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I. ძირითადი მიგნებები
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ ქართული პოლიტიკური პარტიების 2021 წლის
დაფინანსების საკითხები შეისწავლა. მთავარი აქცენტი გაკეთდა 17 პარტიაზე, რომელიც 2021
წლის მდგომარეობით ან სახელმწიფო დაფინანსებას იღებდა ან იმავე წელს მინიმუმ 100,000
ლარის შემოსავალი მოიზიდა. ანგარიშში გამოკვეთილი მიგნებები ძირითადად ეყრდნობა 17
პოლიტიკური პარტიის მიერ წარდგენილი ფინანსური დეკლარაციების შესწავლის შედეგებს და
წლის განმავლობაში მიმდინარე შესაბამისი პროცესების, მათ შორის ფინანსების გამჭვირვალობისა
და მასზე ზედამხედველობის კუთხით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაწეული საქმიანობის
ანალიზს.
2021 წელს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კუთხით ერთი მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო
ცვლილება განხორციელდა. კერძოდ, 2022 წლის 1 თებერვალს ძალაში შესული ცვლილებების
მიხედვით, პოლიტიკური პარტია კარგავს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების
მიღების უფლებას, თუ ამ პარტიის წარდგენით არჩეულ საქართველოს პარლამენტის წევრთა
ნახევარს ან ნახევარზე მეტს ვადამდე შეუწყდა პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება. გარდა
ამისა, პარტია შესაბამისი მომდევნო 6 კალენდარული თვის საბიუჯეტო დაფინანსებას ვერ მიიღებს,
თუ მისი წარდგენით არჩეულ საქართველოს პარლამენტის წევრთა ნახევარზე მეტი პარლამენტის
შესაბამისი წინა მორიგი სესიის განმავლობაში არასაპატიო მიზეზით არ დაესწრება პარლამენტის
მორიგი პლენარული სხდომების ნახევარზე მეტს. ეს ცვლილებები უარყოფითად შეფასდა, როგორც
„ეუთო/ოდირის”, ისე ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ. აღნიშნული
ცვლილებებით, ორმა პარტიამ - „საქართველოს ლეიბორისტულმა პარტიამ” და პარტიამ „ლელო
საქართველოსათვის”, სახელმწიფო დაფინანსების მიღების უფლება დაკარგა.
პარტიების მიერ, როგორც ჯამურად მიღებული შემოსავლების, ისე გაწეული ხარჯების (თითოეული
დაახლოებით 40 მლნ იყო) თითქმის ორი მესამედი მმართველ პარტიაზე - „ქართული ოცნება
- დემოკრატიული საქართველო” მოდიოდა, რაც პარტიებს შორის ფინანსების უკიდურესად
არათანაბარ გადანაწილებაზე მიუთითებს.
პოლიტიკური პარტიების მიერ ჯამურად მიღებული შემოსავლების 63% კერძო შემოწირულებებზე
მოდიოდა, 32% – სახელმწიფო დაფინანსებაზე, 5% კი – სხვა ტიპის შემოსავალზე, მათ შორის,
კომერციული ბანკიდან მიღებულ სესხზე. საარჩევნო წელს, როგორც წესი, პარტიების შემოსავლებში
კერძო შემოწირულებების დიდი წილი უკავია ხოლმე, 2021 წელს კი საქართველოში მუნიციპალიტეტის
ორგანოთა არჩევნების ჩატარდა.
მიუხედავად იმისა, რომ პარტიების ჯამური ფინანსების უდიდეს ნაწილს კერძო შემოწირულებები
წარმოადგენდა, ბევრი პარტიისთვის საბიუჯეტო დაფინანსება შემოსავლის ძირითადი წყარო იყო.
17-მა პარტიამ ჯამში დაახლოებით 27 მლნ ლარის ოდენობის ფულადი და არაფულადი
შემოწირულება მიიღო, რომლის 72% მმართველმა პარტიამ მიიღო. მიღებული შემოწირულებების
96% ფიზიკური პირების მიერ იქნა განხორციელებული, 4% კი - იურიდიული პირების მიერ. ქართული
პოლიტიკური პარტიები ტრადიციულად მსხვილ დონორებზე არიან დამოკიდებულები და მცირე
შემომწირველების წილი, როგორც წესი, უმნიშვნელოა.
სხვა წლების მსგავსად, ამჯერადაც აქტუალური იყო პოლიტიკური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევები
და მათზე ადეკვატური რეაგირების ნაკლებობა. როგორც აღმოჩნდა, მმართველი პარტიის
შემომწირველმა იურიდიულმა პირებმა და ფიზიკურ პირ შემომწირველებთან დაკავშირებულმა
კომპანიებმა 2021 წელს ჯამში დაახლოებით 320 მლნ ლარის ღირებულების სახელმწიფო
ტენდერები მოიგეს და 19 მლნ ლარის გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის კონტრაქტები
მიიღეს. ამ კომპანიებმა და მათთან პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებულმა შემომწირველებმა
იგივე პერიოდში 4.5 მლნ ლარამდე გაიღეს „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს”
სასარგებლოდ.
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წლების განმავლობაში მმართველი პარტიის შემომწირველებს შორის ჩამოყალიბდა რამდენიმე
მსხვილი ჯგუფი, რომელიც თითქმის ყოველ წელს „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს”
დიდი თანხებით აფინანსებს. ყველა ასეთ ჯგუფს ის ახასიათებს, რომ მასში შემავალი პირების
დიდი ნაწილი ერთსა და იმავე დღეს ან რამდენიმე დღის შუალედში წირავს მმართველ პარტიას
თანხას, რაც გარკვეულ ეჭვებს აჩენს, წინასწარ ხომ არ არის ეს კოლექტიური ქმედება ვინმეს მიერ
ორგანიზებული და სხვა პირების მეშვეობით ხომ არ ხდება შეწირვა. ქართული კანონმდებლობით,
სხვა პირის მეშვეობით შემოწირულების განხორციელება იკრძალება. 2021 წელს ასეთ მსხვილ
ჯგუფებს შორის კვლავ მოხდნენ პარტია „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს”
დამფუძნებელთან, ამავე პარტიის ყოფილ თავმჯდომარესა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან,
ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული პირები.
პოლიტიკურმა პარტიებმა ყველაზე დიდი თანხა რეკლამაზე, იჯარასა და ოფისის ხარჯებზე და
შრომის ანაზღაურებაზე გაიღეს. რეკლამაზე პარტიების მთლიანი ხარჯების ნახევარი მოდიოდა,
ოფისისა და იჯარის ხარჯზე — 21% და შრომის ანაზღაურებაზე კი — 12%. რეკლამაზე ყველაზე
მეტი - 13.3 მლნ ლარი „ქართულმა ოცნება - დემოკრატიული საქართველომ“ დახარჯა, რაც 17
პარტიის ჯამური სარეკლამო ხარჯის უდიდეს ნაწილს (70%) წარმოადგენს. რაც შეეხება რეკლამის
კატეგორიებს, ყველაზე დიდი თანხა (44%, 8.4 მლნ ლარი) გარე რეკლამაზე დაიხარჯა, შემდეგ
კი სატელევიზიო რეკლამის ხარჯი იყო 3.8 მლნ ლარით. გარე რეკლამების განთავსების ხარჯების
უდიდესი ნაწილი - 87% „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოზე“ მოდიოდა.
პარტიებმა შრომის ანაზღაურების მიზნით 4.5 მლნ ლარი დახარჯეს, რაც მათი ჯამური ხარჯების 12%
იყო. თითოეულო პარტიის მიერ შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულ ხარჯსა და მის მთლიან ხარჯებთან
მიმართებას თუ შევხედავთ, ყურადღებას მიიქცევს „პროგრესისა და თავისუფლების“ და „ახალი
პოლიტიკური ცენტრი - გირჩის“ ნულოვანი ხარჯები. გარდა ამისა, კითხვებს აჩენს „ქართული ოცნება
- დემოკრატიული საქართველოს“ და „გახარია - საქართველოსთვის“ მიერ შრომის ანაზღაურებაზე
გაწეული მცირე ხარჯები. განსაკუთრებით საყურადღებოა მმართველი პარტიის შემთხვევა,
რომელმაც ყველაზე მეტი თანხა დახარჯა წლის განმავლობაში, მაგრამ შრომის ანაზღაურებამ მისი
ხარჯების მხოლოდ 2% შეადგინა.
ქართული კანონმდებლობით პოლიტიკური დაფინანსების კანონიერებასა და გამჭვირვალობაზე
მონიტორინგის მანდატი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს აქვს მინიჭებული.
წლის განმავლობაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, გარკვეულ დარღვევებზე რეაგირებას
ახდენდა და საზოგადოებას ამის შესახებ ინფორმაციას სამართალდარღვევათა რეესტრის მეშვეობით
აწვდიდა. 2022 წლის თებერვალში აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა 2021 წლის მუნიციპალიტეტის
ორგანოთა არჩევნების ფინანსური მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში, სადაც მოცემულია უშუალოდ
საარჩევნო პერიოდში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები. ამ ანგარიშს წინ უსწრებდა
2021 წლის სექტემბერში გამოქვეყნებული მსგავსი ტიპის შუალედური ანგარიში.
2021 წლის განმავლობაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში
განსახილველად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 35 საქმე წაიღო. დამრღვევებს 2 საქმეზე
გამოეცხადათ სიტყვიერი შენიშვნა, 22 შემთხვევაში სახდელის სახით განესაზღვრათ გაფრთხილება,
ხოლო 11 საქმეზე დაეკისრათ ჯარიმა ჯამში 215,057 ლარის ოდენობით და სახელმწიფო ბიუჯეტში
თანხის გადარიცხვა 57,228 ლარის ოდენობით. კვლევის ფარგლებში შესწავლილი 17 პარტიიდან
კანონის დამრღვევთა შორის მხოლოდ ერთი - „ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი” აღმოჩნდა.
წინა წლების მსგავსად, კვლავ გამოჩნდა, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური განსაკუთრებით
არაეფექტიანი არის სავარაუდო პოლიტიკური კორუფციის შემთხვევებზე რეაგირების კუთხით.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელობა არაერთი წელია განმარტავს, რომ აუდიტის
სამსახურში პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის ფუნქცია არის შეუთავსებელი მის ძირითად
საქმიანობასთან და რეპუტაციული რისკის მატარებელია. უწყების მენეჯმენტი ასევე აღნიშნავს, რომ
არსებული მანდატის ფარგლებში სამსახურს პოლიტიკური კორუფციის შესაძლო შემთხვევების
შესწავლის ბერკეტები და რესურსები არ გააჩნია. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ასეთი ფართო
საგამოძიებო ფუნქციის ისეთი უწყების მიერ განხორციელება, რომელსაც გამოძიების წარმოების
უფლებამოსილება და რესურსი ექნება.
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II. რეკომენდაციები
•

ვინაიდან სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პოლიტიკური კორუფციის სავარაუდო შემთხვევებზე
რეაგირების კუთხით არაეფექტიანია, სასურველია, შეიქმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული
სააგენტო. ეს უწყება აღჭურვილი უნდა იყოს საგამოძიებო უფლებამოსილებებით და სხვა
საკითხებთან ერთად, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხებსაც უნდა გაუწიოს
ზედამხედველობა.

•

საჭიროა საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება, რათა პოლიტიკურმა პარტიამ არ დაკარგოს
კუთვნილი სახელმწიფო დაფინანსება, იმისდა მიუხედავად იგი საპარლამენტო მანდატებს
გამოიყენებს თუ არა, ვინაიდან პარტიის დაფინანსება მის მიერ არჩევნებზე მიღებულ შედეგებზე
უნდა იყოს დამოკიდებული და არა საპარლამენტო საქმიანობაზე.

•

ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსხვავებული სქესის
წარმომადგენელთათვის გათვალისწინებულ დანამატს იღებენ, უფრო ყურადღებით უნდა
მოეკიდონ ფინანსური დეკლარაციების შევსების საკითხს და შესაბამის ველში უნდა მიუთითონ
მიღებული თანხის ოდენობა.

•

აუცილებელია, პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება სამცხე-ჯავახეთში
ბიზნესმენებზე განხორციელებული ზეწოლის სავარაუდო ფაქტზე.

•

სასურველია, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა წლიურ ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტში
ჩაამატოს ცალკე ფორმა, სადაც პარტიები მიუთითებენ „სხვა ფულადი შემოსავლების“
კატეგორიაში აღნიშნული თანხის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) კონკრეტულ წარმომავლობას.

•

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დეტალურად უნდა შეისწავლოს პოლიტიკური პარტიების მიერ
წარმოდგენილი ინფორმაცია შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ და დაადგინოს,
რატომ აქვს ზოგიერთ პარტიას დეკლარირებული არარეალისტურად მცირე თანხა.

