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საარჩევნო პროგრამა 

 

 

მოვდივართ, რომ გემსახუროთ! 

 

 

 

 

 



 

საქართველოს ხელისუფლების მიერ 8 წლის განმავლობაში 

გატარებულმა საშინაო და საგარეო პოლიტიკამ, 

ერთპარტიულმა მმართველობის სისტემამ, ნულოვანი 

ტოლერანტობის პრიორიტეტმა, ქვეყანაში შექმნა 

ავტორიტარული სახeლმწიფო სისტემა, რომელიც ნამდვილად 

არ წარმოადგენს ქართველი ხალხის არჩევანს და შორსაა 

ევროპული ღირებულებებისაგან. მართვაში დაშვებულმა 

შეცდომებმა მოგვიტანა არსებული ვითარება: დაკარგული 

ტერიტორიები, პარტოკრატიული მართვის სისტემა, 

შეზღუდული პოლიტიკური თავისუფლება, კონტროლირებადი 

მედია სივრცე. ბოლო პერიოდში ქართულ პოლიტიკურ 

სივრცეში შემოსულმა განუსაზღვრელმა ფინანსურმა 

რესურსებმა ეს მდგომარეობა უფრო მეტად დაამძიმა. 

ოპოზიციურ სპექტრში გაქრა იდეოლოგიური მისწრაფებები, 

რაც ფინანსურმა მოტივაციამ ჩაანაცვლა. შეიქმნა ორი 

ძალაუფლებისათვის მებრძოლი პოლუსი, რომელთა მთავარი 

მიზანი ხელისუფლებაში მოსვლა ან მისი შენარჩუნებაა. ამგვარ 

პოლიტიკურ განლაგებას არაფერი საერთო არ აქვს 

მრავალპარტიულობასთან და ქვეყნის ევროპული 

განვითარების გზასთან. მოძრაობა „სამართლიანი 

საქართველოსთვის“ წარმოადგენს კონკრეტულ სამოქმედო 

პროგრამას, რომლის განხორციელება შეაჩერებს პოლიტიკურ 

და ეკონომიკურ კრიზისს და შესაძლებელს გახდის სწრაფვას 

ევროპული ინტეგრაციისაკენ, რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკისა 



და სოციალური პოლიტიკის  სწორ განვითარებას, რეგიონალურ 

სტაბილურობას და  ქვეყნის უსაფრთხოებას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საპარლამენტო რესპუბლიკა და დემოკრატიული კონრტოლის 

მექანიზმები ჩვენი გეგმაა. 

სახელმწიფო მართვის საპარლამენტო სისტემა არის გარანტია: 

-ქვეყანაში ავტორიტარიზმისა და ერთპიროვნული მმართველობის -

თავიდან აცილების; 

-სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური პარტიების 

განვითარების; 

-პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევის; 

-სტაბილური და დემოკრატიული მმართველობის ჩამოყალიბების; 

-ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის; 

-კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარების და საქართველოს 

გაერთიანების; 

-საპარლამენტო მმართველობის პირობებში დაბალ პროცენტიანი (2%) 

ბარიერის დროს პარლამენში აირჩევა ყველა ძირითადი პოლიტიკური 

პარტია, რომელიც რეალურად გამოხატავს ხალხის გარკვეული ნაწილის 

ნებას. ასეთი პოლიტიკური ძალები ორგანულად იქნებიან 

დაინტერესებული სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების 

ჩატარებით.  

-დამოუკიდებელი პოლიტიკური პარტიების კონკურენცია ქმედითი 

საშუალებაა, რათა გამოირიცხოს ხალხისათვის საზიანო 

გადაწყვეტილებების მიღება. 

-საპარლამენტო მოწყობის პირობებში შეიქმნება პარლამენტისადმი 

ანგარიშ ვალდებული აღმასრულებელი ხელისუფლება-მთავრობა.  

სახელმწიფოს მმართვის აღნიშნული მოდელი უზრუნველყოფს 

-ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დაცვას; 



-გამორიცხავს ხელისუფლების უზურპაციის შესაძლებლობას; 

-კერძო საკუთრების ინსტიტუტის და მეწარმეობის მმართველი ჯგუფის 

წნეხისაგან განთავისუფლებას; 

-ქვეყანაში დაამკვიდრებს კანონის უზენაესობას და სამართლიანობას; 

-დაბალანსებული საშინაო და საგარეო პოლიტიკის გატარებას, 

რეგიონალურ სტაბილურობას, დენოკრატიული ინსტიტუტების 

განვითარებას და ქვეყნის უსაფრთხოებას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჩვენი საგადასახადო პოლიტიკა 

-გაუქმდება  დ. ღ. გ-ს გადახდის აუცილებლობა საბაჟოზე, მეწარმეებს ამ 

გადასახადის გადახდა მოუწევთ პროდუქციის  რეალიზაციის შემდგომ. 

