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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“, როგორც დამოუკიდებელი 
არასამთავრობო ორგანიზაციის, მოღვაწეობა საქართველოში უკვე 15 წელზე 
მეტს ითვლის. ჩვენ „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ გლობალური მოძრაობის 
წევრები ვართ. ამ მოძრაობას სათავეში უდგას საერთაშორისო სამდივნო ბერლინში. 
მასში 100-ზე მეტი დამოუკიდებელი ეროვნული ბიურო და დაახლოებით 30 
ინდივიდუალური წევრია გაერთიანებული. 

ჩვენი სათაო ოფისი თბილისში მდებარეობს და 40 თანამშრომელს ითვლის. ასევე 
გვაქვს რეგიონული ოფისები ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმსა და თელავში.

ჩვენი საქმიანობის მთავარი მიზანია, მივაღწიოთ იმას, რომ გამჭვირვალობა 
და საჯაროობა საქართველოს მთავრობასა და კერძო სექტორში იყოს წესი და 
არა იშვიათი გამონაკლისი. ეს კი როგორც აქტიურ მოქალაქეთა ჩართულობის 
ხელშეწყობას, ისე დინამიური და სამართლიანი დემოკრატიული გარემოს 
მხარდაჭერას გულისხმობს.

ამ მიზნის მისაღწევად, ჩვენ ვიკისრეთ მისია, რომელიც სახელმწიფო 
დაწესებულებების განვითარებისა და გაძლიერების ხელშეწყობაში, კარგი 
მმართველობისა და კანონის უზენაესობის დამყარებასა და სახელმწიფო 
ინსტიტუტების გამჭვირვალობისა და პირდაპირი ანგარიშვალდებულების 
უზრუნველყოფაში გამოიხატება.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა“ კორუფციას განსაზღვრავს, როგორც 
მინიჭებული ძალაუფლების პირადი მოგების მიზნით ბოროტად გამოყენებას. 
კორუფციისაგან თავისუფალი გარემოს შექმნა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველოს“ უმთავრესი მამოძრავებელი ძალა და იდეალია. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ორიენტირია, უზრუნველყოს 
საიმედო, ფაქტებზე დაფუძნებული და სამართლიანი ანალიზი , რომელიც 
საკმარისად სიღრმისეულიც იქნება და დეტალურიც, რომ ზეგავლენა მოახდინოს და 
ბიძგი მისცეს დებატებს პოლიტიკის საკითხებზე. ამავდროულად, ჩვენ ვცდილობთ 
იმგვარად გავაცნოთ ჩვენი საქმიანობა საზოგადოებას, რომ იმ ადამიანებმაც, 
რომლებიც ექპერტებს არ წარმოადგენენ, ადვილად შეძლონ ჩვენი კვლევებისა 
და რეკომენდაციების გაგება და გათვალისწინება.

მომდევნო წლებში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ საქმიანობა 
უმთავრესად მიმართული იქნება ქვეყანაში დემოკრატიული გარემოს 
გაუმჯობესებისკენ.
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ძვირფასო მეგობრებო, 

უკვე მეექვსე წელია, რაც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოს“ აღმასრულებელი დირექტორის რანგში 
პროფესიონალ გუნდთან ერთად საქართველოსთვის 
მნიშვნელოვან პროცესებში აქტიურ მონაწილეობას ვიღებ. 
2016 წელს ორგანიზაცია ისევ აგრძელებდა იმ თემებზე 
მუშაობას, რომელთაც თანამედროვე, ლიბერალურ ღირებუ-
ლებებზე დაფუძნებული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. 

2016 წელი საპარლამენტო არჩევნების წელი იყო და ჩვენ 
ტრადიციულად შევისწავლეთ წინასაარჩევნო გარემო, 
პოლიტიკური პარტიების შემოწირულებები და ასევე, 
დავაკვირდით არჩევნების დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 

ვაგრძელებდით მე-8 მოწვევის პარლამენტთან მჭიდრო 
თანამშრომლობას. 

ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად 2016 წელს 
რჩებოდა უკანონო მოსმენები და მიყურადება. არსებულმა 
რეალობამ გვაიძულა მარტში საპროტესტო აქციები 
მოგვეწყო კამპანია „ეს შენ გეხებას“ ფარგლებში. 

აღმასრულებელი 
დირექტორის

მიმართვა
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მნიშვნელოვანია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ 
დააკმაყოფილა არასამთავრობო ორგანიზაციების 
სარჩელი, არაკონსტიტუციურად სცნო არსებული 
კანონი და მოსთხოვა პარლამენტს 2017 წლის მარტამდე 
კანონმდებლობაში ცვლილებები შეეტანათ. ეს ჩვენი 
გამარჯვება იყო. 

2016 წელს გავაგზავნეთ საჩივარი ევროპის ადამიანის 
უფლებათა სასამართლოში 2008 წლის რუსეთ - 
საქართველოს ომის დროს იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა საკუთრების უფლებების დაცვის შესახებ. 
ასევე, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში 
წარმოვადგენთ საჯარო სამსახურიდან უკანონოდ 
განთავისუფლებულ საჯარო მოხელეს.

ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას 2016 წელს 
პლურალისტური მედია გარემოს არსებობა წარმოადგენდა. 
ჩვენ მთელი წელი რუსთავი 2-ის საქმეს ვადევნებდით 
თვალყურს. ასევე, ვიცავდით ჟურნალისტების შრომით 
უფლებებს. 

რეგიონული ოფისების დახმარებით ვცდილობდით 
რეგიონში არსებული პრობლემების გაჟღერებას და სა-
თანადო ორგანოების რეაგირებას ამ პრობლემებზე. ასევე 
- ადგილობრივი თვითმმართველობის გამჭვირვალობის 
გაზრდას.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ აქტიურ 
ადვოკატირების კამპანიას აწარმოებდა საქართველოს 
ევროპული და ევრო - ატლანტიკური მომავლის მხარ-
დასაჭრად. გავხდით კოალიცია „ევრო - ატლანტიკური 
საქართველოსთვის“ თავმჯდომარეები და ვცდილობთ 
საქართველოს ევროპულ ოჯახში დაბრუნების პროცესის 
დაჩქარებას შევუწყოთ ხელი. 

აღსანიშნავია, რომ თუ არა იმ პარტნიორი ორგანი-
ზაციების, დონორების, პოლიტიკოსებისა და მედიის 
მხარდაჭერა, რომელთაც სურთ საქართველოში დემო-
კრატიული ღირებულებების, კანონის უზენაესობის, 
სახელმწიფო ინსტიტუტების გამჭვირვალობისა და 
ანგარიშვალდებულების დამკვიდრება, დღეს „საერ-
თაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ასეთი 
წარმატებული ვერ იქნებოდა. გასული წელიც არ ყოფილა 
გამონაკლისი და ჩემზე პერსონალური თავდასხმებით 
ცდილობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების 
საქმიანობის სანდოობა ეჭვქვეშ დაეყენებინათ. ჩვენ ამას 
არ შევუშინებივართ, რადგან ვგრძნობდით პარტნიორი 
ორგანიზაციებისა და თანამოაზრეების მხარდაჭერას. 
ყოველივე ამისთვის, ჩემი და ჩემი გუნდის სახელით მინდა 
დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვისაც 
ესმის კრიტიკული აზრის მნიშვნელობა და თანამშრომლობს 
ჩვენთან.
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ორგანიზაციაში არის ანალიტიკოსთა და იურისტთა 
გუნდი, რომელიც აქტიურად შეისწავლის საარჩევნო 
გარემოს, ქვეყნის ეკონომიკურ დარგებსა და საჯარო 
სამსახურში მიმდინარე პროცესებს. 

2016 წელი საპარლამენტო არჩევნების წელი იყო. 
როგორც წესი, ჩვენი ორგანიზაცია აკვირდება 
როგორც წინასაარჩევნო და არჩევნების შემდეგ 
პერიოდს, ისე არჩევნების დღეს. საარჩევნო პროცე-
სების მონიტორინგისას ჩვენ განსაკუთრებულ 
ყურადღებას ვაქცევთ პოლიტიკური პარტიების 
დაფინანსებისა და ადმინისტრაციული რესურსების 
გამოყენების საკითხებს. 2016 წელს ამ საქმიანობის 
შედეგები სამ ანგარიშში შევაჯამეთ. საარჩევნოდ 
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას ისეთი 
მასშტაბებისთვის არ მიუღწევია, რაც მნიშვნე-
ლოვან გავლენას მოახდენდა ამომრჩევლის 
ნების ფორმირებასა და შედეგებზე. ერთ-ერთი 
ყველაზე პრობლემური ტენდენცია გამოიკვეთა 
8 ოქტომბრის შემდეგ მეორე ტურამდე არსებულ 
პერიოდში, როდესაც დაფიქსირდა აღსრულებითი 
ადმინისტრაციული რესურსების სავარაუდო 
გამოყენების ათზე მეტი შემთხვევა. კერძოდ, კონ-
კრეტული ადამიანები საუბრობდნენ პოლიტიკური 
ნიშნით მათზე განხორციელებულ ზეწოლაზე. 
ასეთი განცხადებების სიხშირის მიუხედავად, 
სამართალდამცავ ორგანოებს არ მოუხდენიათ სათა-
ნადო რეაგირება. არჩევნების პროცესზე ნეგატიური 
გავლენა ჰქონდა სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის 
ლიდერების შესახებ ინტერნეტით გავრცელებულ 
ფარულ ვიდეო და აუდიო ჩანაწერებს, რომლე-
ბიც ეტაპობრივად ქვეყნდებოდა სხვადასხვა 
ვებგვერდების მეშვეობით. მიუხედავად ამისა, 
სახელმწიფოს საგამოძიებო ორგანოებმა ვერც 
ერთ შემთხვევაში ვერ დაასრულეს გამოძიება 
წარმატებულად და ვერ მისცეს პასუხისგებაში ამ 
ჩანაწერების ავტორი ანდა გამავრცელებელი.

პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კუთხით, 
ყველაზე პრობლემური იყო შემომწირველების 
საკითხი. ზოგიერთმა პირმა პოლიტიკურ პარტიას 
შესწირა გარკვეული თანხა, სანაცვლოდ კი მისმა 
კომპანიამ სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტები 
მიიღო. ასევე, გარკვეული კითხვები გააჩინა ათამდე 
თანამდებობის პირის მიერ განხორციელებულმა 
შემოწირულებებმა, რადგან გაღებული თანხები მათი 
ოჯახის წლიური შემოსავლის საეჭვოდ დიდ წილს 
წარმოადგენდა.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” 
რეგულარულად აქვეყნებს კვლევებს ქვეყნის 
ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი დარგების შესახებ. 
2016 წელს ჩვენ შევისწავლეთ ფარმაცევტული 
ბაზარი. 

ფარმაცევტული ბაზრის შესახებ ანგარიშის ძირი-
თადი მიგნება ის იყო, რომ ეს სექტორი საბაზრო 
ძალაუფლების არც თუ ისე მკაფიო კონცენტრაციით 
ხასიათდება - ბაზრის დაახლოებით 70% ხუთ მსხვილ 
კომპანიაზეა გადანაწილებული. საქართველომ GMP 
საერთაშორისო სტანდარტებზე გადასვლა კვლავ 
ვერ მოახერხა, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს 
ქვეყნის შიგნით წარმოებული მედიკამენტების 
ექსპორტს და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ქვეყნის 
შიგნით მოხმარებული მედიკამენტების ხარისხსაც. 
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების 
სააგენტოს, რომელიც პასუხისმგებელია მედი-
კამენტების ხარისხის შემოწმებაზე, როგორც ჩანს, 
არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური რესურსი/ბიუჯეტი 
ამ ფუნქციის ეფექტიანად შესასრულებლად. ასევე 
დღეს არსებული კანონმდებლობაც სრულად ვერ 
უზრუნველყოფს აღნიშნული ფუნქციის სრულ-
ყოფილად განხორციელებას. 

ჩვენი პროექტები

საარჩევნო გარემო, ქვეყნის ეკონომიკური დარგები, 
საჯარო სამსახურში მიმდინარე პროცესები
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     მართლმსაჯულების სისტემა
 

2016 წელს მართლმსაჯულების სისტემისთვის 
ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევას კვლავ ამ სისტე-
მის დამოუკიდებლობად და ეფექტურად ფუნ-
ქციონირება წარმოადგენდა. ჩვენი გუნდი სწორედ 
მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის, მისი 
ეფექტურობის ზრდისა და დამოუკიდებლობის 
გარანტიების გაძლიერების კუთხით მუშაობდა.

ჩვენი საქმიანობა ორი ძირითადი მიმართულებით 
მიმდინარეობდა. ერთის მხრივ, ჩვენ სასამართლო 
სისტემის ორგანოების მონიტორინგს ვაწარმოებთ და 
მეორე მხრივ, ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ მართლ-
მსაჯულების განმახორციელებელი ორგანოების 
შესაძლებლობების ზრდას.

2016 წელს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად 
წამოვიწყეთ კამპანია „სამართალი ითხოვს“, რომლის 
მიზანიც სასამართლო სისტემის შიგნით მიმდინარე 
მძიმე პროცესებზე საზოგადოების ინფორმირებაა. 
გარდა ამისა, რეგულარულად ვაქვეყნებდით ინფორ-
მაციას, შეფასებასა და განცხადებებს სასამართლო 
სისტემის შიგნით არსებულ სხვადასხვა მწვავე 
საკითხზე.

2016 წელს ჩვენმა პროგრამამ 3 საკონსტიტუციო 
საჩივრის შედგენაში მიიღო მონაწილეობა, რომლებიც 
მართლმსაჯულების სისტემის მარეგულირებელი 

კანონების რამდენიმე ნორმის არაკონსტიტუციურად 
ცნობას ეხება. სამიდან ერთი საქმე, რომელიც 
საკონსტიტუტციო სასამართლოს შესახებ კანონის 
ცვლილებებს ეხებოდა, რაც მნიშვნელოვნად დაა-
ზიანებდა სასამართლოს დამოუკიდებლობასა და 
ეფექტურობას, დაკმაყოფილდა. ორი საქმე კი 
დღემდე მიმდინარეობს.

ჩვენი პროგრამა კვლავ აგრძელებს იუსტიციის 
უმალესი საბჭოს მონიტორინგს, რომელიც მიზნად 
ისახავს საბჭოს მუშაობაში არსებული ხარვეზების 
გამოვლენას და შესაბამისი რეკომენდაციების 
შემუშავებას. 2016 წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის 
რეკომენდაციების ნაწილი გაზიარებულ იქნა საბჭოს 
მიერ.

2016 წელს ჩვენ ასევე დავეხმარეთ საქართველოს 
პროკურატურას პროკურორთა შეფასების სისტემის 
შექმნაში. ჩვენი დახმარებით საქართველოს პროკუ-
რატურის წარმომადგენლები სასწავლო ვიზიტის 
ფარგლებში ჰოლანდიაში იმყოფებოდნენ, სადაც 
შეხვედრები გამართეს პროკურორთა საერთაშორისო 
ასოციაციის და ჰოლანდიის მთავარი პროკურატურის 
წარმომადგენლებთა. გარდა ამისა ჩვენი იურისტები 
და მკვლევარები აქტიურად ეხმარებოდნენ პრო-
კურატურის წარმოამდგენლებს საერთაშორისო 
პრაქტიკის კვლევაში.

