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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველო “ უკვე 17 წელია, რაც 
საქართველოში აქტიურ საქმიანობას ეწევა. 
ჩვენ „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ 
გლობალური მოძრაობის წევრები ვართ, 
რომელშიც 100-ზე მეტი დამოუკიდებელი 
ეროვნული ბიურო და დაახლოებით 30 
ინდივიდუალური წევრია გაერთიანებული. 
ამ მოძრაობას ბერლინის საერთაშორისო 
სამდივნო უდგას სათავეში. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართ-
ველოს“  სათაო ოფისი თბილისში მდებარეობს, 
რეგიონული ოფისები კი ქუთაისში, ბათუმსა 
და ზუგდიდში ფუნქციონირებს. 2017 
წლის განმავლობაში ორგანიზაციაში 40 
თანამშრომელი საქმიანობდა.  

ჩვენი სურვილია ისეთ გარემოს მივაღწიოთ, 
სადაც გამჭვირვალობა და საჯაროობა 
მთავარი პრინციპი იქნება როგორც საჯარო, 
ისე კერძო სექტორში. ჩვენი ამოცანაა 
ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების 
ხელშეწყობა და ამ პროცესის შეუქცევადობაში 
მოკრძალებული წვლილის შეტანა. 

სახელმწიფო ინსტიტუტების განვითარება 
და გაძლიერება, კარგი მმართველობის 
პრინციპების დანერგვა, გამჭვირვალობის 
მაღალი სტანდარტების დამკვირდება, 
სამართლიანი საარჩევნო გარემოს ხელ-
შეწყობა, თავისუფალი და პლურალისტური 
მედიის მხარდაჭერა, მართლმსაჯულების 
სისტემის გაჯანსაღება, მოქალაქეთა 
ჩართულობის ხელშეწყობა და მათთან  
ცენტრალური თუ ადგილობრივის ხელის-
უფლების ანგარიშვალდებულება - ეს იმ 
მიმართულებების არასრული ჩამონათვალია, 
რომლებზეც ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობაა 
ორიენტირებული. 

ჩვენი ორგანიზაციის უპირველესი დანიშ-
ნულება ანტიკორუფციული პოლიტიკის 
ყოველმხრივ ხელშეწყობაა. „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა“ კორუფციას განსაზღვრავს, 
როგორც მინიჭებული ძალაუფლების პირადი 
მოგების მიზნით ბოროტად გამოყენებას. ჩვენი 
ორგანიზაცია კორუფციისაგან თავისუფალი 
გარემოს შექმნაზეა ორიენტირებული. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველო “ თავის საქმიანობაში 
ხელმძღვანელობს მიუკერძოებლობის, 
ობიექტურობის და სამართლიანობის 
მაღალი სტანდარტებით. ჩვენ საზოგადოებას 
საიმედო და ფაქტებზე დაფუძნებულ ანალიზს 
ვთავაზობთ სიღრმისეული კვლევების სახით, 
რაც ბიძგს აძლევს დებატებს პოლიტიკის 
სხვადასხვა მიმართულებებზე. ვცდილობთ, 
რომ მარტივ და გასაგებ ენაზე მივიტანოთ 
საზოგადოებამდე ჩვენი სათქმელი, იქნება 
ეს ანგარიშის, განცხადების თუ ნებისმიერი 
სხვა ფორმით. 

ჩვენი სიტყვა ფასობს და ჩვენ ამ მონაპოვარს 
საგანგებოდ ვუფრთხილდებით! მომდევნო 
წლებში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
-  საქართველოს“ საქმიანობას ჩვეული 
ენერგიულობით წარმართავს ყველა იმ 
მიმართულებით, რაც ქვეყნის დემოკრატიულ 
იმიჯს კიდევ უფრო გააძლიერებს. 

ჩვენ შესახებ
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აღმასრულებელი დირექტორის, 
ეკა გიგაურის მიმართვა

ძვირფასო მეგობრებო, 

მოხარული ვარ უკვე მეშვიდედ 
მოგმართოთ “საერთაშორისო 
გამჭვირ-ვალობა-საქართველოს” 
და იმ ენერგიული გუნდის სახელით, 
რომელიც აქტიურ მონაწილეობას 
იღებს ქვეყანაში მიმდინარე მნიშ-
ვნელოვან პროცესებში და ხელს 
უწყობს დემოკრატიის, კარგი მმარ-
თველობისა და გამჭირვალობის 
პრინციპების განმტკიცებას. 

ვფიქრობ, ყველაზე სასარგებლო 
და ადამიანების პრობლემებზე 
ორიენტირებული საქმე, რასაც 
ჩვენ უკვე წლებია ვაკეთებთ, 
მოქალაქეების დახმარებაა, რათა 
მათ თავიანთი შელახული უფლე-
ბები აღიდგინონ. ყველაზე მეტად 

 ყველაზე 
მეტად მეამაყება 
ჩვენი გუნდი, 
რადგან არცერთი 
მოქალაქის თხოვნა 
უყურადღებოდ არ 

დაგვიტოვებია

ხათუნა ხუციშვილის ფოტო
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მეამაყება ჩვენი გუნდი, რადგან არცერთი 
მოქალაქის თხოვნა უყურადღებოდ არ 
დაგვიტოვებია - 2017 წელს  1800-ზე მეტ 
ადამიანს გავუწიეთ უფასო იურიდიული 
კონსულტაცია, ჩვენი იურისტების მოგებული 
საქმეების შედეგად სამსახურებიდან 
უკანონოდ გაშვებული ადამიანებისთვის 
სახელმწიფოს 568 650 ლარის კომპენსაციის 
გადახდა დაეკისრა, 51 000 კვ. მ. მიწა კი 
მოქალაქეებს საკუთრებაში დაუბრუნდათ. 