-აღმოიფხვრება ბიზნესის დატერორება პოლიტიკური დაკვეთებით; 

-სამართალდარღვევებზე პასუხისმგებლობა ძირითადად ფინანსური 

სანქციებით განისაზღვრება; 

-ჩამოყალიბდება საგადასახადო დავების განხილვის;   

-სპეციალიზირებული სასამართლო, შეიზღუდება მეწარმეთა სარჩელის 

განხილვის ვადები. 

 

ჩვენი საბიუჯეტო პოლიტიკა 

ჩვენი საბიუჯეტო პოლიტიკა მიმართულია განათლების, სოფლის 

მეურნეობის, ჯანდაცვისა და სოციალური სისტემის განვითარებისაკენ. 

-აღნიშნული მიზნის მისაღწევად განათლებისა და მეცნიერების 

დაფინანსება გაიზრდება ერთ მილიარდ ლარამდე; 

-სოფლის მეურნეოიბის იმფრასტრუქტურის დაფინანსება გაიზრდება 

ერთ მილიარდ ლარამდე; 

-ჯანდაცვისა და სოციალური სისტემის დაფინანსება გაიზრდება ერთ 

მილიარდ ლარამდე; 

-შემცირდება თავდაცვის სექტორის დაფინანსება მთლიანი შიდა 

პროდუქტის (2%)-მდე; 

-შემცირდება სხვა ძალოვანი სტრუქტურების დაფინანსება მთლიანი 

შიდა პროდუქტის (2%)-მდე; 

 



ჩვენი მონეტარული პოლიტიკა 

-გაერთიანდება ეროვნული ბანკი და ფინანსური ზედამხვედელობის 

საგენტო; 

-გაძლიერდება მონეტარული პოლიტიკის ფინანსური სექტორის 

საზედამხედველო ფუნქციები; 

-გაერთიანებული ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის მთავარი 

ამოცანა იქნება დაბალი ინფლაციის შენარჩუნება. 

 

 

ქვეყნის ინფრასtუქტურის განვითარება  

ჩვენი პრიორიტეტია 

ინფრასტრუქტურის დაფინანსების ჩვენი პრიორიტეტებია: 

 

-გაზიფიკაცია და განათება; 

-ტრანსპორტი და გზები; 

-წყალმომარაგება, საკანალიზაციო სისტემა და დასუფთავება. 

 

 

გაზიფიკაცია და განათება-თბილი და განათებული ქვეყანა! 

 

გაზი უნდა მივიდეს: 1. ქალაქებში;  2. ტურისტულ და რაიონულ 

ცენტრებშi;  3. დაბებსა და სოფლებში. 



უნდა განათდეს:1. ქალაქები და საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები;  2. 

ტურისტული და რაიონული ცენტრები;  3.სახელმწიფო მნიშვნელობის 

გზები. 

 

 

ტრანსპორტი-მივიდეთ ყველგან! 

 

ჩვენი ამოცანაა მთელი ქვეყნის დაფარვა ხელმისაწვდომი 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით: 

-დაბებისა და სოფლების დაკავშირება რაიონულ ცენტრთან; 

-რაიონული ცენტრის დაკავშირება რეგიონალურ ცენტრთან; 

-რეგიონალური ცენტრის დაკავშირება დედაქალაქთან. 

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურა-უკეთესი გზით 

მივიდეთ ყველგან! 

 

ჩვენი პრიორიტეტია გზების მშენებლობა: 

1. საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები: 

2. სახელმწიფო და ტურისტული მნიშვნელობის გზები: 

3. რაიონული მნიშვნელობის გზები: 

4. დაბებისა და სოფლის შიდა გზები: 

 



წყალმომარაგება და დასუფთავება- სუფთა 

წყალი და სუფთა გარემო! 

 

ჩვენი პრიორიტეტი იქნება წყალმომარაგების, საკანალიზაციო 

სისტემების და დასუფთავების პრობლემების მოგვარება: 1.ქალაქებში;  

2.ტურისტულ ზონებში;  3.რაიონულ ცენტრებში;  4 . დაბებსა და 

სოფლებში. 

 

 

სოციალური სამართლიანობა ჩვენი არჩევანია 

ჩვენი სოციალური პოლიტიკა ეფუძვნება სოციალური სამართლიანობის 

პრინციპს, საზოგადოების ყველა ფენისათვის სამართლიანი სოციალური 

გარემოს ჩამოყალიბებისათვის ზრუნვას.  