ჩვენი პროექტები
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   ღია მმართველობის
   პარტნიორობა საქართველო

2016 წელს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ კვლავ 
აქტიური წვლილი შეჰქონდა ღია მმართველობის პარტნიორობის 
პრინციპების აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფალთა 
საქმიანობაში დასანერგად. ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობდა როგორც 
პარლამენტთან, ასევე მთავრობასთან ღია მმართველობის პარტნიორობის 
სტანდარტების ჩამოსაყალიბებლად. ჩვენ ასევე შევამუშავეთ 
რეკომენდაციები, რათა მიღებული სტანდარტები პრაქტიკაში ეფექტურად 
იქნეს გამოყენებული. ჩვენი ორგანიზაცია ღია და გამჭვირვალე 
მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს წევრია. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ მონაწილეობა მიიღო 
ღია პარლამენტის პირველი სამოქმედო გეგმის შედგენაში. ორგანიზაცია 
რამდენიმე იმ რეკომენდაციის ავტორია, რომელიც ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმაში ჩაიწერა. ამ რეკომენდაციების მთავარი სულისკვეთება 
კანონპროექტების განმარტებითი ბარათების უფრო დეტალურ გაწერაშია, 
ასევე საპარლამენტო ინფორმაციაზე მეტ ხელმისაწვდომობაში და 
პარლამენტის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდაში. 

ვალდებულებების დროულად განხორციელების ხელშესაწყობად, 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ ცალკე პროექტი 
წამოიწყო. პროექტის ფარგლებში ორგანიზაცია აკვირდებოდა ღია 
მმართველობის მუდმივმოქმედი საბჭოს საქმიანობას და მის მიერ 
ვალდებულებების შესრულების პროგრესს. პროექტის ფარგლებში 
ჩვენმა საპარლამენტო გუნდმა გამოაქვეყნა ორი ანგარიში. ანგარიშებმა 
გამოავლინა პროცესის ნაკლოვანებები, რაც საშუალებას მისცემდა 
საბჭოს სამოქმედო გეგმის ფარგლებში გამოესწორებინა არსებული 
ხარვეზები.

ჩვენი პროექტები
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     ჩვენ პარლამენტში

ჩვენი ორგანიზაცია 2016 წელს აგრძელებდა მჭიდრო თანამშრომლობას პარლამენტთან. 
იმის გათვალისწინებით, რომ ეს წელი საპარლამენტო არჩევნების წელი იყო და შესაბამისად, 
მერვე მოწვევის პარლამეტმა მუშაობა დაასრულა, შევეცადეთ სისტემური ანალიზი 
წარგვედგინა საზოგადოებისათვის საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობის შესახებ.

2016 წელს საპარლამენტო გუნდი მონაწილოებას იღებდა საკომიტეტო მოსმენებში. 
30-ზე მეტ კანონპროექტს გავუკეთეთ ანალიზი. ასევე, მნიშვნელოვან საკანონმდებლო 
ცვლილებებზე ბლოგი და ანალიზი გამოვაქვეყნეთ.

2016 წელს ორგანიზაციის საპარლამენტო გუნდმა მესამედ გამოაქვეყნა პარლამენტის 
საქმიანობის ყოველწლიური შეფასება. პარლამენტის წევრების, კომიტეტების 
აქტივობებთან ერთად წარმოდგენილი იყო საკანონმდებლო ცვლილებების ანალიზი. 
შევიმუშავეთ რეკომენდაციები პარლამენტის საქმიანობის, მათ შორის საპარლამენტო 
კონტროლის გაძლიერებისა და საკანონმდებლო პროცესის დახვეწის შესახებ, ასევე 
რეკომენდაციები შეეხებოდა პარლამენტის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 
გაზრდას. ანგარიშის პრეზენტაციის შემდეგ ნომინაციების შესაბამისად პრიზები გადავეცით 
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პარლამენტის წევრებს, კომიტეტების აპარატს და 
ასევე იმ პირებს, რომლებსაც პარლამენტისა და 
სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობაში აქტიური 
წვლილი შექონდა. 

მერვე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის შესახებ 
გამოვაქვეყნეთ შემაჯამებელი ანგარიში, რომელიც 
მოიცავდა საპარლამენტო საქმიანობის მნიშვნელოვან 
ასპექტებს, მათ შორის პარლამენტის წევრების 
აქტივობებისა და განხილვებში მონაწილოების 
შესახებ. 

პარლამენტის მონიტორინგის ფარგლებში დავწერეთ 
კვლევა „1990 წლიდან 2016 წლამდე პოლიტი-
კური ძალების წარმომადგენლობა საქართველოს 
საკანონმდებლო ორგანოში“, სადაც შევაფასეთ 
და წარმოვადგინეთ სრული ინფორმაცია ძალების 
პოლიტიკური გადანაწილების შესახებ, ასევე ახალ 
პარლამენტს შევთავაზეთ რეკომენდაციები იმ 
კანონპროოექტებთან დაკავშირებით, რომლებიც 

მიზანშეწონილი იქნებოდა განხილულიყო მეცხრე 
მოწვევის პარლამენტში.

2016 წელს ჩვენ კვლავ ვაგრძელებდით მოქალაქეთა 
ინფორმირებას ჩვენი საპარლამენტო გვერდის 
მეშვეობით. საგაზაფხულო, საშემოდგომო და 
რიგგარეშე სესიების ყოველ კვირას ვამზადებდით 
საპარლამენტო ამბების პოდკასტს, მოქალაქეებს 
სმს-ის საშუალებით ვაწვდიდით ინფორმაციას 
პარლამენტში დაგეგემილი ღონისძიებების შესახებ. 
ჩვენი ვებ გვერდის მეშვეობით www.chemiparlamen-
ti.ge მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდათ კითხვა 
დაესვათ დეპუტატისთვის მათთვის მნიშველოვან 
საკითხზე და მიეღოთ მასზე პასუხი. ამავე წელს 
დავიწყეთ მუშაობა ვებ გვერდის განხლებასა და ახალი 
ფუნქიცებით აღჭურვის თაობაზე, რაც მიგვაჩნია, 
რომ სამომავლოდ ხელს შეუწყობს საზოგადოების 
ჩართულობასა და ინფორმირებულობის გაზრდას 
საპარლამენტო საქმიანობაში.
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კორუფციის კვლევა და ანტიკორუფციული
პოლიტიკის მონიტორინგი

უკანასკნელ ათწლეულში საქართველომ თვალსაჩინო პროგრესს მიაღწია 
ანტიკორუფციული პოლიტიკის მხრივ. თუმცა, საჯარო სერვისების სფეროში 
მექრთამეობისა და წვრილმანი კორუფციის მინიმუმამდე შემცირების 
მიუხედავად, ჩვენ ქვეყანაში გადაუჭრელ ამოცანად რჩება კორუფციის უფრო 
კომპლექსური ფორმების აღმოფხვრა. სწორედ კორუფციის ასეთი ფორმები 
და მათთან ბრძოლის ეფექტური მექანიზმები იყო ჩვენი ანტიკორუფციული 
გუნდის ყურადღების ძირითადი საგანი 2016 წელს.

მაღალი დონის კორუფციის ერთ-ერთი პოტენციური წყარო მაღალი 
თანამდებობის პირებსა და ბიზნესს შორის არსებული კავშირებია. ამ 
პრობლემის კონკრეტული მაგალითია კულტურის სამინისტროს შემთხვევა. 
2016 წლის გაზაფხულზე ჩვენს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა 
ინტერესთა კონფლიქტისა და კორუფციის სავარაუდო შემთხვევები, 
რომლებიც უკავშირდებოდა სამინისტროს ხელმძღვანელი პირების კავშირებს 
კულტურის სფეროში მომუშავე კერძო კომპანიებთან და სამინისტროს მიერ 
ამ კომპანიებისთვის საბიუჯეტო თანხების გადაცემას. 

კიდევ ერთი მსგავსი შემთხვევა, რომელიც ჩვენ შევისწავლეთ, ეხებოდა 
თბილისის მერიის მიერ თბილისის ბოტანიკურ ბაღსა და მის მიმდებარედ 
მიწის ნაკვეთების გადაცემას ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ბიძინა 
ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდისთვის, რასაც 
წინ უძღოდა ივანიშვილის სხვადასხვა კომპანიებთან დაკავშირებული 
პირების დანიშვნა მაღალ თანამდებობებზე იმავე თბილისის მერიაში.
მსგავსი რისკების შემცველია სახელმწიფო საწარმოების მუშაობაც, 
თუ მათი საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა სუსტია და 
ეფექტურ ანტიკორუფციულ მექანიზმებს არ ადგენს. 2016 წლის მიწურულს 
ჩვენს მიერ გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, საქართველოს მსხვილი 
სახელმწიფო კომპანიების საქმიანობა ვერ აკმაყოფილებს გამჭვირვალობისა 
და ანგარიშვალდებულების მოთხოვნებს. გარდა ამისა, ეს კომპანიები 
ხშირად გამოიყენება მმართველ პარტიასთან დაახლოებული პირების 
დასაქმებისთვის.

მნიშვნელოვან ამოცანად რჩება საქართველოს ანტი-კორუფციული 
კანონმდებლობის რეფორმირება, რასაც ევროკავშირთან ჩვენი ქვეყნის 
ასოცირების პროცესიც ითვალისწინებს. ამ მხრივ აღნიშვნის ღირსია 
ინფორმაციის თავისუფლების ახალი კანონისა და საჯარო მოხელეთა 
ეთიკის კოდექსის მიღების საჭიროება, რაც ასევე იყო ჩვენი კვლევების 
საგანი 2016.

აღსანიშნავია, რომ ზემოაღწერილ კორუფციის სავარაუდო შემთხვევებს 
ხელისუფლების მხრიდან გასულ წელს რაიმე რეაგირება არ მოჰყოლია, რაც 
კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოში დღეს არსებული 
ანტიკორუფციული ორგანოები ვერ მოქმედებენ ეფექტურად მაშინ, როცა 
საქმე მაღალი თანამდებობის პირებს ან გავლენიან პოლიტიკოსებს ეხება. 
სწორედ ამ მიზეზით, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 
არაერთხელ შესთავაზა საქართველოს ხელისუფლებას დამოუკიდებელი 
ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნის შესაძლებლობის განხილვა.
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      მედია გარემო საქართველოში

2016 წელი საქართველოში მედიისთვის რთული 
წელი აღმოჩნდა, რაც ჩვენთვის იმას ნიშნავდა, რომ 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 
მედია გუნდი თითქმის მთელი წლის განმავლობაში 
განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობდა ორგანიზაციის 
იურისტებთან ერთად. 

წლის მანძილზე აქტუალობა არ დაუკარგავს 
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობის 
შესახებ სასამართლოში მიმდინარე პროცესს. 
2016 წელს სააპელაციო სასამართლოდან საქმემ 
უზენაეს სასამართლოში გადაინაცვლა. რუსთავი 
2-ის საქმე ქვეყანაში მედიისა და სასამართლოს 
თავისუფლების ერთგვარ ინდიკატორად იქცა 
და მთელი წლის მანძილზე ჩვენ ვცდილობდით 
დროულად შეგვესწავლა საქმესთან დაკავშირებული 
ყველა საკითხი და მაქსიმალურად გამჭვირვალე 
გაგვეხადა ინფორმაცია როგორც რუსთავი 2-ის 
მაყურებლებისთვის და ზოგადად, საქართველოს 
მოქალაქეებისთვის, ისე ჩვენი საერთაშორისო 
პარტნიორებისთვის.
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2016 წლის დასაწყისში „საერთაშორისო გამჭვირ-
ვალობა - საქართველოს“ მედია გუნდმა ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითა-
რების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით 
დაიწყო ახალი პროექტის - „მედია გარემოს 
გაძლიერება და მონიტორინგი“ განხორციელება. 
პროექტის ფარგლებში „საერთაშორისო გამჭვირ-
ვალობა - საქართველო“ ორ ძირითადი მიზანს 
ისახავს:

• უზრუნველყოს საქართველოს კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის (GNCC) საქმიანობის 
გამჭვირვალობა;

• მხარი დაუჭიროს საზოგადოებრივ მაუწყებელს 
(GPB/APB) მონიტორინგისა და ადვოკატირების 
მეშვეობით კარგი პრაქტიკის დამკვიდრების 
უზრუნველყოფაში

პროექტის პირველი წელი ძალიან წარმატებული 
აღმოჩნდა - ჩვენმა გუნდმა მოამზადა საქართველოს
 საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ უნიკალური 
კვლევა, რომელმაც მაუწყებლის რეალური გამოწ-
ვევები და ჟურნალებისტების სამუშაო პირობები 
დეტალურად ასახა.

არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ჩვენმა გუნდმა 
გამოაქვეყნა საქართველოს სარეკლამო ბაზრის 
კვლევის განახლებული ანგარიში. „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო“ ერთადერთი არა-
სამთავრობო ორგანიზაციაა ქვეყანაში, რომელიც 
სისტემატურად იკვლევს სარეკლამო ბაზარს. 
პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი სარეკ-
ლამო ბაზარი მედია გარემოს სიჯანსაღისთვის 
აუცილებელი წინაპირობაა, განსაკუთრებით ისეთ 
პოლარიზებული მედია გარემოს პირობებში, რო-
გორიც საქართველოშია. ჩვენმა კვლევამ ნათლად 
აჩვენა, თუ როგორ იკლო 2015 წელს მაუწყებელთა 
სარეკლამო შემოსავლებმა და რა იყო აღნიშნული 
ცვლილების მიზეზი. 

და ბოლოს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველო“ 2016 წელსაც წარმატებით პარტ-
ნიორობდა საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების 
საბჭოსთან (IREX Georgia). ამ პარტნიორობის 
ფარგლებში ჩვენი ორგანიზაცია უკვე მესამე 
წელია ატარებს ტრენინგებს რეგიონული მედიის 
წარმომადგენლებისთვის ღია მონაცემების 
ჟურნალისტიკასა და პოლიტიკაში ფინანსების 
გამჭვირვალობაზე. 2016 წელს ჩვენ ტრენინგები 
ჩავატარეთ 7 რეგიონულ მედიასთან, გადავამზადეთ 
36 პრაქტიკოსი ჟურნალისტი, მოვამზადეთ 5 
ვიდეო ინსტრუქცია ჟურნალისტებისთვის და 
ჩვენი ტრენინგების შემდეგ, ღია მონაცემების 
და მონაცემთა ვიზუალიზაციის გამოყენებით, 
რეგიონულმა მედიასაშუალებებმა 70-ზე მეტი 
მასალა მოამზადეს. წინასაარჩევნო პერიოდში 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 
მედია გუნდმა და იურისტებმა კონსულტაცია გაუწიეს 
90-ზე მეტ ჟურნალისტს საქართველოში მოქმედი 
19 მედიასაშუალებიდან. ჩვენ ძალიან ვამაყობთ 
ჩვენი გუნდის დიდი თუ პატარა მიღწევებით და 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“, 
როგორც მედიისა და ჟურნალისტების უფლებების 
დამცველი ორგანიზაციის სახელით.
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2016 წელი “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” 
რეგიონული ოფისებისთვის ნაყოფიერი გამოდგა როგორც ადგილობრივი 
თვითმმართველობების მონიტორინგის, ასევე სამართლებრივი დახმარებისა 
და მოქალაქეების პრობლემების ადვოკატირების თვალსაზრისით. 