2017 წელს ჩვენ ორი მნიშვნელოვანი 
პროცესის აქტიური მონაწილეები ვიყავით 
- ერთი კონსტიტუციაში ფუნდამენტურ 
ცვლილებებს, ხოლო მეორე სასამართლო 
სისტემასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს 
უკავშირდებოდა. 

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში 
ჩვენი მუშაობის შედეგად ახალ კონსტიტუციაში 
ისეთი მნიშვნელობის ცვლილებები შევიდა, 
როგორიცაა საქართველოს პარლამენტის 
საზედამხედველო ფუნქციის გაძლიერება, 
აღმასრულებელი ხელისუფლების 
ანგარიშვალდებულების გაზრდა, ქვეყნის 
ევროპული და ევრო-ატლანტიკური 
კურსის დაფიქსირება, ასევე სასამართლო 
ხელისუფლებისა და საგადასახადო სისტემის 
უკეთ ფუნციონირებასთან დაკავშირებული 
დებულებები. მართალია პროცესის შედეგად 
საარჩევნო სისტემის მყისიერ შეცვლას ვერ 
მივაღწიეთ, მაგრამ ამ მიმართულებით 
ადვოკატირებას კვლავაც გავაგრძლებთ. 

2017 წელს ჩვენ “დამოუკიდებელი და 
გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის” 
კოალიციის თავმჯდომარე ორგანიზაცია 
გავხდით და კიდევ უფრო მეტი ენერგი-
ულობით ჩავერთეთ სასამართლო სისტე-მის 
რეფორმირებისა და გაჯანსაღების პროცესში. 
სასამართლო სისტემაში არსებული 
პრობლემები, ვთვლით, რომ უმნიშვნელოვა-
ნესი გამოწვევაა, რომლებთან გამკლავებაც 
ჩვენი დღის წესრიგის ერთ-ერთი წამყვანი 
თემაა. ამ მიმართულებით 2017 წელს 
საფუძველი ჩავუყარეთ ფართომასშტაბიან 
კამპანიას, რომელიც სულ უფრო მოიკრებს 
ძალებს რეალური რეფორმების მისაღწევად. 

ვფიქრობ, რომ პლურალისტული მედია 
გარემოს შენარჩენებაში ჩვენ დიდი როლი 
მიგვიძღვის. ჩვენ ვიცავდით ყველა იმ 
მედია-საშუალებისა თუ ჟურნალისტების 
უფლებებს, რომლებიც წლის განმავლობაში 
შეტევების სამიზნე იყვნენ. ჩვენ კარგად 
გვაქვს გააზრებული ის მნიშვნელობა, რაც 
დემოკრატიის განვითარებისთვის მედიას და 
მათ შორის კრიტიკულ მედია-საშუალებებს 
აკისრიათ. მათ მუდამ უნდა ჰქონდეთ ჩვენი 
დახმარების იმედი!  

მედია ჩვენი ბუნებრივი მოკავშირე იყო ყვე-
ლა იმ აქტივობაში, რაც წლის განმავლობაში 
უხვად გვქონდა და უკავშირდებოდა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების მონიტორინგს, მსხვილი 
კვლევების გამოქვეყნებას თუ აქტუალურ 
თემებზე განცხადებებს, რის გამოც 
არაერთხელ გავმხდარვართ თავდასხმებისა 

4. ქვეყნის ევროპული და 
ევრო-ატლანტიკური კურსი 
უფრო მეტად შეუქცევადი 
უნდა გავხადოთ

 მედიას მუდამ 
უნდა ჰქონდეს ჩვენი 
დახმარების იმედი!
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თუ დაუსაბუთებელი კრიტიკის სამიზნეები. ვფიქრობ, 
ასეთ “მაღალ ყურადღებას” იმით ვიმსახურებთ, რომ 
ჩვენი სიტყვა ფასობს! კრიტიკას, როგორც წესი, 
არგუმენტებით ვპასუხობთ და არც იმის პრობლემა 
გვაქვს, რომ დაშვებული შეცდომა გამოვასწოროთ, 
თუმცა ეს არც ხდება. გვგონია, რომ კრიტიკა კიდევ 
უფრო გვაძლიერებს და სტიმულს გვაძლევს - ასეთივე 
მიდგომისკენ მოვუწოდებთ ოპონენტებსაც.   

მოსახლეობასთან აქტიური კომუნიკაცია და იმ 
პრობლემების წამოწევა, რომლებიც მათ აწუხებთ, 
ჩვენი საქმიანობის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. 
ამ ურთიერთობების დამყარებაში თავისი 
სასარგებლო წვლილი შეიტანა კამპანიამ 
#ძალაევროპაშია, რომელიც 2017 წელს 
პარტნიორებთან ერთად წამოვიწყეთ იმ 
სერიოზული გამოწვევის დასაძლევად, 
რაც რუსულ პროპაგანდას და 
საქართველოს მოსახლეობაში დასავლურ 
ღირებულებებზე არასწორი წარმოდ-
გენების გავრცელებას უკავშირდება. ჩვენ 
ამ კამპანიას გაორმაგებული ენერგიით 
გავაგრძელებთ, რათა ქვეყნის ევროპული 
და ევრო-ატლანტიკური კურსი უფრო 
მეტად შეუქცევადი გავხადოთ. 

და ბოლოს, მინდა მადლობა გადავუხადო 
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოს” გუნდს - რომ არა ისინი, 
ჩვენი ორგანიზაცია ასეთი წარმატებული 
ვერ იქნებოდა!