•

სასურველია, პოლიტიკურმა პარტიებმა სხვადასხვა ღონისძიებებისა თუ კამპანიების მეშვეობით
უფრო მეტი აქცენტი გააკეთონ შემოწირულებების მოზიდვაზე. როგორც წესი, ასეთ დროს
პარტიები რამდენიმე მსხვილ დონორზე არ არიან დამოკიდებული და ნაკლებად არიან გახვეული
დაფინანსების კორუფციულ სქემებში.
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ადგილობრივ

III. შესავალი
კონკურენტული და სამართლიანი არჩევნები დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი საფუძველია.
პოლიტიკური პარტიების კონკურენტუნარიანობას კი დიდ წილად მათი ფინანსური რესურსები
განაპირობებს. საქართველოს საარჩევნო ისტორია გვიჩვენებს, რომ ხელისუფლებაში მყოფი
პოლიტიკური ჯგუფი ყოველთვის გაცილებით უფრო დიდ ფინანსურ შესაძლებლობებს ფლობს,
ვიდრე მისი კონკურენტები, რაც არათანაბარ საარჩევნო გარემოს ქმნის. გარდა ამისა, პოლიტიკურ
ფულს ყოველთვის თან ახლავს კორუფციის რისკები, შესაბამისად, ფინანსების გამჭვირვალობა და
მასზე ეფექტიანი ზედამხედველობის გაწევა მნიშვნელოვანი პირობაა იმისთვის, რომ პოლიტიკური
კონკურენცია სამართლიანი და ამომრჩეველზე ორიენტირებული იყოს. პოლიტიკური ფინანსების
საკითხს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ უკვე წლებია სწავლობს და პერიოდულად
აქვეყნებს ანგარიშებს.
ამჯერად წარმოგიდგენთ კვლევას, რომელშიც გაანალიზებულია ქართული პოლიტიკური პარტიების
დაფინანსება 2021 წელს. 2 ოქტომბერს (პირველი ტური) და 30 ოქტომბერს (მეორე ტური)
საქართველოს მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნები ჩატარდა, რომელშიც 42-მა პოლიტიკურმა
პარტიამ და 72 საინიციატივო ჯგუფმა მიიღო მონაწილეობა. არჩევნების შედეგები საბოლოოდ 13
ნოემბერს შეჯამდა და 64 მუნიციპალიტეტში მერები და საკრებულოს წევრები იქნენ არჩეული.
ყოველი წლის 1 თებერვლამდე პოლიტიკური პარტიები ვალდებული არიან, სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურს წარუდგინონ წინა წლის შემაჯამებელი ფინანსური ანგარიშგებები, რომლებიც აუდიტის
სამსახურის ვებგვერდზე1 ქვეყნდება. წინამდებარე კვლევის უდიდესი ნაწილი აღნიშნული ფინანსური
დეკლარაციების ანალიზს წარმოადგენს, შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდი მოიცავს 2020 წლის
1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით არსებულ დროის შუალედს. სხვადასხვა მონაცემის და
ტენდენციის გასაანალიზებლად პერიოდულად გამოყენებული იქნა სხვა წლების ინფორმაციაც.
რაც შეეხება კვლევის სუბიექტებს, შერჩეულ იქნა ისეთი პოლიტიკური პარტიების ფინანსური
ანგარიშგებები, რომლებიც 2021 წლის მდგომარეობით ან კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიები2
იყვნენ ან ამავე წელს მინიმუმ 100,000 ლარის შემოსავალი მოიზიდეს. შედეგად, შეირჩა 17
პოლიტიკური პარტია, რომელთა შორის 14 კვალიფიციური და 3 „არაკვალიფიციური“ პარტია იყო
(სრული სია იხილეთ ცხრილში 1).
ცხრილი 1. კვლევისთვის შერჩეული პოლიტიკური პარტიები3
პარტიის ოფიციალური სახელი

პარტიის შემოკლებული სახელი4

„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო”

„ქართული ოცნება“

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”

„ნაციონალური მოძრაობა“

„მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის”

„სახელმწიფო ხალხისთვის“

„პროგრესი და თავისუფლება”

„პროგრესი და თავისუფლება“

„საქართველოს რესპუბლიკური პარტია”

„რესპუბლიკელები“

„საქართველოს ევროპელი დემოკრატები”

„ევროპელი დემოკრატები“

1 https://monitoring.sao.ge
2 პოლიტიკური პარტია, რომელსაც წინა საპარლამენტო არჩევნების შედეგების საფუძველზე, სახელმწიფო
დაფინანსების მიღების უფლება მოიპოვა.
3 ხაზგასმით მოცემულია „არაკვალიფიციური“ პოლიტიკური პარტიები
4 დიაგრამების მიზნებისთვის
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„გიორგი ვაშაძე-სტრატეგია აღმაშენებელი”

„სტრატეგია აღმაშენებელი“

„კანონი და სამართალი”

„კანონი და სამართალი”

„ევროპული
თავისუფლებისთვის”

საქართველო-მოძრაობა

„ევროპული საქართველო“

„საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი”

„პატრიოტთა ალიანსი“

„ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი“

„გირჩი“

„ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები”

„მოქალაქეები“

„ლელო საქართველოსთვის”

„ლელო“

„საქართველოს ლეიბორისტული პარტია”

„ლეიბორისტები“

„საქართველოსთვის”

„საქართველოსთვის”

„ევროპელი სოციალისტები”

„ევროპელი სოციალისტები”

„საქართველოს ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია”

„ქრისტიან-კონსერვატორები”

პოლიტიკური პარტიების წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გარდა, კვლევისთვის გამოყენებულ
იქნა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საარჩევნო მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში.5
პოლიტიკური პარტიების შემომწირველების ბიზნესკავშირებისა და სახელმწიფო შესყიდვებში მათი
ინტერესების დასადგენად გამოყენებულ იქნა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს”
ვებგვერდები www.politicaldonations.ge, www.tendermonitor.ge, სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს ვებგვერდი www.procurement.gov.ge და სხვა ღია მონაცემი.
ანგარიში მომზადდა კანონმდებლობის, ასევე, სტატისტიკური მონაცემების თვისებრივი და
რაოდენობრივი ანალიზის საფუძველზე. კვლევის ზოგიერთი ნაწილი აღებულია პოლიტიკური
პარტიების დაფინანსების შესახებ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ადრინდელი
ანგარიშებიდან.
კვლევის დასაწყისში მოკლედ არის მიმოხილული ის ზოგადი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომლითაც
საქართველოში პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხები არის მოწესრიგებული და ის
საკანონმდებლო სიახლეები, რასაც 2021 წელს ჰქონდა ადგილი. ანგარიშის შემდეგ თავებში
წარმოდგენილია ზემოთ ნახსენები 17 პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული შემოსავლებისა და
გაწეული ხარჯების რაოდენობრივი და თვისებრივი ანალიზი.6 შემოსავლების ნაწილში აქცენტი
გაკეთებულია როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო დაფინანსებაზე. გარდა ამისა, წარმოდგენილია
პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს მიღებული შემოწირულებები და მათთან დაკავშირებული
პოლიტიკური კორუფციის რისკების შემცველი შემთხვევები. ხარჯების ნაწილში მოცემულია
პარტიების მიერ ოფიციალურად დეკლარირებული მონაცემების მიმოხილვა. ბოლო თავი კი ეთმობა
ფინანსების გამჭვირვალობისა და მასზე ზედამხედველობის საკითხს, მათ შორის, სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურის მიერ გაწეულ საქმიანობას.
5
მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების ფინანსური მონიტორინგის
შემაჯამებელი ანგარიში, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსების
მონიტორინგის დეპარტამენტი, 4.02.2022: https://bit.ly/3lIR42m
6 პარტიების მიერ მიღებული შემოსავლებისა და გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია, ძირითადად,
აღებულია მათ მიერვე შევსებული დეკლარაციებიდან. აქედან გამომდინარე, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა
- საქართველო“ ყველა მონაცემის სიზუსტეზე პასუხს არ აგებს. გარდა ამისა, მონაცემები ძირითადად
დაანგარიშებულია საკასო შემოსავლებისა და ხარჯების მიხედვით. გამონაკლისი არის საბანკო სესხი და
არაფულადი შემოწირულება, რომლებიც პარტიების ფაქტობრივ შემოსავლებში აღინუსხება.
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IV. პოლიტიკური ფინანსების კანონმდებლობა და მასში შეტანილი
ცვლილებები
საქართველოში პოლიტიკური დაფინანსების რეგულირების ძირითადი სამართლებრივი საფუძვლები
განსაზღვრულია ორგანული კანონებით „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ და
საარჩევნო კოდექსი, ასევე, კანონებით - „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“, ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსი, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი და სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის ბრძანებით.
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონი განსაზღვრავს
იმ პირებს, ვისზეც ვრცელდება პოლიტიკურ ფინანსებთან დაკავშირებული შემზღუდველი
ნორმები. კანონის თანახმად, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება (პარტია) არის საერთო
მსოფლმხედველობრივ და ორგანიზაციულ საფუძველზე შექმნილი მოქალაქეთა ნებაყოფლობითი
დამოუკიდებელი გაერთიანება, რომელიც რეგისტრირებულია კანონით დადგენილი წესით
და საკუთარ საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის
ფარგლებში. საქართველოს კანონმდებლობაში სპეციალური რეგულირება არსებობს საარჩევნო
კამპანიისთვის / წინასაარჩევნო პერიოდისთვის, რომელიც იწყება კენჭისყრის დღემდე 60 დღით
ადრე.
2021 წელს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კუთხით ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება
განხორციელდა. კერძოდ, 2021 წლის 22 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა „მოქალაქეთა
პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” ორგანულ კანონში შეიტანა ცვლილებები, რომლებიც
2022 წლის 1 თებერვლიდან ამოქმედდა. ცვლილებების მიხედვით, პოლიტიკური პარტია კარგავს
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების მიღების უფლებას, თუ ამ პარტიის
წარდგენით არჩეულ საქართველოს პარლამენტის წევრთა ნახევარს ან ნახევარზე მეტს ვადამდე
შეუწყდა პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება.
გარდა ამისა, პარტია შესაბამისი მომდევნო 6 კალენდარული თვის საბიუჯეტო დაფინანსებას
ვერ მიიღებს, თუ მისი წარდგენით არჩეულ საქართველოს პარლამენტის წევრთა ნახევარზე მეტი
პარლამენტის შესაბამისი წინა მორიგი სესიის განმავლობაში არასაპატიო მიზეზით არ დაესწრება
პარლამენტის მორიგი პლენარული სხდომების ნახევარზე მეტს.7
მსგავსი შინაარსის ცვლილება საქართველოს პარლამენტში ჯერ კიდევ 2020 წლის 16 დეკემბერს
დარეგისტრირდა მმართველი პარტიის „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს”
დეპუტატების მიერ.8 ეს ცვლილებები პარლამენტმა პირველი მოსმენით 2020 წელს მიიღო, მაგრამ
მოგვიანებით კანონპროექტი შესაფასებლად ვენეციის კომისიას და „ეუთო/ოდირს”9 გადაუგზავნა.
ვენეციის კომისიამ და „ეუთო/ოდირმა” საერთო დასკვნა 2021 წლის 20 მარტს გამოაქვეყნეს, სადაც
ცვლილებების მიღება ცალსახად და არაორაზროვნად იყო გაკრიტიკებული.10 მიუხედავად ამისა,
პარლამენტმა ცვლილებები მაინც მიიღო და მასში მხოლოდ მცირე, უმნიშვნელო შესწორებები
7
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების
შეტანის თაობაზე კანონის მე-2 მუხლი, 22.06.2021; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3EVhoP9
8
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების
შეტანის თაობაზე“; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2PkPEOJ
9
ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და
ადამიანის უფლებათა ოფისი
10 ON AMENDMENTS TO THE ELECTION CODE, THE LAW ON POLITICAL ASSOCIATIONS OF CITIZENS AND
THE RULES OF PROCEDURE OF THE PARLIAMENT OF GEORGIA, EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY
THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) and OSCE OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN
RIGHTS (OSCE/ODIHR), JOINT OPINION, CDL-AD(2021)008, Strasbourg, 20 March 2021; available:
https://cutt.ly/MxOaySK
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შეიტანა, ასევე, გადაავადა მისი ამოქმედების ვადა. „ეუთო/ოდირის” დასკვნას წინ უსწრებდა არაერთი
არასამთავრობო ორგანიზაციის, მათ შორის „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“
კრიტიკული შეფასებაც.11
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების” შესახებ კანონში შეტანილი აღნიშნული
ცვლილებებით, ორმა პარტიამ - „საქართველოს ლეიბორისტულმა პარტიამ” და პარტიამ
„ლელო საქართველოსათვის”, სახელმწიფო დაფინანსების მიღების უფლება დაკარგა.
რეკომენდაცია
პოლიტიკურმა პარტიამ არ უნდა დაკარგოს კუთვნილი სახელმწიფო დაფინანსება იმისდა
მიუხედავად იგი საპარლამენტო მანდატებს გამოიყენებს თუ არა, ვინაიდან პარტიის დაფინანსება
მის მიერ არჩევნებზე მიღებულ შედეგებზე უნდა იყოს დამოკიდებული და არა საპარლამენტო
საქმიანობაზე.

11
„საარჩევნო და პოლიტიკური პარტიების კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები დემოკრატიულ
სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს“, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, 2020 წლის 28
დეკემბერი; ხელმისაწვდომია: https://cutt.ly/bElTvzO
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V. პოლიტიკური პარტიების შემოსავლები
1. მარეგულირებელი ჩარჩო
საქართველოს კანონმდებლობით, პოლიტიკურ პარტიებს შემოსავლების მიღება შემდეგი
წყაროებიდან აქვთ ნებადართული: 1. სახელმწიფო დაფინანსება; 2. საწევრო შენატანები; 3.
შემოწირულებები; 4. სიმბოლიკის დამზადებითა და გავრცელებით, ლექციების, გამოფენებისა
და სხვა საჯარო ღონისძიებების მოწყობით, აგრეთვე, საწესდებო მიზნებიდან გამომდინარე
საგამომცემლო და სხვა საქმიანობიდან მიღებული წლიური შემოსავალი; 5. საბანკო სესხები.

