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ანგარიშის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულუხვი დახმარების წყალობით,
რომელიც აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მეშვეობით იქნა გაწეული.
ანგარიშის შინაარსზე პასუხისმგებელია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ და ის
შესაძლოა არ ასახავდეს საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES), USAID-ის და აშშ-ის
მთავრობის შეხედულებებს.

ანგარიში მომზადდა ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით.
ავტორების მიერ ანგარიშში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას.
ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.

პოლიტიკური პარტიების ფინანსები 2011 წელს
შესავალი
ეს

კვლევა

პოლიტიკური

პარტიების

დაფინანსების

გამჭვირვალობასთან

და

მათ

ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებულ საკითხებს მიმოიხილავს. მასში მოცემულია
პარტიათა შემოსავლებისა და ხარჯების ანალიზი 2011 წლის ანგარიშების მიხედვით,
რომლებიც

შედარებულია

2007–2010

წლების

ანგარიშებთან.

კვლევისათვის

ის

13

პოლიტიკური გაერთიანება შეირჩა, რომლებმაც 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების
შედეგად პარლამენტში მანდატები და სახელმწიფო დაფინანსება მოიპოვეს. ეს პარტიებია 1:
1. ახალი მემარჯვენეები;
2. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა;
3. კონსერვატიული პარტია;
4. ევროპელი დემოკრატები (ყოფილი ჩვენ თვითონ);
5. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა;
6. მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს;
7. რესპუბლიკური პარტია;
8. საქართველოს გზა;
9. ეროვნული ფორუმი;
10. ლეიბორისტული პარტია;
11. მოძრაობა „ერთიანი საქართველო“;
12. ქართული დასი;
13. ხალხის პარტია.
ანგარიში სამი ძირითადი ნაწილისაგან შედგება: პირველი თავი მიმოიხილავს პოლიტიკური
პარტიების შემოსავლებს, ხოლო მეორე თავი – ხარჯებს. ბოლო თავში შეჯამებულია კვლევის
ძირითადი მიგნებები და ტენდენციები, ასევე წარმოდგენილია არსებული პრობლემების
გადასაჭრელად საჭირო რეკომენდაციები.

სახელმწიფო დაფინანსებას თავდაპირველად 14 პოლიტიკური გაერთიანება იღებდა, თუმცა შემდეგ
პარტია „თავისუფლებამ“ არსებობა შეწყვიტა.
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I. შემოსავლები
კვლევის ამ ნაწილში მიმოხილულია პოლიტიკური პარტიების შემოსავლების ძირითადი
კატეგორიები: 1. სახელმწიფო დაფინანსება; 2. საწევრო შენატანები; 3. შემოწირულებები.
საუბარია 2011 წლის შემოსავლებზე, რომლებიც 2007–2010 წლების მონაცემებთან არის
შედარებული. აღსანიშნავია, რომ 2011 წლის 28 დეკემბრამდე პოლიტიკური გაერთიანების
დაფინანსების განსხვავებული სამართლებრივი რეჟიმი მოქმედებდა. კერძოდ, პარტიის ქონება
და შემოსავალი შედგებოდა: ა) საწევრო შენატანებისაგან; ბ) ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა
შემოწირულებებისაგან, თითოეული არა უმეტეს შესაბამისად 30 000 ლარისა და 100 000
ლარისა; გ) სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხებისაგან – მიღებული ხმებისა და
მოპოვებული მანდატების შესაბამისად მიღებული საბიუჯეტო დაფინანსებისა და საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის _ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და
სწავლების ცენტრის („მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონში – „ფონდი“) მიერ მიღებული თანხების სახით; დ) კანონით დაშვებული სხვა
საქმიანობიდან

(პარტიის

სიმბოლიკის

დამზადება

და

გავრცელება,

ლექციებისა

და

გამოფენების მოწყობა, საგამომცემლო საქმიანობა, საჯარო ღონიძიებები და სხვა) მიღებული
სახსრებისაგან 2.
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანულ კანონში 2011 წლის 28
დეკემბერს შეტანილი ცვლილებებით 3 დაწესდა საწევრო შენატანების წლიური ოდენობის ზედა
ზღვარი – 1200 ლარი; იურიდიულ პირს შემოწირულების განხორციელება აეკრძალა;
ფიზიკური პირის მიერ წლის განმავლობაში განხორციელებულ შემოწირულებათა საერთო
ოდენობის ზედა ზღვარი 60 000 ლარამდე გაიზარდა; დაწესდა სხვა საქმიანობით მიღებული
შემოსავლების წლიური ოდენობის ზედა ზღვარი – 60 000 ლარი. იმავე კანონში 2012 წლის 8
მაისს

შეტანილი

ცვლილებებით 4

სახელმწიფო

დაფინანსებას

დაემატა

მიზნობრივი

დაფინანსება საარჩევნო წელს სატელევიზიო რეკლამის განთავსების ხარჯების დასაფარავად.

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს 1997 წლის 31 ოქტომბრის
№1028-Iს ორგანული კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №45, 21.11.1997) (შემდგომ – „მოქალაქეთა
პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონი) 2011 წლის 28 დეკემბრამდე მოქმედი
რედაქციის III თავი.
3 საქართველოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №5661-რს ორგანული კანონი „მოქალაქეთა პოლიტიკური
გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე –
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1542609
4 საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის №6116-Iს ორგანული კანონი „მოქალაქეთა პოლიტიკური
გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე –
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1661429
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1. სახელმწიფო დაფინანსება
2011 წელს პარტიების მიერ სახელმწიფოსგან დაფინანსების მიღების წესი უცვლელი იყო
(მიზნობრივი დაფინანსება 2012 წელს იქნა შემოღებული). „მოქალაქეთა

პოლიტიკური

გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის თანახმად, პოლიტიკური გაერთიანებების
მიერ სახელმწიფოსგან დაფინანსების მიღების სამი საშუალება არსებობს: 1)
პირდაპირ პარტიებისთვის

გადაცემა 5;

თანხის

2) თანხის საარჩევნო სისტემების განვითარების,

რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის მეშვეობით 6 პარტიებზე განაწილება 7; 3) პარტიების
მიერ მხოლოდ საარჩევნო წელს სატელევიზიო რეკლამისათვის მიზნობრივი დაფინანსების
მიღება 8.

პარტიის მიერ მისაღები საბიუჯეტო დაფინანსება გაიანგარიშება ფორმულით, რომლის თანახმადაც,
საბაზო დაფინანსებას ემატება დამატებითი დაფინანსება პარლამენტში მოპოვებული მანდატებისა და
არჩევნებში მიღებული ხმების შესაბამისად. „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“
ორგანული
კანონის
30-ე
მუხლის
მე-4
პუნქტის
მიხედვით,
ეს
ფორმულაა:
Z=B+(M*600*12)+(L*100*12)+(V*1,5)+(W*1), სადაც Z არის პარტიის მიერ მისაღები საბიუჯეტო
დაფინანსების ოდენობა; B – საბაზო დაფინანსების ოდენობა; M – პროპორციული სისტემით არჩეული 30
და 30-მდე პარლამენტის წევრთა რაოდენობა; L – პროპორციული სისტემით არჩეული 30 წევრის ზემოთ
პარლამენტის წევრთა რაოდენობა; V – 200 000 ამომრჩევლამდე მიღებული ხმების ოდენობა; W – 200
000 ამომრჩევლის ზემოთ მიღებული ხმების ოდენობა. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
პირდაპირ პარტიებზე გასანაწილებლად გამოყოფილ თანხას იღებს ის პარტია, რომელმაც უკანასკნელ
საპარლამენტო არჩევნებში გადალახა 4%-იანი ბარიერი ან უკანასკნელ ადგილობრივი
თვითმმართველობის საერთო არჩევნებში – 3%-იანი ბარიერი. საბაზო დაფინანსების ოდენობა
წელიწადში არის 150 000 ლარი. თუ საარჩევნო სუბიექტი (პარტია/საარჩევნო ბლოკი) უკანასკნელ
საპარლამენტო არჩევნებში გადალახავს 8%-იან ბარიერს ან უკანასკნელ ადგილობრივი
თვითმმართველობის საერთო არჩევნებში – 6%-იან ბარიერს, საბაზო დაფინანსების ოდენობა
წელიწადში იქნება 300 000 ლარი.
6 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 301 მუხლის 1-ლი პუნქტი.
ფონდის მიზანია პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა და ჯანსაღი,
კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.
7 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 291 მუხლის მე-2 პუნქტი.
8 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 30-ე მუხლის მე-12 პუნქტი.
თანხებს მიიღებენ მხოლოდ ის პოლიტიკური გაერთიანებები, რომლებიც დაფინანსებას იღებენ
უკანასკნელი საერთო არჩევნების შედეგების მიხედვით. ამ პუნქტის შესაბამისად პოლიტიკური
გაერთიანებისათვის გამოყოფილი თანხის ოდენობის გაანგარიშების მიზნით შესაბამისი საარჩევნო
სუბიექტის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა მრავლდება სამზე და იყოფა საარჩევნო სუბიექტში
შემავალი პოლიტიკური გაერთიანებების რაოდენობაზე. ამასთანავე, ერთი საარჩევნო სუბიექტისათვის
(საარჩევნო სუბიექტში შემავალი პოლიტიკური გაერთიანებებისათვის ჯამურად) განკუთვნილი თანხის
ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 600 000 ლარს.
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დიაგრამა N1. პარტიების მიერ სახელმწიფოსგან 2007–2011 წლებში მიღებული დაფინანსება
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ხალხის პარტია

ქართული დასი
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ლეიბორისტული პარტია

ეროვნული ფორუმი

საქართველოს გზა

რესპუბლიკური პარტია

მრეწველობა გადაარჩენს
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0
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საბიუჯეტო დაფინანსების გარდა, 2009 წლიდან პარტიები საარჩევნო სისტემების განვითარების,
რეფორმებისა და სწავლების ცენტრიდან დამატებით დაფინანსებას იღებენ. თანხა პარტიებზე
საბაზო დაფინანსების 9 პროპორციულად ნაწილდება 10. ცენტრი თანხას მხოლოდ კვლევების,
სწავლების, კონფერენციების, მივლინებების, რეგიონული პროექტების, ამომრჩეველთა
სამოქალაქო და საარჩევნო განათლების პროექტების დაფინანსების მიზნით გასცემს (იხილეთ

დანართის №1 დიაგრამა).