 კრიტიკა 
კიდევ უფრო 
გვაძლიერებს 
და სტიმულს 
გვაძლევს - ასეთივე 
მიდგომისკენ 
მოვუწოდებთ 
ოპონენტებსაც
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მე და ჩემი გუნდი 2017 წელს არჩევნებს  ვაკვირ-
დებოდით, საჯარო ფინანსებს მონიტორინგს 
ვუწევდით და სხვადასხვა მსხვილ ბაზარს 
ვიკვლევდით.

2017 წელი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
არჩევნების წელი იყო. ჩვენი ორგანიზაცია 
დააკვირდა როგორც 21 ოქტომბრის არჩევნების 
დღეს, ისე წინასაარჩევნო და არჩევნების შემდეგ 
პერიოდს. სადამკვირვებლო მისიაში 400-მდე 
მოტივირებული, ახალგაზრდა დამკვირვებელი 
გვყავდა მობილიზებული თბილისის მასშტაბით. 
ორი დღის განმავლობაში გამოვაქვეყნეთ ორი 
შუალედური და ერთი საბოლოო შეფასება.

საარჩევნო პროცესების მონიტორინგისას, 
როგორც წესი, ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას 
ვაქცევთ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა 
და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების 
საკითხებს. 2017 წელს ამ საქმიანობის შედეგები 
ოთხ ანგარიშსა და ათეულობით განცხადებაში 
შევაჯამეთ. ჩვენმა საარჩევნო მონიტორინგმა 
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების 
რამდენიმე უარყოფითი ტენდენცია გამოავლინა. 
განსაკუთრებით პრობლემური იყო თბილისში 
კენჭისყრაზე მოსული ამომრჩევლის საარჩევნო 
უბანზე არამართლზომიერი აღრიცხვა და საბიუჯეტო 
ორგანიზაციებში დასაქმებული თანამშრომლების 
საარჩევნო კამპანიაში ჩართვა.  

არჩევნები, 
საჯარო 
ფინანსები

ლევან ნატროშვილი 
პროგრამების მენეჯერი
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რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას, ამ 
კუთხით ყველაზე პრობლემური შემომწირველების თემა 
იყო. მმართველი პარტიის „ქართული ოცნების” მიერ 
საარჩევნოდ მიღებული შემოწირულება ათჯერ მეტი იყო 
ყველა სხვა პარტიის ჯამურ შემოწირულებებზე. კვლევისას  
42 საინტერესო შემთხვევა გამოვკვეთეთ, როდესაც ორ ან მეტ 
შემომწირველს გარკვეული კავშირი ჰქონდა ერთმანეთთან და 
ერთობლივად მინიმუმ 20 000 ლარი მაინც ჰქონდა პარტიის 
სასარგებლოდ გაღებული. გამოვავლინეთ შემთხვევები, 
როცა შემოწირულობის გაღების სანაცვლოდ, კომპანიებმა 
სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტები მიიღეს. 

წლის განმავლობაში, ასევე აქტიურად ვმუშაობდით 
საარჩევნო რეფორმის ადვოკატირებაზე. საკონსტიტუციო 
კომისიის ფარგლებში ვაწარმოეთ მნიშვნელოვანი კამპანია 
საპარლამენტო საარჩევნო სისტემის ცვლილების კუთხით. 
მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები 
თითქმის იგივე საარჩევნო სისტემით გაიმართება, ჩვენი და სხვა 
ჩართული მხარეების ძალისხმევის შედეგად ხელისუფლება 
დათანხმდა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების სრულად 
პროპორციული წესით ჩატარებას, რასაც რამდენიმე წლის 
განმავლობაში ითხოვდნენ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები. 

ამასთანავე, ჩვენ რეგულარად ვაქვეყნებთ კვლევებს საჯარო 
ფინანსების კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ. 
2017 წელს განსაკუთრებით აღსანიშნავი იყო სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ მოცულობითი ანგარიშის მომზადება, 
რომელმაც ბოლო 2.5 წელიწადის გან-მავლობაში არსებული 
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ტენდენციები შეაჯამა. გამოვავლინეთ 
არაერთი საყურადღებო ფაქტი და 
გარემოება, რასაც დიდი გამოხმაურება 
მოყვა საზოგადოებაში. მაგალითად, 
საინტერესო იყო კორუფციის მაღალი 
რისკის შემცველი სახელმწიფო შესყიდვები, 
როდესაც კონტრაქტები ფორმდებოდა 
ახლად შექმნილ კომპანიებთან, ზოგიერთი 
სახელმწიფო უწყება კი საერთოდ არ იყენებდა 
ტენდერებს და მხოლოდ გამარტივებული 
წესით სარგებლობდა. ამ ანგარიშის გარდა 
საჯარო ფინანსების მართვის კუთხით 15 
ანალიტიკური დოკუმენტი გამოვაქვეყნეთ. 
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს“ ანტიკორუფციული 
პროგრამის გუნდის მუშაობა ისევე, 
როგორც გასულ წლებში, 2017 წლის 
განმავლობაშიც ფოკუსირებული იყო 
საქართველოს ანტიკორუფციული 
კანონმდებლობისა და პოლიტიკის 
ანალიზზე, არსებული ხარვეზების 
გამოვლენისა და მათი გამოსწროების 
გზების დასახვის მიზნით. ამავე 
დროს, კორუფციისა და ინტერესთა 
კონფლიქტის შესაძლო შემთხვევების 
შესახებ საზოგადოების ინფორმირება 
ჩვენი საქმიანობის ერთ-ერთი 
ძირითადი მიმართულება იყო.