1.1. სახელმწიფო დაფინანსება
1.1.1. სახელმწიფო დაფინანსების წყაროები
როგორც აღინიშნა, პარტიის დაფინანსების ერთ-ერთი წყარო შეიძლება სახელმწიფოსგან მიღებული
სახსრები იყოს. სახელმწიფო დაფინანსების ოდენობა და სუბიექტები განისაზღვრება „მოქალაქეთა
პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის მიხედვით. კანონი ადგენს, რომ
სახელმწიფოსგან დაფინანსების მიღების შემდეგი გზები არსებობს:
•

თანხის პირდაპირ პარტიებისთვის გადაცემა

ბიუჯეტიდან პირდაპირ პარტიისთვის გასანაწილებლად გამოყოფილ თანხას იღებს საქართველოს
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული ის პარტია, რომელიც საქართველოს
პარლამენტის ბოლო არჩევნებში ამომრჩეველთა ნამდვილი ხმების 1% მაინც მიიღო. დაფინანსება
განისაზღვრება პარლამენტის ბოლო არჩევნებში პირველი 50,000 ნამდვილი ხმის ფარგლებში
მიღებული თითოეული ხმისთვის 15 ლარის, ხოლო თითოეული შემდგომი მიღებული ნამდვილი
ხმისთვის − 5 ლარის ოდენობით.12
•

განსხვავებული სქესის წარმომადგენელთათვის გათვალისწინებული დანამატი

პარტია, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება, დამატებით კიდევ მიიღებს სახელმწიფო
დაფინანსების 30%-ს, თუ ამ პარტიის ბოლო საპარლამენტო არჩევნებზე წარდგენილ პარტიულ
სიაში ყოველ სამეულში ერთი კანდიდატი განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი იყო.
•

უფასო სარეკლამო დრო

გარდა პირდაპირი საბიუჯეტო დაფინანსებისა კანონმდებლობა განსაზღვრავს პოლიტიკური
პარტიის არაპირდაპირ დაფინანსებასაც. საერთო ეროვნული საეთერო მაუწყებელი ვალდებულია
საერთო არჩევნებისას საარჩევნო კამპანიის დროს საკუთარ ეთერში ყოველ 3 საათში არანაკლებ
7.5 წუთი გამოყოს კვალიფიციური საარჩევნო პარტიის რეკლამისთვის, რომელიც მათ თანაბრად
და არადისკრიმინირებულად გაუნაწილდებათ. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმავე
მიზნით ყოველ საათში 5 წუთს გამოყოფს.
აკრძალულია სახელმწიფოსგან დაფინანსების, ან სხვა სახის სიკეთის მიღება, რომელიც არ
თავსდება ზემოთ აღწერილ კატეგორიებში.
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„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 30-ე მუხლის მე-4 პუნქტი.
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1.2. კერძო დაფინანსება
სახელმწიფო დაფინანსებასთან ერთად, პოლიტიკურ პარტიებს უფლება აქვთ, ფინანსური სახსრები
მოიზიდონ კერძო პირებისგან, კანონით დადგენილი კერძო დაფინანსების ყველაზე მსხვილი
კატეგორიებია:
•

საწევრო შენატანები

საწევრო შენატანების წლიური ოდენობის ზედა ზღვარი 1,200 ლარია.
•

შემოწირულებები

შემოწირულება შეიძლება იყოს:
⚪ პარტიის ანგარიშზე ფიზიკური, ან იურიდიული პირის მიერ ჩარიცხული ფულადი თანხა;
⚪ პარტიის მიერ ფიზიკური ან იურიდიული პირისაგან უსასყიდლოდ ან ფასდაკლებით/
შეღავათიანი პირობებით მიღებული მატერიალური ან არამატერიალური ფასეულობა (მათ
შორის, შეღავათიანი კრედიტი) და მომსახურება (გარდა მოხალისის მიერ ნებაყოფლობით
შესრულებული სამუშაოსი).
შემოწირულებების განხორციელებისას კანონი ადგენს როგორც თვისებრივ, ისე რაოდენობრივ
შეზღუდვებს:
⚪ შემომწირველი ფიზიკური პირი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე;
⚪ შემომწირველი იურიდიული პირი უნდა იყოს რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიაზე,
ხოლო მისი პარტნიორები და საბოლოო ბენეფიციარები მხოლოდ საქართველოს
მოქალაქეები უნდა იყვნენ;
⚪ შემომწირველი არ შეიძლება იყოს იურიდიული პირი, რომლის წინა კალენდარული
წლის ან საარჩევნო წლის კენჭისყრის დღემდე ფაქტობრივი შემოსავლების 15%-ზე მეტი
მიღებულია მის სასარგებლოდ ან მისი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოს სასარგებლოდ
განხორციელებული გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვებით;
⚪ პარტიის მიერ თითოეული მოქალაქისაგან მიღებული შემოწირულებების საერთო ოდენობა
წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 60,000 ლარს, ხოლო თითოეული იურიდიული პირისაგან
მიღებული შემოწირულებების საერთო ოდენობა წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 120,000
ლარს;
ასევე, აკრძალულია შემოწირულების მიღება:
⚪ სხვა ქვეყნის ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და
მოძრაობებისაგან;
⚪ სახელმწიფო ორგანოსაგან, სახელმწიფო ორგანიზაციისაგან, საჯარო სამართლის იურიდიული
პირისაგან, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საზოგადოებისაგან;
⚪ არასამეწარმეო იურიდიული პირისაგან და რელიგიური ორგანიზაციისაგან;
⚪ ანონიმური ფორმით.
•

საბანკო კრედიტი:

პარტიას, ასევე, უფლება აქვს, აიღოს კრედიტი მხოლოდ საქართველოს კომერციული ბანკისაგან
საერთო რაოდენობით არაუმეტეს ერთი მილიონი ლარისა კალენდარული წლის განმავლობაში.
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2. პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული შემოსავლების მიმოხილვა და ანალიზი
როგორც უკვე აღინიშნა, კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა იმ პოლიტიკური პარტიების ფინანსური
დეკლარაციები, რომლებსაც კვალიფიციური პარტიების სტატუსი ჰქონდათ ან 2021 წლის
განმავლობაში 100,000 ლარი ან მეტი შემოსავალი მიიღეს.
2021 წელს კვლევის ფარგლებში შესწავლილმა 17 პოლიტიკურმა პარტიამ მთლიანობაში
43,118,609
ლარის ოდენობის შემოსავალი მიიღო. ჯამური შემოსავლების თითქმის ორი
მესამედი (60%) - 25,984,349 ლარი, მმართველ პარტიაზე „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველო“ მოდიოდა. 5,142,724 ლარით მეორე ადგილზე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“
იყო, ხოლო მესამეზე – „ლელო საქართველოსთვის“ 3,343,613 ლარით (იხილეთ დიაგრამა 1).
დიაგრამა 1. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს მიღებული მთლიანი შემოსავალი, ₾

„ქართული ოცნება“

25,984,349

„ნაციონალური მოძრაობა“

5,142,724

„ლელო“

3,343,613

„ევროპული საქართველო“

1,861,178

„საქართველოსთვის”

1,603,929

„პატრიოტთა ალიანსი“

1,080,490

„სტრატეგია აღმაშენებელი“

1,056,804

„გირჩი“

836,716

„მოქალაქეები“

549,244

„ევროპელი დემოკრატები“

460,006

„ლეიბორისტები“

309,710

„სახელმწიფო ხალხისთვის“

241,075

„რესპუბლიკელები“

233,235

„„ევროპელი სოციალისტები””

129,100

„კანონი და სამართალი”

104,436

„ქრისტიან-კონსერვატორები”

100,000

„პროგრესი და თავისუფლება“

82,000

0

500000010000000
15000000
20000000
25000000
30000000
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2021 წელს პოლიტიკური პარტიების მიერ ჯამურად მიღებული შემოსავლების 63% (27,376,737
ლარი) კერძო შემოწირულებებზე მოდიოდა, 32% (13,872,029 ლარი) – სახელმწიფო დაფინანსებაზე,
5% კი – სხვა ტიპის შემოსავალზე, მათ შორის, კომერციული ბანკიდან მიღებულ სესხზე (იხილეთ
დიაგრამა 2). საარჩევნო წელს, როგორც წესი, პარტიების შემოსავლებში კერძო შემოწირულებებს
დიდი წილი უკავია.13

დიაგრამა 2. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს მიღებული მთლიანი შემოსავალი
წყაროების მიხედვით, R, %
1%
4%

32%

13,932,209

სახელმწიფო დაფინანსება

27,378,242

შემოწირულება

1,584,500

კომერციული ბანკის სესხი

63%
223,658

სხვა

მონაცემთა წყარო: პოლიტიკური პარტიების მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის წარდგენილი წლიური
ფინანსური დეკლარაციები

მიუხედავად იმისა, რომ 2021 წელს პარტიების ჯამური ფინანსების უდიდეს ნაწილს კერძო
შემოწირულებები წარმოადგენდა, ბევრი პარტიისთვის საბიუჯეტო დაფინანსება შემოსავლის
ძირითადი წყარო იყო (იხილეთ დიაგრამა 3).

13
2020 წელს კერძო შემოსავლების წილი 77%-ს შეადგენდა, დეტალურად იხილეთ პოლიტიკური
პარტიების დაფინანსება საქართველოში 2020 წელს: პარტიების შემოსავლები, ხარჯები და ფინანსებზე
ზედამხედველობა, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, გვ. 20-21, https://bit.ly/3Ez3eDx
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დიაგრამა 3. სახელმწიფო დაფინანსების წილი პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს
მიღებულ მთლიან შემოსავლებში
„კანონი და სამართალი”

100%

„ევროპელი დემოკრატები“

100%

„გირჩი“

100%

„სახელმწიფო ხალხისთვის“

100%

„მოქალაქეები“

97%

„პატრიოტთა ალიანსი“

97%

„ლეიბორისტები“

94%

„სტრატეგია აღმაშენებელი“

89%

„რესპუბლიკელები“

87%

„ევროპული საქართველო“

60%

„ნაციონალური მოძრაობა“

43%

„ლელო“

24%

„ქართული ოცნება“

20%

„პროგრესი და თავისუფლება“

15%

„ევროპელი სოციალისტები”

0%

„ქრისტიან-კონსერვატორები”

0%

„საქართველოსთვის”

0%
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2.1. სახელმწიფო დაფინანსება
როგორც უკვე აღინიშნა, სახელმწიფო დაფინანსება 2021 წლის განმავლობაში პარტიების მიერ
მიღებული შემოსავლების 32%-ს (13,932,209 ლარი) შეადგენდა, აქედან, ტრადიციულად, ყველაზე
მეტი - 5,140,020 ლარი (მთლიანი სახელმწიფო დაფინანსების 37%) - მმართველმა პარტიამ
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ მიიღო, მეორეზე „ერთიანი ნაციონალურ
მოძრაობა“ იყო (2,199,635 ლარი), ხოლო მესამეზე – „ევროპული საქართველო - მოძრაობა
თავისუფლებისთვის“ (1,124,409 ლარი) (იხილეთ დიაგრამა 4).
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დიაგრამა 4. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს მიღებული სახელმწიფო დაფინანსება, ₾

„ქართული ოცნება“

5,140,020

„ნაციონალური მოძრაობა“

2,199,635

„ევროპული საქართველო“

1,124,409

„პატრიოტთა ალიანსი“

1,043,120

„სტრატეგია აღმაშენებელი“

939,925

„გირჩი“

836,548

„ლელო“

803,560

„მოქალაქეები“

534,845

„ევროპელი დემოკრატები“

460,000

„ლეიბორისტები“

289,710

„სახელმწიფო ხალხისთვის“

240,000

„რესპუბლიკელები“

204,000

„კანონი და სამართალი”

104,436

„პროგრესი და თავისუფლება“

12,000

„ქრისტიან-კონსერვატორები”

-

„საქართველოსთვის”

-

„ევროპელი სოციალისტები”

-

0
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2.1.1. განსხვავებული სქესის წარმომადგენელთათვის გათვალისწინებული დანამატი
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისას განსხვავებული სქესის წარმომადგენლობისთვის
გათვალისწინებული ფინანსური დანამატი შესწავლილი 17 პოლიტიკური პარტიიდან 5-მა მოიპოვა:
ა) „გიორგი ვაშაძე-სტრატეგია აღმაშენებელი”; ბ) „კანონი და სამართალი”; გ) „ევროპული
საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის”; დ) „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი” და ე)
„ალეკო ელისაშვილი-მოქალაქეები”.
აქედან გამომდინარე, ამ პარტიებმა 2021 წელსაც მიიღეს ეს თანხა, თუმცა, ფინანსურ დეკლარაციებში
ხუთი პარტიიდან მხოლოდ „საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა” მიუთითა შესაბამის ველში ცალკე
ამ დაფინანსების რაოდენობის (240,720 ლარი) შესახებ, დანარჩენებმა კი ეს თანხები მხოლოდ
ჯამურ სახელმწიფო დაფინანსებაში აღნუსხეს.
16

რეკომენდაცია
ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსხვავებული სქესის
წარმომადგენელთათვის გათვალისწინებულ დანამატს იღებენ, უფრო ყურადღებით უნდა
მოეკიდონ ფინანსური დეკლარაციების შევსების საკითხს და შესაბამის ველში უნდა მიუთითონ
მიღებული თანხის ოდენობა.

2.2. შემოწირულებები
კვლევის ფარგლებში შესწავლილმა 17-მა პარტიამ 2021 წელს ჯამში 27,378,242 ლარის ოდენობის
ფულადი და არაფულადი შემოწირულება მიიღო, რომლის 72% (19,772,769 ლარი) „ქართულმა
ოცნება - დემოკრატიულმა საქართველომ” მიიღო. მეორე ადგილზე „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა“ იყო 2,854,740 ლარით, ხოლო მესამეზე – „ლელო საქართველოსთვის“ 2,523,317
ლარით (იხილეთ დიაგრამა 5).
დიაგრამა 5. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს მიღებული შემოწირულებები, ₾

„ქართული ოცნება“

19,772,769

„ნაციონალური მოძრაობა“

2,854,740

„ლელო“

2,523,317

„საქართველოსთვის”

1,602,695

„ევროპული საქართველო“

236,271

„ევროპელი სოციალისტები”

129,100

„სტრატეგია აღმაშენებელი“

116,500

„პროგრესი და თავისუფლება“

70,000

„პატრიოტთა ალიანსი“

37,370

„ლეიბორისტები“

20,000

„მოქალაქეები“

14,399

„სახელმწიფო ხალხისთვის“

1,075

„ევროპელი დემოკრატები“

6

„გირჩი“

-

„რესპუბლიკელები“

-

„ქრისტიან-კონსერვატორები”

-

„კანონი და სამართალი”