2. საწევრო შენატანები
საწევრო შენატანებიც პარტიის ქონების ნაწილია. 2011 წლის განმავლობაში საწევრო შენატანის
განხორციელება დეტალურად არ რეგულირდებოდა და შეზღუდვები არ არსებობდა.
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანულ კანონში 2011 წლის 28
დეკემბერს შეტანილი ცვლილებებით დაწესდა საწევრო შენატანების წლიური ოდენობის ზედა

საბაზო დაფინანსება არის ფიქსირებული თანხა, რომელიც პარტიებს პირდაპირი დაფინანსების
ფარგლებში დამატებით დაფინანსებასთან ერთად გადაეცემა. იხ. სქოლიო 5.
10 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 301 მუხლი.
9

4

ზღვარი – 1 200 ლარი. ასეთი შეზღუდვა მისასალმებელია, რადგანაც, თუ ზედა ზღვარი არ
იარსებებს,

შესაძლებელია

საწევრო

შენატანი

შემოწირულებებისათვის

დაწესებული

რეგულაციებისთვის გვერდის ასავლელად იქნეს გამოყენებული .
11

აღსანიშნავია, რომ ამ წყაროდან შემოსავალს მხოლოდ რამდენიმე პარტია იღებდა. ამ გზით
მიღებული თანხები უმეტეს შემთხვევაში პარტიის წლიური შემოსავლის მცირე ნაწილი იყო
– 5–10%, თუ არ ჩავთვლით „ახალი მემარჯვენეების“ 2008–2010 წლების შემოსავლებს,
როდესაც საწევრო შენატანებმა პარტიის მთლიანი დაფინანსების შესაბამისად 46%, 60% და
30% შეადგინა, თუმცა 2011 წელს მას საწევრო შენატანების გზით თანხა საერთოდ არ მიუღია.
2012 წელს საწევრო შენატანები მხოლოდ ერთმა პარტიამ – „ქრისტიან-დემოკრატიულმა
მოძრაობამ“ – მიიღო. ეს თანხა მისი შემოსავლის მხოლოდ 2% (13 748 ლარი) იყო.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართის №2 დიაგრამა (პოლიტიკური პარტიების
საწევრო შენატანები 2007–2011 წლებში).

3. შემოწირულებები
2011

წლის

28

დეკემბრამდე

პარტიებს

ფიზიკური

და

იურიდიული

პირებისაგან

შემოწირულებების მიღება შემდეგი წესით შეეძლოთ:
პარტიას წლის განმავლობაში ფინანსური და მატერიალური შემოწირულებები არ უნდა მიეღო
შემდეგი წყაროებიდან: ა) სხვა ქვეყნის ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან, საერთაშორისო
ორგანიზაციებისა და მოძრაობებისაგან (გარდა ლექციების, სემინარებისა და სხვა მსგავსი
საჯარო ღონისძიებების მოწყობისა); ბ) სახელმწიფო ორგანოსაგან, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირისაგან, სახელმწიფო ორგანიზაციისა და იმ საწარმოსაგან, რომელშიც
სახელმწიფო წილი აღემატება 10%-ს, გარდა კანონით დადგენილი შემთხვევებისა; გ)
არასამეწარმეო იურიდიული პირისაგან და რელიგიური ორგანიზაციისაგან (გარდა ლექციების,

ეუთოს მონიტორინგის მეორე რაუნდის მონიტორინგის ანგარიშის თანახმად, საწევრო შენატანის
ოდენობაზე შეზღუდვა არ არსებობს, რაც შემოწირულებების ზედა ზღვრისთვის თავის არიდების და
უკანონო შემოწირულებების განხორციელების საშუალებას იძლევა (რეკომენდაცია 3.7). რეკომენდაციის
IV პუნქტის თანახმად, პარტიის დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად მიზანშეწონილია
საწევრო შენატანის ზედა ზღვრის დაწესება: www.oecd.org/dataoecd/8/6/44997416.pdf. ანალოგიური
რეკომენდაციაა მოცემული GRECO-ს (სახელმწიფოთა ჯგუფი კორუფციის წინააღმდეგ) 2011 წლის
შეფასებაში: Council of Europe, Group of States against Corruption – GRECO, Evaluation Report on Georgia on
transparency of party funding (Greco Eval III Rep (2010) 12 E; Theme II) (პარაგრაფი 67).
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სემინარებისა და სხვა მსგავსი საჯარო ღონისძიებების მოწყობისა); დ) მოქალაქეობის არმქონე
პირისაგან; ე) ანონიმური ფორმით 12.
შემოწირულების განმახორციელებელ

იურიდიულ

პირს უნდა მიეთითებინა

საკუთარი

სახელწოდება და იურიდიული მისამართი, ხოლო ფიზიკურ პირს – სახელი, გვარი, მისამართი,
საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის (საქართველოს მოქალაქის პასპორტის) და
პირადი ნომრები. ამ მონაცემების მითითების გარეშე შეტანილი ფულადი სახსრები
ანონიმურად ჩაითვლებოდა და დაუყოვნებლივ გადაირიცხებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტში.
აღსანიშნავია, რომ 2011 წლის ფინანსური ანგარიშების გამოქვეყნებისას სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურმა (ყოფილი საქართველოს კონტროლის პალატა) შემომწირველ ფიზიკურ პირთა
მისამართები დაფარა. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ მოითხოვა ამ
ინფორმაციის კანონით დადგენილი წესით გასაჯაროება და გამოითხოვა ანგარიშები
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან 13. სამსახურის ვებგვერდზე მისამართები დღემდე
დაშტრიხულია, მოწოდებულ მასალაში კი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ფინანსურ
დეკლარაციებში მისამართები საერთოდ არაა მითითებული. ამას დაემატა ისიც, რომ
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანულ კანონში 2012 წლის 8 მაისს
შეტანილი

ცვლილებებით

შემომწირველი

ფიზიკური

პირის

შესახებ

ინფორმაციაში

რეგისტრაციის ადგილის მისამართის მითითება სავალდებულო აღარ არის. მიგვაჩნია, რომ ეს
ცვლილება ხელს შეუშლის ფინანსური გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების
უზრუნველყოფას.
შემომწირველთა

მეტი

გამჭვირვალობის

იდენტიფიცირება

სრულად

მისაღწევად

პოლიტიკური

პარტიების

უნდა

შესაძლებელი,

რადგანაც

იყოს

საზოგადოებაში შესაძლოა არსებობდეს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ზოგიერთი შემოწირულება
ფიქციურია. ასეთი ფაქტები წინა წლებში რამდენიმეჯერ დადასტურდა.
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანულ კანონში 2011 წლის 28
დეკემბერს შეტანილი ცვლილებებით პარტიას ეკრძალება შემოწირულების იურიდიული
პირისაგან მიღება, ხოლო ფიზიკური პირისაგან შეუძლია მიიღოს შემოწირულება წელიწადში
არა უმეტეს 60 000 ლარის ოდენობით 14. ამასთანავე, დაწესდა დამატებითი შეზღუდვები,
რომელთა თანახმადაც, საქართველოს მოქალაქეს, რომლის წლიური შემოსავლების 15%-ზე
მეტი

მიღებულია

მის

სასარგებლოდ

ან

მისი

მონაწილეობით

შექმნილი

საწარმოს

სასარგებლოდ განხორციელებული გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვებით, არ შეუძლია
შემოწირულების განხორციელება 15. თუ შემომწირველი ფიზიკური პირები შემოსავალს
მთლიანად ან ნაწილობრივ იღებენ ერთი წყაროდან (ფიზიკური ან იურიდიული პირებისაგან ან
ანონიმური შემოწირულების განხორციელება აკრძალულია 2007 წლის 1 ოქტომბრიდან.
იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ვებგვერდზე განცხადება „კონტროლის
პალატის მიერ დაფარული საჯარო ინფორმაცია“.
14 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 27-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი.
15 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 27-ე მუხლის მე-2 პუნქტი.
12
13
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მათთან დაკავშირებული პირებისაგან), მაშინ მათ მიერ ერთი პარტიის/საარჩევნო სუბიექტის
სასარგებლოდ წლის განმავლობაში განხორციელებულ შემოწირულებათა საერთო ოდენობა
არ უნდა აღემატებოდეს 500 000 ლარს, ამასთანავე, თითოეულის მიერ განხორციელებული
შემოწირულებების საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 60 000 ლარს 16.
რაც შეეხება ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან შემოწირულებების მიღების ტენდენციას,
გამოსაყოფია 2011 წელი 17, როდესაც რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ იურიდიული
პირებისაგან მნიშვნელოვანი დაფინანსება მიიღო. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ის გარემოება,
რომ ამ შემოწირულებათა უმრავლესობა წლის ბოლოსაა მიღებული. სწორედ იმ დროს
ინიციირებული საკანონმდებლო ცვლილებებით უნდა აკრძალულიყო შემოწირულებების
იურიდიული პირებისაგან მიღება. იურიდიული პირებისაგან შემოწირულებები 18 2007–2010
წლებში მხოლოდ მმართველმა პარტიამ (რამდენიმე ასეული შემომწირველისგან) და
„ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ“ (ერთი პირისგან) მიიღეს, 2011 წელს კი –
რესპუბლიკურმა პარტიამ, კონსერვატიულმა პარტიამ და ხალხის პარტიამ (11-11 იურიდიული
პირისაგან) 19.
დიაგრამა N2. იურიდიული პირებისაგან 2011 წელს მიღებული შემოწირულებები (ლარი)
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
სექტემბერი

ოქტომბერი

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა
ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა
ხალხის პარტია

ნოემბერი

დეკემბერი

კონსერვატიული პარტია
რესპუბლიკური პარტია

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 27-ე მუხლის მე-7 პუნქტი.
2007–2011 წლებში მიღებული შემოწირულებებისა და შემომწირველების რაოდენობის შესახებ
ინფორმაცია იხილეთ დანართის №3-8 დიაგრამებში.
18 იურიდიული პირებისაგან მიღებული შემოწირულებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ
დანართის №1 ცხრილში.
19
აღსანიშნავია, რომ იმავე იურიდიული პირებისაგან მიიღო შემოწირულება პოლიტიკურმა
გაერთიანებამ „ჩვენი საქართველო – თავისუფალი დემოკრატები“.
16
17
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რაც შეეხება შემოწირულებების ოდენობას, 2011 წელი ამ მხრივაც საყურადღებოა. თუ წინა
წლებში მმართველი გუნდის გარდა მხოლოდ ერთ პარტიას ჰქონდა იურიდიული პირისაგან
მიღებული შემოწირულება და ისიც 40 000 ლარის ოდენობით 20, 2011 წელს სამი პარტიიდან
(რესპუბლიკური პარტია, კონსერვატიული პარტია, ხალხის პარტია) თითოეულმა იურიდიული
პირებისაგან 1 100 000 ლარი მიიღო.
აღსანიშნავია,