ანტიკორუფციული ძალისხმევა

ერეკლე ურუშაძე 
პროგრამების მენეჯერი

ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად იყო ჩართული 
იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული ანტიკ-
ორუფციული საბჭოს საქმიანობაში და აწარმოებდა 
ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და 
სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის მონიტორინგს. 
მონიტორინგის ძირითადი მიგნებები საბჭოს 2017 
წლის მარტში წარვუდგინეთ.

ანტიკორუფციული პოლიტიკის მიმართულებით 
ჩვენი საქმიანობის მნიშვნელოვან ელემენტად რჩება 
საქართველოს მიერ შესაბამისი საერთაშორისო 
ვალდებულებების შესრულება. ამ მხრივ აღსანიშნავია 
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაციის (OECD) ანტიკორუფციული ქსელის 
მიერ „სტამბოლის სამოქმედო გეგმის“ ფარგლებში 
შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულებაზე 
დაკვირვება. ისევე, როგორც გასულ წლებში, 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 
2017 წელსაც აღნუსხა ხელისუფლების მიერ ამ მხრივ 
გაწეული საქმიანობა (ასევე ჯერაც შეუსრულებელი 
ვალდებულებები). ჩვენს მიერ მიწოდებული 
ინფორმაცია კვლავაც რჩება საქართველოს 
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ანტიკორუფციული რეფორმების შესახებ OECD-ს ანგარიშების ერთ-ერთ ძირითად 
წყაროდ.

ჩვენი ყურადღების საგანია ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ ევროკავშირთან 
ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის ფარგლებში ნაკისრი 
ვალდებულებების შესრულება ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და ადმინისტრაციული 
რეფორმების სფეროში. 2017 წელს ორჯერ (მარტსა და ოქტომბერში) გვქონდა 
შესაძლებლობა, რომ ევროპის პარლამენტის წევრების წინაშე წარვმდგარიყავით 
და  მათთვის ჩვენი მოსაზრებები და მიგნებები გაგვეზიარებინა ამ თემაზე.

ჩვენი გუნდის მიერ გასული წლის განმავლობაში შესწავლილი კონკრეტული საქმეებიდან 
აღსანიშნავია კორუფციის სავარაუდო შემთხვევა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, 
ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიებისთვის 
მიწის ნაკვეთების გადაცემა თბილისში, და ინტერესთა კონფლიქტისა და კორუფციის 
საფრთხეები თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურსა და ე.წ. ზონალურ საბჭოში. 
ამ უკანასკნელი კვლევის გამოქვეყნებიდან მცირე ხნის შემდეგ, ჩვენი რეკომენაციის 
კვალდაკვალ, თბილისის ახალარჩეულმა მერმა “ზონალური საბჭო” გააუქმა, 
რაც მისასალმებელი ნაბიჯი იყო. გასულ წელს ასევე გამოვაქვეყნეთ დეტალური 
კვლევა სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა 
და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებში არსებულ ხარვეზებზე 
კორუფციის პრევენციის კუთხით.
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ჩვენ 
პარლამენტში

2017 წელი განსაკუთრებით აქტუალური იყო 
საკანონმდებლო პროცესში  ჩართულობის 
თვალსაზრისით. ამ კუთხით გამოვყოფდი 
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქარ-
თველოს” პროდუქტიულ მონაწილეობას 
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 
მუშაობაში, რომლის ფარგლებშიც, ჩვენი 
ორგანიზაციის არაერთი წინადადება იქნა 
გათვალისწინებული კონსტიტუციის ახალ 
რედაქციაში. 

საკონსტიტუციო კომისიამ, მართალია ზო-
გიერთი ჩვენი ინიციატივა არ გაიზიარა, 
თუმცა გაითვალისწინა “საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველოს” რიგი 
მნიშვნელოვანი წინადადებები - კონსტიტუციაში 
ასახა ქვეყნის ევრო-ატლანტიკური კურსი, 
ასევე,  გამარტივდა პარლამენტის დროებით 
საგამოძიებო კომისიის შექმნის პროცედურა და 
დადგინდა პრემიერ-მინისტრის ვალდებულება 
ყოველწლიური მოხსენებით წარსდგეს 
პარლამენტის წინაშე. 

ლიკა საჯაია 
პროგრამების მენეჯერი
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პარლამენტმა მოიწონა ჩვენი საკანონმდებ-
ლო წინადადება,  რომელიც გულისხმობს 
რუსული პროპაგანდის აკრძალვას 
წინასაარჩევნო რეკლამაში. იურიდიულ 
საკითხთა კომიტეტმა ამ წინადადების 
საფუძველზე შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც  
შესაბამის საკანონდებლო ინიციატივაზე 
მუშაობს. 

2017 წლის განმავლობაში მომზადებულ 
ანგარიშებს შორის გამოვყოფდი ორ მსხვილ 
კვლევას, რომელთაც როგორც ადრესატების, 
ისე საზოგადოების მხრიდან ფართო 
რეზონანსი მოჰყვა: 

ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების წინ 
შევაფასეთ თბილისის მეხუთე მოწვევის 
საკრებულოს საქმიანობა და მომავალ საკრე-
ბულოს მზა რეკომენდაციები დავახვედრეთ 
წინაბორბედების მუშაობაში გამოვლენილი 
ხარვეზების გამოსასწორებლად; 
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გამოვიკვლიეთ მეცხრე მოწვევის პარლა-
მენტის წევრთა ბიზნესთან კავშირები და 
არადეკლარირებული ქონება. 