გასულ წელსაც, წინა წლების მსგავსად, ჩვენი ორგანიზაცია პრაქტიკულად 
ერთადერთი იყო რეგიონებში, რომელიც პერიოდულად იკვლევდა 
თანამდებობის პირების ქონებრივ დეკლარაციებში მითითებულ 
მონაცემებს. კახეთში ყველა თანამდებობის პირის მონაცემები შევის-
წავლეთ და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ხარვეზი დავადგინეთ. 
გამოვყოფდი იმერეთის მუნიციპალიტეტების პირველი პირების 
დაშვებულ შეცდომებს თუ საგანგებო მიჩქმალვის სავარაუდო ფაქტებსაც. 
აღმოჩენილი უზუსტობებისა თუ შესაბამისი პირების მხრიდან სამეწარმეო 
საქმიანობის მიუთითებლობაზე საუბარს შედეგად ის მოყვა, რომ 2017 
წლიდან საჯარო სამსახურის ბიურო ელექტრონული შერჩევის პრინციპითა 
და დასაბუთებული მიმართვის საფუძველზე, თანამდებობის პირების 
დეკლარაციებს შეისწავლის. რამდენად ქმედითი იქნება ეს მექანიზმი, დრო 
გვაჩვენებს თუმცა, რადიკალური ცვლილებების მოლოდინი ნამდვილად 
არ გვაქვს. 

ასევე, ბიუჯეტის დაგეგმვისას მოქალაქეთა ჩართულობის საკითხიც 
პრობლემურია ყველა იმ მუნიციპალიტეტში, სადაც რეგიონული 
ოფისები გვაქვს. სამწუხაროდ, ადგილობრივ თვითმმართველობას არ 
ჰყოფნის პოლიტიკური ნება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
მოქალაქეთა ფართო სპექტრი ჩართოს: ასე ხდება ზუგდიდში, სადაც 
2016 წელს ატესტაცია-გასაუბრება ისე ჩაატარეს, რომ უფლებადამცველი 
ორგანიზაციები დამკვირვებლებადაც კი არ დაუშვეს, მსგავსი ვითა-
რება იყო ქუთაისში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა-
განხროციელებისას, რამაც საგანგებო მოკვლევისკენ გვიბიძგა, 
ანალოგიური ვითარებაა ბათუმშიც, სადაც საზოგადოების ნაწილი 
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას, ამ დრომდე, არგუმენტირებულად 
თხოვს თვითმმართველობისთვის სამართავად ბულვარის გადაცემას. 

ბათუმის ბულვარის, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, 
დაცვასა და ქალაქის უმნიშვნელოვანესი რეკრეაციული ზონის 
შენარჩუნებას, მივუძღვენით წარმომადგენლობითი კონფერენცია, 
სადაც კულტურულოგმა ცირა ელისაშვილმა თავისი ცნობილი სიტყვა 
წარმოთქვა იმაზე, რომ “ჩვენ ვაშენებთ თვითმკვლელ ქალაქებს”. 
დისკუსიას ზურგს უმაგრებდა ჩვენი ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის 
ანალიტიკოსის ნათია ზოიძის კვლევა ბულვარის ე.წ. რეკონსტრუქციის 
გეგმის შედგენა-განხორციელების დროს აღმოჩენილ კითხვებზე. შედეგად, 
აჭარის მთავრობამ უარი თქვა ბულვარში მესამე ხეივნის გაუქმებაზე 
და საჯაროდ განაცხადა, რომ ბულვარის არა რეკონსტრუქციის, არამედ 
კონსერვაციის გეგმაზე იმუშავებდა. 

ჩვენ რეგიონებში

16 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო



172016 წლის ანგარიში



აჭარის მთავრობასთან სხვა ბევრ საკითხზეც მოგვიწია 
მუშაობა. მათ შორის გამოვყოფდით საკუთრების 
აღიარების კომისიას, რომელსაც კარგად ვიყენებთ 
მოქალაქეთა ინტერესების დასაცავად და ცალსახად უნდა 
აღვნიშნოთ, რომ მთავრობა, უმრავლეს შემთხვევაში, ჩვენს 
მოსაზრებებს იზიარებს, რასაც ვერ ვიტყვით გონიოში 
მიწების მესაკუთრეთა საკითხის შესახებ. ავტონომიურ 
მთავრობას და ბათუმის თვითმმართველობასაც უჭირთ 
შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება მოქალაქეთა 
საკეთილდღეოდ, ამიტომ ათეულობით მოქალაქის 
ინტერესებს ამჟამად ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 
ვიცავთ. 

მსგავსი ვითარება გვაქვს ანაკლიაშიც, სადაც 
ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობაზე მთავრობა ძალიან 
დიდ იმედებს ამყარებს, თუმცა გლეხების, ფერმერებისა და 
ზოგადად, მიწის მესაკუთრეთა შესაბამისი კომპენსაციით 
ანაზღაურების საკითხი ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი 
- უფლებების გასაცნობად და სწორი სამართლებრივი 
პოზიციის უზრუნველსაყოფად, რამდენჯერმე ჩავედით 
ზღვისპირა სოფელში და ადგილობრივებს შევხვდით. 
ანაკლიაში სხვა ჯგუფსაც გავუწიეთ ადვოკატირება - 
წვრილი მეთევზეეები, რომელთაც მხოლოდ 300 მეტრის 
სიღრმეზე შეუძლიათ თევზჭერა, შემოგვჩიოდნენ, რომ 
სარგებელს ვერ იღებენ ამ მძიმე შრომისგან, რადგან 
შესაბამისი ლიცენზია არ ჰქონდათ - ადვოკატირებამ აქაც 
გამოიღო შედეგი და გარემოს დაცვის სამმართველომ 
მსხვილ თევზმჭერ კომპანიებს წვრილი მეთევზეების 
ინტერესების გათვალისწინება სპეციალური ბრძანებით 
დაავალა. 

შარშანაც, წინა არჩევნების მსგავსად, აქტიურად 
დავაკვირდით წინასაარჩევნო პერიოდს აჭარაში, 
სამეგრელო-ზემო სვანეთში, იმერეთსა და კახეთშიც. 
ყურადღების მიღმა არ დაგვრჩენია არც ადმინის-
ტრაციული რესურსის გამოყენების მცდელობები 
ხელისუფლების მხრიდან და არც ოპოზიციური 
პარტიების მხრიდან ამომარჩეველთა შესაძლო მოსყიდვის 
ფაქტები. მედია ამ ფაქტების საზოგადოებამდე მიტანაში 
ისევე, როგორც სხვა ყველა საკითხში, ჩვენი მუდმივი, 
საიმედო პარტნიორია თუმცა, 2016 წელი იმითაც იყო 
გამორჩეული, რომ შარშან, პირველად საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 
ჟურნალისტებს, ოპერატორებს, რედაქტორებსა და 
პროდიუსერებს, პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, 
გავუზიარეთ ჩვენი ხედვა, თუ როგორ უნდა გაეშუქებინათ 
წინასაარჩევნო, საკმაოდ ხანგრძლივი - 4 თვიანი 
პერიოდი “მეოთხე ხელისუფლების” წარმომადგენლებს. 
აჭარის ტელევიზიასთან დაკავშირებით საინტერესო 
ისიც იყო, რომ 2016 წელს საკმაოდ ბევრი ვიმუშავეთ 
ამ მედიაორგანიზაციაში საჩივრების განმხილველ 
კომისიაში. 

ჩვენ რეგიონებში
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მოქალაქეთა საჩივრებს დავუთმეთ დრო და სივრცე ადგილობრივი 
თვითმმართველობების მონიტორინგის თვალსაზრისითაც - ყველა რეგიონულმა 
ოფისმა, შესაბამისი კვლევების საფუძველზე, შეაფასა თვითმმართველობის 
რეფორმიდან ორი წელი - რამდენად დამოუკიდებლები არიან მუნიციპალიტეტები, 
როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები და რა გვაკლია ევროპული მოდელის 
ადგილობრივ მმართველობამდე - ამ თემებზე საკრებულოების ფრაქციების 
თავმჯდომარეებთან, აღმასრულებელი რგოლის პირველ პირებთან ვიმსჯელეთ, 
მიზანი კი, ცხადია, არჩეული პირების ანგარიშვალდებულების ამაღლება და 
მოქალაქეთა მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა იყო. 

ამავე დღეს დავამთხვიეთ ახალი კვლევის პრეზენტაციაც, რომელიც დასავლეთ 
საქართველოს ქალაქებში ქალთა პოლიტიკურ წარმომადგენლობას ეხებოდა 
- სანუგეშო ამ კუთხით არაფერია პირიქით, სიტუაცია ისეთივეა, როგორც 
ყოველთვის - ქალები, პრაქტიკულად, არსად არიან გადაწყვეტილების მიმღებები. 
მეტიც, საკრებულოებში მათი რიცხვი კრიტიკულ ნიშნულზე დაბალია. 

ჩვენ რეგიონებში

192016 წლის ანგარიში
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ამ თემებზე, ზუგდიდისა და ქუთაისის ოფისებს საშუალება 
ჰქონდათ რადიო გადაცემებშიც ესაუბრათ - რადიო 
“ათინათთან” და “ძველ ქალაქთან” მრავალწლიანი 
თანამშრომლობა საშუალებას გვაძლევს, აუდიტორიას 
ჩვენი სათქმელი რადიომიმღებებიდანაც გავუზიაროთ, 
პირდაპირი სატელეფონო ზარები, დასმული კითხვები 
და სოციალურ ქსელში მოწერილი გამოხმაურება 
გვიდასტურებს მოქალაქეთა ინტერესს, მიიღონ მეტი 
მონაწილეობა იმ პრობლემების გადაწყვეტაში, რაც მათ 
აწუხებთ. ერთ-ერთი ასეთი წუხილი ადგილობრივ დონეზე 
ბიუროკრატიული აპარატის მასშტაბებს ეხებოდა და 
მართლაც, ჩვენმა შარშანდელმა კვლევამ ცხადყო, რომ 
2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ 
მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო 
(არაკომერციული) იურიდიული პირების რიცხვი, ჩვენ 
რომ შემოკლებით ა(ა)იპებს ვეძახით, ძალიან გაიზარდა. 
შედეგად კი, წლიდან წლამდე 50 მილიონით მეტს ვხარჯავთ, 
ვიდრე ვხარჯავდით 2014 წლამდე. იქ მომუშავე პირების 
შრომის ანაზღაურებაზე - აბსოლუტურად ვაცნობიერებთ, 
რომ ადგილობივ დონეზე, საჯარო/მუნიციპალურ დონეზე 
დასაქმება თვითრეალიზაციის იშვიათ შესაძლებლობებს 
შორის ერთ-ერთი უპირველესია, მაგრამ მსხვილმა 
საბიუჯეტო დანახარჯებმა, პრემიებმა, დანამატებმა 
(რასაც, ცხადია, მუდმივად ვითვლით და ამ მხრივ არც 2016 
წელი ყოფილა გამონაკლისი) რამდენად იქონია გავლენა 
ეროვნული ვალუტის კატასტროფულ ცვალებადობაზე, ეს 
ფინანსისტებმა და ეკონომისტებმა წვრილად დაითვალეს და 
ვიცით, რომ ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი 
ხარჯების შემცირების გარეშე, უკეთესს არ უნდა ველოდოთ. 

რეგიონული ოფისების მუშაობის ანგარიშის მომზადების 
დროს, ცხადია, ყველა განხორციელებულ ღონისძიებას, 
მოქალაქეებისთვის გაწეულ ყველა სამართლებრივ 
კონსულტაციას, ადვოკატირების კამპანიას, გასვლით 
შეხვედრებს სოფლებში, ვერ აღწერ ამიტომ, ამის შესახებ 
მუდმივად ვაქვეყნებთ ინფორმაციას ჩვენს ვებგვერდსა და 
სოციალურ ქსელებში და ალბათ ზედმიწევნითი ანგარიში 
არც არის საჭირო - უბრალოდ ერთი დაკვირვება მინდა 
გაგიზიაროთ - წლიდან წლამდე, მოქალაქეთა მომართვიანობა 
იზრდება, მოგებული საქმეებიც თაროზე ინაცვლებენ, 
რეკომენდაციების ნაწილიც გაზიარებულია ხოლმე 
ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან: კრიტიკულად 
მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი რეგიონული ოფისები რჩება 
ისეთ ადგილებად, სადაც მოქალაქეების წუხილს უსმენენ, 
იზიარებენ და შეძლებისდაგვარად ეხმარებიან. არც ისე დიდი 
რესურსების გათვალისწინებით, ბუნებრივია, რომ ყველა 
პრობლემას თანაბარ დროს ვერ ვახმართ, მაგრამ მათ, ვისაც 
სურთ, რომ დავეხმაროთ, ვარწმუნებ, რომ თუ არსებობს 
მცირედი შანსიც კი თქვენთვის დახმარების გაწევის, ეს 
დახმარება აუცილებლად გაგეწევათ. სხვაგვარად ჩვენ 
მუშაობა არ გამოგვდის, სხვაგვარად ჩვენ მუშაობა არ 
შეგვიძლია.

ჩვენ რეგიონებში
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ იურიდიული დახმარების 
ცენტრი 2016 წელს არაერთ მნიშვნელოვან საქმეზე მუშაობდა. ისევე, როგორც 
წინა წლებში, ვიცავდით საჯარო სამსახურიდან გათავისუფლებული მოხელეების 
ინეტერესებს სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოებში. ხშირად გვიწევდა 
დავა მოქალაქეთა საკუთრების უფლების დასაცავად. 

2016 წელს, ჯამში, 139 საქმეზე მივმართეთ სასამართლოს. წარმატებით 
დავასრულეთ 59 პროცესი, დანარჩენი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. საჯარო 
მოხელეთა უფლებების დასაცავად, ორგანიზაციის სახელით, მივმართეთ 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და ველოდებით გადაწყვეტილების 
მიღებას მოცემულ საქმეზე. 

ორ შემთხევაში ჩვენი ორგანიზაციის სახელით საჩივარი გავაგზავნეთ ევროპის 
ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. ერთ შემთხვევაში, საქმე ეხება საჯარო 
სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებული საჯარო მოხელის სამსახურიში 
აღდგენას. მეორე შემთხევაში, 2008 წლის რუსეთ - საქართველოს ომის 
დროს იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკუთრების უფლებების დაცვას. 
ვიმედოვნებთ ორივე საქმე წარმატებით დასრულდება. 

ნამდვილი ისტორიები
როგორ ვცდილობთ დავეხმაროთ 
მოქალაქეებს პრობლემების
გადაჭრაში

ნამდვილი ისტორიები
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ლაშა ყორშიამ ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე, 2005 წელს, ანაკლიაში 
შეიძინა მიწის ნაკვეთი და კანონით გათვალისწინებული წესით დაირეგისტრირა.