რომ

წლების

განმავლობაში

შემოწირულებების

ოდენობა

საარჩევნო

აქტივობაზე იყო დამოკიდებული. კერძოდ, არასაარჩევნო წელს პარტიები შემოწირულებებს
თითქმის არ იღებდნენ. ამ მხრივ გამონაკლისი იყო 2007 წელი, როდესაც შემოწირულებები
წლის ბოლოს განხორციელდა, რამდენადაც რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნები 5 იანვარს
იყო დანიშნული. 2009 წელს შემოწირულებები მხოლოდ 4-მა პარტიამ მიიღო და ისიც საკმაოდ
მცირე ოდენობის. 2011 წელი ამ მხრივაც გამონაკლისი იყო. ვინაიდან მორიგი საპარლამენტო
არჩევნები 2012 წლის ოქტომბერშია დანიშნული, პარტიებმა წლის ბოლოს უკვე მიიღეს
შემოწირულებები, უმრავლეს შემთხვევაში – ადრე მიღებულზე ბევრად მეტი. მმართველმა
პარტიამ თანხების მობილიზება ძირითადად სექტემბერ-ოქტომბერში მოახდინა, ოპოზიციურმა
პარტიებმა კი იურიდიულ პირთაგან შემოწირულებები უმეტეს შემთხვევაში დეკემბერში მიიღეს.
ეს ტენდენციაც, სავარაუდოდ, 2012 წლიდან იურიდიული პირების მიერ შემოწირულებების
განხორციელების აკრძალვას უკავშირდება.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“, წინა კვლევის 21 მსგავსად, შეეცადა
გაერკვია შემომწირველ იურიდიულ პირთა ერთმანეთთან კავშირი. უპირველეს

ყოვლისა,

აღსანიშნავია, რომ რესპუბლიკურ პარტიას, კონსერვატიულ პარტიასა და ხალხის პარტიას
თერთმეტივე შემომწირველი იურიდიული პირი საერთო ჰყავს 22. როგორც საჯარო რეესტრის
ამონაწერებიდან

ირკვევა,

რამდენიმე

იურიდიულ

პირს

საერთო

მეწილე

ან

ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი ჰყავს.
საჯარო რეესტრის მონაცემების მიხედვით:
1. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ შემომწირველი ორი იურიდიული პირი („გზამშენი
4“ და „უნივერსალი 93“) ერთი და იგივე ფიზიკური პირის – რეზო ჩახვაშვილის –
საკუთრებაა. სულ განხორციელებულია 150 000 ლარის შემოწირულება.
2. ზემოთ დასახელებული სამი ოპოზიციური პარტიის შემომწირველთაგან:

„ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ“ 2010 წელს შპს „შირნჰოფერისაგან“ მიიღო შემოწირულება.
იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ვებგვერდზე „პოლიტიკური პარტიები
საქართველოში: დაფინანსების საკითხები“. 2011 წ.
22 2011 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საქართველოს პარლამენტში
გაგზავნილი წერილით დაადასტურა, რომ ამ 11 იურიდიულ პირს კავშირი აქვს ბიძინა ივანიშვილთან.
http://www.radiotavisupleba.ge/content/article/24431676.html
20
21
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ა) შპს „ფინსერვისი XXI“ დაფუძნებულია მეორე შემომწირველის – შპს „ფინსერვისის“ –
მიერ. მათ საერთო დირექტორი ჰყავთ – იური ნოზაძე. სულ განხორციელებულია
200 000 ლარის შემოწირულება;
ბ)

შპს „კალა კაპიტალის“ დირექტორი და შპს „კოლხეთის“ დამფუძნებელი
იურიდიული პირის (სს „კალა დეველოპმენტის“) დირექტორი ერთი და იგივე
ფიზიკური პირი – ილია კეჭაყმაძეა. სულ განხორციელებულია 200 000 ლარის
შემოწირულება 23.

მასმედიით გავრცელებული ინფორმაციით 24, კონსერვატიული პარტიისათვის, რესპუბლიკური
პარტიისა და ხალხის პარტიისათვის შემოწირულებების განმახორციელებელი 11 იურიდიული
პირიდან 9 ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაა, ხოლო 2 – კახი კალაძის. ამ კავშირის დადგენა
რამდენიმე მათგანის სახელწოდებითაც შეიძლება, თუმცა საჯარო რეესტრის ამონაწერებით
მხოლოდ ზემოაღნიშნული პირების კავშირი დასტურდება.
აღსანიშნავია, რომ 2010 წელს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ და
მედიასაშუალებებმა 25 რამდენიმე მსხვილი შემომწირველი ფიზიკური პირი გადაამოწმეს.
რამდენიმე შემთხვევაში შემომწირველები უარყოფდნენ შემოწირულების განხორციელებას.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ კვლავ გადაამოწმა (ერთჯერადად)
შემომწირველი ფიზიკური პირები, რომელთაც 2011 წლის განმავლობაში გადაურიცხეს
თანხები პარტიებს. რამდენიმე მათგანმა ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან საუბრისას
უარყო შემოწირულების განხორციელება.

შემომწირველების შესახებ დეტალური ინფორმაცია საჯარო რეესტრის მონაცემების მიხედვით
იხილეთ დანართის №2 ცხრილში.
24 http://24saati.ge/index.php/category/news/2011-12-24/23624
25 იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ვებგვერდზე „პოლიტიკური პარტიები
საქართველოში: დაფინანსების საკითხები“. 2011 წ.; ასევე სტუდია GNS-ის „კვირის რეპორტაჟი“
(06/03/11): http://www.maestro.ge/?address=kviris5&id=3032&page=2; http://tspress.ge/ka/site/articles/11206/
23
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ცხრილი N1. გადამოწმებული შემომწირველი ფიზიკური პირები (2011 წ.)

№

სახელი და
გვარი

მისამართი

თანხის
ოდენობა
(საბაზრო
ღირებულება)

პოლიტიკური
პარტია

გადამოწმების შედეგი

თბილისი

1 065.00

ახალი
მემარჯვენეები

სახლში არ დაგვხვდა. მისი ოჯახის
წევრის განცხადებით, ვასილ
საგანელიძე გარკვეული პერიოდი
პარტიის წევრი იყო.

მუხიანი, მე-3 მკრ.,
მე-3 კორპ., ბ. 12

3 000.00

ახალი
მემარჯვენეები

შემოწირულების განხორციელება
დაადასტურა.

ბენედიქტე
გეგეჭკორი

ზაქარიაძის 7, ბ. 42

7 800.00

ახალი
მემარჯვენეები

მისამართზე არავინ დაგვხვდა.

4

ვენერა სუქნიძე

გამსახურდიას
გამზ., მე-2 კვ., მე-6
კორპ.,
ბ. 49

1 200.00

რესპუბლიკური
პარტია

მისამართზე არავინ დაგვხვდა.

5

ზურაბ ტყემალაძე

ჭავჭავაძის შეს.
23

5 000.00

მრეწველობა
გადაარჩენს
საქართველოს

მისამართზე არავინ დაგვხვდა.

6

ბონდო
ცხვედიანი

ლენტეხის 9

5 000.00

ქრისტიანდემოკრატიული
მოძრაობა

7

ლევან ვეფხვაძე

ნიაღვრის ქ. 11

12 200.00

ქრისტიანდემოკრატიული
მოძრაობა

1

ვასილ
საგანელიძე

მამარდაშვილის 6

2

ავთანდილ
სულაქველიძე

3

სხვაგან გადავიდა საცხოვრებლად.
პარტიის წევრია. სხვაგან გადავიდა
საცხოვრებლად.

რეგიონები

8

9

ზურაბ გურუშიძე

გიორგი
ქისიშვილი

ყვარლის რაიონი,
ს. შილდა

ახმეტა,
9 აპრილის ქ. 64

7 000.00

7 000.00

ახალი
მემარჯვენეები

სახლში მისი ბებია დაგვხვდა, რომლის
თქმით, ზურაბ გურუშიძე წლებია
თბილისში ცხოვრობს. ზ. გურუშიძეს
ტელეფონით ვესაუბრეთ. მან
დაადასტურა, რომ 2011 წელს „ახალ
მემარჯვენეებს“ თანხა გადაურიცხა.

ახალი
მემარჯვენეები

სახლში მისი მამა დაგვხვდა,
რომელმაც აღნიშნა, რომ გიორგი
ქისიშვილი „ახალი მემარჯვენეების“
წევრია. სატელეფონო საუბარში გ.
ქისიშვილმა დაადასტურა, რომ
პარტიას თანხა გადაურიცხა.

10

10

11

12

13

მალხაზ
ისმაილოვი

ივანე გაგნიძე

მამუკა არაბული

არჩილ
თხლაშიძე

თელავი,
ბახტრიონის ქ. 32

თელავი,
ბახტრიონის ქ.
40

თელავი,
ორაგულის ქ.
22

თელავი,
სულხანიშვილის I
ჩიხი, ბ. 18

425.00

425.00

425.00

425.00

მრეწველობა
გადაარჩენს
საქართველოს

პოლიტიკური პარტიისთვის
„მრეწველობა გადაარჩენს
საქართველოს“ 425 ლარის
ოდენობის არაფულადი
შემოწირულების განხორციელება
უარყო.

მრეწველობა
გადაარჩენს
საქართველოს

სახლში მისი დედა დაგვხვდა,
რომელმაც აღნიშნა, რომ ივანე
გაგნიძის მიერ პოლიტიკური
პარტიისთვის „მრეწველობა
გადაარჩენს საქართველოს“ თანხის
გადარიცხვის შესახებ არაფერი იცოდა.
გაგნიძეს ტელეფონით ვესაუბრეთ.
„სწორი ინფორმაცია არ გაქვთ. ფული
არ გადამიხდია“, – განაცხადა მან.

მრეწველობა
გადაარჩენს
საქართველოს

არის ვასილ არაბულის ძმა, რომელიც
გასულ წელს პოლიტიკური
პარტიიდან „მრეწველობა გადაარჩენს
საქართველოს“ კენჭს თელავის
მაჟორიტარი დეპუტატობის
კანდიდატად იყრიდა. მეზობლების
თქმით, მამუკა არაბული მითითებულ
მისამართზე აღარ ცხოვრობს. მასთან
დაკავშირება ვერც ტელეფონით
მოვახერხეთ –
სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა.

მრეწველობა
გადაარჩენს
საქართველოს

პოლიტიკური პარტიის „მრეწველობა
გადაარჩენს საქართველოს“ თელავის
რაიონული ორგანიზაციის
ხელმძღვანელია. მან პარტიისთვის
425 ლარის ოდენობის არაფულადი
შემოწირულების განხორციელება
უარყო.

მისამართი დაშტრიხულია
14

ირაკლი ხურციძე

დაშტრიხულია

17 848.00

ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა

გადამოწმება შეუძლებელია.

გადამოწმება შეუძლებელია.

15

მამუკა კუნჭულია

დაშტრიხულია

19 000.00

ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა

16

რევაზ ჯიქიძე

დაშტრიხულია

20 000.00

ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა

გადამოწმება შეუძლებელია.

17

კახა
ალიბეგაშვილი

დაშტრიხულია

20 000.00

ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა

გადამოწმება შეუძლებელია.