-

0

5000000
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პარტიების მიერ 2021 წელს ჯამურად მიღებული შემოწირულებების 96% ფიზიკური პირების მიერ
იქნა განხორციელებული, 4% კი - იურიდიული პირების მიერ. ქართული პოლიტიკური პარტიების
შემომწირველთა დაახლოებით 27%-ს იმაზე მეტი ჰქონდა შეწირული, ვიდრე 2021 წელს საშუალო
წლიური ნომინალური ხელფასი იყო საქართველოში (დაახლოებით 16,289 ლარი14). ასეთ
შემომწირველებზე ყველა პარტიის მიერ მიღებული შემოწირულების დაახლოებით 76% მოდიოდა.
რაც მათ მსხვილ დონორებზე დამოკიდებულებაზე მიუთითებს.
რეკომენდაცია
სასურველია, პოლიტიკურმა პარტიებმა სხვადასხვა ღონისძიებებისა თუ კამპანიების მეშვეობით
უფრო მეტი აქცენტი გააკეთონ შემოწირულებების მოზიდვაზე. როგორც წესი, ასეთ დროს
პარტიები რამდენიმე მსხვილ დონორზე არ არიან დამოკიდებული და ნაკლებად არიან გახვეული
დაფინანსების კორუფციულ სქემებში.
2.2.1. პოლიტიკური კორუფციის მაღალი რისკის შემცველი შემოწირულებები
პოლიტიკური პარტიის მიერ მოზიდული შემოწირულებები საქართველოში ყოველთვის
განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს. საზოგადოებაში პერიოდულად ჩნდება ლეგიტიმური კითხვები
იმის შესახებ, თუ ვინ დგას რეალურად ამ ფინანსური ტრანზაქციების უკან და საქმე ხომ არ გვაქვს
კორუფციულ გარიგებასთან.
პოლიტიკური
კორუფცია
კორუფციის
ერთ-ერთი
სახეობაა,
რომელიც
პოლიტიკური
გადაწყვეტილებების მიმღები პირების მიერ ჩადენილ გარკვეულ ქმედებებს მოიაზრებს. პოლიტიკურ
კორუფციას მაშინ აქვს ადგილი, როდესაც პოლიტიკოსები ან სახელმწიფო თანამდებობის
პირები საკუთარ უფლებამოსილებებს პირადი გამორჩენის ან სხვა ტიპის კერძო ინტერესების
დასაკმაყოფილებლად იყენებენ.15
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კუთხით პოლიტიკურმა კორუფციამ ბევრი სახე შეიძლება
მიიღოს, მათ შორის მოიცვას ისეთი შემთხვევები, როდესაც მმართველი პარტი(ებ)ის სასარგებლოდ
შეწირული თანხის სანაცვლოდ შემომწირველი გარკვეული სარგებელს იღებს სახელმწიფოსაგან.
ქართული კანონმდებლობა ამ კუთხით საკმაოდ სუსტია და მხოლოდ ერთ შეზღუდვას ითვალისწინებს,
კერძოდ, პარტიის შემომწირველი არ შეიძლება იყოს იურიდიული პირი, რომლის წინა
კალენდარული წლის ან საარჩევნო წლის კენჭისყრის დღემდე ფაქტობრივი შემოსავლების 15%-ზე
მეტი მიღებულია მის სასარგებლოდ ან მისი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოს სასარგებლოდ
განხორციელებული გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვებით. ამ რეგულაციის გვერდის ავლა
მარტივად არის შესაძლებელი, მაგალითად იმით, რომ გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის
კონტრაქტის მიმღებმა კომპანიამ კი არ შესწიროს პარტიას თანხა, არამედ მისმა მფლობელმა ან
სხვა შესაბამისმა ფიზიკურმა პირმა. შესაძლოა ამის გამოც არის, რომ კანონის ამ ნორმის დარღვევა
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არასოდეს დაუფიქსირებია.
კორუფციული და უკანონო სქემების გაშიფვრა საკმაოდ რთულია, თუმცა „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველო” დიდი ხანია ცდილობს, მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას
პოლიტიკური პარტიების შემომწირველებისა და მათი ბიზნეს ინტერესების, ასევე, მათი კომპანიების
მიერ მიღებული სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტების შესახებ.
ამ კავშირების უფრო ადვილად დადგენის მიზნით „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ”
14 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ხელფასები; ხელმისაწვდომია:
https://bit.ly/38UzMfM
15 Political Corruption Topic Guide, Transparency International, 31.10.2014: https://bit.ly/3LtSjNg
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შექმნა სპეციალური ვებგვერდი www.politicaldonations.ge, რომელზეც განთავსებულია ინფორმაცია
2011 წლიდან პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ განხორციელებული ყველა შემოწირულების
შესახებ. ამასთანავე, ვებგვერდზე შესაძლებელია შემომწირველების ბიზნესინტერესების ნახვაც.
პოლიტიკური კორუფციის განსაკუთრებით მაღალი რისკები, ბუნებრივია, მმართველი პარტიის
მიერ მიღებულ შემოწირულებებს უფრო ახლავს თან, ვინაიდან სწორედ ხელისუფლებას აქვს იმის
ბერკეტი, რომ გარკვეული სარგებლის მიღების სანაცვლოდ გაურიგდეს პოტენციურ შემომწირველს.
აქედან გამომდინარე, კვლევისას განსაკუთრებული აქცენტი „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს” შემოწირულებებზე გაკეთდა. ამ მიზნით შევისწავლეთ მმართველი პარტიის
შემომწირველები, რომლებმაც 2021 წელს პარტიის სასარგებლოდ გაიღეს თანხა. კერძოდ,
შევხედეთ, თუ რამდენი მათგანი იყო იმ კომპანიებთან დაკავშირებული, რომლებსაც იმავე წელს
გარკვეული სარგებელი მიიღეს სახელმწიფო შესყიდვებიდან.
როგორც აღმოჩნდა, მმართველი პარტიის შემომწირველმა იურიდიულმა პირებმა და ფიზიკურ
პირ შემომწირველებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა 2021 წელს ჯამში დაახლოებით 320
მლნ ლარის ღირებულების სახელმწიფო ტენდერები მოიგეს და 19 მლნ ლარის გამარტივებული
სახელმწიფო შესყიდვის კონტრაქტები მიიღეს. ამ კომპანიებმა და მათთან პირდაპირ ან ირიბად
დაკავშირებულმა შემომწირველებმა იგივე პერიოდში 4.5 მლნ ლარამდე გაიღეს „ქართული
ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს” სასარგებლოდ.
ცხრილში 2 იმ კომპანიების ათეულია ჩამოთვლილი, რომლებმაც ყველაზე მეტი ღირებულების
ტენდერები მოიგეს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია შპს „არალი”, რომელმაც 2021 წელს 62
მლნ ლარის ტენდერები მოიგო, ხოლო მისმა მფლობელმა, დემეტრე თათეშვილმა მმართველი
პარტიის ყულაბაში 50,000 ლარი შეიტანა. თათეშვილის კომპანიების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების
მსხვილი კონტრაქტების მიღებასა და ამ პროცესში კორუფციული რისკების არსებობის შესახებ
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” ადრეც საუბრობდა.16
მსხვილ სახელმწიფო კონტრაქტორებს შორის იყვნენ შპს „ბონდი-2009” და შპს „მონოლითი
- 2005”, ბათუმის საკრებულოს ყოფილი წევრის ნუკრი დოლიძის ორი კომპანია, რომლებმაც
2021 წელს ჯამურად 33 მლნ ლარის სახელმწიფო ტენდერები მოიგეს. დოლიძემ და მისმა
ბიზნეს პარტნიორმა, ოთარ ფუტკარაძემ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს”
ერთობლივად 120,000 ლარი შესწირეს. ნუკრი დოლიძეც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს” ინტერესის საგანი პირველად არ გამხდარა.17
ყურადღება ასევე მიიქცია შპს-მ „ანაგი”, რომელიც არაერთი მსხვილი სახელმწიფო ტენდერის
გამარჯვებულია. ამ კომპანიამ 2021 წელს ჯამურად 22 მლნ ლარზე მეტი ღირებულების ტენდერები
მოიგო. „ანაგთან” დაკავშირებულმა პირმა, დავით ანდღულაძემ და მისმა ბიზნესპარტნიორმა
გიორგი ჩიტაშვილმა იმავე წელს მმართველ პარტიას ჯამში 110,000 ლარი შესწირეს.
მსხვილი სახელმწიფო კონტრაქტორები არიან შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1”
და შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №2”, რომლებმაც წლის განმავლობაში ჯამში 26
მლნ ლარის ტენდერები მოიგეს. ამ კომპანიების მფლობელმა, ნუგზარ აბალაკმა და მისმა ბიზნეს
პარტნიორმა, ავთანდილ კაჭკაჭიშვილმა „ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოს” ჯამში
45,000 ლარი შესწირეს.
ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან და მმართველი პარტიის დამფუძნებელთან, ბიძინა ივანიშვილთან
დაკავშირებული შპს „ზიმო”, ასევე, მოხვდა მსხვილ სახელმწიფო კონტრაქტორებს შორის. ამ
კომპანიამ წლის განმავლობაში დაახლოებით 13 მლნ ლარის სახელმწიფო ტენდერი მოიგო,
ხოლო ივანიშვილთან და ამ ბიზნეს ჯგუფთან სხვადასხვა გზით დაკავშირებულმა პირებმა „ქართულ
16 „აბასთუმანში ბიძინა ივანიშვილის დაგეგმილ პროექტებში ჩართული კომპანია „არალი” მილიონიან
ტენდერებს უკონკურენტოდ იგებს”, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, 22.05.2021: https://
bit.ly/39GjSlY
17
„ბათუმის საკრებულოს ყოფილი წევრის კომპანიების 130 მილიონიანი სარგებელი სახელმწიფო
შესყიდვებიდან”; „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, 11.06.2021: https://bit.ly/3Mo1JLA
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ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს” წლის განმავლობაში ჯამში 1 მლნ ლარზე მეტი შესწირეს.
კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც 10 ყველაზე მსხვილ სახელმწიფო კონტრაქტორს შორის მოხვდა,
არის შპს „იბოლია”. რომელმაც „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს” 20,000 ლარი
შესწირა. ამ კომპანიის, მისი მფლობელის, პარლამენტის ყოფილი წევრის, იოსებ მაკრახიძის
და მისი ოჯახის წევრების კომპანიების მიერ საეჭვო გარემოებებში ათეულობით მილიონი ლარის
ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტების მიღებაზე „საერთაშორისო გამჭვირვალობა
- საქართველოს”, ასევე არაერთხელ უსაუბრია.18
ცხრილი 2. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს” შემომწირველი ან
შემომწირველებთან დაკავშირებული 10 კომპანია, რომელმაც 2021 წელს ყველაზე მეტი
ღირებულების სახელმწიფო ტენდერები მოიგო
#

სახელმწიფო
შესყიდვების
კონტრაქტორი
კომპანია

1

შპს „არალი"

2

შპს „ბონდი-2009"
და შპს
„მონოლითი 2005"

33 (ჯამურად)

შპს „საგზაო
სამშენებლო
სამმართველო
№1" და შპს
„საგზაო
სამშენებლო
სამმართველო
№2"

26 (ჯამურად)

3

4

შპს „ანაგი"

2021 წელს
მოგებული
სახელმწიფო
ტენდერების
საერთო
ღირებულება,
მლნ U

62

22

კომპანიასთან
პირდაპირ
ან ირიბად
დაკავშირებული
„ქართული
ოცნება დემოკრატიული
საქართველოს"
შემომწირველი

შემოწირულების
ოდენობა 2021
წელს, U

2011 წლიდან
განხორციელებული
პოლიტიკური
შემოწირულებების ჯამი, U

დემეტრე
თათეშვილი

50,000

50,000

ნუკრი დოლიძე

60,000

70,000

ოთარ ფუტკარაძე

60,000

60,000

ნუგზარ აბალაკი

25,000

85,000

ავთანდილ
კაჭკაჭაშვილი

20,000

20,000

დავით ანდღულაძე

50,000

50,000

გიორგი ჩიტაშვილი

60,000

68,000

5

შპს „ბალავარი"

18

დავით
ბაინდურაშვილი

40,000

160,000

6

შპს „შარა-გზამშენი
პირველი"

16

შპს „შარა-გზამშენი
პირველი"

5,000

25,000

18
„გორის მაჟორიტარ კანდიდატად დასახელების შემდეგ იოსებ მაკრახიძესთან დაკავშირებულმა
კომპანიებმა ტენდერებიდან 91.8 მილიონ ლარზე მეტი მიიღეს”; „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო”, 02.09.2019: https://bit.ly/3zM0q1Q
20

7

ა(ა)იპ
„სათავგადასავლო
ტურიზმის
განვითარების
ასოციაცია"

15

თამარ ჩადუნელი

20,000

20,000

8

შპს „ზიმო"

13

ალექსანდრე
ივანიშვილი

58,467

320,767

გია უროტაძე

60,000

92,000

ლევან მარშანია

40,000

49,996

ალექსანდრე
მაღრაძე

60,000

65,000

ზურაბ კიკნაძე

60,000

150,000

გიორგი ჭყონია

60,000

300,000

მალხაზ დუმბაძე

25,000

100,000

ჯემალ ჭყონია

45,000

55,000

სულიკო ჭყონია

60,000

140,000

ლევან მჟავანაძე

20,000

100,000

გია ქათამაძე

60,000

120,000

დავით
ბალანჩივაძე

60,000

355,000

გიორგი მიქაბერიძე

20,000

107,000

კახა კობიაშვილი

40,000

230,000

დავით
გალუაშვილი

40,000

265,429

ბექა კვარაცხელია

40,000

219,600

გოჩა ჩიკვილაძე

40,000

241,630

გივი ლებანიძე

40,000

211,800

ზურაბ გოგუა

45,000

233,000

ნატო ხაინდრავა

50,000

362,600

ნუგზარ დეკანოიძე

7,000

90,000

გიორგი დეკანოიძე

50,000

7,000

მამუკა დეკანოიძე

20,000

110,000

როსტომი ჩაბრაძე

15,000

95,000

21

9

შპს „იბოლია"

10

შ.პ.ს. „ვი-აი-პი +"
და შპს „ლ.და.კ"

13

შპს „იბოლია"

20,000

20,000

13 (ჯამურად)

მამუკა ხელაია

10,000

45,000

ლევან
ლურსმანაშვილი

7,000

49,000

დავით კაპანაძე

30,000

77,000

თეიმურაზ შუკაკიძე

15,000

32,000

კარპეზი შუკაკიძე

25,000

25,000

დავით ჯიქია

25,000

25,000

მონაცემთა წყარო: www.politicaldonations.ge; https://monitoring.sao.ge/; www.procurement.gov.ge

რაც შეეხება მმართველი პარტიის შემომწირველების ან მათი კომპანიების მიერ მიღებულ
გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტებს, ხუთი ყველაზე მსხვილი ასეთი
კომპანია მოცემულია ცხრილში 3. ამ ხუთეულიდან აღსანიშნავია სს „რუსთავის ცენტრალური
საავადმყოფო”, რომელმაც წლის განმავლობაში 4 მლნ ლარის ღირებულების გამარტივებული
სახელმწიფო შესყიდვის კონტრაქტი მიიღო, ხოლო მისმა დირექტორმა, პაპუნა ბახტაძემ მმართველ
პარტიას 55,000 ლარი შესწირა. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ თანხის უდიდესი ნაწილი ერთ, 2.5 მლნ
ღირებულების კონტრაქტზე მოდიოდა, რომელიც კომპანიას სსიპ19-მა „ჯანმრთელობის ეროვნულმა
სააგენტომ” „კორონავირუსის” ეპიდემიის მართვის ღონისძიებების ფარგლებში გაუფორმა.
კიდევ ერთი კომპანია, რომელმაც წლის განმავლობაში დაახლოებით 3 მლნ ლარის ღირებულების
გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტები მიიღო შპს „მაღალტექნოლოგიური
ჰოსპიტალი მედცენტრი” იყო. ამ კომპანიის მფლობელმა, მუხამედ ართმელაძემ „ქართული
ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს” 2021 წელს 30,000 ლარი შესწირა.