ჩვენი სოციალური პრიორიტეტებია: 

-კომუნალური გადასახადების შემცირება: 

გაზის ტარიფი 10 თეთრით შემცირდება  

დენზე მიბმული გადასახადი მოიხსნება, წყლის და საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების გატანის ტარიფები ძველ ნიშნულზე დაბრუნდება. 

-ევრო საბჭოს მოთხოვნის შესაბამისად მიღებული იქნება კანონი 

„შრომის ბაზარზე ასაკობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ“ 

-საჯარო სამსხურიდან დათხოვნილი ომისა და ტერიტორიული 

მთლიანობისათვის მებრძოლ ვეტერანებისათვის 22 ლარიანი კონპესაცია 

საარსებო მინიმუმადე გაიზრდება. 



-საჯარო სამსხურიდან დათხოვნილი შრომის უნარიანი ვეტერანების 

(არასაპენსიო ასაკის) სურვილის შემთხვევაში საჯარო სამსხურებში 

აღდგენა სავალდებულო გახდება. 

-ვეტერანთა ყველა კატეგორია უზრუნველყოფილი იქნება სამედიცინო 

დაზღვევის სრული პაკეტით. 

-სახელმწიფოს მიერ დაზარალებული მეანაბრეებისათვის 

დასაბრუნებელი თანხები აღიარებულ იქნება შიდა ვალად. 

-აღიარებული შიდა ვალის ანგარიშში სახელმწიფოს მიერ 

დაზარალებული მეანაბრეებისათვის უსასყიდლოდ (გაყიდვის 

უფლებით) გაიცემა ვაუჩერები, რომელთა გამოყენება შესაძლებელი 

იქნება მხოლოდ ახლად გახსნილი სამრეწველო საწარმოების 

საჭიროებისათვის, სახელმწიფო ქონების საარენდო - საპრივატიზაციო 

თანხებად და ამ საწარმოების ფუნქციონირების დროს წარმოშობილი 

საგადასახადო დავალიანების დასაფარავად. 

 

 

განათლების სისტემაზე ზრუნვა  

ჩვენი მთავარი ამოცანაა 

-გაიზრდება მასწავლებელთა ხელფასები მათ შორის 

არასერტიფიცირებულ მასწავლებლებზე და შეადგენს მინიმუმ 700 ლარს. 

-სკოლანდელი აღზრდის დაწესებულებებში გაუქმდება სავალდებულო 

გადასახადი. 

-გაუქმდება ყოველწლიური გამოცდები საჯარო სკოლებში მე-9 

კლასამდე. 



-უზრუნველყოფილი იქნება ყველა საჯარო სკოლის ტექნიკური 

აღჭურვა. 

-უზრუნველყოფილი იქნება ყველა პედაგოგის სამედიცინო დაზღვევა. 

-აიკრძალება მანდატურების დანიშვნა საჯარო სკოლების 

ადმინისტრაციაში. 

-უზრუნველყოფილი იქნება საჯარო სკოლების სწავლების პროცესში 

ერთი და იგივე სახელმძღვანელოების გამოყენება. 

-საჯარო სკოლებში აღდგება ქალი მასწავლებლებისათვის ორ წლიანი 

დეკრეტული შვებულებები, რომლის პერიოდში მათ შეუნარჩუნდებათ 

ანაზღაურების სრული ოდენობა. 

-გაუქმდება უმაღლეს სასწავლებლებში შემოღებული ჯარიმები 

განმეორებითი გამოცდებისათვის. 

-აღდგება გაუქმებული სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები: მათ 

შორის სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და სხვა პრიორიტეტული 

მიმართულების სამეცნიერო -კვლევითი სამუშაოების საწარმოებლად. 

-სავალდებულო გახდება პედაგოგების სამსახურიდან  დათხოვნის 

შემთხვევაში მათთვის ფულადი კომპენსაციის გაცემის საკითხი. 

 

 

ჩვენი პრიორიტეტები ჯანდაცვის სფეროში: 

ჯანდაცვის ეკონომიკა ემყარება: საკუთრებისა და დაფინანსების 

სამართლიან ფორმას, სახელმწიფო დაფინანსებას, კერძო სადაზღვევო 

სისტემის განვითარებას და რეალურ ფასებზე ორიენტაციას. 

 



ჯანდაცვის გრძელვადიანი დაგეგმარებისათვის საჭიროა ინფორმაცია 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და სისტემის მუშაობის 

შესახებ. 