დეპუტატების ბიზნესკავშირებზე გასაჯარო-
ებული კვლევის საფუძველზე, საჯარო 
სამსახურის ბიურომ პარლამენტის 54 წევრის 
დეკლარაციების მონიტორინგი დაიწყო. 
ამასთანავე, 9 დეპუტატიდან, რომელთა 
შეუთავსებელ საქმიანობაზეც ჩვენ ანგარიშში 
მივუთითეთ, პარლამენტის 7-მა წევრმა 
არსებული პრობლემა გამოასწორა. 

ანგარიშებთან ერთად პერიოდულად 
ვაფასებდით მნიშვნელოვან საკანონმდებლო 
ინიციატივებსა და მოვლენებს, რომლებიც 
პარლამენტის საქმიანობასთან იყო 
დაკავშირებული. ამ მიმართულებით განცხა-
დების, ინიციატივის, ანალიზის სახით 20-
მდე პუბლიკაცია გამოვაქვეყნეთ. მათ შორის 
იყო კრიტიკული შეფასებები მთავრობის 

საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან 
დაზვერვის სამსახურის გაერთიანებას 
და ე.წ. “ოდეერის” ინსტიტუტის სრულად 
აღდგენას ეხებოდა - ჩვენი და პარტნიორი 
ორგანიზაციების აქტიური წინააღმდეგობის 
ფონზე მთავრობამ ამ განზრახვაზე უარი თქვა 
და ინიციატივა უკან გაიწვია. 

ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს ასევე 
თანამშრომლობის ფორმატი პარლამენტის 
მაჟორიტარ წევრთა ბიუროებთან. ამ 
მხრივ წარმატებული იყო ბიუროების 
თანამშრომლებისათვის ჩატარებული ოთხი 
ტრენინგი, რომლებიც საპარლამენტო 
კონტროლის განხორციელებას და 
პარლამენტის მაჟორიტარი ბიუროების 
საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმებს 
ეხებოდა.
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2017 წელს საქართველო ღია მმართველობის 
პარტნიორობის (OGP) თავმჯდომარე ქვეყანა 
გახდა, რაც ძირითადად განპიროპებული 
იყო როგორც  სამოქალაქო საზოგადოების 
აქტიური ჩართულობით, ასევე  OGP-ის 
პრინციპების დანერგვით საქართველოს 
საკანონმდებლო ორგანოსა და თბილისის 
მერიაში. 
 
ღია მმართველობის პარტნიორობის 
მნიშვნელობიდან გამომდინარე, 2017 
წელს “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველო” განსაკუთრებით აქტიურად 
მუშაობდა როგორც სამთავრობო 
სტრუქტურებთან, ასევე თბილისის მერიასა 

და საქართველოს პარლამენტთან OGP-ის 
პრინციპების დანერგვისა და მონიტორინგის 
მიმართულებით. 
 
2017 წელს “საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველომ” გამოაქვეყნა „საქართველოს 
ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის 
მონიტორინგის“ ანგარიში, რომლითაც 
შეფასდა საქართველოს პარლამენტის მიერ 
OGP-ის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულების 
შესრულების ხარისხი. აღსანიშნავია, 
რომ სამოქმედო გეგმის 18 ვალდებულე-
ბიდან 6 ვალდებულება “საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველოს” ინიცია-
ტივით იყო წარმოდგენილი.  

ღია მმართველობის 
პარტნიორობა (OGP)
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“ ღია პარლამენტის 2017 სამოქმედო გეგმის 
ფარგლებში აქტიურად ლობირებდა პარლამენტის ეთიკის კოდექსის მიღებას, რათა მსგავსი 
დაპირისპირებები აღიკვეთოს სამომავლოდ.

“საერთაშორისო გამჭვირ-
ვალობა - საქართველოს” 
ორგანიზებით ასევე ჩატარ-
და რამდენიმე შეხვედრა 
საქართველოს OGP-ის 
თავმჯდომარეობის შესახებ 
სამოქალაქო საზო-გადოების 
წევრებთან. ამ შეხვედრების 
მეშვეობით სამოქალაქო 
სექტორისგან მოვისმინეთ 
OGP-თან დაკავშირებული 
საინტერესო მოსაზრებები და 
შენიშვ-ნები, ასევე განვიხი-
ლეთ ის მიმართულებები, 
რომელიც აუცილებლად 
უნდა გაითვალისწინოს 
მთავრობამ OGP-ის ახალ 
სამოქმედო გეგმაში.
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მართლმსაჯულების სისტემა

გია გვილავა 
პროგრამების მენეჯერი

ჩვენი გუნდის საქმიანობის პრიორიტეტს 
2017 წელს კვლავ სასამართლო სისტემის 
დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობისა და 
მისი ეფექტიანობის ზრდა წარმოადგენდა. 
წლის მანძილზე ჩვენი აქტივობები მოიცავდა 
როგორც მონიტორინგის განხორციელებას და 
სისტემაში არსებული უმწვავესი პრობლემების 
გამოაშკარავებას, ასევე ხელისუფლებისთვის 
კონკრეტული ინსტიტუციური რეფორმების 
ინიციატივების შეთავაზებას. 