19

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
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ცხრილი 3. „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ შემომწირველი ან
შემომწირველებთან დაკავშირებული 5 კომპანია, რომელმაც 2021 წელს ყველა მეტი ღირებულების
გამარტივებული შესყიდვების კონტრაქტები მიიღო.
#

სახელმწიფო
შესყიდვების
კონტრაქტორი
კომპანია

2021 წელს
მიღებული
გამარტივებული
სახელმწიფო
შესყიდვების
კონტრაქტების
საერთო
ღირებულება,
მლნ ,

1

სს „რუსთავის
ცენტრალური
საავადმყოფო"

4

2

შპს „მაღალტექნოლოგიური
ჰოსპიტალი
მედცენტრი"

3

3

შპს „იბოლია"

4

შპს „ცოტნე"

5

შპს „სარაჯიშვილი
ვაინერი ენდ
დისთილერი"

კომპანიასთან
პირდაპირ
ან ირიბად
დაკავშირებული
„ქართული
ოცნება დემოკრატიული
საქართველოს"
შემომწირველი

შემოწირულების
ოდენობა 2021
წელს, ,

2011 წლიდან
განხორციელებული
პოლიტიკური
შემოწირულებების ჯამი, ,

პაპუნა ბახტაძე

55,000

55,000

მუხამედ
ართმელაძე

30,000

30,000

2.2

შპს „იბოლია"

20,000

20,000

1.6

ირაკლი
კერვალიშვილი

60,000

240,000

თეიმურაზ
კერვალიშვილი

50,000

190,000

ირაკლი
თათეიშვილი

50,000

220,000

ზურაბ
ბუბუტეიშვილი

60,000

290,000

გიორგი
ბუბუტეიშვილი

60,000

170,000

1

მონაცემთა წყარო: www.politicaldonations.ge; https://monitoring.sao.ge/; www.procurement.gov.ge
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2.2.2. სხვა პირის მეშვეობით შემოწირულებების კუთხით არსებული რისკები
ვინაიდან, კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით
პოლიტიკური შემოწირულებების ოდენობებზე ზედა ზღვრები არის დაწესებული, ჩნდება იმის რისკები,
რომ ერთი პირის მიერ პარტიისთვის დიდი თანხის შესაწირად სხვა პირები იყვნენ გამოყენებული.
კანონის გვერდის ავლით სხვა პირის მეშვეობით განხორციელებული შემოწირულებების გამოვლენა
რთულია, თუმცა ასეთი შემთხვევების არსებობის ალბათობა იზრდება, როდესაც ჩანს, რომ ერთ
ბიზნეს ჯგუფთან დაკავშირებული პირები ერთსა და იმავე დღეს ან რამდენიმე დღის შუალედში
ერთსა და იმავე პარტიას სწირავენ.
2.2.2.1. მმართველი პარტიის შემომწირველი მსხვილი ბიზნეს ჯგუფები
პოლიტიკური ფინანსების შესახებ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” არაერთ
ანგარიშში აღნიშნავდა, რომ წლების განმავლობაში მმართველი პარტიის შემომწირველებს შორის
ჩამოყალიბდა რამდენიმე მსხვილი ჯგუფი, რომელიც თითქმის ყოველ წელს პარტიას დიდი თანხებით
აფინანსებს. ყველა ასეთ ჯგუფს ის ახასიათებს, რომ მასში შემავალი პირების დიდი ნაწილი
ერთსა და იმავე დღეს ან რამდენიმე დღის შუალედში სწირავს მმართველ პარტიას თანხას.
ასეთ ჯგუფებს შორის პირველ რიგში აღსანიშნავია ბიძინა ივანიშვილთან პირდაპირ ან ირიბად
დაკავშირებული პირები, რომლებიც 2011 წლიდან მოყოლებული სხვადასხვა წლებში სტაბილურად
სწირავენ „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს”. 2021 წელს ივანიშვილთან
დაკავშირებულმა 24 პირმა ჯამში 1,015,467 ლარი გაიღო მმართველი პარტიის სასარგებლოდ.
იგივე პირებს 2011 წლიდან 4 მლნ ლარზე მეტი პოლიტიკური შემოწირულება აქვთ გაკეთებული
(იხილეთ ცხრილი 4).
ცხრილი 4. სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული შემომწირველები

შემომწირველის
სახელი და
გვარი

შემოწირულების
ოდენობა (,)

შემოწირულების
განხორიციელების
ზუსტი თარიღი
2021 წელს

ყველა წელს
განხორციელებული
პოლიტიკური
შემოწირულებების ჯამი (,)

კავშირი

ალექსანდრე
ივანიშვილი

58,467

26 იანვარი; 19
აგვისტო და 19
ოქტომბერი

320,767

ბიძინა
ივანიშვილის
ძმა

გია უროტაძე

60,000

5 მარტი და 1
ნოემბერი

92,000

შპს „ზიმო"

ლევან მარშანია

40,000

5 მარტი

49,996

შპს „ზიმო"

ალექსანდრე
მაღრაძე

60,000

5 მარტი და 9
ნოემბერი

65,000

შპს „ზიმო"

24

ზურაბ კიკნაძე

60,000

29 ოქტომბერი

150,000

შპს „ზიმო",
შპს „ვილა
აბასთუმანი"
და შპს
„კრიპტო
ჰოუმ"

გიორგი ჭყონია

60,000

9 აგვისტო

300,000

შპს „კრიპტო
ჰოუმ", შპს
„გზა", შპს
„ფიგოილი",
შპს „შენი
სახლი" და
შპს „შატო
კვირიკე"

მალხაზ დუმბაძე

25,000

9 აგვისტო

100,000

შპს „გზა"

ჯემალ ჭყონია

45,000

9 აგვისტო

55,000

შპს
„ფიგოილი"

სულიკო ჭყონია

60,000

4 აგვისტო

140,000

შპს „შენი
სახლი"

ლევან მჟავანაძე

20,000

4 აგვისტო

100,000

შპს „კრიპტო
ჰოუმ"

გია ქათამაძე

60,000

5 აგვისტო

120,000

შპს „შატო
კვირიკე"

დავით
ბალანჩივაძე

60,000

13 იანვარი

355,000

შპს „ვილა
აბასთუმანი"

გიორგი
მიქაბერიძე

20,000

12 მარტი

107,000

სს
„დაზღვევის
კომპანია
ქართუ"

კახა კობიაშვილი

40,000

25 იანვარი

230,000

ბიძინა
ივანიშვილის
დისშვილი

დავით
გალუაშვილი

40,000

25 იანვარი

265,429

სს „ბანკი
ქართუ"

25

ბექა
კვარაცხელია

40,000

27 იანვარი

219,600

სს „ბანკი
ქართუ"

გოჩა ჩიკვილაძე

40,000

29 იანვარი

241,630

სს ქართუ
ჯგუფი

გივი ლებანიძე

40,000

18 იანვარი

211,800

სს „ბანკი
ქართუ"

ზურაბ გოგუა

45,000

26 იანვარი

233,000

სს „ბანკი
ქართუ"

ნატო ხაინდრავა

50,000

27 იანვარი

362,600

სს „ბანკი
ქართუ" და
შპს „ელიტა
ბურჯი"

ნუგზარ
დეკანოიძე

7,000

16 მარტი

90,000

შპს „ელიტა
ბურჯი" და
საფეხბურთო
კლუბი
საჩხერის
ჩიხურა

გიორგი
დეკანოიძე

50,000

16 მარტი

7,000

საფეხბურთო
კლუბი
საჩხერის
ჩიხურა

მამუკა
დეკანოიძე

20,000

16 მარტი

110,000

საფეხბურთო
კლუბი
საჩხერის
ჩიხურა

როსტომი
ჩაბრაძე

15,000

5 მარტი

95,000

„ასოციაცია
ატუ"

ჯამი

1,015,467

4,020,822

მონაცემთა წყარო: www.politicaldonations.ge; https://monitoring.sao.ge/
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მმართველი პარტიის მეორე ტრადიციულად მსხვილი დამფინანსებლების ჯგუფი შპს „ლილომოლთან” არის დაკავშირებული. 2021 წელს ამ კომპანიის მფლობელებმა და მათმა
ბიზნესპარტნიორებმა „ქართული ოცნება - დემოკრატიულ საქართველოს” სასარგებლოდ ჯამში
670,000 ლარი გაიღეს (იხილეთ ცხრილი 5). იგივე პირებს სხვადასხვა წელს 3 მლნ ლარამდე
აქვთ პარტიისთვის შეწირული.
ცხრილი 5. შპს „ლილო-მოლის” მფლობელები და მათი ბიზნესპარტნიორი
შემომწირველები

შემომწირველის სახელი
და გვარი

შემოწირულების
ოდენობა (,)

შემოწირულების
განხორციელების
ზუსტი თარიღი
2021 წელს

ყველა წელს
განხორციელებული
პოლიტიკური
შემოწირულებების ჯამი
(,)

დავით ალიბეგაშვილი

20,000

21 იანვარი

140,000

ირაკლი პეტრიაშვილი

30,000

21 იანვარი

200,000

სიმონი გეგელაშვილი

40,000

21 იანვარი

200,000

გოჩა ჩოკოშვილი

30,000

21 იანვარი

165,000

გიორგი კვარაცხელია

20,000

5 მარტი

55,000

ბაჩო კაპანაძე

25,000

5 მარტი

65,000

თენგიზ გავაშელი

60,000

5 მარტი

288,000

დავით კაპანაძე

60,000

5 მარტი

200,000

ვაჟა უსანეთაშვილი

60,000

5 მარტი

316,000

ნიკოლოზ უსანეთაშვილი

25,000

9 მარტი

65,000

ილია შონია

60,000

9 მარტი

304,000

27

გია ანდღულაძე

60,000

9 მარტი

307,000

გიორგი გაგუა

60,000

9 მარტი

297,000

ლევან გაგუა

60,000

18 მარტი

160,000

დავითი გაგუა

60,000

19 მარტი

140,000

ჯამი

670,000

2,902,000

მონაცემთა წყარო: www.politicaldonations.ge; https://monitoring.sao.ge/

კიდევ ერთ ასეთ ჯგუფში შპს „ბომბორა და ბავშვებთან” პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებულმა
პირები შედიან, რომლებმაც 2021 წელს მმართველ პარტიას ჯამში 385,000 ლარი შესწირეს. იგივე
პირებს 2011 წლიდან 1 მლნ ლარზე მეტი პოლიტიკური შემოწირულება აქვთ გაკეთებული (იხილეთ
ცხრილი 6).
ცხრილი 6. შპს „ბომბორა და ბავშვებთან” პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებული
შემომწირველები

შემომწირველის სახელი
და გვარი

შემოწირულების
ოდენობა (,)

შემოწირულების
განხორციელების
ზუსტი თარიღი
2021 წელს

ყველა წელს
განხორციელებული
პოლიტიკური
შემოწირულებების ჯამი
(,)

ზაზა ვაშაკიძე

30,000

12 თებერვალი

80,000

პაატა ბეჟანიშვილი

10,000

12 თებერვალი

30,000

დავით ჩახტაური

10,000

12 თებერვალი

28,000

ზურაბ გაბაიძე

25,000

6 სექტემბერი

25,000

მარინე სიჩევი

60,000

22 სექტემბერი

145,000

28

გიორგი სვანიძე

20,000

24 სექტემბერი

90,000

ნინო კაციაშვილი

60,000

24 სექტემბერი

120,000

ნიკოლოზ პატარიძე

30,000

29 სექტემბერი

110,000

ვლადიმერ პატარიძე

20,000

30 სექტემბერი

25,000

რამინ დავითაძე

60,000

30 სექტემბერი

110,000

დავით ქვათაძე

60,000

1 ოქტომბერი

250,000

ჯამი

385,000

1,013,000

მონაცემთა წყარო: www.politicaldonations.ge; https://monitoring.sao.ge/

მმართველი პარტიის მსხვილ დამფინანსებლებს შორის, ასევე, იყვნენ შპს „პეის ჯორჯიას”
მფლობელებიც. ეს კომპანია ფოთის პორტის გაფართოების პროექტს ახორციელებს. ირაკლი და
თეიმურაზ კერვალიშვილებმა, და ირაკლი თათეიშვილმა „ქართულ ოცნება - დემოკრატიულ
საქართველოს“ ერთსა და იმავე დღეს - 6 აგვისტოს ჯამში 160,000 ლარი შესწირეს. სხვადასხვა
წელს ამ პირებს სულ 650,000 ლარის პოლიტიკური შემოწირულება აქვთ განხორციელებული
(იხილეთ ცხრილი 7).
ცხრილი 7. შპს „პეის ჯორჯიასთან” დაკავშირებული შემომწირველები
შემომწირველის სახელი
და გვარი

შემოწირულების
ოდენობა (,)

შემოწირულების
განხორციელების
ზუსტი თარიღი
2021 წელს

ყველა წელს
განხორციელებული
პოლიტიკური
შემოწირულებების ჯამი
(,)

ირაკლი კერვალიშვილი

60,000

6 აგვისტო

240,000

თეიმურაზ კერვალიშვილი

50,000

6 აგვისტო

190,000

ირაკლი თათეიშვილი

50,000

6 აგვისტო

220,000

ჯამი

160,000

650,000

მონაცემთა წყარო: www.politicaldonations.ge; https://monitoring.sao.ge/
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ერთმანეთთან დაკავშირებული სხვა მსხვილი ბიზნეს ჯგუფები, რომლებიც უკვე არაერთი წელია,
რაც მმართველ პარტიის შემომწირველებს შორის არიან, მოცემულნი არიან ცხრილებში 8-11.
ცხრილი 8. შპს „პოლიმერთან” დაკავშირებული შემომწირველები
შემომწირველის სახელი
და გვარი

