯდომრის ან 3 წევრის ინიციატივით.

7.7. მმართველი საბჭოს გადაწყვეტილებას იღებს სრული შემადგენლობის
უმრავლესობით, გარდა საწევრო შენატანთა ღირებულების და მოქმედების
ვადის განსაზღვრისა. გამონაკლის შემთხვევაში, გადაწვეტილება მიიღება,
სრული შემადგენლობის 3/4 წევრთა თანხმობით.

7.8. მმართველი საბჭოს უფლება-ვალდებულებები:

• წლიური ბიუჯეტის დამტკიცება და მისი შესრულების ზედამხედველობა;
• წევრთა და პოლიტიკოსთა საწევრო შენატანების ოდენობის განსაზღვრა
და შეგროვებული თანხების განკარგვა;
• გირჩის საერთო ციფრული რესურსების მართვა (ფბ გვერდი, ფბ
ჯგუფები, YouTube არხი, Instagram, სხვა);
• პორტალის გაიდლაინით განსაზღვრული საკითხების გადაჭრა;
• გირჩის აღმასრულებელი დირექტორის უფლებამოსილებების
განსაზღვრა;
• გირჩის აღმასრულებელი დირექტორის შერჩევა, დანიშვნა და
განთავისუფლება;
• საარჩევნო კამპანიის მენეჯერის და სტრატეგიის დამტკიცება;
• მმართველი საბჭოს, აღმასრულებელი დირექტორის, კამპანიის
მენეჯერის, პოლიტიკოსის ან წევრის მიერ წარმოდგენილი პროექტების
განხილვა;
• სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობა;
• მმართველი საბჭოს საქმიანობის ანგარიშვალდებულების და
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა.

7.9. მმართველი საბჭო პირველივე სხდომაზე ირჩევს საბჭოს თავმჯდომარეს,
რომლიც:
• იწვევს მმართველი საბჭოს რეგულარულ/რიგგარეშე სხდომას;
• განსაზღვრავს მოწვეული სხდომის დღის წესრიგს;
• წარმართავს სხდომას დღის წესრიგის შესაბამისად;
• ადგენს და აქვეყნებს სხდომის შემაჯამებელ ოქმს.

7.10. მმართველი საბჭოს შეხვედრები არის საჯარო პორტალის/აპლიკაციის
წევრებისთვის და მათი ტრანსლირება მოხდება გირჩის წევრების FB ჯგუფში.
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7.11. გამონაკლის შემთხვევებში, მმართველი საბჭოს შეხვედრის
დახურვისთვის საჭიროა , საბჭოს  3/4-ის თანხმობა.

7.12. მმართველ საბჭოს უნდობლობის საკითხი დღის წესრიგში დგება
წევრების 10 პროცენტის ან მმართველი საბჭოს 3 წევრის ინიციატივით, რაზეც
საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება წევრების უბრალო უმრავლესობის
თანხმობით, დემოკრატიული ქულების გამოყენებით.

მუხლი 8. პორტალი/აპლიკაცია

8.1 გირჩის პორტალი/აპლიკაცია საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მსურველს,

ჩაერთოს პოლიტიკურ პროცესში, აირჩიოს გირჩის პოლიტიკოსები,

ჩამოყალიბდეს თავისუფლების იდეის აქტიურ გამავრცელებლად, წინა პლანზე
წამოწიოს და მოახდინოს იმ იდეების ლობირება, რომლებიც მისი აზრით
ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალურია.  პორტალის/აპლიკაციის
მომხმარებელს სურვილის შემთხვევაში შეუძლია იქცეს პოლიტიკოსად,

რომელიც იქნება გირჩის კანდიდატი რომელიმე არჩევით პოლიტიკურ
თანამდებობაზე. ასევე, მას შეუძლია გახდეს გირჩის მმართველი საბჭოს წევრი
და მონაწილეობა მიიღოს შიდაპარტიული გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში. პორტალის/აპლიკაციის შიგნით წარმატების გასაზომად
გამოიყენება დემოკრატიული და მერიტოკრატიული ქულები, რომლებიც ან
უნდა გამოიმუშაო ან სხვებმა უნდა მოგანიჭონ.

8.2. გირჩის პორტალზე გადაწყვეტილებები მიიღება დემოკრატიული და
მერიტკორატიული ქულებით.