2015 წელს, როდესაც ლაშამ აღნიშნული მიწის ნაკვეთის განკარგვა გადაწყვიტა 
და საზღვრებისა და ფართობის დასაზუსტებლად საჯარო რეესტრს მიმართა, 
შეიტყო, რომ 2008 წელს ეკონომიკის სამინისტროს მიმართვის საფუძველზე, 
მის მიერ შეძენილი მიწის ნაკვეთი საჯარო რეესტრს სახელმწიფოს საკუთრებად 
დაერეგისტრირებინა. ამიტომ, დაუდგინდა ზედდება სახელმწიფოს საკუთრებაში 
არსებულ მიწის ნაკვეთთან.

ლაშა ყორშიამ დახმარებისთვის „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს“ ზუგდიდის ოფისში მოგვმართა. საქმის მასალების შესწავლის 
შემდეგ, ჩვენმა იურისტმა ლელა მოწონელიძემ მოამზადა და სასამართლოში 
შეიტანა სარჩელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროსა და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ზუგდიდის 
სარეგისტრაციო სამსახურის წინააღმდეგ. 

ათამდე სასამართლო სხდომისა და რამდენიჯერმე ჩატარებული ექსპერტიზის 
დასკვნის საფუძველზე, 2016 წლის 30 სექტემბერს, ზუგდიდის რაიონულმა 
სასამართლომ ლაშა ყორშიას ადმინისტრაციული სარჩელი დააკმაყოფილა, 
ბათილად იქნა ცნობილი ეკონომიკის სამინისტროს მიმართვა და მის საფუძველზე 
სახელმწიფოს სახელზე მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილება. 
მოწინააღმდეგე მხარემ გაუშვა აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივრების 
ვადა, ამიტომ ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება კანონიერ 
ძალაში შევიდა. ამ დროისთვის ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს ძალაში 
შესული გადაწყვეტილება წარდგენილი გვაქვს საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტოს სამეგრელოს რეგიონალურ ოფისში და ველოდებით ლაშა ყორშიას 
მიწის ნაკვეთის დაზუსტებული სახით რეგისტრაციას.

ნამდვილი ისტორიები

ლელა მოწონელიძე

იურისტი

ლაშა ყორშიას საქმე

232016 წლის ანგარიში



2016 წლის განმავლობაში თბილისის ოფისის 
იურისტის, მაგდა ჯიმშელეიშვილისთვის ყვე-
ლაზე წარმატებული სამსახურიდან უკანონოდ 
გათავისუფლებული ფიქრია მერაბიშვილის 
საქმე იყო საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარ-
ტამენტის წინააღმდეგ. ფაქტობრივად, ეს საქმე 
2014 წელს დაიწყო. პირველ ჯერზე, საქმე 3 
ინსტანციის სასამართლოს განხილვის საგანი 
იყო და საბოლოოდ, უზენაესი სასამართლოს 
განჩინებით, ფიქრია მერაბიშვილის სარჩელი 
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. შედეგად, ვინაიდან 
მერაბიშვილის გათავისუფლების ბრძანება 
არავითარ წერილობით დასაბუთებას არ 
შეიცავდა, სასამართლოთა გადაწყვეტილებით 
გაუქმდა გათავისუფლების ბრძანებები, 
თუმცა სამსახურში აღდგენისა და განაცდური 
ხელფასის ანაზღაურების ნაწილში მოთხოვნა 
არ დაკმაყოფილდა. ხოლო, გარემოსდაცვით 
ზედამხედველობის დეპარტამენტს დაევალა 
საქმის ფაქტობრივი გარემოებების ხელახალი 
გამოკვლევა და ახალი გადაწყვეტილების 
მიღება ფიქრია მერაბიშვილის სამსახურიდან 
გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. 
სასამართლოთა ამგვარი გადაწყვეტილება, 
გამოსაცდელი ვადით დანიშნული საჯარო 
მოხელის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, 
ადმინისტრაციული ორგანოს საკმაოდ ფართო 
დისკრეციულ უფლებამოსილებას ეფუძნებოდა.

პირველ ჯერზე, სასამართლომ კიდევ ერთი 
შანსი მისცა ადმინისტრაციულ ორგანოს დაესა-

ბუთებინა მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, 
არ შეიჭრა მის ფართო დისკრეციაში და 
მოსთხოვა დამსაქმებელს დაესაბუთებინა თუ 
რატომ ვერ გაიარა ფიქრია მერაბიშვილმა 
გამოსაცდელი ვადა დამაკმაყოფილებლად. 
თუმცა, სასამართლო გადაწყვეტილებათა 
მიუხედავად, ფიქრია მერაბიშვილის მიმართ 2016 
წელს, კვლავ დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება 
იქნა მიღებული და ფაქტობრივად, ახალი 
ბრძანებებით, ძალაში იქნა დატოვებული 2014 
წელს მიღებული გადაწყვეტილება მერაბიშვილის 
სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე.

შესაბამისად, რამდენი გადაწყვეტილებაც 
არ უნდა მიეღო სასამართლოს სარჩელის 
ნაწილობრივ დაკმაყოფილებასთან დაკავშირე-
ბით და რამდენჯერაც არ უნდა დაბრუნებოდა 
ეს საქმე ადმინისტრაციულ ორგანოს ხელახლა 
განსახილველად, ფაქტობრივ გარემოებას 
ეს არ შეცვლიდა და ფიქრია მერაბიშვილი 
ვერასდროს მოახერხებდა პოსტზე დაბრუნე-
ბას. საინტერესოა, რომ ამ საქმეზე გადაწ-
ყვეტილების გამოცხადება 3-ჯერ გადადო 
სასამართლომ. თუმცა, საბოლოოდ, ჩვენი 
სარჩელი სრულად დაკმაყოფილდა. ბათილად 
იქნა ცნობილი გათავისუფლების ბრძანება 
და ადმინისტრაციული ორგანოს ფართო 
დისკრეციული უფლებამოსილების მიუხედავად, 
გარემოსდაცვით ზედამხედველობის დეპარტა-
მენტს დაევალა ფიქრია მერაბიშვილის სამსახურ-
ში დაუყოვნებლივ აღდგენა და განაცდური 
ხელფასის ანაზღაურება, 2014 წლის მაისიდან 
გადაწყვეტილების აღსრულებამდე ოდენობით.

ნამდვილი ისტორიები

მაგდა ჯიმშელეიშვილი

იურისტი

ფიქრია მერაბიშვილის საქმე

24 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო



ქეთი როგავა

იურისტი

ნიკა ჩერქეზიშვილის საქმე

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო-
დან გათავისუფლებულმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა 
ჩვენს ორგანიზაციას 2015 წლის ნოემბერში 
მომართა. ნიკა საქართველოს საგარეო 
საქმეთა სამინისტროში ადმინისტრაციული 
დეპარტამენტის შესყიდვების უზრუნველყო-
ფის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე 
2015 წლის მაისში დაინიშნა, 6 თვიანი გამო-
საცდელი ვადით. ის გამოსაცდელი ვადის 
არადამაკმაყოფილებელი შედეგების გამო 
გაათავისუფლეს. გათავისუფლების ბრძანებაში 
მითითებულია, რომ ნიკა კონფლიქტური და 
არაკომპეტენტურია. თუმცა, ბრძანებას 
მხოლოდ ზოგადი ხასიათი აქვს და არანაირ 
კონკრეტულ შემთხვევაზე მითითებას არ 
შეიცავს. აღნიშნული ბრალდებების დამადას-
ტურებელი მტკიცებულებები საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს არც პირველ ინსტანციაში საქმის 
განხილვისას წარმოუდგენია.

ნიკა ჩერქეზიშვილს საჯარო სამსახურში 
მუშაობის 11 წლიანი გამოცდილება აქვს. ის 
მუდმივად კეთილსინდისიერად და მაღალი 
პასუხისმგებლობის გრძნობით ასრულებდა 
სამუშოს, ხშირად არასამუშაო საათებშიც 
უწევდა სამსახურში ყოფნა. დეპარტამენტში 
არსებული დაძაბული გარემო კი, რა თქმა 
უნდა, ავტომატურად არ ნიშნავს რომ ეს ნიკას 
ბრალით ხდებოდა. საქმე ისაა, რომ ნიკას 
დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები 
მისი დანიშვნისთანავე უარყოფითად განეწ-
ყვნენ ნიკას მიმართ, მის მითითებებს არ 
ასრულებდნენ, ზარებზეც კი არ პასუხობდნენ 
და ასეთ ვითარებაში შეუძლებელი იყო მუშა-
ობა ნორმალურ გარემოში წარმართულიყო. 

ნიკა თავის მხრივ ყოველთვის ცდილობდა 
მდგომარეობის გამოსწორებას, თუმცა უშე-
დეგოდ. შედეგი არც ზემდგომი პირების 
საქმის კურსში ჩაყენებამ გამოიღო. მათ არ 
მიუღიათ არანაირი ქმედითი ღონისძიება, რაც 
გაარკვევდა კონფლიქტის გამომწვევ მიზეზებს, 
დაადგენდა რომელიმე მხარის ბრალეულობას 
და მოაგვარებდა ასეთ მწვავე პრობლემას. 
პრობლემის მოგვარების გზად საქართველოს 
საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ნიკა ჩერქე-
ზიშვილის სამსახურიდან გათავისუფლება 
აირჩია.

აღსანიშნავია, რომ 2015 წელს მისი გათა-
ვისუფლებიდან დღემდე, არაერთი კონკურსის 
წარმატებულად გავლის მიუხედავად, ნიკა ვერ 
ახერხებდა საჯარო სამსახურში დასაქმებუ-
ლიყო, რადგან პირადი საქმე „გაფუჭებული“ 
ჰქონდა.

სამწუხაროდ, ჩვენი საქმე პირველ ინსტანციაში 
წარუმატებლად დასრულდა. გადაწყვეტილების 
გამოცხადების შემდეგ, ნიკამ გადაწყვიტა 
აქციების გამართვით მიექცია სახელმწიფოს 
ყურადღება და გაეპროტესტებინა არსებული 
უსამართლობა. ის დეკემბერში რამდენიმე 
დღისა და ღამის განმავლობაში საქართველოს 
მთავრობის კანცელარიასთან იმყოფებოდა, 
თუმცა უშედეგოდ.

ნიკა ჩერქეზიშვილი დავას აგრძელებს თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 
საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილება ჩვენმა 
იურისტებმა სააპელაციო სასამართლოში 
გაასაჩივრეს.

ნამდვილი ისტორიები

252016 წლის ანგარიში



ჩვენი ქუთაისის ოფისის იურისტი თეა გორდაძე 
იცავდა ქეთევან კიკვიძეს, რომელიც 2015 
წელს გაათავისუფლეს “შპს საქართველოს 
გაერთიანებული წყალმომარაგების” კომპანიი-
დან. გათავისუფლების საფუძველი გახდა 
რეორგანიზაცია. დავის სირთულე გამოიხა-
ტებოდა იმაში, რომ ზოგადად რეორგანიზაციის 
პროცესი კომპანიაში მართლაც განხორციელდა, 
რომლის საფუძველზეც შემცირდა გარკვეული 
შტატები, რის შედეგადაც დაიზოგა თანხები, 
რაც წარმოადგენდა კიდეც რეორგანიზაციის 
მიზანს. თუმცა, საქმეში ჩვენი მხრიდან სადაო 
იყო რამდენად შეეხო რეორგანიზაციის პრო-
ცესი უშუალოდ ქეთევან კიკვიძის შტატით 
გათვალისწინებულ თანამდებობას. სწორედ 
ამაზე იყო აგებული სარჩელის ძირითადი ხაზი. 
პირველი ინსტაციის სასამართლომ სრულად 
გაიზიარა ეს პოზიცია და ყველა ნაწილში 
დააკმაყოფილა სარჩელი. კერძოდ, ბათილად ცნო 
გათავისუფლების ბრძანება, კომპანიას დაავალა 
ქეთევან კიკვიძის თანამდებობაზე აღდგენა და 
იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება.

მოწინააღმდეგე მხარემ მიმართა სააპელაციო 
სასამართლოს. სამწუხაროდ, სააპელაციო 
სასამართლოსთვის უფრო არგუმენტირებული 
აღმოჩნდა წყალმომარაგების კომპანიის 
პოზიცია. შედეგად, სააპელაციო საჩივარი დაკ-
მაყოფილდა და გაუქმდა პირველი ინსტანციის 

გადაწყვეტილება. სააპელაციო სასამართლო 
ამოვიდა ზოგადად რეორგანიზაციის 
პროცესიდან, რაც დასტურდებოდა კიდეც 
საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებებით. 
ამრიგად, სააპელაციო სასამართლოსთვის 
საკმარისი აღმოჩნდა ზოგადად რეორგანიზაციის 
პროცესის ფაქტის არსებობა, რომელსაც, 
თავის მხრივ, შედეგად მოჰყვა სამუშაო ძალის 
შემცირება.

ქეთევან კიკვიძემ დავა განაგრძო საქართ-
ველოს უზენაეს სასამართლოში. უზენაესი 
სასამართლოს წინაშე დაისვა, ჩვენი მხრიდან, 
მთელი რიგი საკითხები, რომელზეც სააპე-
ლაციო სასამართლოს ყურადღება არ 
ჰქონდა გამახვილებული. კერძოდ, შეეხო თუ 
არა რეორგანიზაციის პროცესი უშუალოდ 
ქეთევან კიკვიძის შტატით გათვალისწინებულ 
თანამდებობას და როგორ შეიძლება გან-
ხორციელდეს სამუშაო ძალის შემცირება 
თუ მას საფუძვლად არ უდევს კონკრეტული 
საშტატო ერთეულის გაუქმება. უზენაესმა 
სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილებით 
სრულად დააკმაყოფილა ქეთევან კიკვიძის 
სასარჩელო მოთხოვნები. ველოდებით უზენაესი 
სასამართლოს დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას 
და ვფიქრობთ, რომ მასში მოცემული 
განმარტებები ძალზე მნიშვნელოვანი იქნება 
შემდგომი შრომითი დავებისთვის.

თეა გორდაძე

იურისტი

ქეთი კიკვიძის საქმე

ნამდვილი ისტორიები
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ბათუმის ოფისის იურისტი ნინო სიორიძე 
პაქსაძეების საქმეზე მუშაობდა. საქმე უკავ-
შირდება სასამართლოს არსებითად უკანონო და 
თვალთმაქცურ გადაწყვეტილებას, რომლითაც 
17 174 კვ/მ მიწის ნაკვეთი, მცირემიწიან აჭარაში, 
რეალური მესაკუთრეების (7 მრავალსულიანი 
ოჯახი) გვერდის ავლით დაურეგისტრირდათ 
სადავო მიწასთან შემხებლობის არმქონე 2 
მოქალაქეს.

საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ რეალური მესა-
კუთრეების, ასევე მათი წინაპრების სახელები და 
გვარები ემთხვეოდა იმ 2 მოქალაქის სახელებს და 
გვარებს თუმცა, საქმის სათანადო გამოკვლევის 
პირობებში მარტივი დასადგენი იყო, რომ მათ 
არ ჰქონდათ და არც შეიძლებოდა ჰქონოდათ 
მიწები ამ სოფელში. ამასთან, სასამართლოს 
სახელის და გვარის დამთხვევის გარდა უნდა 
გამოეკვლია პირთა მაიდენტიფიცირებელი სხვა 
რეკვიზიტები, როგორიცაა: პირადი ნომერი, 
მამის სახელი და სხვა, რაც სასამართლოს არ 
განუხორციელებია.

სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილება და-
აფუძნა ისეთ არასრულყოფილ მტკიცებულებებს, 
რომელთაც არ ქონდათ მტკიცებულებითი 
ძალა. ამასთან, აღნიშნული დოკუმენტების 
არასარწმუნო ბუნებაზე სასამართლოს თავად 
საჯარო რეესტრმა მიუთითა. აღსანიშნავია, რომ 

ეს დოკუმენტები გამოკვლევის და სათანადოდ 
შეფასების მიზნით სასამართლოს სწორედ 
საჯარო რეესტრმა წარუდგინა. 

სასამართლოს მიერ 2009 წლის 5 მაისს მიღებული 
დაუსაბუთებელი და უკანონო გადაწყვეტილე-
ბის შესახებ რეალურ მესაკუთრეთათვის 
ცნობილი გახდა გადაწყვეტილების მიღებიდან 
8 წლის შემდეგ, მხოლოდ 2016 წელს. მას შემდეგ, 
რაც სოფელ კორტოხში, მშვიდად მცხოვრებ 
ოჯახებს აღმასრულებელმა ააკითხა, მოსთხოვა 
კუთვნილი სახლ-კარიდან გამოსახლება და 
აცნობა, რომ მათი მამაპაპისეული მიწები 
დაყადაღებული იყო და ექვემდებარებოდა 
აუქციონის გზით რეალიზაციას.

აღნიშნული უკანონო გადაწყვეტილების 
ბათილად ცნობის მოთხოვნით მივმართეთ 
სასამართლოს და წარვადგინეთ შესაბამისი 
მტკიცებულებები. სასამართლოს 2016 წლის 29 
დეკემბრის გადაწყვეტილებით ჩვენი მოთხოვნა 
დაკმაყოფილდა სრულად და ბათილად იქნა 
ცნობილი ხულოს რაიონული სასამართლოს 
2009 წლის 5 მაისის გადაწყვეტილება, რის 
შემდეგაც მიწებზე დაწყებული სარეალიზაციო 
პროცესი შეწყდა და რეალურ მესაკუთრეებს 
მიეცათ შესაძლებლობა მართლზომიერ მფლო-
ბელობაში არსებული მამაპაპისეული მიწები 
დაერეგისტრირებინათ საკუთრებაში.

ნინო სიორიძე

იურისტი

პაქსაძეების საქმე
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272016 წლის ანგარიში



2016 წლის საქმეებს შორის ყველაზე წარმატებული 
ენვერ ირემაძისა და სხვა გონიოელების საქმე იყო. 
ენვერ ირემაძემ ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველოს“ ჯერ კიდევ 2014 წელს მომართა.

2007 წელს ენვერ ირემაძეს ხელვაჩაურის მიწის 
საკუთრების უფლების აღიარების კომისიამ სხვა 
მოქალაქეებთან ერთად გადასცა მიწის საკუთ-
რების მოწმობა, გონიოში, ყოფილი მეურნეობის 
ტერიტორიაზე. მოქალაქეებმა მიწის ნაკვეთები 
გაცემული საკუთრების მოწმობების საფუძველზე 
დაირეგისტრირეს საჯარო რეესტრში და წლების 
განმავლობაში ამუშავებდნენ მას.

2010 წელს კომისიამ გააუქმა ენვერ ირემაძის და 
სხვა მოქალქეების საკუთრების მოწმობები და 
მოსახელობას მიწები ჩამოართვა. ჩამორთმევის 
მიზეზად გაცემული მიწების გონიოს ციხის 
მიმდებარედ ანუ კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლთა დაცვის ზონაში მდებარეობა დასახელდა.

2010 წლის შემდეგ მოქალაქეები სასამართლოსთვის, 
სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოსთვის მიმართვის 
გზით ცდილობდნენ საკუთრების უფლების აღდგე-
ნას, თუმცა უშედეგოდ. 2014 წელს მოქალაქეების 
საპროტესტო აქციების ფონზე შეიქმნა აჭარის 
მთავრობის შერეული სამთავრობო კომისია, 
რომლის მუშაობაში აქტიურად იყო ჩართული ჩვენი 
ორგანიზაცია.

სამთავრობო კომისიის რეკომენდაციების საფუძ-
ველზე, 2014 წლის 17 ნოემბერს, ბათუმის საკუთრების 

უფლების აღიარების კომისიამ გონიოლებისთვის 
საკუთრების მოწმობების ჩამორთმევის კანონიერბის 
საკითხის შესწავლა გადაწყვიტა. თუმცა, მიუხედავდ 
იმისა, რომ ენვერ ირემაძემ ჩვენი დახმარებით სამივე 
ინსტანციის სასამართლოში დავა კომისიის მიმართ 
წარმატებით დაასრულა, კომისიას 2016 წლის 27 
ივნისამდე გადაწყვეტილება არ მიუღია.

კომისიის 2016 წლის 27 ივნისის გადაწყვეტილებაც, 
ისევე, როგორც სხვა გადაწყვეტილებები, იყო 
ბუნდოვანი. იგი მიღებული იყო მნიშვნელოვანი 
დარღვევებით და არ შეესაბამებოდა ამ საკითხთან 
დაკავშირებით შექმნილი შერეული სამთავრობო 
კომისიის დასკვნებს.

მოცემული გადაწყვეტილება ვერ უზრუნველყოფდა 
არსებული პრობლემის მოგვარებას, არამედ 
ჩნდებოდა საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ დოკუმენტის 
შინაარსი მოახდენდა ახალი სასამართლო დავების 
დაწყების პროვოცირებას. ამიტომ, კომისიამ 2016 
წლის 21 სექტემბერს დამატებითი გადაწყვეტილება 
მიიღო, რითაც 271-დან, დაახლოებით, 100-მდე 
ოჯახს აღუდგინა საკუთრების მოწმობა. თუმცა, 
დარეგისტრირება მხოლოდ 20-მდე ოჯახმა შეძლო.

მიუხედავად იმისა, რომ კომისიის მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებით ენვერ ირემაძეს არ აღუდგა 
საკუთრების მოწმობა, ვფიქრობთ, 100-მდე ოჯა-
ხისთვის საკუთრების მოწმობის აღდგენა დიდი 
წარმატებაა. ორგანიზაცია და მისი იურისტები კი 
ვაგრძელებთ ენვერ ირემაძის და სხვა 70-მდე ოჯახის 
სასამართლოს წესით დაცვას.

ენვერ ირემაძე და გონიოს მიწების საქმე

ნამდვილი ისტორიები

ანა ბერძენიშვილი

იურისტი
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პროექტებს გარეთ 
საქმიანობა

2016 წელს ორგანიზაცია აგრძელებდა სხვადასხვა 
ქვეყნების ელჩებთან და ევროკავშირისა თუ 
ევროსაბჭოს დელეგაციებთან არაფორმალური 
შეხვედრების ტრადიციას. ჩვენს ოფისში მოწვეულ 
ელჩებსა და დელეგაციების წარმომადგენლებს 
ვესაუბრებოდით ზოგადად ქვეყანაში არსებულ 
ვითარებაზე, პრობლემებსა და სამომავლო თანა-

მშრომლობის პერსპექტივებზე. ტრადიციისამებრ, 
წელსაც გვესტუმრნენ იტალიის, შვედეთის, ლიტვის, 
პოლონეთისა და ევროკავშირის წარმომადგენლობის 
ელჩები. 2016 წელს ასევე ვუმასპინძლეთ 
ბრიტანეთისა და ავსტრიის ახლადდანიშნულ ელჩებს 
ჯასტინ მაკენზი სმიტსა და არად ბენკოს. 

პროექტებს გარეთ საქმიანობა

არაფორმალური შეხვედრები ელჩებთან
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პროექტებს გარეთ საქმიანობა

    ანტიკორუფციული კვირეული

2016 წელს ანტიკორუფციული კვირეული 5-9 
დეკემბერს ჩატარდა. მთელი კვირის განმავ-
ლობაში იმართებოდა რიგი ღონისძიებებისა: 
წარმოვადგინეთ ფარმაცევტული ბაზრის 
კვლევის ანგარიში, სახელმწიფო საკუთრებაში 
არსებული საწარმოების შესახებ ანგარიში და 
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ად-
მინისტრაციული რესურსების გამოყენების 
საბოლოო ანგარიში. ასევე, შევხვდით ეთნიკური 

უმცირესობების წარმომადგენელ სტუდენტებს 
და ვესაუბრეთ ქვეყანაში კორუფციის რისკებისა 
და მათი დაძლევის გზების შესახებ. 9 დეკემბერს, 
კორუფციასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, 
გავმართეთ პრესკონფერენცია, სადაც მივმართეთ 
მთავრობას იმ რეკომენდაციებით, რომლებიც უნდა 
გატარდეს საჯარო სექტორში კორუფციის დონის 
შესამცირებლად.

312016 წლის ანგარიში



პროექტებს გარეთ საქმიანობა

ახალგაზრდების 
ჩართულობა ჩვენ 

საქმიანობაში

საპარლამენტო არჩევნების დამკვირვებლები

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს ჩვენი ორგანიზაცია 350 
დამკვირვებლის საშუალებით აკვირდებოდა. სადამკვირვებლო 
მისიაში მონაწილეობის მსურველთა რიცხვმა 1500-ს გადააჭარბა. 
350 შერჩეული დამკვირვებლის უმეტესობა სტუდენტები 
იყვნენ. მოტივირებული ახალგაზრდები საარჩევნო დღეს 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ სახელით 
მთელი ქვეყნის მასშტაბით აკვირდებოდნენ არჩევნების 
მსვლელობას.

ნინო გორგაძე ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამკვირვებელი 
იყო. ,,მე ვარ ნინო გორგაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი.

ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდში მიყვარდა მოხალისეობრივი 
საქმიანობა და აქტიურად ვიყავი ჩართული სხვადასხვა პრო-
ექტებში, ტრენინგებსა თუ ღონისძიებებში. რა თქმა უნდა, 
უნივერსიტეტშიც არ შემიწყვეტია საგანმანათლებლო და 
მოხალი-სეობრივ აქტივობებში მონაწილეობა. პირიქით, 
უფრო მეტი შესაძლებლობა მომეცა გავცნობოდი სხვადასხვა 
არასამთავრობო ორგანიზაციას, ვყოფილიყავი მათი გუნდის 
წევრი და მცირე წვლილი მეც შემეტანა მათ საქმიანობაში. 
ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ,,საერთაშორისო გამჭირვალობა - 
საქართველოა“. ბევრი მსმენოდა ამ ორგანიზაციის შესახებ, თუ 
როგორ თავდაუზოგავად იბრძვის კორუფციის წინააღმდეგ ჯერ 
კიდევ 2000 წლიდან და მათი მოხალისეობრივი სადამკვირვებლო 
მისიის წყალობით მეც შევძელი მიმეღო მონაწილეობა ჩვენი 
ქვეყნის მნიშვნელოვან პროცესებში.

2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებს მეგობრებთან ერთად 
ვაკვირდებოდი. მე, მარიამ ახვლედიანი, გვანცა ნადიბაიძე, 
გიორგი მაღრაძე, მარიამ ბენაშვილი, თამთა ტაბატაძე, 
თინათინ მაღედანი, მარიამ ბასიაშვილი, თამარ ხუჭუა და 
გიორგი ჯღარკავა ქვემო ქართლში გაგვანაწილეს. ბოლნისის 
და დმანისის ათ საარჩევნო უბანზე ვაკვირდებოდით არჩევნების 
მსვლელობას. ყოველთვის გვაინტერესებდა რა ხდებოდა 
„კულისებს მიღმა“. ჩვენდა გასაკვირად, მოსახლეობა და 
სხვა სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები ჩვენდამი 
დიდი ნდობითა და მადლიერებით იყვნენ გამსჭვალულნი, 
რადგან იცოდნენ ორგანიზაციის საქმიანობის შესახებ. იყო 
სხვადასხვა მხიარული შემთხვევაც და მცირე ინციდენტებიც, 
თუმცა საბოლოო ჯამში ყველაფერი კარგად დასრულდა და 
ამისთვის დიდი მადლობა ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა – 
საქართველოს“, რომელმაც საშუალება მოგვცა ვყოფილიყავით 
უფრო აქტიურნი და თვალი გვედევნებინა არჩევნების 
დემოკრატიულად ჩატარებისთვის. 

ნინო გორგაძე, სტუდენტი
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პროექტებს გარეთ საქმიანობა

სტუდენტები ოფისში 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ 
წელიწადში ოთხჯერ აცხადებს 3 თვიანი სტაჟირების 
პროგრამას, როგორც სათაო ოფისში, ისევე რეგიო-
ნულ წარმომადგენლობებში. ჩვენი სტაჟიორები 
სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები არიან. 
ჩვენთან ყოფნისას ისინი პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს 
იძენენ. ლიკა კაპანაძე, გიორგი არცივაძე, მარიამ 
დონაძე, ნათია წოწოლაშვილი, თიკა ბეშკენაძე, 
მარიამ კალანდაძე, გუგა ბერძენიშვილი, ნინო 
გოზალიშვილი, ნინო ჩხეტიანი, ნინო კოშიტაძე, 
ნინო ნატროშვილი, გიორგი ჩაფიძე, ლუკა 
ბეგიაშვილი, მარიტა მაზანიშვილი, დიანა 
ენდელაძე და თამთა წვერაიძე ჩვენი სტაჟორები 
იყვნენ 2016 წელს. 

თამთა წვერაიძე - 2015 წლიდან ვარ თბილი-
სის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ 
და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
სტუდენტი. დამამთავრებელი კლასებიდანვე 
საკმაოდ აქტიური მოსწავლე ვიყავი და მიყვარდა 
როგორც მოხალისეობრივი საქმიანობა, ასევე 
კლასგარეშე აქტივობები. ამ ყველაფერს ხელი არც 
სტუდენტურმა ცხოვრებამ შეუშალა, 2015 წელს 
ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის, ევრო-
პის ახალგაზრდული პარლამენტი - საქართველოს 
გამგეობის წევრიც გავხდი ორგანიზაციაში აქტიური 
მოხალისეობის შემდეგ. ორგანიზაციის სამუშაო 
ენა ინგლისური იყო, შესაბამისად მოხალისეობრივი 
საქმიანობა საკმაოდ ბევრი უნარ-ჩვევის გამომუ-
შავებაში დამეხმარა, რაც მომავალში უდავოდ 
გამომადგა, რადგან სწორედ მაშინ გადავწყვიტე 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 
სტაჟირების პროგრამაზე აპლიკაცია გამეგზავნა, 
მიუხედავად იმისა, რომ მისი ერთ-ერთი კრიტერიუმი 
დამამთავრებელი კურსის სტუდენტობა იყო. რისკი 
და უნარჩვევები დამიფასდა და მეც ორგანიზაციის 
სტაჟირების პროგრამაზე მოვხვდი.