18

დავით ბარამია

დაშტრიხულია

19 000.00

ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა

გადამოწმება შეუძლებელია.

11

2012 წელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა
გამოაქვეყნა ინფორმაცია რამდენიმე პოლიტიკური გაერთიანების მიერ ფიზიკური პირებისაგან
უკანონო შემოწირულებების მიღების შესახებ. მათ შორის იყო „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“ მიერ მიღებული 95 ათასი ლარი. ეს შემოწირულება, სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის განცხადების 26 თანახმად, ერთი პირის ორგანიზებით განხორციელდა. თუმცა
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს არ გამოუქვეყნებია ზუსტი მტკიცებულებები და,
სავარაუდოდ, უკანონო შემომწირველების შესახებ ინფორმაციაც არ გამხდარა საჯარო.
ამასთანავე, პარტიას რეკომენდაცია მიეცა, აღნიშნული თანხა ბიუჯეტში გადაერიცხა, თუმცა
შემოწირულების განხორციელების მომენტისათვის მოქმედი კანონმდებლობით ასეთი თანხა
უკანონო იყო, ბიუჯეტში მისი გადარიცხვა კი – სანქციის სახე.

26

http://control.ge/news/id/407
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II. ხარჯები
კვლევის ამ ნაწილში მიმოხილულია პოლიტიკური გაერთიანებების ხარჯების ძირითადი
კატეგორიები, 2011 წელს პარტიების მიერ თანხების ხარჯვის ძირითადი ტენდენციები 2007–2010
წლებთან შედარებით და სხვა მიგნებები.
2011 წლის დეკემბერში განხორციელებული საკანონმდებლო რეფორმის შედეგად შექმნილი
ფინანსური

დეკლარაციის

ფორმები

საკმაოდ

დეტალურად

ასახავს

პოლიტიკური

გაერთიანებების მიერ გაწეულ ხარჯებს. დეკლარაცია აერთიანებს 50-მდე ტიპის ხარჯს,
რომელთა უმრავლესობას პარტიები აქტიურად იყენებენ.
თუ ზოგიერთ პოლიტიკურ გაერთიანებას 2011 წლამდე 5–10 ტიპის ხარჯი ჰქონდა, 2011 წელს
გაცილებით მეტი კატეგორიის ხარჯები აქვს. მაგალითად, 5 პარტიის („ახალი მემარჯვენეები“,
კონსერვატიული პარტია, „ეროვნული ფორუმი“, „მოძრაობა „ერთიანი საქართველო“,
„ქართული დასი“) 2011 წლის ანგარიშებში ორჯერ და უფრო მეტი ტიპის ხარჯია მითითებული.
რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, პარტიებს წინა პერიოდის საშუალო მაჩვენებელთან
შედარებით უფრო მეტი მონაცემი აქვთ მოყვანილი, რაც თანხების ხარჯვას უფრო დეტალურს
და გამჭვირვალეს ხდის.
დიაგრამა N3. პარტიების მიერ გამოყენებული ხარჯების ტიპების რაოდენობა 2007–2011 წწ.
30
25
20
15
10
5

2007

2008

2009

2010

ხალხის პარტია

ქართული დასი

მოძრაობა ერთიანი
საქართველოსთვის

ლეიბორისტული პარტია

ეროვნული ფორუმი

საქართველოს გზა

რესპუბლიკური პარტია

მრეწველობა გადაარჩენს
საქართველოს

ქრისტიან-დემოკრატიული
მოძრაობა

ევროპელი დემოკრატები

კონსერვატიული პარტია

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

ახალი მემარჯვენეები

0

2011

რადგანაც 2007–2010 წლებში ფინანსური დეკლარაციის ერთიანი ფორმა არ არსებობდა, ამ
კვლევის მიზნებისათვის 2011 წლის დეკლარაციებში მოცემული ხარჯები რამდენიმე ძირითად
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კატეგორიად გავაერთიანეთ, რათა შესაძლებელი ყოფილიყო წლების მიხედვით მონაცემების
შედარება. ხარჯების ასეთი კატეგორიებია: ა) შრომის ანაზღაურება; ბ) მივლინებები; გ) ოფისისა

და კომუნიკაციის ხარჯები; დ) მომსახურების ხარჯები; ე) საარჩევნო კამპანიის ხარჯები; ვ)
გადასახადები ბიუჯეტში; ზ) სხვა ხარჯები.

1. შრომის ანაზღაურება
2007–2011 წლებში შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები პოლიტიკური გაერთიანებების
მთლიანი

ხარჯების

საშუალოდ

20%

იყო,

ზოგიერთი

პარტიისთვის

76%-ს

აღწევდა

(რესპუბლიკური პარტია – 213 050 ლარი), ზოგისთვის კი მხოლოდ 1%-მდე იყო
(კონსერვატიული პარტია – 9 675 ლარი, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ – 300 352 ლარი).
შრომის მთლიანი ანაზღაურება ყველა პარტიისთვის საშუალოდ 100 000 ლარია. ამ
მაჩვენებელს ხუთმა პარტიამ გადააჭარბა. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მაქსიმალურმა
დანახარჯმა 829 950 ლარი (მთლიანი ხარჯის 5%) შეადგინა; „ქრისტიან-დემოკრატიულმა
მოძრაობამ“ წლის განმავლობაში სულ 578 266 ლარი (მთლიანი ხარჯის 69%) დახარჯა;
ლეიბორისტული პარტიის მიერ გაწეული მაქსიმალური წლიური ხარჯი 297 002 ლარი
(მთლიანი ხარჯის 76%) იყო; რესპუბლიკურმა პარტიამ მხოლოდ 2011 წელს დახარჯა საშუალო
მაჩვენებელზე მეტი – 213 050 ლარი (მთლიანი ხარჯის 13%); ასევე მხოლოდ 2011 წელს
გადააჭარბა 100 000 ლარს „ხალხის პარტიის“ მიერ გაწეულმა ხარჯმა, კერძოდ, 3 090 ლარით
(მთლიანი ხარჯის 34%).

2. მივლინებები
პარტიების მთლიან ხარჯებში მივლინებების წილი საშუალოდ 10%-ია. მიუხედავად ამისა,
ზოგიერთი პარტია ყველაზე მეტ თანხას სწორედ მივლინებებზე ხარჯავდა. მაგალითად,
კონსერვატიული პარტია 2007–2010 წლებში 40–60%-ს (შესაბამისად, 55 260 ლარი, 119 760
ლარი, 215 192 ლარი და 231 466 ლარი) მივლინებებს ახმარდა, თუმცა 2011 წელს ამ მიზნით
მხოლოდ 5% (57 813 ლარი) გამოიყენა. მივლინებების ხარჯს „ეროვნული ფორუმიც“ საკმაოდ
დიდ წილს – საშუალოდ 23%-ს (დაახლოებით 15 000 ლარს) აკუთვნებს; 2011 წელს მან 45%-იც
კი შეადგინა, რაც 36 510 ლარია. აღსანიშნავია, რომ ამავე პარტიებს შრომის ანაზღაურებაზე ან
საერთოდ არ აქვთ ხარჯი გაწეული, ან ასეთი ხარჯი 10–15%-ს არ აღემატება.
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3. ოფისისა და კომუნიკაციის ხარჯები
საშუალოდ ყველაზე მეტი თანხა – მთლიანი ხარჯების 45%-მდე – პარტიებმა ოფისების
ფუნქციონირებას (ოფისის იჯარა, ოფისის სარემონტო ხარჯები, ტრანსპორტირებისა და
კომუნიკაციის ხარჯები, საკანცელარიო ნივთების შეძენის ხარჯები და სხვა) მოახმარეს.
ზოგიერთი პარტიის („ახალი მემარჯვენეები“, „საქართველოს გზა“, „ეროვნული ფორუმი“,
მოძრაობა „ერთიანი საქართველო“) ხარჯი 90%-საც კი აღემატებოდა, ხოლო ზოგისა
(„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, კონსერვატიული პარტია) 10%-საც არ აღწევდა. წინა
პერიოდთან შედარებით 2011 წელს ოფისისა და კომუნიკაციის ხარჯებზე ყველაზე მეტი თანხა
ექვსმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ დახარჯა. მატება უმეტესწილად საოფისე ინვენტარის,
ძირითადი აქტივების (ავტომანქანები, შენობა-ნაგებობები) და საწვავის შეძენაზე მოდის,
განსაკუთრებით იმ პოლიტიკური პარტიების შემთხვევაში, რომელთაც სწორედ 2011 წლის
ბოლოს მიიღეს საკმაოდ დიდი დაფინანსება (კონსერვატიული პარტია, რესპუბლიკური
პარტია, ხალხის პარტია, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“) 27. კერძოდ, „ერთიანმა
ნაციონალურმა მოძრაობამ“ ოფისისა და კომუნიკაციის ხარჯებს 2011 წელს სახსრების 84%
მოახმარა, 2007–2010 წლებში კი – შესაბამისად, 1%, 2%, 38% და 7%. რესპუბლიკურმა პარტიამ
2011 წელს არაფინანსური აქტივების ზრდაზე (სატრანსპორტო საშუალებები, მანქანადანადგარები, მატერიალური მარაგები) დაახლოებით 500 000 ლარი დახარჯა; ხალხის
პარტიამ საწვავისა და აქტივების შეძენასა და ქირაზე თითქმის ერთი მილიონი ლარის ხარჯი
გასწია;

„ერთიანმა

ნაციონალურმა

მოძრაობამ“

შენობა-ნაგებობების,

სატრანსპორტო

საშუალებებისა და მანქანა-დანადგარების/ინვენტარის შესაძენად 3,3 მილიონი ლარი გაიღო.
ჩვენთვის უცნობია ხარჯების გაწევის ზუსტი პერიოდი, თუმცა შესაძლებელია ეს ტენდენცია
უკავშირდებოდეს

2011

წლის

ბოლოს

ინიციირებულ

საკანონმდებლო

ცვლილებებს,

რომლებითაც შემოწირულების იურიდიული პირისაგან მიღება უნდა აკრძალულიყო, ხოლო
კანონისთვის უკუძალის მინიჭების გამო, თუ ასეთი გზით მიღებული თანხები პარტიებს 2011
წლის მიწურულს არ ექნებოდათ დახარჯული, ისინი უნდა დაბრუნებულიყო ან სახელმწიფო
ბიუჯეტში უნდა გადარიცხულიყო 28. სწორედ ამიტომ ცდილობდნენ პარტიები, მიღებული
თანხები დროულად დაეხარჯათ (თუმცა, საბოლოო ჯამში, კანონს უკუძალა არ მინიჭებია).
რამდენიმე პოლიტიკურმა გაერთიანებამ დიდი ხარჯი გასწია რემონტსა და საწვავის შეძენაზე.
აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთმა მათგანმა სოლიდური თანხა დახარჯა ძირითადი აქტივებისა და
საწვავის შეძენაზე და ოფისის ქირაზე, რისთვისაც საანგარიშო წლის დასრულებამდე ჩამოწერა
თანხები ანგარიშიდან, კერძოდ, მომსახურების/ საქონლის მიღებამდე წინასწარ შეასრულა