შემოწირულების
ოდენობა (,)

შემოწირულების
განხორციელების
ზუსტი თარიღი
2021 წელს

ყველა წელს
განხორციელებული
პოლიტიკური
შემოწირულებების ჯამი
(,)

რევაზ ქარჩავა

50,000

8 ნოემბერი

215,000

ზაზა ხუციშვილი

20,000

8 ნოემბერი

100,000

მორისი ხუციშვილი

30,000

8 ნოემბერი

135,000

ილია სეფიაშვილი

50,000

8 ნოემბერი

205,000

ამირან ადეიშვილი

60,000

9 ნოემბერი

285,000

ჯამი

210,000

940,000

მონაცემთა წყარო: www.politicaldonations.ge; https://monitoring.sao.ge/

ცხრილი 9. შპს „ქართუ-უნივერსალთან” პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებული
შემომწირველები
შემომწირველის სახელი
და გვარი

შემოწირულების
ოდენობა (,)

შემოწირულების
განხორციელების
ზუსტი თარიღი
2021 წელს

ყველა წელს
განხორციელებული
პოლიტიკური
შემოწირულებების ჯამი
(,)

ირაკლი თოფაძე

50,000

10 მარტი

144,992

გიორგი თოფაძე (მამა)

60,000

11 მარტი

329,879

ოთარი ჭილაძე

7,000

16 მარტი

9,000

30

ქეთევან ბოლქვაძე

5,000

16 მარტი

5,000

თენგიზ ბაქრაძე

5,000

16 მარტი

5,000

ნიკოლოზ სონღულაშვილი

7,000

23 მარტი

12,000

გიორგი თოფაძე (შვილი)

50,000

23 მარტი

168,470

ჯამი

184,000

674,341

მონაცემთა წყარო: www.politicaldonations.ge; https://monitoring.sao.ge/

ცხრილი 10. შპს „ვი-აი-პი +"-სა და შპს „ლ.და.კ" პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებული
შემომწირველები
შემომწირველის სახელი
და გვარი

შემოწირულების
ოდენობა (,)

შემოწირულების
განხორციელების
ზუსტი თარიღი
2021 წელს

ყველა წელს
განხორციელებული
პოლიტიკური
შემოწირულებების ჯამი
(,)

დავით კაპანაძე

30,000

19 ივლისი

77,000

კარპეზი შუკაკიძე

25,000

27 ივლისი

25,000

დავით ჯიქია

25,000

27 ივლისი

25,000

თეიმურაზ შუკაკიძე

15,000

28 ივლისი

32,000

ლევან ლურსმანაშვილი

7,000

3 აგვისტო

49,000

მამუკა ხელაია

10,000

3 აგვისტო

45,000

ჯამი

112,000

253,000

მონაცემთა წყარო: www.politicaldonations.ge; https://monitoring.sao.ge/
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ცხრილი 11. შპს „ნოვა-2012"-თან პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებული
შემომწირველები
შემომწირველის სახელი
და გვარი

შემოწირულების
ოდენობა (,)

შემოწირულების
განხორციელების
ზუსტი თარიღი
2021 წელს

ყველა წელს
განხორციელებული
პოლიტიკური
შემოწირულებების ჯამი
(,)

რამინ დავითაძე

60,000

30 სექტემბერი

110,000

ზურაბ გაბაიძე

25,000

6 სექტემბერი

25,000

ნუგზარ ხოზრევანიძე

30,000

6 სექტემბერი

30,000

ოთარ შავაძე

30,000

6 სექტემბერი

60,000

რამინ შავაძე

30,000

6 სექტემბერი

30,000

ზებურ დუმბაძე

60,000

25 აგვისტო

123,000

თემური მამულაძე

60,000

2 აგვისტო

60,000

ბესიკ ბაჯელიძე

60,000

2 აგვისტო

150,000

ლევან მჟავანაძე

60,000

2 აგვისტო

120,000

ჯამი

415,000

708,000

მონაცემთა წყარო: www.politicaldonations.ge; https://monitoring.sao.ge/

2.2.2.2. თბილისის საკრებულოს წევრების შემოწირულებები
2021 წლის 12 ოქტომბერს (მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ)
თბილისის საკრებულოს წევრობის 16-მა კანდიდატმა „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოდან“ ერთსა და იმავე დღეს იდენტური ოდენობის (5 ან 10 ათასი ლარი) თანხა მათსავე
წარმდგენ პარტიას შესწირა. შემოწირულებების ჯამურმა ოდენობამ 115,000 ლარი შეადგინა. 13-21
ოქტომბრის შუალედში კი, კიდევ ხუთმა კანდიდატმა ჯამში 65,000 ლარი გადარიცხა მმართველი
პარტიის ანგარიშზე.20
გაჩნდა ეჭვი, რომ ამ პირების მიერ განხორციელებული შემოწირულება კოორდინირებული
შეიძლება ყოფილიყო. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” 2022 წლის 13
აპრილს მიმართა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, პოლიტიკური პარტიის დაფინანსებასთან
დაკავშირებული სავარაუდო პოლიტიკური კორუფციის შემთხვევის შესწავლის მიზნით, რაზეც
2022 წლის 2 მაისს მიიღო პასუხი, რომ „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2021 წელს შეისწავლა
ზემოაღნიშნულ წერილში მითითებული, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული
ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს” შემომწირველი ფიზიკური პირების ფინანსები. შესწავლის
შედეგად რაიმე სახის დარღვევა არ გამოვლენილა”.
2.2.3. შესაძლო ზეწოლის მეშვეობით მობილიზებული შემოწირულებები
22 აგვისტოს ტელეკომპანია „მთავარ არხზე“ გავიდა სიუჟეტი,21 რომლის თანახმადაც, ტელეკომპანიას
წყარომ მიაწოდა ინფორმაცია, რომ სამცხე-ჯავახეთში მხარის რწმუნებულმა, სახელმწიფო
20
„თბილისის საკრებულოს წევრების ბიზნესინტერესები და დეკლარირების დროს გამოვლენილი
დარღვევები”; „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, 05.05.2022: https://bit.ly/3wn974c
21 „დარეკეტებული ბიზნესი | „ოცნებამ” ბოლო ორ კვირაში 700 000 ლარზე მეტი შემოწირულობა მიიღო“,
mtavari.tv, 22.08.2021, https://bit.ly/3GUkMLE
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უსაფრთხოების სამსახურის (სუს) და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის სამხარეო
ხელმძღვანელებმა ადგილობრივ ბიზნესმენებს დაავალეს მმართველი პარტიის სასარგებლოდ
ფინანსური შემოწირულებების განხორციელება.
სიუჟეტის მიხედვით, ბიზნესმენები სუს-ის მეშვეობით გუბერნიის შენობაში დაიბარეს, სადაც მათ
ზემოაღნიშნულმა სამმა მაღალჩინოსანმა საწარმოს წლიური ბრუნვიდან გარკვეული ნაწილის
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ სასარგებლოდ შეწირვა დაავალა, წინააღმდეგ
შემთხვევაში ბიზნესისთვის საფრთხის შექმნით დაემუქრა.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებგვერდის მიხედვით, სადაც პარტიების მიერ მიღებული
შემოწირულებებია განთავსებული, 2-16 აგვისტოს პერიოდში მმართველ პარტიას სამცხეჯავახეთიდან 87-მა ფიზიკურმა22 და 5-მა იურიდიულმა23 პირმა ჯამში 714,000 ლარი შესწირა. ასეთ
მოკლე დროში, ერთი გეოგრაფიული არეალიდან განხორციელებული შემოწირულებების ეს ოდენობა
საკმაოდ უჩვეულოა და შესაძლოა წარმოადგენდეს „მთავარი არხის“ სიუჟეტში მოთხრობილი
ისტორიის არაპირდაპირ მტკიცებულებას. გარდა ამისა, 4 სექტემბერს ტელეკომპანია „პირველის”
ეთერშიც გავიდა სიუჟეტი24, რომლის მიხედვითაც, ჟურნალისტებთან საუბარში შემომწირველების
ნაწილმა, ფაქტობრივად, დაადასტურა, ზემოთ ნახსენები შეხვედრები და გარემოებები.
განხორციელებული შემოწირულებების კანონიერება საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში
შეისწავლა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, რომლის ინფორმაციითაც, დარღვევა არ
გამოვლენილა. თუმცა ამ შემთხვევაში აშკარად გამოკვეთილია სისხლის სამართლის დანაშაულის
ნიშნები. მიუხედავად ამისა, ჩვენი ინფორმაციით, პროკურატურას გამოძიება არ დაუწყია.
რეკომენდაცია
აუცილებელია, პროკურატურამ დაიწყოს გამოძიება სამცხე-ჯავახეთში
ბიზნესმენებზე განხორციელებული ზეწოლის სავარაუდო ფაქტზე.

ადგილობრივ

2.3. საბანკო სესხი
საბანკო სესხით 2021 წელს მხოლოდ ორმა პარტიამ ისარგებლა. პარტიამ „ევროპული საქართველო
- მოძრაობა თავისუფლებისთვის” 8 სექტემბერს „ლიბერთი ბანკისგან“ 12 თვის ვადით 500,000
ლარი ისესხა წლიური 14%-იანი განაკვეთით, ხოლო „ქართული ოცნება - დემოკრატიულმა
საქართველომ“ 12 ნოემბერს „ბანკი ქართუსგან“ 1,000,000 ლარი ისესხა 1.5 თვის ვადით 13.75%იანი განაკვეთით.

2.4. სხვა ფულადი შემოსავლები
პარტიების მიერ შევსებული დეკლარაციის ფორმები ითვალისწინებს კატეგორიას „სხვა
ფულადი შემოსავლები“. 2021 წლის განმავლობაში ამ კატეგორიის შემოსავლის ჯამი ყველა
პარტიისთვის 206,577 ლარს შეადგენდა (იხილეთ დიაგრამა 6). დეკლარაციის ფორმაში არ არის
გათვალისწინებული ამ ტიპის შემოსავლების განმარტება, რაც გაუმჭვირვალეს ხდის ამ თანხების
წარმომავლობას.25 ეს პრობლემა განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო „საქართველოს ქრისტიანკონსერვატიული პარტიის“ შემთხვევაში, რომელსაც შემოსავლად სულ 100,000 ლარი ჰქონდა
დეკლარირებული და მთლიანი თანხის წარმომავლობად „სხვა ფულადი შემოსავლები“ იყო
მითითებული, რაც ამ პარტიის შემოსავლებს სრულიად არაგამჭვირვალედ აქცევს.
22 იხილეთ შემომწირველ ფიზიკურ პირთა სია, https://bit.ly/3lPtMaA
23 იხილეთ შემომწირველ იურიდიულ პირთა სია, https://bit.ly/3AxkWEz
24 გადაცემა „ნოდარ მელაძის შაბათი”, ტელეკომპანია „პირველი”, 04.09.2021: https://www.youtube.
com/watch?v=Z9IHmPShOxs
25
მიუხედავად იმისა რომ დეკლარაციის ფორმაში ამისთვის განკუთვნილი ფორმა არ არსებობს
„საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიას“ თავისი ინიციატივით მითითებული აქვს, რომ ეს არის უძრავი ქონების
იჯარიდან მიღებული შემოსავალი
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დიაგრამა 6. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს მიღებული სხვა
ფულადი შემოსავლები, R
„ქრისტიან-კონსერვატორები”

100,000

„ქართული ოცნება“

64,011

„რესპუბლიკელები“

29,235

„ლელო“

7,565

„ნაციონალური მოძრაობა“

3,832

„საქართველოსთვის”

890

„ევროპული საქართველო“

498

„სტრატეგია აღმაშენებელი“

379

„გირჩი“

168

„ევროპელი დემოკრატები“

-

„კანონი და სამართალი”

-

„ევროპელი სოციალისტები”

-

„ლეიბორისტები“

-

„პატრიოტთა ალიანსი“

-

„პროგრესი და თავისუფლება“

-

„მოქალაქეები“

-

„სახელმწიფო ხალხისთვის“

-

0
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მონაცემთა წყარო: პოლიტიკური პარტიების მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის წარდგენილი წლიური
ფინანსური დეკლარაციები.

რეკომენდაცია
სასურველია, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა წლიურ ფინანსური ანგარიშგების დოკუმენტში
ჩაამატოს ცალკე ფორმა, სადაც პარტიები მიუთითებენ „სხვა ფულადი შემოსავლების“
კატეგორიაში აღნიშნული თანხის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) კონკრეტულ წარმომავლობას.
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VI. პოლიტიკური პარტიების მიერ გაწეული ხარჯები
1. მარეგულირებელი ჩარჩო
საქართველოს კანონმდებლობა პოლიტიკურ პარტიებს ავალდებულებს, გაწეული ხარჯების
შესახებაც დეტალური ანგარიში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მიაწოდონ, რომელიც,
თავის მხრივ, ვალდებულია გაასაჯაროოს პარტიისგან მიღებული ინფორმაცია. „მოქალაქეთა
პოლიტიკური გაერთიანებების” შესახებ კანონით რეგლამენტირებულია ხარჯების მაქსიმალური
ოდენობა: პარტიის/საარჩევნო სუბიექტის მიერ წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯების საერთო
რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს წინა წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.1%-ს.
აღნიშნულ თანხაში, ასევე, შედის პარტიის/ საარჩევნო სუბიექტის და მათ სასარგებლოდ სხვა პირის
მიერ გაწეული ხარჯები. ხარჯებში მოიაზრება არჩევნებზე, სხვადასხვა ღონისძიების დაფინანსებაზე,
შრომის ანაზღაურებაზე, მივლინებაზე და სხვა ღონისძიებებზე გაწეული ხარჯები.
გარდა პარტიის საერთო წლიური ხარჯების ლიმიტირებისა, კანონი, ასევე, აწესებს კონკრეტული
ტიპის ხარჯებზე შეზღუდვებსაც: პარტიის საექსპერტო-საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვაზე
გაწეული ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს წლის განმავლობაში ნებადართული მაქსიმალური ხარჯის
10%-ს.