3 თვის განმავლობაში, პირდაპირი შეხება მქონდა იმ 
პატარა გუნდთან, რომელიც აქტიურად მუშაობდა 
ქვეყანაში კორუფციის აღმოფხვრაზე. გარდა იმისა, 
რომ შევისწავლე როგორ მუშაობს არასამთავრობო 
ორგანიზაცია, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველომ“ ის აუცილებელი უნარჩვევები და 
გამოცდილება მომცა, რაც მომავალში აუცილებლად 
გამომადგება. უშუალო შეხება მქონდა მკვლევა-

რებსა და ანალიტიკოსებთან და შემეძლო ჩემი 
პროფესია მეორე კურსის სტუდენტს პრაქტიკაში 
გამომეყენებინა. ჩემთვის საბედნიეროდ, ჩემი 
სტაჟირების პერიოდი საქართვლოს საპარლამენტო 
არჩევნებს დაემთხვა, რაც ჩემი სტაჟირების კიდევ 
ერთი დადებითი მხარე იყო. შევძელი მენახა, როგორ 
მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია არჩევნების 
გამჭვირვალედ და შეფერხების გარეშე ჩატარებაზე. 
სამწუხაროდ, არჩევნებზე დამკვირვებლად წასვლა 
ვერ მოვახერხე, თუმცა გარდა იმ პროფესიული 
საქმიანობისა, რასაც 3 თვის განმავლობაში ვაკვირ-
დებოდი და ვსწავლობდი, ჩემთვის სტაჟირება ზოგადი, 
ყოველდღიური გამოყენების უნარჩვევების მომტანიც 
აღმოჩნა, ვინაიდან საშუალება მქონდა გამომეცადა 
საკუთარი თავი ოფის ასისტენტის პოზიციაზე. 
მივიღე სხვადასხვა ინფორმაცია საერთაშორისო 
ტიპის არასამთავრობო ორგანიზაციის მუშაობაზე. 
გარდა ამისა, საშუალება მქონდა დავსწრებოდი 
ორგანიზაციის ანგარიშების პრეზენტაციებს და 
მენახა იმ შრომის შედეგი, რაც ჩემს თვალწინ 
რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. 
როდესაც მეკითხებიან, როგორი იყო ჩემი სტაჟირება 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოში, 
ყოველთვის ვპასუხობ, რომ ასეთ ცოტა დროში ამდენი 
პრაქტიკული გამოცდილების დაგროვება იშვიათია. 
ამ და ორგანიზაციის სხვა სტაჟირების პროექტებს 
ყოველთვის ვურჩევ თანატოლებს და რამდენიმე 
მათგანი ახლაც არის ჩართული ამ პროგრამაში. 
ვისურვებდი, რომ მსგავსი სტაჟირების პროგრამა 
სხვა ორგანიზაციებსაც ჰქონდეთ, ვინაიდან 
სწორედ ასეთი გამოცდილებითაა შესაძლებელი 
სტუდენტებისთვის სპეციალობის სრულყოფილად 
დაუფლება“ 

თამთა წვერაიძე, სტუდენტი
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თიკა ბეშკენაძე - „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოში“ სტაჟირება 2016 წლის იანვარში დავიწყე. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამამთავრე-
ბელ კურსზე სწავლის პარალელურად გადავწყვი-
ტე თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში გამომეყენებინა 
და სტაჟირების პროგრამაზე განაცხადი გავაკეთე. 
მაშინ, ბუნებრივია, ვერ წარმომედგინა, რამდენად 
მნიშვნელოვანი გახდებოდა ეს გადაწყვეტილება 
ჩემი მომავლისთვის, თუმცა პირველივე კვირებიდან 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ გახდა 
ადგილი, რომელმაც უდიდესი გავლენა იქონია ჩემს 
როგორც პროფესიულ, ასევე პიროვნულ ზრდაზე. 

სტაჟირების განმავლობაში ძირითადად ანტიკო-
რუფციულ და მედია გუნდებთან მიწევდა მუშაობა. ამ 
დროის მანძილზე მივიღე საკმაოდ დიდი გამოცდილება 
და გავერკვიე ორგანიზაციის მუშაობის სპეციფიკაში. 
პროფესიონალების მიერ შექმნილ მეგობრულ გარემოში 
მუშაობის პროცესი ნამდვილად სასიამოვნო იყო.

სტაჟირების პროგრამის დასრულებისთანავე „საერ-
თაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ გუნდის 
წევრი გავხდი. 2016 წლის მანძილზე ვიკავებდი 
ოფისის ასისტენტის პოზიციას, ხოლო წლის ბოლოს 
პროექტების კოორდინატორის პოზიციაზე დავწინა-
ურდი. ეს ალბათ ყველაზე ნათელი მაგალითია იმისა, 
თუ რამდენად უწყობს ხელს ორგანიზაცია თავის 
სტაჟიორებსა და თანამშრომლებს განვითარდნენ და 
გახდნენ პროფესიონალები. ის დიდი ცხოვრებისეული 
და პროფესიული გამოცდილება, რომელიც ჩემთვის 
სტაჟირების პროგრამით დაიწყო, ვფიქრობ, ჩემი ცხოვრე-
ბის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა და 
საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო. 

პროექტებს გარეთ საქმიანობა

შეხვედრები სტუდენტებთან

აღსანიშნავია, რომ ყოველთვის ვსარ-
გებლობთ შესაძლებლობით შევხვდეთ 
სტუდენტებს და საჯარო ლექციების თუ 
დიკსუსიების საშუალებით ვესაუბროთ მათ 
ჩვენი საქმიანობის შესახებ, არასამთავრობო 
სექტორის როლზე მნიშვნელოვანი გადა-
წყვეტილებების მიღების პროცესში. 2016 
წელს შეხვედრები გავმართეთ ილიაუნში 
და შავი ზღვის უნივერსიტეტში. 

თიკა ბეშკენაძე, ორგანიზაციის თანამშრომელი
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რეგიონული შეხვედრები

2016 წლის 7-8 ივლისს ჩვენი აღმასრულებელი 
დირექტორი ეკა გიგაური სხვა არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ესტუმრა 
გურიის სოფლებს ბასილეთს, ჯუმათს და ეწერს. 
სოფლების მოსახლეობასთან პირისპირ,არაფორმალური 
შეხვედრებისას არასამთავრობო სექტორის წარმო-
მადგენლები საუბრობდნენ რეგიონში არსებულ 
პრობლემებზე, მათი დაძლევის გზებზე, ასევე, საქართ-
ველოს ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. გურიაში 
შეხვედრები EWMI-ს მიერ იყო ორგანიზებული.

2016 წელს ჩვენ ვიმოგზაურეთ კახეთსა და იმერეთში, 
სადაც მოვაწყვეთ ჩვენი საქმიანობის ამსახველი ფოტო-
გამოფენები, შევხვდით ადგილობრივ მოსახლეობას. 
კახეთში მოგზაურობისას ჩავედით პანკისსა და ირგვლივ 
მდებარე სოფლებში. ადგილზე მოსახლეობას გავუწიეთ 
კონსულტაცია იმ პრობლემატურ სამართლებრივ სა-
კითხებზე, რომლებიც აქტუალური იყო მათთვის. 
განსაკუთრებით გამოიკვეთა საკუთრებასთან და ეკო 
- მიგრანტების მიერ ქონების დარეგისტრირებასთან 
დაკავშირებული პრობლემები. პანკისის მოსახლეობის 
მიერ დასახელებული პრობლემების მოგვარებაში 
დახმარების მიზნით ორგანიზაცია აგრძელებს 
ადვოკატირებას.

პროექტებს გარეთ საქმიანობა
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 ნაგავსაყრელი ჭოგნარში

იმერეთის სოფელ ჭოგნარის მახლობლად ევროპუ-
ლი სტანდარტების რეგიონული ნაგავსაყრელის 
მშენებლობა იგეგმებოდა, რასაც ჭოგნარის და 
მიმდებარე რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა 

აპროტესტებდა. მათ პროტესტზე პატარა ინფორმა-
ტიული ვიდეო გადავიღეთ, სადაც ასევე ასახულია 
„საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ 
პოზიცია. შევხვდით თბილისში „საქართველოს მყარი 
ნარჩენების მართვის კომპანიას“. აღსანიშნავია, რომ 
ჭოგნარში ნაგავსაყრელის მშენებლობა ამ ეტპაზე 
შეჩერებულია. 

2016 წელი არ ყოფილა გამონაკლისი და შევეცადეთ სხვადასხვა მოკლე, ინფორმატიული ვიდეოებით, 
ყურადღება გაგვემახვილებინა რეგიონებში თუ დედაქალაქში არსებულ პრობლემებზე. 

ადვოკატირების 
კამპანიები

ადვოკატირების კამპანიები
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ეკომიგრანტები აჭარაში

აჭარაში გადმოსახლებულ ეკომიგრანტებს ბი-
ნები ახლადაშენებულ კორპუსებში დაურიგეს. 
კორპუსების ასაშენებლად აჭარის ფინანსთა და 
ეკონომიკის სამინისტრომ ტენდერში გამარჯვებულ 
ერთ-ერთ კომპანიასთან გააფორმა ხელშეკრულება. 
ორი ცხრასართულიანი კორპუსის ასაშენებლად 
კომპანიას 5 მილიონი ლარი გადაურიცხეს. 2013 
წელს ეკომიგრანტებს შავი კარკასის კონდიციაში 
დაურიგდათ ბინები. ექსპლუატაციაში შესვლიდან 
ერთი წლის შემდეგ მოსახლეობა უჩივის უხარისხო 
სახურავებს, ფანჯრებიდან შემოდის წყალი, 
წყალი დგება ასევე კორპუსების საძირკველში და 
ამოტუმბვას საჭიროებს. ჩვენი ორგანიზაცია იცავს 
აჭარელი ეკომიგრანტების უფლებებს. 

ადვოკატირების კამპანიები

წლებია თბილისში გადაუჭრელ პრობლემად რჩება 
ტროტუარებზე მანქანების პარკირება. უფრო 
მეტიც, რაც დრო გადის, ეს პრობლემა კიდევ 
უფრო მწვავდება. ქვეითად მოსიარულეებისთვის 
სულ უფრო და უფრო ნაკლები სივრცე რჩება 
ქალაქში გადასაადგილებლად. გადავწყვიტეთ ამ 
პრობლემაზე ვიდეორგოლები გადაგვეღო, სადაც 
ნათლად გამოჩნდებოდა თანამედროვე თბილისის 

ქუჩების მდგომარეობა. ჩვენი ექსპერიმენტისთვის 
საბავშვო ეტლში თოჯინა ჩავსვით და ვეცადეთ ამ 
ეტლით ცენტრალური უბნების ქუჩებში გაგვესეირნა. 
ვიდეოების მოწონებამ და გაზიარებამ სოციალურ 
ქსელებში,(70 ათასი ნახვა და 900-დე გაზიარებამ), 
ცხადად აჩვენა როგორ აწუხებს ეს პრობლემა 
თბილისის მაცხოვრებლებს. 

ქვეითთა პრობლემები თბილისის ქუჩებში
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19 მარტს, „ეს შენ გეხება, ისევ გვისმენენ“ 
კამპანიამ აქციები გამართა თბილისსა და 
საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. 
თბილისში აქცია-მსვლელობა ფილარმონიიდან 
დაიწყო და კანცელარიასთან დასრულდა. 
აქციის მონაწილეებმა დააფიქსირეს საკუთარი 
პოზიცია, რომ ფარული თვალთვალი და 
მიყურადება ერთხელ და სამუდამოდ წარსულს 
უნდა ჩაბარდეს და დანმაშავეები დაისაჯონ. 
პირადი ცხოვრება ხელშეუხებელია, მისი 
ხელყოფა არ შეიძლება და ეს ყველას გვეხება. 
#ესშენგეხება #ისევგვითვალთვალებენ 
#ისევავრცელებენ.

ასევე, ჩვენმა ორგანიზაციამ კამპანია “ეს შენ 
გეხებაში” მონაწილე სხვა ორგანიზაციებთან 
ერთად საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მიმართა და გაასაჩივრა კანონის ნორმები, 
რომლებიც ფარული მოსმენების განხორცი-
ელების წესს არეგულირებს, საკონსტიტუციო 
სარჩელით სადავო იყო ის საკანონმდებ-
ლო ნორმები, რომლებიც სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურს ანიჭებდა უფ-
ლებამოსილებას ჰქონოდა პირდაპირი 
წვდომა და რეალურ დროში ინფორმაციის 
მოპოვების საშუალება საკომუნიკაციო და 
კავშირგაბმულობის არხებიდან, ფიზიკური 
ხაზებიდან, კავშირგაბმულობის ქსელებიდან 
და ამ მიზნით კომუნიკაციის აღნიშნულ 
საშუალებებთან სათანადო ტექნიკური 
აპარატურა და პროგრამული უზრუნველყოფის 
საშუალებები განეთავსებინათ. ამასთან, 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს 
ჰქონდა უფლებამოსილება მოეხდინა 
კავშირგაბმულობის არხში არსებული მა-
იდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირება 
და მათი 2 წლით შენახვა.

2016 წლის 14 აპრილს საკონსტიტუციო 
სასამართლომ დააკმაყოფილა სარჩელი და 
გადაწყვეტილების აღსრულების ვადად 2017 
წლის 31 მარტი განსაზღვრა.

ადვოკატირების კამპანიები

38 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო



ადვოკატირების კამპანიები

392016 წლის ანგარიში



2016 წლის არჩევნების
სადამკვირვებლო მისია

40 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო



412016 წლის ანგარიში



საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური

პარტიების შემოწირულებები

საქართველოს რესპუბლიკური პარტია

შეწირული თანხის ჯამი 

აირჩიეთ წელი 2012     2013     2014     2015     2016

შემოწირულებების რაოდენობა847 025 835

თარიღის მიხედვით შემომწირველის მიხედვით

ყველა

თარიღი შემომწირველი შემოწირულობების ოდენობა

© პარტიების შემოწირულებები, 2016

     მთავარი გვერდი                ყველა პარტია                შემოწირულებების სრული სია

ვებპლატფორმის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის
მხარდაჭერით „ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს", USAID-ის მეშვეობით.

2016 წელს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დახმარებით ვცდილობდით კიდევ უფრო 
გაგვეზარდა ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება და ამ პროცესში მოქალაქეების 
ჩართულობა. ამ მიზნით ახალი ვებგვერდებიც შევქმენით, რომლებიც განსაკუთრებულად 
აქტუალური წინასაარჩევნო პერიოდში იყო.