აღსანიშნავია, რომ იმავე იურიდიული პირებისაგან მიიღო შემოწირულება პოლიტიკურმა
გაერთიანებამ „ჩვენი საქართველო – თავისუფალი დემოკრატები“.
28 იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ვებგვერდზე „მოქალაქეთა პოლიტიკური
გაერთიანებების შესახებ“ ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილებების მე-3 მოსმენის ვერსია.
27
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გადახდა (საკასო ხარჯი 29 გასწია). მაგალითად, ხალხის პარტიას 977 106 ლარით მეტი საკასო
ხარჯი აქვს, ვიდრე ფაქტობრივი, რომელიც მთლიანად საწვავისა და ინვენტარის შეძენაზეა
გაწერილი; „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ საკასო ხარჯია 3 291 999 ლარი, რომელიც
თითქმის სრულად არაფინანსური აქტივების ზრდაზე – შენობა-ნაგებობების, სატრანსპორტო
საშუალებებისა და სხვა ინვენტარის – შეძენაზეა გაწეული; სხვადასხვა ტიპის ხარჯზე აქვს
გაწერილი საკასო ხარჯი პოლიტიკურ გაერთიანებას „ჩვენი საქართველო – თავისუფალი
დემოკრატები“, რომელიც არ ყოფილა კვლევის ობიექტი (505 450 ლარი – ოფისისა და
კომუნიკაციის

ხარჯებზე,

ოფისის

იჯარაზე,

მომსახურების

ხარჯებზე,

სატრანსპორტო

საშუალებებისა და სხვა ინვენტარის შეძენაზე). ეს, სავარაუდოდ, წინასწარ გადახდილი
თანხებია,

რათა

ზემოთ

ხსენებული

მოსალოდნელი

საკანონმდებლო

ცვლილებების

ამოქმედების მომენტისათვის ფინანსები დახარჯული ყოფილიყო.

4. მომსახურების ხარჯები
საანგარიშო პერიოდში თითქმის უცვლელი იყო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების წილი.
აღსანიშნავია, რომ „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანულ კანონში
2011 წლის 28 დეკემბერს შეტანილი ცვლილებებით გარკვეული ტიპის მომსახურების
ოდენობაზე შეზღუდვები დაწესდა 30, თუმცა ამ შეზღუდვებით არსებული სურათი არ შეცვლილა,
რადგან წინა პერიოდებშიც არ ყოფილა დადგენილ ზღვარზე მეტი ხარჯი გაწეული
მომსახურებაზე.

5. საარჩევნო ხარჯები
2011 წელი არ იყო საარჩევნო წელი, რის გამოც არც ერთ პარტიას არ ჰქონია ასეთი ხარჯი,
თუმცა წინა წლებში საარჩევნო ხარჯებზე ფინანსების საკმაოდ დიდი წილი იხარჯებოდა

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების ფინანსური ანგარიშის ფორმებისა და მათი შევსების
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის 2012 წლის
23 იანვრის №10/37 ბრძანებით დამტკიცებული „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების ფინანსური
ანგარიშის ფორმების შევსების ინსტრუქციის“ მე-5 მუხლის თანახმად, საკასო ხარჯი არის რეალურად
გადახდილი ფული. ამდენად, როდესაც პარტია წინასწარ იხდის თანხას, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა
ის ბუღალტრულად აღიარებული ანუ დარიცხული (ფაქტობრივი) ხარჯი და მიღებულია თუ არა
მომსახურება/საქონელი, ეს საკასო ხარჯია.
30 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 251 მუხლის მე-3 პუნქტის
თანახმად, პარტიის საექსპერტო-საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვაზე გაწეული ხარჯი არ უნდა
აღემატებოდეს მის მიერ წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯების საერთო ოდენობის (რომელიც
საქართველოს წინა წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის არა უმეტეს 0,2%-ია) 10%-ს.
29
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პარტიების მიერ საკუთარ ან შესაბამის საარჩევნო კამპანიის ფონდებში გადარიცხული
თანხების სახით 31.

6. გადასახადები ბიუჯეტში
წინა წლებში პარტიები ცალკე გამოყოფდნენ საშემოსავლო გადასახადს, თუმცა 2011 წელს
საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ დადგენილ ფორმებში სახელმწიფო ბიუჯეტში
შეტანილ გადასახადებში აღარ აღირიცხება საშემოსავლო გადასახადი და დამატებული
ღირებულების

გადასახადი

(დღგ),

რაც,

თავისთავად,

ამცირებს

ბიუჯეტში

შეტანილი

გადასახადების საერთო რაოდენობას.

7. სხვა ხარჯები
2011 წელს „სხვა ხარჯების“ წილი საგრძნობლად შემცირდა. ეს გამოწვეულია დეკლარაციის
სავალდებულო ფორმის შექმნით, რომელიც საკმაოდ დეტალიზებულია. ამიტომ პარტიებს
აღნიშნულ კატეგორიაში უფრო ნაკლები სახეობის ხარჯის გაერთიანება უწევთ. წინა წლებში
ასეთი ტიპის ხარჯის ზრდის ტენდენცია დაფიქსირდა, 2010 წელს კი „სხვა ხარჯებმა“ პარტიების
მთლიანი ხარჯების საშუალოდ 19%-ს მიაღწია. 2011 წელს კატეგორიები „სხვა საქონელი და
მომსახურება“ და „სხვადასხვა ხარჯი“ საშუალოდ 7%-მდე შემცირდა. ზოგიერთ პოლიტიკურ
გაერთიანებას ასეთი ხარჯი საერთოდ არ აქვს ან იგი 1–5%-ს არ აღემატება.

წინა წლებში საარჩევნო კამპანიაზე გაწეული ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ვებგვერდზე „პოლიტიკური პარტიები
საქართველოში: დაფინანსების საკითხები“. 2011 წ.
31
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დიაგრამა N4. პოლიტიკური პარტიების მიერ 2011 წელს გაწეული ხარჯები და მათი გადანაწილება

შრომის ანაზღაურება
გადასახადები ბიუჯეტში

მივლინებები
მომსახურების ხარჯები

ხალხის პარტია

ქართული დასი

მოძრაობა ერთიანი საქართველო

ლეიბორისტული პარტია

ეროვნული ფორუმი

საქართველოს გზა

რესპუბლიკური პარტია

მრეწველობა გადაარჩენს
საქართველოს

ქრისტიან დემოკრატიული
მოძრაობა

ევროპელი დემოკრატები

კონსერვატიული პარტია

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა

ახალი მემარჯვენეები

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ოფისისა და კომუნიკაციის ხარჯები
სხვა ხარჯები

დანართის №9-15 დიაგრამებში იხილეთ 2007–2011 წლებში პოლიტიკური პარტიების ხარჯების
თანხობრივი განაწილება კატეგორიების მიხედვით.
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III. ძირითადი მიგნებები, ტენდენციები და
რეკომენდაციები
პარტიების 2011 წლის ფინანსური დეკლარაციების კვლევისას რამდენიმე მნიშვნელოვანი
ტენდენცია უნდა გამოიყოს:

1. ანგარიშგების ფორმა
უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია,
დეკლარაციის

სპეციალური

მოსახერხებელია,

რადგან

რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა

ფორმა .

ეს
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მონაცემები

ფორმა

საზოგადოებისათვის

დანაწილებულია

ტიპოლოგიის

შექმნა

საკმაოდ

მიხედვით:

ა)

შემოწირულებები; ბ) შემოსავლები; გ) შემოსავლები კამპანიის ფონდში; დ) ხარჯები; ე)
საარჩევნო კამპანიის ხარჯები; ვ) აქტივები და ა. შ. ამასთანავე, თუ წინა წლებში პარტიები
რამდენიმე ერთეულ ხარჯს გამოყოფდნენ, 2011 წელს მათ უმრავლესობას 15–24 ტიპის ხარჯი
აქვს.

ამის

შედეგად

პარტიების

მიერ

გაწეული

ხარჯები

უფრო

დეტალურად

და

სრულყოფილად არის ასახული. გარდა ამისა, საგრძნობლად იკლო „სხვა ხარჯების“
ოდენობამ, რაც დადებითად უნდა შეფასდეს.

1.1. ხარვეზები ანგარიშგების შემოსავლების ნაწილში
მონაცემებს ყველა პარტია ერთნაირი სისტემით წარმოადგენს. ამიტომ ინფორმაციის ანალიზი
საკმაოდ მარტივია. მიუხედავად ამისა, გარკვეული ხარვეზებიც არის. ყველაზე მნიშვნელოვან
ხარვეზად მიგვაჩნია ტიპოლოგიის მითითებისას „სხვა“ კატეგორიის გამოყენება. შემოსავლების
შემთხვევაში გრაფაში, რომელშიც 13 სახის შემოსავალია ჩამოთვლილი, დამატებით
მოცემულია „სხვა შემოსავლების“ კატეგორია. 2007–2010 წლებში ასეთი ტიპის შემოსავალი არც
ერთი პარტიის ანგარიშში არ მოხვედრილა და ყოველთვის დაკონკრეტებული იყო
შემოსავლის ზუსტი წარმომავლობა. 2011 წელს კი „სხვა შემოსავალში“ ორმა პარტიამ მიუთითა
თანხები

და

თანაც

საკმაოდ

დიდი

ოდენობის.

კერძოდ,

„ქრისტიან-დემოკრატიული

მოძრაობის“ შემთხვევაში თანხამ 53 289 ლარი (მთლიანი შემოსავლის 6%) შეადგინა, ხოლო
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ შემთხვევაში 2 278 442 ლარის (მთლიანი შემოსავლის
38%-ის) წარმოშობა იყო გაურკვეველი, თუმცა, პარტიის ქონების აუდიტის დასკვნის მიხედვით,

32
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თანხა საოფისე ფართობების რეალიზაციის შედეგადაა მიღებული 33. აღსანიშნავია, რომ
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანულ კანონში 2011 წლის 28
დეკემბერს შეტანილი ცვლილებებით „სხვა შემოსავალი“, გარდა სახელმწიფო დაფინანსებისა,
შემოწირულებებისა,

საჯარო

ღონისძიებების

მეშვეობით

და

პარტიის

სიმბოლიკის

გავრცელებით მიღებული შემოსავლებისა, ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 60 000 ლარს.
ამ პრობლემების გადასაჭრელად აუცილებელია შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინება:.
 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დეკლარაციის ფორმაში მაქსიმალურად უნდა
გაითვალისწინოს პოლიტიკური პარტიების შემოსავლის ყველა შესაძლო სახე, მათ
შორის, ის კატეგორიები, რომლებიც პარტიების გასული წლების ანგარიშებში იყო
ასახული;
 გამომდინარე იქიდან, რომ შემოსავლების ყველა ტიპის ამოწურვა შეუძლებელია, „სხვა
შემოსავლის“ კატეგორიის გამოყენების შემთხვევაში სავალდებულო უნდა გახდეს
კონკრეტული

შემოსავლის

წყაროს

მითითება.