-აუცილებელია ჯანდაცვის სისტემის აღდგენა და ინფორმაციის  

ღირებულების გათვალისწინება ჯანდაცვის ბიუჯეტში. 

-უდიდესი როლი ენიჭება პროფილაქტიკური ჯანდაცვის ცენტრების 

ფუნქციონირებას, ასეთი ცენტრების არსებობა მიზნად ისახავს 

მოსახლეობის უფასო დისპანსერიზაციას, დაავადების ადრეულ 

სტადიაზე გამოვლენას და შესაბამისი პრევენციული ზომების გატარებას. 

-უზრუნველყოფილი იქნება მოსახლეობის სახელმწიფო დაზღვევა 

საბაზისო პაკეტით. 

-აღდგენილიიქნება სოფლის ამბულატორიები და პოლიკლინიკები. 

-გადაიარაღდება ამბულატორიების და პოლიკლინიკების 

ლაბორატორიული ქსელები. 

-გაიზრდება სამედიცინო პერსონალის შრომითი ანაზღაურება მათ 

შორის ექიმების ხელფასები 800 ლარამდე 

-დიდ ქალაქებში ფუნქციონირებას დაიწყებს უფასო მუნიციპალური 

საავადმყოფო სოციალურად დაუცველი ფენისათვის. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ქვეყნის უსაფრთხოება ჩვენი მთავარი 

ზრუნვის საგანია 

თავდაცვის პოლიტიკის და უსაფრთხოების სისტემის 

სრულყოფისათვის, მწყობრი პოლიტიკის და ჯანსაღი სამხედრო-

სამოქალაქო ურთიერთობისათვის აუცილებლად მიგვაჩნია შემდეგი 

პროგრამული მოქმედებების განხორციელება: 

-სამხედრო და უსაფრთხოების სისტემებზე სამოქალაქო კონტროლის, 

დემოკრატიულობის ხარისხის ამაღლება, რაც გულისხმობს ცალკეულ 

ძალოვან უწყებებში საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფების 

(საბჭოების) რეალურ ამოქმედებას, როგორც სამხედრო- სამოქალაქო 

ურთიერთობების განვითარების აუცილებელი ფორმატი. 

-თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის უპირობო გამიჯვნა. 

თავდაცვის  სამინისტროს სრულ სამოქალაქო სტრუქტურად 

ჩამოყალიბება. გენ  შტაბის ბაზაზე ჯარების რესტრუქტურიზაციის 

დამთავრების შემდგომ გაერთიანებული შტაბების სარდლობის შექმნა. 

-ეროვნული უშიშროების  საბჭოს სრული  რეორგანიზაცია. ეროვნული 

უშიშროების საბჭოს როლის და ფუნქციის განსაზღვრა. ეროვნული 

უშიშროების საბჭოს პრემიერისადმი დაქვემდებარება და უსაფრთხოების  

სისტემის ჩამოყალიბება. 

-შ. ს. ს-დან უშიშროების ფუნქციის მატარებელი დანაყოფების გამოყვანა 

და მის ბაზაზე კონტრდაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტის შექმნა. 

-ეროვნული უშიშროების საბჭოს დაქვემდებარებაში ძალოვან უწყებათა 

ხელმძღვანელების კომიტეტის შექმნა, რომლის მთავარი ფუნქციაც 

იქნება აღნიშნულ სტრუქტურათა სრული კორდინირების 

განხორციელება. 



-კონტდაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის ძალოვანი 

უწყებების  ოპერატიული  უზრუნველყოფის ფუნქციის განსაზღვრა და 

კანონში ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების შესახებ შესაბამისი 

საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება. 

-პარლამენტში მოქმედი ე. წ.  „ნდობის ჯგუფის“უფლებამოსილების 

გაძლიერება, მათთვის სამხედრო და უსაფრთხოების სისტემაზე 

მონიტორინგის უფლების დაკანონება. 

-პოლიტიკური დევნის ბერკეტების გაუქმება. 

-დაზვერვის სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის დაფინანსების 10-ჯერ 

გაზრდა. 

-სრულად პროფესიულ არმიაზე გადასვლა. 

-ომით ტერიტორიების დაბრუნებაზე უარის თქმა                      

აღნიშნული მოქმედებათა განხორციელების შედეგად შესაძლებელი 

გახდება უსაფრთხოების ისეთი პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც 

სათანადოდ უპასუხებს საფრთხეებს, რისკებს და გამოწვევებს. ქვეყანას 

აარიდებს შიდა დესტრუქციულ ქმედებებს და გარეშე ძალთა ძალოვან 

ჩარევებს. 