8.3. პოლიტიკოსთა საერთო რეიტინგის განსაზღვრისას, მხედველობაში
მიიღება თითოეული ქულის ტიპით განსაზღვრულ რეიტინგში დაკავებული
პოზიციების საშუალო არითმეტიკული.

8.4. თანაბარი საერთო რეიტინგის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება
დემოკრატიულ და მერიტოკრატიულ რეიტინგებში მიღემული ქულათა
შეწონილი წილების მაღალი საშუალო არითმეტიკული მაჩვენებლის მქონე
პოლიტიკოსს. საშუალო არითმეტიკულის თანავარი მაჩვენებლის შემთხვევაში,

უპირატესობა ენიჭება დემოკრატიულ რეიტინგში მიღებულ ადგილს.
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8.5. ორივე ტიპის ქულა გამოიყენება ცალკე ან ერთმანეთთან კომბინაციაში
სხვადასხვა გადაწყვეტილებებისთვის ამ წესდებით დადგენილი წესით.

8.6. ყოველი თვის ბოლო დღეს შედგება თვის ყველაზე აქტიური
პოლიტიკოსების და პარტნიორების რეიტინგი.

8.7. საარჩევნო პროპორციული სიის შედგენისას, პოლიტიკოსს ეზღუდება
მონაწილეობის მიღება თუ ბოლო 3 თვის განმავლობაში არ მონაწილეობს
რეიტინგის ფორმირებაში.

8.8. წევრების მიერ ეიტინგის/სიის ფორმირების პროცესი არის მიმდინარე და
საჯარო.

8.9. წევრს უფლება აქვს პორტალზე/აპლიკაციაზე განთავსებული მისი საჯარო
პროფილი იყოს ანონიმური.

9. პორტალის/აპლიკაციის გაიდლაინი

9.1. პორტალის გაიდლაინით განისაღვრება პორტალზე/აპლიკაციაზე
მომხმარებლების რეგისტრაციის და ვერიფიკაციის პირობები, საწევროთა
ღირებულები.
9.2. გაიდლაინით ასევე ხდება საწევრო შენატანების თვეების მიხედვით და
საწევროს მოქმედების ვადა აწევროს ფასდაკლების განსაზღვრა, თვეების
მიხედვით და დემოკრატიული და მერიტოკრატიული ქულების ერთეულის და
მათი წონის განსაზღვრა.

10. წესდების ცვლილება

10.1. წესდების ცვლილების ინიციირება შესაძლებელია წევრების 10

პროცენტის ან მმართველი საბჭოს 3 წევრის ინიციატივით, რომელიც უნდა
დამტკიცდეს მმართველი საბჭოს უბრალო უმრავლესობით.

10.2. ინიციირებული ცვლილება უნდა დაამტკიცონ წევრებმა რეფერენდუმზე
უმრავლესობით, რომელიც გამოიხატება დემოკრატიული და
მერიტოკრატიულ რეიტინგებში წევრთა უბრალო უმრავლესობის თანხმობით.
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10.3. იმ შემთხვევაში თუ დემოკრატიული და მერიტოკრატიული წევრების
პოზიციებს შორის არ არსებობს კონსენსუსი, გადაწყვეტილება მიიღება
მმართველი საბჭოს 3/4 წევრთა თანხმობით.

10.4. დაუშვებელია წესდების პრეამბულის ცვლილება.

გარდამავალი დებულებები:

• წესდების დამტკიცებისა და დროებითი მმართველის საბჭოს არჩევის
მიზნით შეიქმნება FB ჯგუფი - “გირჩები”.
• გირჩის პირველი მმართველი საბჭო იქნება დროებითი, ამ წესდებით
სრულფასოვანი საბჭოს არჩევამდე.

• დროებით მმართველი საბჭო შედგება უბრალო დემოკრატიული წესით
არჩეული 18 წევრისგან.
• მმართველი საბჭოს არჩევამდე, განისაზღვრება დროებითი საწევრო, 20
ლარის ოდენობით.
• დროებითი მმართველი საბჭოს არჩევისთანავე, დროებითი საწევრო
შენატანი შეიცვლება არჩეული საბჭოს მიერ განსაზღვრული საწევრო
შენატანით.
• დროებით მმართველ საბჭოს უფლებამოსილება შეუწყდება 2021 წლის
31 დეკემბერს, ხოლო მომდევნო საბჭო უფლებამოსილი გახდება - 2022 წლის 1
იანვრიდან.
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