კერძოდ,

თუ

შემოსულობა

დეკლარაციაში მოცემულ სახეებში ვერ ხვდება, დეკლარაციაში უნდა მიეთითოს, რა
გზით მიიღო იგი პარტიამ.

პარტიების ფინანსურ დეკლარაციებში „სხვა შემოსავლის“ არსებობა ერთ-ერთი ყველაზე
სერიოზული საფრთხეა მათი დაფინანსების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების
კუთხით. მაშინ, როდესაც ფინანსური დეკლარაციის ერთიანი ფორმა არ არსებობდა, ბევრი
უზუსტობისა და არასრულფასოვნების მიუხედავად, ყველა პარტიის შემოსავალი ამომწურავად
იყო ასახული, ხოლო შემოსავლის ტიპი – ზუსტად მითითებული. 2011 წლის ანგარიშებში
მოხვედრილი „სხვა შემოსავალი“ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოსთვის“
ანგარიშების მოწოდების შემდეგ 34 მალევე გახდა გამჭვირვალე და გაირკვა ამ თანხების
წარმომავლობა, თუმცა, ზოგადად, ასეთი ინფორმაცია პროაქტიულად უნდა იყოს მოცემული
და მისი მოკვლევის გზით მიღება საჭირო არ უნდა ხდებოდეს.

აღსანიშნავია, რომ აქტივების გაყიდვით მიღებული შემოსავალი ადრეც მოიხსენიებოდა პარტიების
დეკლარაციებში. ამიტომ მიზანშეწონილია, შემოსავლის ასეთ კატეგორიას სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურის მიერ შედგენილი ფორმაც ითვალისწინებდეს.
34 იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ვებგვერდზე „განცხადება პოლიტიკური
პარტიების ფინანსების გამჭვირვალობის თაობაზე“.
33
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1.2. ხარვეზები ანგარიშგების ხარჯების ნაწილში
გარდა

ამისა,

ფინანსურ

დეკლარაციასთან

დაკავშირებული

გარკვეული

საკითხები

დამატებით დამუშავებას საჭიროებს. კერძოდ, დეკლარაციის ფორმაში არის გარკვეული
კატეგორიები,

რომელთა

დეტალიზება

გამჭვირვალობის

ხარისხსაც გაზრდიდა

და

გარკვეულ ინტერესებსაც დააკმაყოფილებდა. უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურმა

შეიმუშავა

დეკლარაციის

ფორმის

დამატებითი

გრაფები,

სადაც

უფრო

დეტალურად არის ჩაშლილი პოლიტიკური გაერთიანებების ხარჯები - ხელფასები, პრემიები,
მივლინებები, იჯარაზე გაწეული ხარჯები და ა.შ. დეკლარაციის ფორმის ასეთი დეტალიზება
მისასალმებელი წინგადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ანგარიშგების უკეთესი დახვეწისათვის
აუცილებელია დამატებით რამდენიმე საკითხის გათვალისწინება:
 ფინანსურ დეკლარაციაში მოცემულია რეკლამაზე გაწეული ხარჯი, თუმცა ცალ-ცალკე
არაა გამოყოფილი სატელევიზიო, საგაზეთო, რადიო და გარე

(ბილბორდები,

პოსტერები და სხვა) რეკლამებზე დახარჯული თანხები. ასევე აუცილებელია, ფორმა
შეიცავდეს

ხარჯების

დეტალურ

საქონლის/მომსახურების,
მიწოდების/გაწევის

საქონლის

ტერიტორიისა

მედიამონიტორინგის

სრულყოფილი

გაწერას,

ზუსტი

თარიღის,

მიმწოდებლის/მომსახურების
და

ხარჯების

გამწევის,

ოდენობის

განხორციელებისათვის

შეძენილი

ამ

მისი

მითითებით.
კატეგორიის

დეტალიზებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს;
 აუცილებელია

დეკლარაციის

ფორმაში

მოცემული

სარეკლამო

ხარჯების

დეტალიზაცია განსაკუთრებით წლიური ანგარიშგების ფორმისა და საარჩევნო კამპანიის
საბოლოო ანგარიშგებისათვის. კერძოდ, დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს თითოეული
შესრულებული

გადახდის

აღწერილობას:

ვის

გადაუხადა

პარტიამ

თანხა,

რა

მომსახურებისათვის, რა ტერიტორიაზე და რა პერიოდში იქნა გაწეული მომსახურება,
საქონლის ან/და მომსახურების ერთეული (მაგ., კვ. მ, ცალი, წუთი და ა. შ.) და
მიღებული
მეშვეობით

საქონლის

ან/და

შესაძლებელი

მომსახურების

იქნება

საერთო

სარეკლამო

ოდენობა.

ხარჯების

ამ

მონაცემების

ტერიტორიულად

და

ხარისხობრივად შემოწმება. მსგავსი ფორმა არსებობდა წინა წლებში საარჩევნო
კამპანიისათვის. იგი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ იყო
დამტკიცებული.

1.3. ანგარიშგების ფორმატი
ასევე აღსანიშნავია დეკლარირების ფორმატი. პარტიების მიერ შევსებული დეკლარაციების
ელექტრონული ფორმის ნაცვლად მათ მიერ დაბეჭდილი მასალების დასკანერებული
ვერსიები გამოქვეყნდა, რის გამოც ზოგიერთი მონაცემი არ იკითხებოდა და ანალიზის
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გაკეთება შეუძლებელი იყო. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ პარტიების
მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის წარდგენილი დოკუმენტების ქსეროასლები
გამოითხოვა. მიღებული მასალების ხარისხი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე
გამოქვეყნებული ვერსიების ხარისხზე გაცილებით უკეთესია და თავისუფლად იკითხება.
მიგვაჩნია, რომ პარტიების დეკლარაციების გასაცნობად ასეთი შემოვლითი პროცედურა არ
უნდა

იყოს

საჭირო.

სახელმწიფო

აუდიტის

სამსახური

ვალდებულია

გამოაქვეყნოს

ინფორმაცია და უზრუნველყოს პარტიების დაფინანსების საჯაროობა, რაც, თავისთავად, ამ
ინფორმაციის

რეალურ

ხელმისაწვდომობას

გულისხმობს.

მისასალმებელია,

რომ

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დეკლარირების ელექტრონული ფორმატი შეიმუშავა,
თუმცა ამ დრომდე დეკლარაციის განსაჯაროვება ხდება დასკანირებულ ფორმატში.
აღნიშნული პრობლემა გამოწვეულია იმით, რომ ოფიციალურ დოკუმენტაციას უნდა ჰქონდეს
სუბიექტის ბეჭედი და პასუხისმგებელი პირების ხელმოწერები. იმ ფონზე, რომ საქართველოს
კანონმდებლობა ითვალისწინებს ელექტრონული ხელმოწერის მექანიზმს, აღნიშნული
პრობლემის შემდგომი მოგვარება შესაძლებელი ხდება.
შემდგომი გაუმჯობესებისთვის სასურველია გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა:
 დეკლარირების
სამსახურმა

ელექტრონული

უნდა

გამოიყენოს

ფორმის

შემუშავებისას

ინფორმაციის

სახელმწიფო

გადამუშავების

აუდიტის

გასაიოლებელი

მექანიზმები, რომელთა მეშვეობითაც ინფორმაცია ადვილად აღსაქმელი და გასარჩევი
იქნება, რაც მის მარტივად დამუშავებას უზრუნველყოფს (ე. წ. machine-readable).

2. მარეგულირებელი ორგანო
2.1. შერჩევითი მიდგომები
2012 წლის 20 თებერვალს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“ შემოსავლებში ეჭვის შეტანის შესახებ განცხადება 35 გაავრცელა. ამ ინფორმაციის
თანახმად, მმართველი პარტიის მიერ ფიზიკური პირებისაგან მიღებული შემოწირულება,
სავარაუდოდ, უკანონო გზით, ერთი პირის მიერაა განხორციელებული. თუმცა სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური არც კი ასაჯაროებს იმ პირთა შესახებ ინფორმაციას, რომელთაც ერთი
პირის ორგანიზებით აქვთ შემოწირულება განხორციელებული, და აცხადებს, რომ ეს
ქმედებები შემოწირულების განხორციელების ეტაპზე კანონდარღვევა არ იყო. რეალურად,
შემოწირულების სხვის ნაცვლად განხორციელება, დღევანდელი კანონმდებლობის მსგავსად,
შემოწირულების განხორციელების დროს მოქმედი კანონმდებლობითაც იკრძალებოდა და

35

http://control.ge/news/id/407
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შესაბამისი სანქცია (სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხვა) იყო დაწესებული (ახლა სანქციის
სახეა ხუთმაგი ოდენობის ჯარიმის გადახდა). მიგვაჩნია, რომ კანონით გათვალისწინებული
სანქციების ასეთი არაერთგვაროვანი და შერჩევითი გამოყენება მიუღებელია.
 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური კანონს ერთგვაროვნად უნდა იყენებდეს და არ უნდა
ახორციელებდეს შერჩევით სამართალწარმოებას. კანონდარღვევის აღმოჩენისას
აუცილებელია შესაბამისი რეაგირება.