ჩვენი ვებგვერდები

ჩვენი ვებგვერდები

მთავარი     პარლამენტარები     შეკითხვები     კანონპროექტები     პოდკასტი     გამოცემები     ჩვენ შესახებაქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში
და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი

სახელით

ჩემი პარლამენტი

თქვენი
შეკითხვები

მიაწვდინე ხმა
დეპუტატს

შეტყობინებები 
პარლამენტიდან

რა კანონები მიიღება (უკანასკნელი კანონები)

თარიღი          კანონპროექი                                                    დისკუსიის ეტაპი

15
06-2015

12
06-2015

SMS

პარლამენტის 2014 წლის საქმიანობის შეფასება

 საპარლამენტო ამბების პოდკასტი

ჩემი პარლამენტარები

ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა – მეტი 
სარგებელი ხალხს

124 3829

მიიღო
მონაწილეობა არ მიიღო მონაწილეობა

84465.0                                                               0.0

დავით ბაქრაძე

ხმის მიცემაში მონაწილეობა: 
3.14%

შემოსავლების ჩანაწერი 2014

„სიტყვისა და გამოხატვის 
თავისუფლების შესახებ“ 
საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“:: კომიტეტი

"უმაღლესი განათლების შესახებ" 
საქართველოს კანონში 
ცვლილებების შეტანი თაობაზე:: 
კომიტეტი

© 2006 - 2017 შემოგვიერთდით

ქრონოლოგია სამოქმედო გეგმა ანგარიშები GEO ENG

მარტი 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

შესრულებული ვალდებულებები ნაწილობრივ შესრულებული ვალდებულებები

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

5 / 18 8 / 18

ღია პარლამენტის ღონისძიებები

მოქალაქეთა ჩართულობა

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ტექნოლოგიები და ინოვაცია

ანგარიშვალდებულება

ღია პარლამენტის ღონისძიებები

©ღია პარლამენტის ქრონოლოგია, 2017

ვებგვერდი მომზადდა შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის პროგრამის „დემოკრატიული 
მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში” დაფინანსებული პროექტის „საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის 
მონიტორინგი“ ფარგლებში. ვებგვერდზე გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 
და არ გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ან ამერიკის შეერთებული შტატების 
მთავრობის შეხედულებებს.

ვალდებულების შესრულება         ღონისძიება         საკანონმდებლო პროცესი         სამუშაო შეხვედრა

ჩემი ხმა
იპოვე შენი პარტია

Ge Ar
Az Ru

ჩემი ხმა
იპოვე შენი პარტია

Ge Ar Az Ru

გამოკითხვა    პარტიები    კითხვები    პროექტის შესახებ

შეავსე კითხვარი

პოპულარული თემები

აღმოაჩინე ვის უნდა მისცე ხმა

კითხვარი უკვე შეავსო 22417-მა ადამიანმა

კითხვარის შევსება

მთავარი     გამოკითხვა     პოლიტიკური პარტიები     კითხვები     პროექტის შესახებ

42 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო



საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური

პარტიების შემოწირულებები

საქართველოს რესპუბლიკური პარტია

შეწირული თანხის ჯამი 

აირჩიეთ წელი 2012     2013     2014     2015     2016

შემოწირულებების რაოდენობა847 025 835

თარიღის მიხედვით შემომწირველის მიხედვით

ყველა

თარიღი შემომწირველი შემოწირულობების ოდენობა

© პარტიების შემოწირულებები, 2016

     მთავარი გვერდი                ყველა პარტია                შემოწირულებების სრული სია

ვებპლატფორმის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის
მხარდაჭერით „ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს", USAID-ის მეშვეობით.

POLITICALDONATIONS.GE

პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულობების შესახებ ვებპლატფორმის შექმნის 
მიზანი ყველა იმ შემოწირულობების შესახებ ინფორმაციის თავმოყრა იყო, რაც კი 2012 
წლიდან პოლიტიკური პარტიებისთვის გაკეთებულა. ვებგვერდზე ასევე მოცემულია 
ინფორმაცია პოლიტიკური პარტიების შემომწირველების ბიზნეს წილების შესახებ. 
საძიებო სისტემის დახმარებით მომხმარებელს სასურველი ინფორმაცია ძალიან 
მარტივად, შერჩევის პრინციპით შეუძლია მოძებნოს. აღსანიშნავია, რომ ბევრ ქვეყანას 
არა აქვს პოლიტიკური პარტიების დონორების შესახებ ინფორმაცია თავმოყრილი და 
ხელმისაწვდომი. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით პიონერები ვართ.  

ჩვენი ვებგვერდები

432016 წლის ანგარიში



ჩვენი ვებგვერდები

MYPARLIAMENT.GE

2016 წელი ჩვენი ვებგვერდის - myparliament.ge განახლებას დავუთმეთ. ვებგვერდის 
საშუალებით მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს მოიძიოს ინფორმაცია თავისი 
პარლამენტარის შესახებ. ასევე, გაიგოს თუ რა საკანონმდებლო ცვლილებებზე 
მუშაობს პარლამენტი. რაც მთავარია, ვებგვერდი ინტერაქტიულია და მომხარებელს 
შესაძლებლობა აქვს კითხვა დაუსვას პარლამენტარს. ვებგვერდის საშუალებით 
საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი ხდება ინფორმაცია პარლამენტის პროცედურების 
და კანონშემოქმედებითი პროცესის შესახებ. 2017 წელს უკვე ვებგვერდის განახლებულ 
ვერსიას ავამუშავებთ. 

მთავარი     პარლამენტარები     შეკითხვები     კანონპროექტები     პოდკასტი     გამოცემები     ჩვენ შესახებაქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში
და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი

სახელით

ჩემი პარლამენტი

თქვენი
შეკითხვები

მიაწვდინე ხმა
დეპუტატს

შეტყობინებები 
პარლამენტიდან

რა კანონები მიიღება (უკანასკნელი კანონები)

თარიღი          კანონპროექი                                                    დისკუსიის ეტაპი

15
06-2015

12
06-2015

SMS

პარლამენტის 2014 წლის საქმიანობის შეფასება

 საპარლამენტო ამბების პოდკასტი

ჩემი პარლამენტარები

ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა – მეტი 
სარგებელი ხალხს

124 3829

მიიღო
მონაწილეობა არ მიიღო მონაწილეობა

84465.0                                                               0.0

დავით ბაქრაძე

ხმის მიცემაში მონაწილეობა: 
3.14%

შემოსავლების ჩანაწერი 2014

„სიტყვისა და გამოხატვის 
თავისუფლების შესახებ“ 
საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“:: კომიტეტი

"უმაღლესი განათლების შესახებ" 
საქართველოს კანონში 
ცვლილებების შეტანი თაობაზე:: 
კომიტეტი

© 2006 - 2017 შემოგვიერთდით

44 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო



ჩვენი ვებგვერდები

ქრონოლოგია სამოქმედო გეგმა ანგარიშები GEO ENG

მარტი 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

შესრულებული ვალდებულებები ნაწილობრივ შესრულებული ვალდებულებები

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

5 / 18 8 / 18

ღია პარლამენტის ღონისძიებები

მოქალაქეთა ჩართულობა

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ტექნოლოგიები და ინოვაცია

ანგარიშვალდებულება

ღია პარლამენტის ღონისძიებები

©ღია პარლამენტის ქრონოლოგია, 2017

ვებგვერდი მომზადდა შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის პროგრამის „დემოკრატიული 
მმართველობის ინიციატივა (GGI) საქართველოში” დაფინანსებული პროექტის „საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის 
მონიტორინგი“ ფარგლებში. ვებგვერდზე გამოთქმული შეხედულებები ეკუთვნის მხოლოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 
და არ გამოხატავს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ან ამერიკის შეერთებული შტატების 
მთავრობის შეხედულებებს.

ვალდებულების შესრულება         ღონისძიება         საკანონმდებლო პროცესი         სამუშაო შეხვედრა

OGP.GE

Ogp.ge საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის ფართო საზოგადოებისთვის 
გასაცნობად შეიქმნა. ვებგვერდი საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს პარლამენტის 
საქმიანობის მონიტორინგი აწარმოონ. ვებგვერდის დახმარებით მოქალაქეებს ხელი 
მიუწვდებათ ინფორმაციაზე დეპუტატების საქმიანობის შესახებ და შეუძლიათ შეაფასონ 
რამდენად ანგარიშვალდებულები არიან პარლამენტარები ამომრჩევლის წინაშე და 
რამდენად გამჭვირვალეა მათი საქმიანობა. 
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ჩვენი ვებგვერდები

COMPANYINFO.GE

Companyinfo.ge არის საიტი, რომელიც საჯარო რეესტრის ოფიციალურ მონაცემებზე 
დაყრდნობით შევქმენით. ვებგვერდზე 2010 წლიდან დარეგისტრირებული ყველა 
ქართული კომპანიის შესახებ არის მოცემული ინფორმაცია. მომხმარებელს ადვილად 
შეუძლია ნახოს, როგორ იცვლებოდნენ კომპანიების მესაკუთრეები ბოლო წლების 
განმავლობაში, როგორ არიან დაკავშირებულები სხვადასხვა კომპანიების წილის 
მფლობელები და დირექტორები ერთმანეთთან. ამ ვებგვერდის დახმარებით ვცდილობთ, 
კიდევ უფრო გამჭვირვალე გახდეს კომპანიების მესაკუთრეების შესახებ ინფორმაცია. 
ვებგგერდი გამოსადეგი და საჭირო ინსტრუმენტია ჟურნალისტებისთვის თუ აქტიური 
მოქალაქეებისთვის.

მთავარი         კონფიდენციალურობა         ჩვენს შესახებ LanguageCompanyInfo

ამ საიტზე არსებული ინფორმაცია მიღებულია შემდეგი საიტიდან: https://enreg.reestri.gov.ge/

This website is maintained with financial support from the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

ხალხის ძიებაკორპორაციის ძიება

ხელმისაწვდომია 181183 დარეგისტრირებული კორპორაცია. ხელმისაწვდომია 207072 ადამიანი.

კომპანიის დასახელება: 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 

მისამართი: 

ელ. ფოსტა: 

Legal Form: 

Companies registered after: 

Companies registered before:

ქართული კლავიატურა

ძიება

ძიება

სრული სახელი: 

პირადი ნომერი: 

მისამართი: 

ეროვნება:

ქართული კლავიატურა
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CHEMIKHMA.GE

2016 წელი საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების წელი იყო. გვინდოდა ამომრჩეველს 
დავხმარებოდით, გააზრებული არჩევანი გაეკეთებინა, ამიტომ არჩევნებამდე ორი თვით 
ადრე ავამოქმედეთ ვებგვერდი Chemikhma.ge.

ვებგვერდზე განთავსებული იყო სპეციალური კითხვარი, რომელიც საჯარო პოლიტიკასთან 
დაკავშირებული 36 დახურული კითხვისგან შედგება. ასევე, მოცემული იყო ამ კითხვებზე 
საქართველოში მოქმედი 7 ძირითადი პოლიტიკური პარტიის პასუხები.

ამომრჩეველი ავსებდა კითხვარს, რისი დახმარებითაც ხვდებოდა რომელი პოლიტიკური 
პარტიის მოსაზრებებთან დგას იგი ყველაზე ახლოს. ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემის 
შემდეგ მომხმარებელს ვებგვერდი აჩვენებდა შედეგს, თუ რომელ პოლიტიკურ პარტიასთან 
რამდენ პროცენტიანი თანხვედრა ჰქონდა. 

ჩვენი ვებგვერდები

ჩემი ხმა
იპოვე შენი პარტია

Ge Ar
Az Ru

ჩემი ხმა
იპოვე შენი პარტია

Ge Ar Az Ru

გამოკითხვა    პარტიები    კითხვები    პროექტის შესახებ

შეავსე კითხვარი

პოპულარული თემები

აღმოაჩინე ვის უნდა მისცე ხმა

კითხვარი უკვე შეავსო 22417-მა ადამიანმა

კითხვარის შევსება

მთავარი     გამოკითხვა     პოლიტიკური პარტიები     კითხვები     პროექტის შესახებ
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ 2016 
წელსაც რჩებოდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი კოალიციის 
წევრად.

ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილი 
2016 წელს დაარსებული კოალიციის „ევრო-ატლანტიკური 
საქართველოსთვის“ ფარგლებში ჩატარებული აქტივობები 
იყო. 22-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ 2016 წლის 
სექტემბერში დააარსა კოალიცია, რომელიც მიზნად 
ისახავს, ხელი შეუწყოს თავისუფალი და დამოუკიდებელი 
სახელმწიფოს მშენებლობას, სადაც ადამიანის უფლებები 
დაცული იქნება, ხოლო სახელმწიფო ინსტიტუტები 
ეფექტურად იფუნქციონირებენ. აღსანიშნავია, რომ 
კოალიციის საბჭოს არჩევნების შედეგად „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო“ ჯერ კოალიციის საბჭოს 
წევრი, ხოლო შემდეგ ამ საბჭოს თავჯდომარე გახდა. 

2016 წელს ჩვენ კვლავ ვიყავით კოალიციის „დამოუკიდებელი 
და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის“ წევრი. 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ 
აგრძელებდა აქტიურ თანამშრომლობას 40-მდე 
არასამთავრობო ორგანიზაციასთან სასამართლოს 
დამოუკიდებლობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ 2016 
წელს ასევე რჩებოდა სახელმწიფო შესყიდვებთან 
დაკავშირებული „დავების განხილვის საბჭოს“ წევრად. 

2016 წელს, ისევე როგორც წინა წლებში, ჩვენ შეწყალების 
კომისიის წევრებიც ვიყავით. მთელი წლის განმავლობაში 
ამ კომისიის ფარგლებში განიხილებოდა პატიმართა 
საქმეები, და შემდეგ უკვე შესაწყალებელი პატიმრების 
სიას შეწყალების კომისია საკუთარი რეკომენდაციებით 
უგზავნიდა პრეზიდენტს.

კოალიციების 
წევრობა

კოალიციების წევრობა
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კოალიციების წევრობა

2016 წლის ივნისში ორგანიზაცია Transparify-მ დაასახელა ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, 
რომლებმაც მათი შეფასებით ფინანსური გამჭვირვალობის კუთხით უმაღლესი (5) ქულა 
აიღეს. 

საქართველოდან შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია დასახელდა დაფინანსების კუთხით 
ყველაზე გამჭვირვალე ორგანიზაციებად. მათ შორის ვართ ჩვენც. 

ასევე, დასახელდნენ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები: „ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის 
ცენტრი,“ „ჯამპსტარტ ჯორჯია,“ „მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური 
ინსტიტუტი“, „ISET-ის პოლიტიკის ინსტიტუტი,“ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტი“ და „PMC კვლევითი ცენტრი“

TRANSPARIFY-ს 2016 წლის 
გამარჯვებული ორგანიზაციები
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ სამდივნოს მიერ 
გამოქვეყნებულ „კორუფციის აღქმის ინდექსის“ 2016 
წლის კვლევაში საქართველოს 57 ქულა აქვს და 
44-ე ადგილზეა 176 ქვეყანას შორის. 2016 წლის 
ინდექსის თანახმად, კორუფციის აღქმის დონე 
ყველაზე დაბალია დანიასა და ახალ ზელანდიაში 

(90 ქულა), ხოლო ყველაზე მაღალი - სომალიში (10 
ქულა). საქართველოს მაჩვენებელი საუკეთესოა 
აღმოსავლეთ ევროპის (ევროკავშირის წევრი 
ქვეყნების გამოკლებით) და ცენტრალური აზიის 
რეგიონში.