2017 წელს ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციებმა 
„კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისთვის”  თავმჯდომარედ 
აგვირჩიეს მაშინ, როცა განსაკუთრებით მწვავედ 
დადგა მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და 
სასამართლო სისტემაში აზრთა პლურალიზმის 
პრობლემები. 
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კოალიციურ რეჟიმში აქტიურად 
ვცდილობდით სისტემის შიგნით, 
მისი ადმინისტრირების კუთხით 
არსებული მანკიერი მეთოდებისა 
და არაფორმალური გავლენების 
შესახებ მაქსიმალურად მეტი ხარვეზი 
გამოგვეაშკარავებინა. ამ კუთხით 
ბოლო 5 წლის მანძილზე სასამართლო 
სისტემის მდგომარეობის შეფასების 
ყველაზე მასშტაბური კვლევა 
განხორციელდა, რომელიც პარტნიორ 
ორგანიზაციებთან ერთად მოვამზადეთ.
 
გარდა ამისა, მთელი წლის მანძილზე 
ინტენსიურად ვაკვირდებოდით 
სასამართლო სისტემის ფუნქციონირებას 
და რეგულარულად ვაქვეყნებდით 
ინფორმაციას, შეფასებებსა და 
განცხადებებს სხვადასხვა მწვავე 
საკითხზე, მონაწილეობას ვიღებთ 
პარლამენტში მიმდინარე საკომიტეტო 
განხილვებში, მართლმსაჯულების 
სისტემის რეფორმის პრაქტიკულად 
ყველა ინიციატივაზე წარვადგინეთ 
ჩვენი რეკომენდაციები და მოსაზრებები.
 
2017 წელს ახალმა შემაშფოთებელმა 
ტენდენციამ იჩინა თავი. კერძოდ, ბიზნეს 
გაერთიანებები, ზოგიერთი ადვოკატი 
და სასამართლო ხელისუფლებასთან 
სხვადასხვა ფორმით დაკავშირებული 
პირები აქტიურად საუბრობდნენ 
სასამართლო სისტემაში კორუფციის 
ნიშნების გაჩენის შესახებ. კონკრე-
ტული ფაქტების გამოვლენა არ 
მომხდარა, თუმცა სასამართლო 
სისტემის მნიშვნელობიდან და მისი 
სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, 
ამგვარი ინფორმაციის მასიურად 
გავრცელებამ შესაძლოა გამო-
უსწორებელი ზიანი მიაყენოს ამ 
უმნიშვნელოვანეს ინსტიტუტს. 

ამ კუთხით ჩვენ რამდენიმე საქმე 
შევისწავლეთ, სადაც ცალსახად 
გამოიკვეთა მოსამართლეთა მიერ 
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სამოქალაქო საქმეებზე მი-
ღებული გადაწყვეტილებებისა 
თუ განჩინებების დაუსაბუთებ-
ლობის პრობლემა. მაგალითად 
ჩვენმა ორგანიზაციამ შეისწავლა 
„ჯორჯიან მანგანეზის”, „ფილიპ 
მორისის” და „ტრანსკავკაზ 
კრისტალის” საქმეები, სადაც 
ლეგიტიმური კითხვები გააჩ-
ინა სასამართლოს მიერ 
მიღებულმა დაუსაბუთებელმა 
გადაწყვეტილებებმა და საქმეთა 
ირგვლივ წარმოქმნილმა 
სხვა საეჭვო გარემოებებმა. 
სამწუხაროდ ასეთი ტიპის 
პრობლემები პირდაპირ წარ-
მოქმნის კორუფციის არსებობის 
ეჭვებს. ცალსახად გამოიკვე-
თა სისტემური სისუსტეები, 
რომლებიც ეფექტურად წინ 
ვერ აღუდგებიან კორუფციას 
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და ვერც მისი გამოვლენის შესაძლებლობებს ქმნიან. შესაბამისად,  ჩვენი ორგანიზაცია 
აქტიურად გააგრძელებს სასამართლოს სისტემის ამ კუთხით მონიტორინგს და საზოგადოების 
ინფორმირებას.  

2017 წლის მანძილზე ჩვენი ორგანიზაციის ადვოკატირებისა და სამართლებრივი დახმარების 
ცენტრის იურისტებმა 1800-ზე მეტ ადამიანს გაუწიეს უფასო იურიდიული კონსულტაცია, 
სასამართლოში აწარმოეს 140-ზე მეტი დავა, საიდანაც 74 დავა წარმატებით დაასრულეს. 
ჩვენი იურისტების მიერ მოგებული საქმეების შედეგად საჯარო უწყებების მიერ უკანონოდ 
გათავისუფლებული პირებისთვის კომპენსაციის სახით 568 650 ლარის გადახდა დაეკისრა 
სახელმწიფოს, 51 000 კვ. მ. მიწა კი მოქალაქეებს დაუბრუნდათ კანონიერ საკუთრებაში.
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2017 წელს ჩემი ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე იყო დავით ცირამუა ვეტერანთა 
საქმეების სახელმწიფო სამსახურის წინააღმდეგ და დავით ცინცაძე  საქართველოს 
სასაზღვრო პოლიციის წინააღმდეგ. 

დავით ცირამუა 2014 წლის 16 მაისს გაანთავისუფლეს სამსახურიდან. პირველ ჯერზე, სამივე 
ინსტანციის სასამართლოს მისი განთავისუფლება უკანონოდ ცნო და  სამსახურს საკითხის 
თავიდან შესწავალა დაავალა. ამის მიუხედავად, ვეტერანთა დეპარტამენტმა ახალი 
ბრძანება გამოსცა, სადაც გათავისუფლების კანონიერება კიდევ ერთხელ დაადასტურა. 
ახალი ბრძანებაც თბილისის საქალაქო სასამართლოში გავასაჩივრეთ, რომელმაც 
დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა და ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურს 
ცირამუას სამსახურში აღდგენა და განაცდურის (დაახლოებით 110 000 ლარი) სრულად 
ანაზღაურება დაავალა. ეს გადაწყვეტილება თბილისის სააპელაციო სასამართლომაც 
ძალაში დატოვა.