2.2. ანგარიშების საჯაროობა
ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის კუთხით სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურის უპირველესი ფუნქცია გამჭვირვალობის უზრუნველყოფაა. პარტიები
ვალდებული არიან ამ სამსახურს წარუდგინონ დეკლარაციები. სამსახური 5 დღის ვადაში
აქვეყნებს ინფორმაციას საკუთარ ვებგვერდზე 36. პარტიებს ასევე ევალებათ, შემოწირულების
მიღებიდან 5 დღის ვადაში მიაწოდონ მის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურს. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა
ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ინფორმაცია დაუყოვნებლივ გამოაქვეყნა,
თუმცა

მმართველი

გუნდის

დაფინანსების

თაობაზე

მონაცემების

გასაჯაროებისათვის

გაცილებით მეტი დრო დასჭირდა. „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ 2012 წლის 15 მაისს
განაცხადა 37,

რომ

მათ

მიწოდებული

აქვთ

ინფორმაცია

სახელმწიფო

აუდიტის

სამსახურისათვის, თუმცა ეს ინფორმაცია საჯარო მხოლოდ ივნისში გახდა.
38

გარდა ამისა, 2011 წლის ფინანსური დეკლარაციების კვლევისას კიდევ ერთი ტენდენცია
გამოიკვეთა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ 2012 წლის 9 თებერვალს გამოქვეყნებულ
პოლიტიკური გაერთიანებების 2011 წლის ფინანსურ ანგარიშებში მნიშვნელოვანი ხარვეზები
დაფიქსირდა:
ა) ფინანსური

დეკლარაციების

მნიშვნელოვანი

ნაწილის

სახელმწიფო აუდიტის

სამსახურის ვებგვერდზე ატვირთვის ცუდი ხარისხის გამო შესაბამისი ინფორმაციის
სრულად მიღება ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო;
ბ) ფინანსურ დეკლარაციებში არ იკითხებოდა შემომწირველთა სახელები, გვარები,
პირადი

ნომრები

და

სხვა

მონაცემები.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 32-ე მუხლის მე-3 პუნქტი.
http://unm.ge/index.php?option=com_eventbooking&task=view_event&event_id=25&Itemid=90&lang=ge
38 http://control.ge/about-the-ccg/cpu/transparency-of-political-funding/monetary-and-non-monetarydonations/
36
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განცხადებით, ეს ხარვეზი პარტიების მიერ ინფორმაციის მცირე ზომის შრიფტით
მიწოდების ბრალი იყო;
გ) ფინანსურ დეკლარაციებში შემომწირველ ფიზიკურ პირთა მისამართები ახლაც
დაფარულია.
პარტიების

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
თხოვნით

დაიშტრიხა,

განცხადებით,

რამდენადაც

ადრე

ეს

მონაცემები

მათი

მითითება

სავალდებულო არ იყო.
იმ პერიოდისთვის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონი
შემომწირველ ფიზიკურ პირთა მისამართების და შემოწირულებებთან დაკავშირებული
ყველა

სხვა

ინფორმაციის

საჯაროობას

ითვალისწინებდა 39,

ხოლო

ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობაზე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია იყო პასუხისმგებელი
(ამჟამად ეს ვალდებულება საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს აკისრია).
აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა –
საქართველოს“ მიმართვაზე 40 რეაგირება მოახდინა და პოლიტიკური გაერთიანებების
ანგარიშები თავიდან ატვირთა საკუთარ ვებგვერდზე, ისე, რომ მათი წაკითხვა შესაძლებელი
ყოფილიყო. მიუხედავად ამისა, რამდენიმე დეკლარაციის ბოლომდე წაკითხვა მაინც
შეუძლებელია 41.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან
პარტიების ფინანსური დეკლარაციები გამოითხოვა. მიღებულ ინფორმაციაში შემომწირველთა
შესახებ მონაცემები დაშტრიხული არ არის, სამსახურის ვებგვერდზე კი ისინი კვლავ
დაფარულია. ამასთანავე, მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, „ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობის“ შემომწირველთა მისამართები დეკლარაციაში საერთოდ არ არის მითითებული 42.
ამდენად, ან აღნიშნულმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ დაარღვია კანონი, როდესაც
შემომწირველის (თუნდაც უკანონოს) შესახებ ინფორმაცია სრულყოფილად არ ასახა, ან
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა არ შეასრულა ამ ინფორმაციის საჯაროობის კანონით
დადგენილი მოთხოვნა.

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანული კანონის 27-ე მუხლის მე-2 და მე-6
პუნქტები.
40 იხილეთ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ვებგვერდზე განცხადება „კონტროლის
პალატის მიერ დაფარული საჯარო ინფორმაცია“.
41 მაგალითად, „ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის“ შემომწირველთა და საწევრო შენატანების
განმახორციელებელთა შესახებ ინფორმაცია ფაქტობრივად არ იკითხება.
42 დეკლარაცია, რომელიც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურმა მიაწოდა, წარდგენილია მას შემდეგ, რაც „ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“
შემოწირულება, როგორც უკანონო, სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხა.
39
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აღსანიშნავია, რომ მონიტორინგის ორგანომ 2012 წლის ივლისში შეიმუშავა პოლიტიკური
დაფინანსების მონიტორინგის მეთოდოლოგია 43, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო აუდიტის
სამსახური ფინანსურ ანგარიშგებებს ოფიციალურ ვებგვერდზე აქვეყნებს პოლიტიკური
გაერთიანებების სხვადასხვა ფინანსურ ინფორმაციას, თუმცა მეთოდოლოგიიდან მკაფიოდ არ
ჩანს,

რომ

მონიტორინგის

სამსახური

დაუყოვნებლივ

გამოაქვეყნებს

ინფორმაციას

პოლიტიკური გაერთიანებების ან საარჩევნო სუბიექტების ხარჯების შესახებ.

 სასურველია, რომ ინფორმაცია, რომელსაც პარტია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს
მიაწვდის, მიღებისთანავე საჯარო გახდეს. ეს უნდა ეხებოდეს არა მხოლოდ
პოლიტიკური გაერთიანების შემოსავლებს, არამედ მის მიერ გაწეულ ხარჯებსაც.
 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს
სრულ მონაცემებს თანხების წარმომავლობისა და ხარჯვის შესახებ, რაც გაზრდის
ფინანსური გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხს.

43

http://sao.ge/res/files/pdf/17/document.pdf

25

დანართი
დიაგრამა N1 1. საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის
მიერ 2009-2011 წელს დაფინანსებული პარტიები 2
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დიაგრამა N2. პოლიტიკური პარტიების 2007-2011 წწ. მიღებული საწევრო შენატანები 3

დანართში მოყვანილი მონაცემების წყაროდ გამოყენებულია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ მიერ სახელმწიფო უწყებებიდან - ცესკოდან, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან,
საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრიდან გამოთხოვილი და მათ
ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე მოცემული ინფორმაცია.
2 დანართში გამოყენებულ აბრევიატურებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: ენმ - ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა; ქდმ - ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა; მგს - მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს;
მეს - მოძრაობა ერთიანი საქართველო.
3 დიაგრამაში მოცემულია მხოლოდ ის პოლიტიკური გაერთიანებები, რომელთაც 2007-2011 წლებში
ერთხელ მაინც აქვთ მიღებული საწევრო შენატანები.
1
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დიაგრამა N3: პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული შემოწირულებები 2007-2011 წლებში
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ცხრილი N1: იურიდიული პირებისაგან მიღებული შემოწირულებების ოდენობები 2007-2011
წლებში
პოლიტიკური
გაერთიანება

2007

2008

2009

2010

2011

-

-

-

-

-

8,875,802.00

11,606,322.00

-

12,667,503.10

1,669,930.00

-

-

-

-

1,100,000.00

ევროპელი
დემოკრატები

-

-

-

-

ქრისტიან
დემოკრატები

არ
არსებობდა

-

40,000.00

20,000.00

-

-

-

-

7,570.00 4

-

-

-

-

1,100,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

არ
არსებობდა

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,100,000.00

ახალი
მემარჯვენეები
ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობა
კონსერვატიული
პარტია

მრეწველობა
გადაარჩენს
საქართველოს
რესპუბლიკური
პარტია
საქართველოს
გზა
ეროვნული
ფორუმი
ლეიბორისტული
პარტია
მოძრაობა
ერთიანი
საქართველო
ქართული დასი
ხალხის პარტია

არ
არსებობდა
არ
არსებობდა

-

მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს შემოწირულება მიღებული აქვს პ/მ „მრეწველობა
გადაარჩენს საქართველოსაგან“, რომელიც თავის მხრივ ასევე პოლიტიკური გაერთიანებაა.

4
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ცხრილი N2: 2011 წელს პარტიის შემომწირველი იურიდიული პირების მესაკუთრეთა და ხელმძღვანელ პირთა მონაცემები (საჯარო
რეესტრის მონაცემების მიხედვით)
№

იურიდიული
პირის
სახელწოდება

იურიდიული
მისამართი

დამფუძნებლები

დირექტორები

1

შპს კომპლექსსერვისი

საჩხერის რაიონი,
გომართელის ქ. 5

315864, ფინსეკ
ლიმიტიდ, ვირჯინიის
კუნძულები (აშშ)

54001002613, კახა
კობიაშვილი,
01027042460,
ვახტანგ რაფავა

შპს ბურჯი

ქ. თბილისი, ვაკესაბურთალოს
რაიონი,
ჭავჭავაძის გამზ.,
№39ა

290339, ვენითი
ოუვერსიიზ ლიმითიდ,
ვირჯინიის კუნძულები
(ბრიტ)