2. პოლიტიკური პარტიების მიერ გაწეული ხარჯების მიმოხილვა
პარტიების მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის წარდგენილი წლიური დეკლარაციების
მიხედვით, კვლევის ფარგლებში შესწავლილმა 17 პოლიტიკურმა პარტიამ 2021 წელს სულ
41,854,843 ლარის ოდენობის ხარჯი გაწია, რომლის 62% - 25,769,370 ლარი მმართველ
პარტიაზე „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო” მოდიოდა, 5,112,320 ლარის ხარჯით
მეორე ადგილზე იყო „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”, მესამეზე კი - „ლელო საქართველოსთვის“
3,305,726 ლარით (იხილეთ დიაგრამა 7).
ამ მონაცემებით ჩანს, რომ ისევე როგორც შემოსავლების ნაწილში, „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს“ ხარჯებიც მნიშვნელოვნად აღემატებოდა სხვა დანარჩენ პარტიების
ხარჯებს. რაც შეეხება გაწეული ხარჯების კანონით დაშვებულ ზედა ზღვარს, 2021 წლისთვის იგი
49.3 მლნ ლარი26 იყო. აქედან გამომდინარე, არც ერთ პარტიას ეს ზღვარი არ გადაულახავს.

26 საქართველოს 2020 წლის ნომინალური მშპ-ის 0.1%:
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/23/mtliani-shida-produkti-mshp
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დიაგრამა 7. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს გაწეული მთლიანი ხარჯები, ₾

„ქართული ოცნება“

25,769,370

„ნაციონალური მოძრაობა“

5,112,320

„ლელო“

3,305,726

„ევროპული საქართველო“

1,671,479

„საქართველოსთვის”

1,290,466

„პატრიოტთა ალიანსი“

1,112,056

„სტრატეგია აღმაშენებელი“

1,037,756

„გირჩი“

649,853

„ევროპელი დემოკრატები“

394,905

„მოქალაქეები“

324,036

„ლეიბორისტები“

291,652

„სახელმწიფო ხალხისთვის“

250,062

„რესპუბლიკელები“

215,921

„ევროპელი სოციალისტები”

128,213

„ქრისტიან-კონსერვატორები”

119,650

„კანონი და სამართალი”

104,435

„პროგრესი და თავისუფლება“

76,944

0

500000010000000
15000000
20000000
25000000
30000000

ონაცემთა წყარო: პოლიტიკური პარტიების მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის წარდგენილი წლიური
ფინანსური დეკლარაციები

პარტიების მიერ გაწეული ყველაზე დიდი ხარჯები შემდეგ კატეგორიებზე მოდიოდა: ა) რეკლამა, ბ)
შრომის ანაზღაურება, გ) უძრავი და მოძრავი ქონების იჯარა, დ) ოფისის ხარჯები, ე) ყრილობების
თუ სხვა ღონისძიებების ორგანიზების ხარჯები, ვ) სანოტარო, საკონსულტაციო, თარჯიმნის
მომსახურების ხარჯები (იხილეთ დიაგრამა 8).
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დიაგრამა 8. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს გაწეული ხარჯები ძირითადი
კატეგორიების მიხედვით, R, %

2%
16%

18,950,993

რეკლამა

5,366,271

იჯარის ხარჯი

2,568,690

ოფისის ხარჯი

4,540,908

შრომის ანაზღაურება

6,207,317

სხვა დანარჩენი საქონელი და
მომსახურება

12%

49%

7%
14%

855,329

საკონსულტაციო სანოტარო თარჯიმნის
და თარგმნის მომსახურების

მონაცემთა წყარო: პოლიტიკური პარტიების მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის წარდგენილი წლიური
ფინანსური დეკლარაციები

2.1. რეკლამის ხარჯები
ტრადიციულად, საარჩევნო წლებში მაღალია სარეკლამო ხარჯები, 2021 წელსაც ამ მიზნით
დახარჯულმა თანხებმა პარტიების ჯამური ხარჯების არსებით ნაწილი (49%) მოიცვა და მისმა
ოდენობამ 18,950,993 ლარი შეადგინა.
მმართველმა პარტიამ - „ქართული ოცნება - დემოკრატიულმა საქართველომ“ რეკლამაზე
13,325,240 ლარი დახარჯა, რაც ყველა პარტიის სარეკლამო დანახარჯების 70% იყო. სარეკლამო
ხარჯებით მეორე ადგილზე პარტია „ლელო საქართველოსთვის” (1,948,888 ლარი) იყო, ხოლო
მესამეზე - „ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობა” 1,567,561 ლარით (იხილეთ დიაგრამა 9).
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დიაგრამა 9. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს რეკლამაზე გაწეული ხარჯები, ₾

„ქართული ოცნება“

13,325,240

„ლელო“

1,948,888

„ნაციონალური მოძრაობა“

1,567,561

„საქართველოსთვის”

746,893

„სტრატეგია აღმაშენებელი“

380,868

„ევროპული საქართველო“

367,467

„გირჩი“

264,041

„მოქალაქეები“

243,191

„პატრიოტთა ალიანსი“

50,371

„ევროპელი დემოკრატები“

38,040

„ევროპელი სოციალისტები”

14,304

„პროგრესი და თავისუფლება“

2,335

„ლეიბორისტები“

1,505

„კანონი და სამართალი”

290

„რესპუბლიკელები“

-

„ქრისტიან-კონსერვატორები”

-

„სახელმწიფო ხალხისთვის“

-

0

3000000 6000000 9000000 12000000 15000000

მონაცემთა წყარო: პოლიტიკური პარტიების მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის წარდგენილი წლიური
ფინანსური დეკლარაციები

აღსანიშნავია, რომ წილობრივად ყველაზე მეტი - მთლიანი წლიური ხარჯის 75% - რეკლამაზე
პარტიამ „ალეკო ელისაშვილი - მოქალაქეები” გაწია. შედარებისთვის, მმართველმა პარტიამ
რეკლამაზე საკუთარი მთლიანი წლიური ხარჯების 52% გაიღო (იხილეთ დიაგრამა 10).
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დიაგრამა 10. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს რეკლამაზე გაწეული
ხარჯების წილი მათ მთლიან ხარჯებში
„მოქალაქეები“

75%

„ლელო“

59%

„საქართველოსთვის”

58%

„ქართული ოცნება“

52%

„გირჩი“

41%

„სტრატეგია აღმაშენებელი“

37%

„ნაციონალური მოძრაობა“

31%

„ევროპული საქართველო“

22%

„ევროპელი სოციალისტები”

11%

„ევროპელი დემოკრატები“

10%

„პატრიოტთა ალიანსი“

5%

„პროგრესი და თავისუფლება“

3%

„ლეიბორისტები“

1%

„კანონი და სამართალი”

0%

„ქრისტიან-კონსერვატორები”

0%

„რესპუბლიკელები“

0%

„სახელმწიფო ხალხისთვის“

0%
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მონაცემთა წყარო: პოლიტიკური პარტიების მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის წარდგენილი წლიური
ფინანსური დეკლარაციები

სხვადასხვა კატეგორიის სარეკლამო დანახარჯებს შორის ყველაზე დიდი წილი გარე რეკლამას
ეკავა (8,403,841 ლარი, მთლიანი სარეკლამო დანახარჯების 44%), თუმცა ამ თანხის 87% ერთმა
პარტიამ – „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო“ დახარჯა.
სატელევიზიო და ინტერნეტ რეკლამაში პარტიებმა ჯამში შესაბამისად 3,836,229 და 3,526,495
ლარი დახარჯეს (სრული მონაცემები იხილეთ დიაგრამა 11-ზე).
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დიაგრამა 11. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს გაწეული სარეკლამო ხარჯები
რეკლამის სხვადასხვა ტიპის მიხედვით, R
„ქართული ოცნება“
„ნაციონალური მოძრაობა“
„ლელო“
„სტრატეგია აღმაშენებელი“
„ევროპული საქართველო“
„საქართველოსთვის”
„გირჩი“
„პატრიოტთა ალიანსი“
„მოქალაქეები“
„ევროპელი სოციალისტები”
„რესპუბლიკელები“
„ლეიბორისტები“
„კანონი და სამართალი”
„ევროპელი დემოკრატები“
„ქრისტიან-კონსერვატორები”
„პროგრესი და თავისუფლება“
„სახელმწიფო ხალხისთვის“

2,022,447
693,356
77,400
311,577
405,368
163,647
1,082,639
151,300
160,013
4,000
138,312
37,542
71,996
434,339
23,272
2,300
186,080
10,800
8,662
157,932
982
1,000
215
75
-

2,251,858

7,369,454

ინტერნეტ რეკლამა
გარე რეკლამა
სატელევიზიო რეკლამა

0 1000000
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მონაცემთა წყარო: პოლიტიკური პარტიების მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის წარდგენილი წლიური
ფინანსური დეკლარაციები

2.2. შრომის ანაზღაურება
შესწავლილმა 17-მა პოლიტიკურმა პარტიამ 2021 წელს შრომის ანაზღაურების მიზნით 4,540,908
ლარი დახარჯა, რაც მათი ჯამური ხარჯების 12% იყო (იხილეთ დიაგრამა 12). შრომის ანაზღაურების
კატეგორიაში ექცევა პარტიის მიერ გაცემული ხელფასები, პრემიები, შტატგარეშე თანამშრომელთა
ანაზღაურება, რაც, როგორც წესი, საარჩევნო პერიოდში პარტიის კოორდინატორებსა თუ
აქტივისტებზე გაცემულ ხელფასებსაც გულისხმობს.
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დიაგრამა 12. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს შრომის
ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები, ₾
„ნაციონალური მოძრაობა“

1,396,763

„პატრიოტთა ალიანსი“

757,607

„ქართული ოცნება“

506,493

„ევროპელი დემოკრატები“

325,325

„ევროპული საქართველო“

323,743

„ლელო“

290,002

„სახელმწიფო ხალხისთვის“

239,511

„ლეიბორისტები“

231,878

„რესპუბლიკელები“

167,315

„ქრისტიან-კონსერვატორები”

91,682

„კანონი და სამართალი”

81,095

„სტრატეგია აღმაშენებელი“

71,671

„მოქალაქეები“

40,442

„ევროპელი სოციალისტები”

12,370

„საქართველოსთვის”

5,010

„გირჩი“

-

„პროგრესი და თავისუფლება“

-

0
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მონაცემთა წყარო: პოლიტიკური პარტიების მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის წარდგენილი წლიური
ფინანსური დეკლარაციები

თითოეული პოლიტიკური პარტიის მიერ შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯის მათსავე მთლიან
ხარჯებთან მიმართებას (იხილეთ დიაგრამა 13) თუ შევხედავთ, ყურადღებას მიიქცევს „პროგრესისა
და თავისუფლების“ და „ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩის“ ნულოვანი ხარჯები. გარდა ამისა,
კითხვებს აჩენს „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ და „საქართველოსთვის“ მიერ
შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული მცირე ხარჯები.

41

დიაგრამა 13. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს შრომის ანაზღაურებაზე
გაწეული ხარჯების წილი მათ მთლიან ხარჯებში
„სახელმწიფო ხალხისთვის“

96%

„ევროპელი დემოკრატები“

82%

„ლეიბორისტები“

80%

„კანონი და სამართალი”

78%

„რესპუბლიკელები“

77%

„ქრისტიან-კონსერვატორები”

77%

„პატრიოტთა ალიანსი“

68%

„ნაციონალური მოძრაობა“

27%

„ევროპული საქართველო“

19%

„მოქალაქეები“

12%

„ევროპელი სოციალისტები”

10%

„ლელო“

9%

„სტრატეგია აღმაშენებელი“

7%

„ქართული ოცნება“

2%

„საქართველოსთვის”

0%

„პროგრესი და თავისუფლება“

0%
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მონაცემთა წყარო: პოლიტიკური პარტიების მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის წარდგენილი წლიური
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განსაკუთრებით საყურადღებოა მმართველი პარტიის შემთხვევა, რომელმაც ყველაზე მეტი თანხა
- 26 მლნ ლარამდე დახარჯა წლის განმავლობაში, მაგრამ შრომის ანაზღაურებამ მისი ხარჯების
მხოლოდ 2% (506,493 ლარი) შეადგინა.
ზოგადად, შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯის დამალვა პოლიტიკურ პარტიებს განსაკუთრებით
უადვილდებათ, ვინაიდან მასზე გარე ზედამხედველობა რთულია, შესაბამისად, ამ კატეგორიის
ხარჯებს პოლიტიკური კორუფციის განსაკუთრებულად მაღალი რისკები ახლავს თან.
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რეკომენდაცია
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დეტალურად უნდა შეისწავლოს პოლიტიკური პარტიების
მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ და
დაადგინოს, რატომ აქვს ზოგიერთ პარტიას დეკლარირებული არარეალისტურად მცირე თანხა.