დავით ცინცაძის შემთხვევაც მის სამსახურიდან დათხოვნას უკავშირდება. მოვითხოვეთ 
განაცდური მისი განთავისუფლებიდან აღდგენამდე, რადგან სასაზღვრო პოლიციიდან 
დათხოვნა უკანონოდ იქნა ცნობილი, თუმცა მას მხოლოდ 3 თვის კომპენსაცია ჰქონდა 
მიღებული. ეს საქმე დაეყრდნო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 
31 ივლისის გადაწყვეტილებას და ჯერ თბილისის საქალაქო სასამართლომ, ხოლო შემდეგ 
თბილისის სააპელაციო სასამართლო სრულად მიაკუთვნა განაცდური ხელფასი -  44 440 
ლარი, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან უკანონო განთავისუფლებით მიყენებული ზიანი.

მოგებული საქმეები - უფასო 
იურიდიული დახმარება

თეო ზაქარაშვილი
იურისტი

დავით ცირამუას და დავით ცინცაძის საქმეები 
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მაგდა ჯიმშელეიშვილი
იურისტი

ჩვენი ბენეფიციარი, მახარე მერებაშვილი, “საერთაშორიოს გამჭვირვალობა-
საქართველოს” სამართლებრივი დახმარების ცენტრის ჩართულობით, 
2015 წლიდან აწარმოებდა დავას სასამართლოში იუსტიციის სამინისტროს 
სსიპ “დანაშაულის პრევენციის ცენტრის წინააღმდეგ”. დავის არსი მახარე 
მერებაშვილის სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებას შეეხებოდა. 

მახარე მერებაშვილი 2012 წლიდან კონკურსის წესით დასაქმდა სსიპ დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრში. 2014 წელს კი იგი ასევე კონკურსის წესით დაინიშნა ერთ-
ერთი სამმართველოს უფროსის პოზიციაზე.  თუმცა 2015 წლის თებერვალში 
მახარე მერებაშვილი გაათავისუფლეს დაკავებულ თანამდებობასთან მისი 
კვალიფიკაციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობის მოტივით.   

თუმცა, “დანაშაულის პრევენციის ცენტრის” მხრიდან წარმოდგენილი არც ერთი 
მტკიცებულება არ შეესაბამებოდა მის ბრალდებებსა და პრეტენზიებს მახარე 
მერებაშვილის მიმართ მაშინ, როცა თავად ჩვენმა კლიენტმა  საქმეზე არაერთი 
მტკიცებულება წარადგინა, რომელიც სრულად აქარწყლებდა ცენტრის მხრიდან 
წარმოდგენილ ბრალდებებს
.
სასამართლომ სრულად გაიზიარა ჩვენი არგუმენტაცია მახარე მერებაშვილის 
უკანონოდ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და დაუსაბუთებლად მიიჩნია 
იუსტიციის სამინისტროს სსიპ “დანაშაულის პრევენციის ცენტრის” მხრიდან 
მსგავსი დამოკიდებულება მის უწყებაში დასაქმებულ პირთა მიმართ. შესაბამისად, 
სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად, მახარე მერებაშვილი უკანონოდ 
და დაუსაბუთებლად გათავისუფლდა დაკავებული თანამდებობიდან და მას 28 
000 ლარის ოდენობისკონპენსაცია გადაეცა.

მახარე მერებაშვილის საქმე
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ანა ბერძენიშვილი
იურისტი

2017 წელს ჩემთვის ყველაზე გამორჩეული და პრეცედენტული ემზარ აბაშიძის 
საქმეა, რომელიც უკვე 6 წელზე მეტია ჩვენი ბენეფიციარია. 

მას, 1994 წელს გონიოს კოოპერაციული მეურნეობის რწმუნებულთა კრებამ 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი გამოუყო, რომელიც 10 
წელზე მეტია, არაერთი მცდელობის მიუხედავად, ვერ დაირეგისტრირა, რადგან 
საჯარო რეესტრისგან  სხვადასხვა საფუძვლით უარს იღებდა მისი თხოვნის 
დაკმაყოფილებაზე. 

ბოლოს ბატონმა ემზარმა, 2016 წელს ჩვენი დახმარებით მიმართა საჯარო 
რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, რომელმაც დოკუმენტი დასადასტურებლად 
ბათუმის მერიას გადაუგზავნა, თუმცა მუნიციპალიტეტმა იმ მოტივით თქვა უარი, 
რომ ეს მის კომპეტენციაში არ შედიოდა. ეს გადაწყვეტილება კი ჩვენ უკვე ბათუმის 
საქალაქო სასამართლოში გავასაჩივრეთ, რომელმაც მერიას დოკუმენტის 
დადასტურებაზე მსჯელობა დაავალა.  

სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ბათუმის მერიამ გადაწყვეტილების 
მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო. ვფიქრობთ, აღნიშნული 
გადაწყვეტილება  იმის საფუძველი გახდება, რომ მერიამ უარი აღარ უთხრას 
მოქალაქეებს მართლზომიერი დოკუმენტების დადასტურება-დადგენაზე და  
მიწის რეგისტრაციის საშუალება მისცეს.

ემზარ აბაშიძის საქმე
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ლელა მოწონელიძე
იურისტი

ნელი წურწუმია 1998 წლიდან  მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე  იყო ანაკლიაში. მან 
2015 წელს განცხადებით მიმართა საჯარო რეესტრს და მოითხოვა სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საზღვრებისა და ფართობის დაზუსტება. 
საჯარო რეესტრმა უარი უთხრა დაზუსტებაზე, ვინაიდან  სახელმწიფოს საკუთრებაში 
არსებულ მიწის ნაკვეთთან ზედდებაში აღმოჩნდა.