01030010643, ნოე
ქინქლაძე

შპს ფინსერვისი

ქ. თბილისი, ვაკესაბურთალოს
რაიონი, ჭავჭავაძის
გამზ., №39ა

33,836, ვიზელია
ენთერპრაიზის
ლიმიტედ

შპს ინტერკონსალტინგი +

ქ. თბილისი, ვაკესაბურთალოს
რაიონი, ჭავჭავაძის
გამზ., №39ა

205027022, შპს ინტერკონსალტინგი

შპს ქართუ
მენეჯმენტი

ქ. თბილისი, ვაკესაბურთალოს
რაიონი, ჭავჭავაძის
გამზ., №39ა

33835, შპს
ფრენსო მენეჯმენტ
ლიმიტედი, ბაზრის
მოედანი
#60ს/ი364

2

3

4

5

38001001235, იური
ნოზაძე

01025013737, ბიჭია
დემეტრაშვილი

01007001462, მაია
ცქიტიშვილი

საიდ. კოდი

205023632

204973743

205027004

205032294

205265737

შემოწიულება

პარტია

100 000

კონსერვატიული
პარტია;
რესპუბლიკური პარტია;
ხალხის პარტია

100 000

კონსერვატიული
პარტია;
რესპუბლიკური პარტია;
ხალხის პარტია

100 000

კონსერვატიული
პარტია;
რესპუბლიკური პარტია;
ხალხის პარტია

100 000

კონსერვატიული
პარტია;
რესპუბლიკური პარტია;
ხალხის პარტია

100 000

კონსერვატიული
პარტია;
რესპუბლიკური პარტია;
ხალხის პარტია

31

6

შპს ელიტა
ბურჯი

ქ. თბილისი, ისანისამგორის რაიონი,
ბ.ხმელნიცკის ქ.,
№42

7

შპს ფინსერვისი
XXI

ქ. თბილისი, ვაკესაბურთალოს
რაიონი, ჭავჭავაძის
გამზ., №39ა

205027004, შპს
ფინ-სერვისი,
211345105, შპს
ჰორიზონტი

38001001235, იური
ნოზაძე
38001004585,
ვეფხვია დვალი

შპს კოლხეთი

ქობულეთი,
დ.აღმაშენებლის
გამზ.,
№285

204542101, სს კალა
დეველოპმენტი

61004010112,
მინდია რომანაძე

შპს კალა
კაპიტალი

ქ. თბილისი, ძველი
თბილისი,
ბარათაშვილის ქ.,
№6

8

9

10

11

12

311327, კომპანია
რინგოლდ ფინანს
ლიმიტედი, დიდი
ბრიტანეთი

62001031044,
თენგიზ გვაზავა

206120437

205030214

246951142

100 000

კონსერვატიული
პარტია;
რესპუბლიკური პარტია;
ხალხის პარტია

100 000

კონსერვატიული
პარტია;
რესპუბლიკური პარტია;
ხალხის პარტია

100 000

კონსერვატიული
პარტია;
რესპუბლიკური პარტია;
ხალხის პარტია

100 000

კონსერვატიული
პარტია;
რესპუბლიკური პარტია;
ხალხის პარტია

203896, KALA CAPITAL
LIMITED, კვიპროსი

33001003424, ილია
კეჭაყმაძე

სს ქართუ ჯგუფი

ქ. თბილისი, ვაკესაბურთალოს
რაიონი, ჭავჭავაძის
გამზ., №39ა

შერწყმის შედეგად
წარმოქმნილი სუბიექტი

01024007517,
ნოდარ
ჯავახიშვილი

204876643

100 000

კონსერვატიული
პარტია;
რესპუბლიკური პარტია;
ხალხის პარტია

შპს ენკა–ჰაუსი

ქ. თბილისი
საბურთალო,
გამსახურდიას
გამზირი,№14, №14ა,
№14ბ და №14/26

20001000883, გაგა
ბუიშვილი

20001000883, გაგა
ბუიშვილი

401947756

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

შპს ტერექს–XXI

ქ. თბილისი, ვაკე–
საბურთალო,
ლვოვის ქ.,№26

01009009431, გიორგი
ჯინჭარაძე

01009009431,
გიორგი ჯინჭარაძე

230095777

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

204538768
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13

14

15

16

17

შპს ენკა მოლ

ქ. თბილისი,
დიდუბის რაიონი,
წერეთლის
გამზ.,№1

13001006408, ვალერი
შოშიაშვილი

13001006408,
ვალერი
შოშიაშვილი

401944624

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

შპს დ.თ.ჯ. ჯგუფი

თბილისი, გლდანინაძალადევის
რაიონი,
ქსოვრელის ქ, №26

01019009809, თამაზ
ყულოშვილი

01019009809, თამაზ
ყულოშვილი

200269770

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

შპს გზამშენი 4

ქ. თბილისის, ისანისამგორის რაიონში,
რუსთავის
გზატკეცილი, №247

01024026712, რეზო
ჩახვაშვილი,
01020006925, თეიმურაზ
ჭულუხაძე და ა.შ. (სულ
38 პარტნიორი)

01024026712, რეზო
ჩახვაშვილი

204388402

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

შპს გზამშენი 5

ხაშურის რაიონში,
ს.ოსიაური

01010004839,
ავთანდილ კვახაძე,
01013001776, კობა
მეტრეველი, (სულ 44
პარტიორი)

01010004839,
ავთანდილ კვახაძე

243855128

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

შპს
ტრანსპროექტი

ქ. თბილისის ვაკე–
საბურთალოს
რაიონში,
თამარაშვილის
ქ.,№13

01026003345, ტალი
ტალიაშვილი,
01012018007,
ვლადიმერ ჯიქია,
01024016706, რევაზ
ჩიქოვანი, 01026002102,
დავით ტალიაშვილი

01026003345, ტალი
ტალიაშვილი

204986195

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა
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18

შპს
საავტომობილო
გზების
რეაბილიტაციისა
და
მოდერნიზაციის
ზედამხედველობ
ის დირექცია

19

შპს ხიდმშენი
(რეგისტრირებუ
ლია როგორც
სს)

20

შპს იბოლია

ქ. თბილისის
საბურთალოს
რაიონში,
გაგარინის,29ა

01025008320, მერაბ
ჯიშიაშვილი

01025008320, მერაბ
ჯიშიაშვილი

212272477

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

თბილისი, ძველი
თბილისი რაიონი,
ლესელიძის ქ., №5

არ არის მითითებული
(სააქციო
საზოგადოება)

01008003477,
გრიგოლ ჩიქოვანი,
01007003199, ჯიმი
მამალაძე,
01009001780,
გურამი კვიზირია,

204379886

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

გორი, ცხინვალის
გზატკეცილი, მე-3 კმ

59001005148, იოსებ
მაკრახიძე,59001019086,
გოდერძი მიქავა,
59001000635, ოფელია
მაკრახიძე,
59001004393, მარიანა
მაკრახიძე,
59001014440, ნინო
მიქავა, 01008008950,
ზურაბ სარალიძე,
59001012236, პაატა
მიქავა, 59001004079,
ელისო მიქავა,
59001014441, თამარ
მიქავა

59001005148, იოსებ
მაკრახიძე

217873031

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

34

ქ. თბილისის
საბურთალოს
რაიონში,
გაგარინის,№29ა

01024001501, თამაზ
შილაკაძე

01024001501, თამაზ
შილაკაძე

212272208

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

59001000749, შოთა
აბულაძე

217890584

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

21

შპს
საქგზამეცნიერე
ბა

22

შპს საგზაო
სამშენებლო
სამმართველო
№1

გორი, შინდისის
გზატკეცილი,2 კმ.

59001000749, შოთა
აბულაძე,59001023356,
ნუგზარ აბალაკი,
59001002755, ნუკრი
აბალაკი

შპს უნივერსალი
93

თბილისი, ისანისამგორის რაიონი,
რუსთავის
გზატკეცილი, №251

01024026712, რეზო
ჩახვაშვილი,
01020006925, თეიმურაზ
ჭულუხაძე

01024026712, რეზო
ჩახვაშვილი

204388091

50 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

შპს ჯი ჯგუფი

ქ. თბილისის, ისანისამგორის რაიონში,
ვაზისუბნის დას.,
კორპ. 20-ა, ბინა

01012020867, რევაზ
ჯიქიძე

01012020867, რევაზ
ჯიქიძე

206281058

49 965

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

შპს ბიემ ტრანსი

ქ. თბილისის, ვაკესაბურთალოს
რაიონში, დიდი
დიღომი, გიორგი
ბრწყინვალეს ქ., N9,
ბინა № 13

01019009809, თამაზი
ყულოშვილი,010230118
77, ნინო ჯაგაშვილი,
01022004351, ლია
სანიკიძე

01019009809,
თამაზი
ყულოშვილი

205221543

49 965

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

23

24

25

35

01027016870, ნუგზარ
ათაბეგაშვილი,
01010004254, აკაკი
ლოლუა,01010008496,
ბადური ბირბიჩაძე,
01027000602, დავით
ათაბეგაშვილი,
01027015485, ვახტანგ
ათაბეგაშვილი,
01010000842, ზურაბი
ლოლუა,01009008642,
ნინო ლოლუა,
01010002232, თეიმურაზ
გორგოძე

01010002232,
თეიმურაზ
გორგოძე,
01010008496,
ბადური ბირბიჩაძე

206197523

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

26

შპს ვანტი

ქ. თბილისის, ისანისამგორის რაიონში,
კახეთის
გზატკეცილი, №42

27

შპს
ჯეოკომფორტი

ქ. თბილისი,
გლდანინაძალადევი,
ერისთავის ქუჩა,№1

01015002805, ელჩინ
მამედოვი

11001005567, რევაზ
აბდუშელიშვილი

400012339

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

28

შპს ჯეოთერმი

ქ. თბილისი,
გლდანინაძალადევი,
თ.ერისთავის ქ., №2ა

41001000882,
კონსტანტინე ბუაძე

41001000882,
კონსტანტინე ბუაძე

200276101

100 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

29

შპს ჩარკფი

ქ. თბილისი,
დიდუბე, აგლაძის 7ა

35001103794, ჯოკია
ჩარკვიანი

35001103794, ჯოკია
ჩარკვიანი

202451514

20 000

ერთიანი ნაციონალური
მოძრაობა

01001015455, ლევან
ამირანაშვილი,
L0769465 1, კარლ
შირნჰოფერ, ავსტრია,
L 0825713 8,
01018000386, თინათინ
აფხაიძე

01006016505,
გრიგოლი ჟვანია

236088390

არ
იკითხება

ქრისტიანდემოკრატიული
მოძრაობა

30

შპს
შირნჰოფერი

ქ. თბილისი,
გლდანინაძალადევი,
ზაჰესი, პლატინის ქ.,
N2

36

დიაგრამა N9: პარტიების მიერ შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები.
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დიაგრამა N10: პარტიების მიერ მივლინებაზე გაწეული ხარჯები.
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დიაგრამა N11: პარტიების მიერ ოფისის და კომუნიკაციის ხარჯებზე გაწეული ფინანსები 5.
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

2007
2008
2009
2010
2011

დიაგრამა N12: პარტიების მიერ ბიუჯეტში გადასახადებზე გაწეული ხარჯები 6.
600,000
500,000
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200,000

2009

100,000

2010

0

2011

ანგარიშის მიზნებისათვის ოფისის ხარჯები აერთიანებს იჯარის ხარჯებს, კომუნალურ გადასახადებს,
სარემონტო სამუშაოების ხარჯებს, საკომუნიკაციო ხარჯებს, ტრანსპორტის ხარჯებს, ასევე აქტივების
შეძენის ხარჯებს. თუმცა, რიგ შემთხვევაში პარტიებს ისედაც ერთიანად აქვთ მოცემული ოფისის ხარჯები
და არ აქვთ ზემოთჩამოთვლილი მონაცემები გამოყოფილი, გარდა 2011 წლის დეკლარაციისა.
6 ანგარიშის მიზნებისათვის 2007-2010 წლების შემთხვევაში მოიცავს როგორც საშემოსავლო, ისე სხვა
ტიპის გადასახადებს, ხოლო 2011 წელს ყველა გადასახადს, გარდა საშემოსავლოსი.
5
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დიაგრამა N13: პარტიების მიერ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები 7.
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დიაგრამა N14: პარტიების მიერ საარჩევნო კამპანიაზე გაწეული ხარჯები.
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0

ანგარიშის მიზნებისათვის მოიცავს იურიდიულ, საბუღალტრო, აუდიტორულ და იშვიათ შემთხვევაში
სარეკლამო მომსახურების ხარჯებს.

7
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დიაგრამა N15: პარტიების მიერ გაწეული სხვა ხარჯები 8.
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ანგარიშის მიზნებისათვის მოიცავს როგორც პარტიების მიერ არაკლასიფიცირებულ ხარჯებს, ასევე
ისეთ ხარჯებს, რომლებიც ზემოთ მოყვანილ კატეგორიებში ვერ მოხვდნენ - საქველმოქმედო ხარჯები,
ასოციაციების წევრობის ხარჯები, ვალდებულებებიდან ანარიცხები, სახელმწიფო ბაჟები და ა.შ.
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