 

 

ჩვენი არჩევანია დამოუკიდებელი სასამართლო 

 

-გავაუმჯობესებთ სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის 

ხარისხს ევროპული სტანდარტების შესაბამისად და გავზრდით 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა თანამდებობაზე დანიშვნის 

ვადას საპენსიო ასაკამდე. 



-შევცვლით არსებულ პრაქტიკას უზენაესი სასამართლოს ყველა 

მოსამართლის პრეზიდენტის მიერ დანიშვნის შესახებ და იუსტიციის 

უმაღლეს საბჭოს გადავცემთ მოსამართლეთა კანდიდატურების 

წამოყენების უფლებამოსილებას. 

-გავაუქმებთ მოსამართლეთათვის საცდელი ვადის განსაზღვრის წესს, 

რომელიც საფრთხეს უქმნის მოსამართლეების დამოუკიდებლობას. 

 

 

ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ემყარება 

ქართველი ხალხის არჩევანს 

საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ ქართველმა ხალხმა მტკიცედ 

გამოხატა თავისი ერთგულება თავისუფლებისა და დემოკრატიის 

იდეალებისადმი. ევროპასთან ინტეგრაციის სურვილი ეს ერთადერთი 

სწორი არჩევანია ჩვენი შემდგომი უსაფრთხო არსებობისა და 

კეთილდღეობისათვის. ეს არჩევანი საქართველოს ეროვნული 

უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის ჩვენი გეგმის პრიორიტეტებს 

წარმოადგენს. 

ჩვენ განვახორციელებთ ღია, სტაბილურ, მეგობრულ პოლიტიკას 

მეზობელი სახელმწიფოებისადმი, როგორც სანდო, სტაბილური და 

სასურველი პარტნიორი, მხოლოდ პოზიტიურ წვლილს შევიტანთ 

რეგიონალურ უსაფრთხოებაში. 

საშინაო და საგარეო პოლიტიკის სწორი წარმართვით, ჩვენ აღვადგენთ 

ჩვენი მოკავშირეების ნდობას. გავაფართოებთ და გავაღრმავებთ ჩვენს 

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ კავშირებს. 

 



ჩვენ უზრუნველყოფთ: 

-სიტყვის და მედიის თავისუფლებას; 

-დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობას; 

-სამართლიანი არჩევნების სისტემის შექმნას; 

-დამოუკიდებელი სასამართლოს შექმნას; 

-ადამიანის უფლების დაცვას; 

-შეიარაღებული ძალების სწორ აღმშენებლობას; 

-სწორი სამეზობლო და საგარეო პოლიტიკის წარმოებას. 

 

ჩვენ არ დავუშვებთ ინტეგრაციის თემით 

კონტპროდუქტიულ სპეკულაციას! 

საგარეო პოლიტიკის მთავარი ამოცანაა მეზობლებთან დიალოგის 

წარმართვა, რასაც გადმწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი სახელმწიფოს 

არსებობისათვის, საქართველოს გაერთიანებისათვის, საერთაშორისო 

სისტემაში უსაფრთხო და ღირსეული ადგილის დასამკვიდრებლად. 

-ვაწარმოებთ რეალისტურ, დაბალანსებულ პოლიტიკას და აღვადგენთ 

კულტურულ და ეკონომიკურ კავშირებს. 

 

 

 

 

 



კონფლიქტების მოგვარება 

შასაძლებელია თანაცხოვრების 

ღირსეული პირობების შექმნით 

ჩვენ უარს ვამბობთ ძალის გამოყენებით კონფლიქტების მოგვარებაზე; 

გვინდა გაერთიანება და აფხაზ და ოს ხალხთან ერთად თანაცხოვრება; 

უნდა ვიპოვოთ საერთო ენა აფხაზებთან და ოსებთან; 

საქართველო, მათ შორის, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ვერ იარსებებს 

აფხაზების და ოსების გარეშე; 

ჩვენ უნდა შევქმნათ ქართველებისა და აფხაზების, ქართველებისა და 

ოსების ერთად ცხოვრების ღირსეული პირობები. 

პირველი ნაბიჯი ამ გეგმის განსახორციელებლად უნდა იყოს ახალგორის 

და გალის რაიონების და კოდორის ხეობის დემილიტარიზაცია; 

დევნილების უსაფრთხო დაბრუნება; 

მხოლოდ საერთაშორისო პოლიციური ძალების  კონტროლის დაწესება; 

საერთაშორისო ეგიდით ერთობლივი ეკონომიკური პროექტების 

განხორციელება. 

 

 

 