2.3. სხვა ხარჯები
სხვა ტიპის ხარჯებიდან აღსანიშნავია ფინანსური დეკლარაციის კატეგორია „სხვა დანარჩენი
საქონელი და მომსახურება“. შესწავლილი პარტიების ამ კატეგორიის ჯამური ხარჯი 2021 წლის
განმავლობაში 6,207,317 ლარს შეადგენდა და მისი უდიდესი ნაწილი (84%) „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოზე“ მოდიოდა (იხილეთ დიაგრამა 14).
დიაგრამა 14. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წელს „სხვა დანარჩენი საქონელი და
მომსახურების“ კატეგორიით გაწეული ხარჯები, R
„ქართული ოცნება“

5,233,509

„გირჩი“

339,642

„ლელო“

234,892

„სტრატეგია აღმაშენებელი“

193,131

„ნაციონალური მოძრაობა“

122,143

„ევროპული საქართველო“

42,030

„პატრიოტთა ალიანსი“

21,319

„ევროპელი სოციალისტები”

15,906

„რესპუბლიკელები“

2,434

„მოქალაქეები“

2,087

„სახელმწიფო ხალხისთვის“

174

„ქრისტიან-კონსერვატორები”

50

„საქართველოსთვის”

-

„ლეიბორისტები“

-

„კანონი და სამართალი”

-

„ევროპელი დემოკრატები“

-

„პროგრესი და თავისუფლება“

-

0
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პოლიტიკურ პარტიებს ვალდებულება აქვთ ამ კატეგორიაში მითითებული ხარჯები ცალკე
ფორმებში27 ჩაშალონ, შესაბამისად, მეტნაკლებად შესაძლებელია იმის ნახვა, თუ კონკრეტულად
რაზე დაიხარჯა ეს თანხა.
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ ფინანსური დეკლარაციის თანახმად, ამ
კატეგორიაში მითითებული 5,233,509 ლარიდან უდიდესი ნაწილი – 2,213,892 ლარი ლობისტური
მომსახურეობის ხარჯი იყო. მმართველმა პარტიამ მნიშვნელოვანი თანხა აგრეთვე გასწია
„ღონისძიების ხარჯებზე“ (2,059,901 ლარი), „შეხვედრების ორგანიზების“ ხარჯებზე (448,624
ლარი) და „მედია მომსახურების“ ხარჯებზე (322,149 ლარი). მიუხედავად იმისა, რომ ჩამოთვლილი
ხარჯები მითითებულია დეკლარაციის სპეციალურ ფორმებში, როგორც ჩაშლილი ხარჯების
დასახელებებიდან ჩანს, მათი დიდი ნაწილი კვლავ საკმაოდ ზოგადია და საჭიროებს
დამატებით განმარტებებს.
რაც შეეხება სხვა პარტიებს, მაგალითად, პარტიამ „ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი“ ამ
კატეგორიაში 339,642 ლარის ხარჯი მიუთითა, თუმცა ამ ხარჯის დასაზუსტებლად არსებულ
სპეციალურ ფორმებში, დამატებითი ინფორმაცია არ წარმოუდგენია, რითაც დაირღვა კანონის
მოთხოვნები.
აღსანიშნავია, რომ „ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი“ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა
საარჩევნო პერიოდის შუალედურ დეკლარაციაში ამ ჩანაწერის არასწორად შევსებისთვის ერთხელ
უკვე დააჯარიმა. ამ უწყების ინფორმაციით, „პარტია „გირჩმა“, 2021 წლის 6-7 სექტემბერს,
ფიქტიურად, ვებდეველოპერული მომსახურების საფასურის დანიშნულებით, ი/მ ოთარ ზაკალაშვილს
გადაურიცხა 324,174 ლარი, რის შემდეგაც განახორციელა ამ თანხის განაღდება და კონვერტაცია
აშშ დოლარში. 8 სექტემბერს, შემდგომი გათამაშების მიზნით, ნაღდი ანგარიშსწორებით 100,000
აშშ დოლარად შეძენილ იქნა ავტომანქანა პორშე „ტაიკანი“. აღნიშნული ქმედებით პარტია
„გირჩმა“ დაარღვია დადგენილი წესი უნაღდო ანგარიშსწორების შესახებ. „გირჩმა“ ავტომანქანა
პორშე „ტაიკანის“ შეძენის ხარჯის დეკლარირება არ განახორციელა და სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურს წარუდგინა არასწორი ფინანსური ანგარიში, რითაც დაარღვია ანგარიშვალდებულების
შესახებ კანონით დადგენილი მოთხოვნა.“28 დაჯარიმების შემდეგ29 პარტიამ საარჩევნო პერიოდის
ჯამურ დეკლარაციაში ზემოაღნიშნული თანხა (339,643 ლარი) დაადეკლარირა და განმარტების
ფორმაშიც მიუთითა მისი მიზნობრიობა.30 თუმცა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, პარტიის წლიურ
დეკლარაციაში ეს თანხები კვლავ განმარტების გარეშე იყო მოცემული.31
პარტიამ „ლელო საქართველოსთვის“ ხარჯების აღნიშნულ კატეგორიაში 234,892 ლარი მიუთითა
და შესაბამის ფორმებში კანონის შესაბამისად განმარტა იგი, საიდანაც ირკვევა, რომ ყველაზე დიდი
თანხა პარტიამ „სატელევიზო კამპანიების დაგეგმვაზე” (61,993 ლარი), „სხვადასხვა ჯარიმებზე“
(40,290 ლარი) და „სოციალური კვლევაზე“ (34,756 ლარი) დახარჯა.

27 წლიური ფინანსური დეკლარაციის ფორმები 4.1 და 5.1 განკუთვნილია სხვადასხვა ხარჯების და სხვა
დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების განმარტებითი შენიშვნისთვის, იხილეთ „პოლიტიკური ფინანსების
გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის გენერალური აუდიტორის 2021 წლის 5 აგვისტოს ბრძანება №012036/21, მე-2 მუხლი:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5237330?publication=0
28
„მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების ფინანსური მონიტორინგის
შემაჯამებელი ანგარიში“, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის
დეპარტამენტი, 4 თებერვალი 2022 წელი: https://bit.ly/3rEsB1k
29
პარტია „გირჩი“ დაჯარიმდა აკრძალული შემოწირულების ორმაგი ოდენობით (19,268 ლარი) და
ამავდროულად დაეკისრა აკრძალული შემოწირულების (9,634 ლარი) სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩარიცხვა.
30 თანხის ძირითადი ნაწილი არის „ავტომობილის ღირებულება“, იხ. 2021 წლის საარჩევნო პერიოდის
ჯამური დეკლარაცია, გვ. 7, https://bit.ly/3jYsDgt
31 იხილეთ „ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი“ 2021 წლის დეკლარაცია, გვ. 15-16,
https://bit.ly/3jX3JxF
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VII. ფინანსების გამჭვირვალობა და მასზე ზედამხედველობა
1. მარეგულირებელი ჩარჩო
პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის ფინანსური ანგარიშგების მომზადების ვალდებულების არსებობა
და მათი ღიაობა მნიშვნელოვანი ელემენტია გამჭვირვალობის და საარჩევნო პროცესებთან
დაკავშირებით საზოგადოებაში ნდობის ჩამოსაყალიბებლად. ამასთანავე, მნიშვნელოვანია, რომ
ანგარიშვალდებულების პროცესი იყოს იმგვარად გაწერილი, რომ, ერთი მხრივ, ეფექტიანად
უზრუნველყოფდეს კონტროლის განხორციელებას, ხოლო, მეორე მხრივ, არ ქმნიდეს გადაჭარბებულ
ტვირთს პოლიტიკური პარტიებისთვის.
როგორც უკვე აღინიშნა, ქართული კანონმდებლობით პოლიტიკური დაფინანსების კანონიერებასა
და გამჭვირვალობაზე მონიტორინგის მანდატი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს აქვს მინიჭებული.
კერძოდ, კანონმდებლობა ითვალისწინებს, როგორც პერიოდული, ისე კონკრეტულ საარჩევნო
პროცესებთან დაკავშირებული ანგარიშების წარდგენის ვალდებულებას. ყოველი წლის 1
თებერვლამდე პარტიები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს უგზავნიან გასული წლის ფინანსურ
ანგარიშგებებს აუდიტორის (აუდიტორული ფირმის) დასკვნასთან ერთად. ფინანსურ დეკლარაციაში
აისახება პარტიის წლიური შემოსავალი და გასავალი, აგრეთვე, ქონებრივი მდგომარეობის
ანგარიში. თითოეული დეკლარაცია მოიცავს რამდენიმე ანგარიშის ფორმას, რომელიც გენერალური
აუდიტორის 2021 წლის 5 აგვისტოს №012036/21 ბრძანების შესაბამისად უნდა იქნეს შევსებული.
გარდა ამისა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ დადგენილია შემოწირულებებისა და
ანგარიშიდან ნაღდი ფულის გატანის ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმები.
კანონით, ასევე, უზრუნველყოფილია პარტიების მიერ წარდგენილი დეკლარაციების
ხელმისაწვდომობა — პოლიტიკური გაერთიანებებისგან მიღებულ ფინანსურ დეკლარაციებს
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საკუთარ ვებგვერდზე https://monitoring.sao.ge/ აქვეყნებს,
სადაც მათ შორის საჯაროა შემომწირველების სიაც, სრული სახელი/გვარისა და პირადი ნომრის
მითითებით. დეკლარაციები განთავსებულია Microsoft Excel-ის და სკანირებული დოკუმენტის
ფორმატებში.
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ“ კანონის 342 მუხლი ითვალისწინებს
სანქციებს ანგარიშგების წესების დარღვევის სხვადასხვა შემთხვევისთვის, რა დროსაც სამსახურის
უფლებამოსილი პირები ადგენენ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს და განსახილველად
უგზავნიან სასამართლოს:
⚫ აკრძალული შემოწირულების დროს გათვალისწინებულია ორმაგი ოდენობის ჯარიმა და
მიღებული თანხის ბიუჯეტში გადარიცხვის ვალდებულება;
⚫ კანონის მოთხოვნების დარღვევის დროს კი - 5,000 ლარის ოდენობის ჯარიმა;
⚫ სამსახურის მიერ მოთხოვნილი და კანონით განსაზღვრული ინფორმაციის მიწოდების
ვალდებულების შეუსრულებლობის დროს ფიზიკურ პირებზე - 1,000 ლარი, ხოლო იურიდიულ
პირებზე - 2,000 ლარის ჯარიმა არის განსაზღვრული.

2. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საზედამხედველო საქმიანობა
2021 წლის განმავლობაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური ფინანსების
მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ გამოვლენილ სამართალდარღვევებზე და მათზე რეაგირებაზე
ინფორმაცია დეტალურად არის მოცემული 2021 წლის სამართალდარღვევათა რეესტრში.32 ამ
რეესტრის მიხედვით, 2021 წლის განმავლობაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თბილისის
საქალაქო სასამართლოში განსახილველად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 35 საქმე
წაიღო, მათ შორის 10 პოლიტიკური პარტიის, ერთი იურიდიული პირის, ერთი ფიზიკური პირის და 18
დამოუკიდებელი კანდიდატის მიმართ. დამრღვევებს 2 საქმეზე გამოეცხადათ სიტყვიერი შენიშვნა,
32

იხილეთ ბმულზე: https://bit.ly/399MHKU
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22 შემთხვევაში სახდელის სახით განესაზღვრათ გაფრთხილება, ხოლო 11 საქმეზე დაეკისრათ
ჯარიმა ჯამში 215,057 ლარის ოდენობით და სახელმწიფო ბიუჯეტში თანხის გადარიცხვა 57,228
ლარის ოდენობით. კვლევის ფარგლებში შესწავლილი 17 პარტიიდან კანონის დამრღვევთა შორის
მხოლოდ ერთი - „ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი” აღმოჩნდა.33
გარდა ამისა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2022 წლის 4 თებერვალს გამოაქვეყნა 2021
წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნების ფინანსური მონიტორინგის საბოლოო ანგარიში,34
სადაც მოცემულია უშუალოდ საარჩევნო პერიოდში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები.
ამ ანგარიშს წინ უსწრებდა 2021 წლის სექტემბერში გამოქვეყნებული მსგავსი ტიპის შუალედური
ანგარიში.35
საბოლოო ანგარიშში მოყვანილი შემთხვევებიდან საყურადღებო იყო 2021 წლის აგვისტოში
„ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ სასარგებლოდ სამცხე-ჯავახეთიდან 87
ფიზიკური პირის და 5 იურიდიული პირის მიერ განხორციელებული შემოწირულებების კანონიერების
შემოწმება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოითხოვა შემომწირველების საგადასახადო
ინფორმაცია, აგრეთვე 12 მათგანის საბანკო ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაცია და გამოკითხა
ერთი პირი. შედეგად, აუდიტის სამსახურის დასკვნით, შემოწირულებების კანონმდებლობით
დადგენილი მოთხოვნების დარღვევით განხორციელების ფაქტი არ გამოვლენილა. ამ შემთხვევაზე
რეაგირებასთან დაკავშირებით „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ადრეც უსვამდა
ხაზს „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ გააჩნია შესაბამისი უფლებამოსილებები და კანონისმიერი
ბერკეტები, რითაც შეძლებს მსგავსი შემთხვევების გამოძიებას.“36 აღნიშნული ეხება არა მხოლოდ
ამ საქმეს, არამედ პოლიტიკური კორუფციის შესაძლო შემთხვევების დიდ ნაწილს.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელობა არაერთი წელია განმარტავს, რომ აუდიტის
სამსახურში პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის ფუნქცია არის შეუთავსებელი მის ძირითად
საქმიანობასთან და რეპუტაციული რისკის მატარებელია. უწყების მენეჯმენტი ასევე აღნიშნავს, რომ
არსებული მანდატის ფარგლებში სამსახურს პოლიტიკური კორუფციის შესაძლო შემთხვევების
შესწავლის ბერკეტები და რესურსები არ გააჩნია. აქედან გამომდინარე, საჭიროა ასეთი ფართო
საგამოძიებო ფუნქციის ისეთი უწყების მიერ განხორციელება, რომელსაც გამოძიების წარმოების
უფლებამოსილება და რესურსი ექნება.
ამ იდეას იზიარებს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოც”, სწორედ ამიტომ ორგანიზაციამ
გასულ წლებში აქტიური მონაწილეობა მიიღო შესაბამისი კანონპროექტის შემუშავებაში, რომლის
მიხედვითაც უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო.37 ეს უწყება აღჭურვილი
იქნება საგამოძიებო უფლებამოსილებებით და სხვა საკითხებთან ერთად, პოლიტიკური პარტიების
დაფინანსების საკითხებსაც გაუწევს ზედამხედველობას.
რეკომენდაცია
სასურველია, შეიქმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო. ეს უწყება აღჭურვილი
უნდა იყოს საგამოძიებო უფლებამოსილებებით და სხვა საკითხებთან ერთად, პოლიტიკური
პარტიების დაფინანსების საკითხებსაც უნდა გაუწიოს ზედამხედველობა.

33 უფრო დეტალურად 2021 წელს გამოვლენილ სამართალდარღვევებზე და მათზე რეაგირებაზე იხილეთ
ბმული: https://bit.ly/3v0oNd3
34
მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების ფინანსური მონიტორინგის
შემაჯამებელი ანგარიში, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის
დეპარტამენტი, 4 თებერვალი 2022 წელი: https://bit.ly/3rEsB1k
35
„მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების ფინანსური მონიტორინგის
შუალედური ანგარიში“, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის
დეპარტამენტი, 29.09.2021, https://bit.ly/33phKPE
36 საქართველოს მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის არჩევნების კამპანიის დაფინანსება (საბოლოო
ანგარიში), „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, 21.02.2022, გვ. 44, https://bit.ly/3rHs1Ae
37
„ანტიკორუფციულ რეფორმაზე ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად
გაზრდის კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტურობას“, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”,
01.09.2020: https://bit.ly/3jrEwbZ
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