კორუფციის აღქმის ინდექსი
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კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომელსაც „საერ-
თაშორისო გამჭვირვალობის“ სამდივნო 1995 წლიდან 
ყოველწლიურად აქვეყნებს, ემყარება ექსპერტების 
მოსაზრებებს საჯარო სექტორში კორუფციის დონის 
შესახებ. 2012 წლიდან კვლევა ახალი მეთოდოლოგიით 
ტარდება, რომელიც სხვადასხვა წლის შედეგების 
შედარების შესაძლებლობას იძლევა.

2016 წლის ინდექსში საქართველოს ქულა შემდეგ 
კვლევებს ემყარება: ბერტელსმანის ფონდის 
ტრანსფორმაციის ინდექსი, მსოფლიო ეკონომიკური 
ფორუმის მენეჯერთა აზრის კვლევა, მსოფლიო 
სამართლის პროექტის კანონის უზენაესობის ინდექსი, 

„გლობალ ინსაითის“ ქვეყნების რისკის რეიტინგი, 
„ფრიდომ ჰაუსის“ ტრანზიციული ქვეყნების კვლევა, 
პროექტი „დემოკრატიის ვარიაციები“.

კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველომ 2012 
წელს 52 ქულა მიიღო (51-ე ადგილი), 2013 წელს - 
49 ქულა (55-ე ადგილი), 2014 წელს - 52 ქულა (50-ე 
ადგილი), 2015 წელს - 52 ქულა (48 -ე ადგილი).

გასულ წელთან შედარებით საქართველოს 
მაჩვენებლის გაუმჯობესება (57 ქულა 52-ის 
ნაცვლად) კორუფციის აღქმის მხრივ ქვეყანაში 
გარკვეულ (თუმცა მცირე) წინსვლაზე მიუთითებს.

113 Armenia 33

123 Azerbaijan 30

123 Moldova 30

131 Kazakhstan 29

131 Russia 29

131 Ukraine 29

136 Kyrgyzstan 28

151 Tajikistan 25

154 Turkmenistan 22

156 Uzbekistan 21

44 Georgia 57

64 Montenegro 45

72 Serbia 42

75 Turkey 41

79 Belarus 40

83 Albania 39

83 Bosnia and 
Herzegovina

39

90 The FYR of 
Macedonia

37

95 Kosovo 36

RANK    COUNTRY/TERRITORY   SCORE
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CORRUPTION 
PERCEPTIONS 
INDEX 2016
The perceived levels of public sector 
corruption in 176 countries/territories 
around the world.

21 Uruguay 71

22 Estonia 70

23 France 69

24 Bahamas 66

24 Chile 66

24 United Arab 
Emirates

66

27 Bhutan 65

28 Israel 64

29 Poland 62

29 Portugal 62

31 Barbados 61

31 Qatar 61

31 Slovenia 61

31 Taiwan 61

35 Botswana 60

35 Saint Lucia 60

35 Saint Vincent and 
The Grenadines

60

38 Cape Verde 59

38 Dominica 59

38 Lithuania 59

60 Italy 47

62 Sao Tome 
and Principe

46

62 Saudi Arabia 46

64 Montenegro 45

64 Oman 45

64 Senegal 45

64 South Africa 45

64 Suriname 45

69 Greece 44

70 Bahrain 43

70 Ghana 43

72 Burkina Faso 42

72 Serbia 42

72 Solomon Islands 42

75 Bulgaria 41

75 Kuwait 41

75 Tunisia 41

75 Turkey 41

79 Belarus 40

79 Brazil 40

RANK    COUNTRY/TERRITORY   SCORE

41 Brunei 58

41 Costa Rica 58

41 Spain 58

44 Georgia 57

44 Latvia 57

46 Grenada 56

47 Cyprus 55

47 Czech Republic 55

47 Malta 55

50 Mauritius 54

50 Rwanda 54

52 Korea (South) 53

53 Namibia 52

54 Slovakia 51

55 Croatia 49

55 Malaysia 49

57 Hungary 48

57 Jordan 48

57 Romania 48

60 Cuba 47

RANK    COUNTRY/TERRITORY   SCORE

79 China 40

79 India 40

83 Albania 39

83 Bosnia and 
Herzegovina

39

83 Jamaica 39

83 Lesotho 39

87 Mongolia 38

87 Panama 38

87 Zambia 38

90 Colombia 37

90 Indonesia 37

90 Liberia 37

90 Morocco 37

90 The FYR of 
Macedonia

37

95 Argentina 36

95 Benin 36

95 El Salvador 36

95 Kosovo 36

95 Maldives 36

1 Denmark 90

1 New Zealand 90

3 Finland 89

4 Sweden 88

5 Switzerland 86

6 Norway 85

7 Singapore 84

8 Netherlands 83

9 Canada 82

10 Germany 81

10 Luxembourg 81

10 United Kingdom 81

13 Australia 79

14 Iceland 78

15 Belgium 77

15 Hong Kong 77

17 Austria 75

18 United States 74

19 Ireland 73

20 Japan 72

RANK    COUNTRY/TERRITORY   SCORE

This work from Transparency International, 2017 is licensed under CC BY-ND 4.0   
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SCORE
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95 Sri Lanka 36

101 Gabon 35

101 Niger 35

101 Peru 35

101 Philippines 35

101 Thailand 35

101 Timor-Leste 35

101 Trinidad 
and Tobago

35

108 Algeria 34

108 Côte d’Ivoire 34

108 Egypt 34

108 Ethiopia 34

108 Guyana 34

113 Armenia 33

113 Bolivia 33

113 Vietnam 33

116 Mali 32

116 Pakistan 32

116 Tanzania 32

116 Togo 32

RANK    COUNTRY/TERRITORY   SCORE

120 Dominican 
Republic

31

120 Ecuador 31

120 Malawi 31

123 Azerbaijan 30

123 Djibouti 30

123 Honduras 30

123 Laos 30

123 Mexico 30

123 Moldova 30

123 Paraguay 30

123 Sierra Leone 30

131 Iran 29

131 Kazakhstan 29

131 Nepal 29

131 Russia 29

131 Ukraine 29

136 Guatemala 28

136 Kyrgyzstan 28

136 Lebanon 28

136 Myanmar 28

136 Nigeria 28

136 Papua New 
Guinea

28

142 Guinea 27

142 Mauritania 27

142 Mozambique 27

145 Bangladesh 26

145 Cameroon 26

145 Gambia 26

145 Kenya 26

145 Madagascar 26

145 Nicaragua 26

151 Tajikistan 25

151 Uganda 25

153 Comoros 24

154 Turkmenistan 22

154 Zimbabwe 22

156 Cambodia 21

156 Democratic 
Republic of Congo

21

156 Uzbekistan 21

RANK    COUNTRY/TERRITORY   SCORE

159 Burundi 20

159 Central African 
Republic

20

159 Chad 20

159 Haiti 20

159 Republic of Congo 20

164 Angola 18

164 Eritrea 18

166 Iraq 17

166 Venezuela 17

168 Guinea-Bissau 16

169 Afghanistan 15

170 Libya 14

170 Sudan 14

170 Yemen 14

173 Syria 13

174 Korea (North) 12

175 South Sudan 11

176 Somalia 10

კორუფციის აღქმის ინდექსი

532016 წლის ანგარიში



„კორუფციის გლობალური ბარომეტრი“ საზო-
გადოებრივი აზრის ყველაზე ფართო კვლევაა, 
რომელიც კორუფციის მხრივ მოქალაქეთა გამოც-
დილებას ეხება და რეგულარულად ქვეყნდება 
2002 წლიდან. 2016 წელს „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა“ ამ კვლევას მეცხრედ აქვეყნებს. 
 
„კორუფციის გლობალური ბარომეტრის“ 2016 წლის 
რეგიონული კვლევის ფარგლებში „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობამ“ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 

კორუფციის
გლობალური 
ბარომეტრი

კორუფციის გლობალური ბარომეტრი

MOLDOVA 42%

LITHUANIA 24%

MONTENEGRO 16%

FYR MACEDONIA 12%

THE NETHERLANDS 2%*

SLOVAKREPUBLIC 12% 

CZECH REPUBLIC 9% 

GERMANY 3%

SLOVENIA 3%

SWEDEN 1%*

UK 0%*

BELGIUM 3%*

POLAND 7%

PORTUGAL 2%

CYPRUS 2%

FRANCE 2%*

ESTONIA 5%

KOSOVO 10%

LATVIA 15%

CROATIA 10%

GREECE 10%

ITALY 7%
SPAIN 3%

HUNGARY 22%

BULGARIA 17%

BELARUS 20%

SERBIA 22%
BOSNIA AND HERZEGOVINA 27% ROMANIA 29%

ALBANIA 34%

UKRAINE 38%
TURKEY 18%SCALE: 

% of households who paid a bribe 
when accessing basic services

0-4% 5-8% 9-12% 13-16% 17-20% 21-24% 25-28% 29-32% 33-36% 37-40% 40+%

BRIBERY RATES ACROSS 
EUROPE AND CENTRAL ASIA
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კორუფციის გლობალური ბარომეტრი

42 ქვეყნის თითქმის 60 000 მოქალაქე გამოკითხა 
მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში კორუფციასთან 
დაკავშირებული გამოცდილების, სხვადასხვა 
სახელმწიფო ინსტიტუტში კორუფციის დონისა 
და მთავრობის ანტიკორუფციული პოლიტიკის 
ეფექტურობის თაობაზე.

კვლევის თანახმად, ქვეყნის სამ უმნიშვნელოვანეს 
პრობლემას შორის კორუფციას საქართველოში 
გამოკითხულთა 12 % ასახელებს. 

კორუფციის გლობალური ბარომეტრის 2016 წლის 
კვლევის თანახმად, საქართველოში გამოკითხულთა 
58%-ს ჰქონდა შეხება საჯარო მომსახურების 8 
სფეროდან ერთ-ერთთან მაინც. აქედან 7%-ს საჯარო 
მომსახურების მისაღებად ქრთამის გადახდა მოუწია. 
აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებელი გაუარესებულია 
2013 წელთან შედარებით (როდესაც კორუფ-
ციის გლობალური ბარომეტრის ბოლო კვლევა 
გამოქვეყნდა), როცა ის 4%-ს შეადგენდა.

AZERBAIJAN 38%

KAZAKHSTAN 29%

UZBEKISTAN 18%

GEORGIA 7%

ARMENIA 24%

KYRGYZ REPUBLIC 38%

RUSSIA 34%  

TAJIKISTAN 50%

 
 

Q. Did you or any member of your household make an unofficial payment or gift when using these services over the past 12 months? The road police, public agencies
issuing official documents, the civil courts, public education (primary or secondary), public education (vocation), public medical care, public agencies in charge of
unemployment benefits or any other public agencies in charge of other social security benefits? Base: Households who had contact with at least one one service in the
previous 12 months. An * denotes countries where the bribery rate was taken from the 2014 Eurobarometer survey.
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რადგან 2016 წელს ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართულები ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესებში, სხვადასხვა სახის მედიაში ხშირად ვჩანდით, რაც თავის მხრივ, გვიადვილებდა 
პოლიტიკოსებთან ურთიერთობას და ადვოკატირებისა თუ ლობირების კამპანიების უფრო 
ეფექტურად წარმართვას.

ანგარიშების, განცხადებების, პრესკონფერენციების, სხვადასხვა სახის ვიზუალიზაციის 
და ვიდეომასალის საშუალებით სათქმელი ფართო საზოგადოებამდე მიგვქონდა. 

IPM-ის (კომპანია, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის მედია მონიტორინგს ახორციელებს) 
მონაცემების თანახმად, 2016 წელს ქართულ მედიაში (ინტერნეტი, პრესა, რადიო და 
ტეელვიზია) „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ 6 000-ჯერ ახსენეს. 

სოციალური მედია

ფეისბუქი - ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ სოციალურ მედიას, ჩვენი საქმიანობის და მიმდინარე 
პროცესების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებისათვის. 

ფეისბუქის საშუალებით, ჩვენ ყოველდღიურად არაერთი მოქალაქე მოგვმართავს სხვადასხვა 
თხოვნით. ესენი არიან ჩვენი ბენეფიციარები, სტუდენტები და ჩვეულებრივი მოქალაქეები, 
რომლებსაც სხვადასახვა საკითხზე ესაჭიროებათ დახმარება. ხშირ შემთხვევაში მათ 
ფეისბუქის საშუალებითვე ვუწევთ კონსულტაციას და ადგილზე მოსვლა აღარ სჭირდებათ.

2016 წლის დასაწყისში ჩვენი ორგანიზაციის ქართული ფეისბუქის “მოწონების” რაოდენობა 
3 000-ით გაიზარდა და 11 804 მოწონება შეადგინა. ასევე ვაქტიურობთ ტვიტერზე და 
ლინქიდინზე.

ჩვენ მედიაში

ჩვენ მედიაში
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ჩვენ მედიაში

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს 
საინფორმაციო აქტივობის მაჩვენებელი მთელ მედიაში

(ტელევიზია, ბეჭდვითი მედია, რადიო, ინტერნეტი)

ობიექტების რაოდენობრივი მაჩვენებელი
პერიოდი: 2016-01-01 - 2016-12-20
სტატიის ტიპი: ინფორმაცია, ინტერვიუ
მედია: ყველა

ინტერნეტი პრესა რადიო ტელევიზია
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დონორთა სია

დონორთა სია

შვედეთის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)
აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)
ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF)
საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX)
საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდი
ტეტრა ტექი (Tetra Tech)
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ფინანსური მონაცემები

ფინანსური მონაცემები

შვედეთის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI), საერთაშორისო კვლევისა 
და გაცვლების საბჭო (IREX) და ტეტრა ტექი (Tetra Tech), აშშ-ის საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით

ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF)

საერთაშორისო სოლიდარობის ფონდი

სხვა

თანამშრომლები

პირდაპირი საპროგრამო ხარჯები

ქირა, კომუნალური ხარჯები

საარჩევნო ხარჯები

იურიდიული, საკონტრაქტო მომსახურება

მგზავრობის ხარჯები

აღჭურვილობა

კომუნიკაციის ხარჯები

სხვა

69%

8%

8%

5%

4%

3%

1%

1%

1%

დონორებისგან მიღებული შემოსავლები (ლარში)

დანახარჯები (ლარში)

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000

1 390 765

947 685

99 859

 24 674

 13 772 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

შემოსავლები წლების მიხედვით (ლარში)

ფინანსური მონაცემები

წელი ლარი

2000 115,248

2001 268,912

2002 34,745

2003 94,754

2004 269,708

2005 496,986

2006 696,646

2007 655,022

2008 683,793

2009 638,291

2010 557,973

2011 1,067,881

2012 2,088,474

2013 2,847,099

2014 1,862,643

2015 2,254,047

2016 2,476,755

ჯამში 17,108,976.60
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აუდიტის დასკვნა

612016 წლის ანგარიში
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