ნელი წურწუმიამ დახმარებისთვის “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოს” მომართა. ჩვენმა იურისტმა ლელა მოწონელიძემ მოამზადა 
სარჩელი საქართველოს  ეკონომიკის სამინისტროსა და საჯარო რეესტრის 
წინააღმდეგ. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ დააკმაყოფილა მოთხოვნა და  
სადაო მიწის ნაკვეთზე  სახელმწიფოს საკუთრების უფლების რეგისტრაცია გააუქმა. 
აღნიშნული გადაწყვეტილება მოწინააღმდეგე მხარემ გაასაჩივრა სააპელაციო 
წესით, მაგრამ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ არ გაითვალისწინა 
წარდგენილი არგუმენტები და ძალაში დატოვა რაიონული სასამართლოს 
გადაწყვეტილება ნელი წურწუმიას სასარგებლოდ.

ნელი წურწუმიას საქმე
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ნატო გოგიაშვილი
იურისტი

ნონა ბაბუაძემ 2017 წელს ზესტაფონის რესურსცენტრის მთავარი სპეციალისტის 
თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა. მან ყველა 
ეტაპი წარმატებით გაიარა, მათ შორის გასაუბრების ეტაპზეც საკონკურსო 
კომისიის წევრთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა მის კანდიდატურას, თუმცა 
რესურსცენტრის უფროსმა არ გაითვალისწინა კომისიის წევრების მოსაზრებები 
და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით რესურსცენტრის მთავარ სპეციალისტად 
სხვა პირი დანიშნა.

ნონა ბაბუაძემ დახმარებისთვის “საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს” 
ქუთაისის ოფისს მომართა. საქმის მასალების შესწავლის შემდეგ, ჩვენი იურისტის 
ნატო გოგიაშვილის დახმარებით, ნონა ბაბუაძემ სასამართლო პროცესი მოიგო 
და ზესტაფონის საგანმანათლებლო რესურსცენტრს მისი მთავარ სპეციალისტად 
დანიშვნის შესახებ ბრძანების გამოცემა და სასამართლო გადაწყვეტილების 
აღსრულებამდე შესაბამისი თანამდებობრივი სარგოს ანაზღაურება დაევალა.

ნონა ბაბუაძის საქმე
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ნინო სიორიძე
იურისტი

გელა შაბურიშვილის ადმინისტრაციული დავა საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტოს, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს და აჭარის ა.რ. 
ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ საკუთრების უფლების რეგისტრაციისთვის 
2011 წლიდან დაიწყო.
 
სადავო მიწა გელა შაბურიშვილმა კერძო მესაკუთრისაგან გამოისყიდა, 
თუმცა საკუთრების უფლების რეგისტრაციის დასრულებამდე, გამყიდველზე 
განხორციელებული იძულების გზით მიწა სახელმწიფოს საკუთრებაში უკანონოდ 
დარეგისტრირდა. 

გელა შაბურიშვილმა მიმართა სასამართლოს და მოითხოვა საკუთრების უფლების 
რეგისტრაცია მის მიერ შეძენილ მიწის ნაკვეთზე. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 
სარჩელი არ დააკმაყოფილა, თუმცა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ახალი 
გადაწყვეტილებით ბათილად ცნო სადავო მიწაზე სახელმწიფო საკუთრების 
რეგისტრაციის შესახებ საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილება და დაავალა რეესტრს 
გელა შაბურიშვილთან გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე 
დაწყებული რეგისტრაციის განახლება.

გელა შაბურიშვილის საქმე
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ქეთი როგავა
იურისტი

მაია ღამბაშიძე ლაგოდეხის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში 25 წლის განმავლობაში 
მუშაობდა. ის 2017 წლის თებერვალში გაათავისუფლეს. დამსაქმებელმა 
საკუთარი გადაწყვეტილება რეორგანიზაციით და შტატების ოპტიმიზაციით 
დაასაბუთა. შტატების ოპტიმიზაცია კი, მათი მითითებით, გამოწვეული იყო 
სახელფასო ფონდის შემცირებით.

ჩვენი იურისტი ქეთი როგავა ქალბატონი მაიას უფლებებს გურჯაანის რაიონულ 
სასამართლოში იცავდა 

საქმის განხილვისასა მოპასუხემ ვერ წარმოადგინა სახელფასო ფონდის 
შემცირების დამადასტურებელი მტკიცებულებები. დადასტურდა სრულიად 
საწინააღმდეგო გარემოება, კერძოდ, სასამართლომ დაადგინა, რომ  ა(ა)
იპ ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ტურიზმის განვითარების 
ცენტრის“ 2017 წლის ბიუჯეტის შემცირება არ შეხებია ცენტრის თანამშრომლების 
სახელფასო ფონდს. პირიქით, 2016 წლის ბიუჯეტთან შედარებით, მისი ოდენობა 
18 837 ლარით იყო გაზრდილი. 

შესაბამისად, სასამართლომ ქალბატონი მაიას გათავისუფლება უკანონოდ 
მიიჩნია და დამსაქმებელს მისი გათავისუფლების ბათილად ცნობა, სამსახურში 
აღდგენა და 4 450 ლარის ოდენობით განაცდურის ანაზღაურება დაავალა. 

მაია ღამბაშიძის საქმე
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2017 წლის განმავლობაში ჩვენმა 
იურისტებმა 75 საქმე მოიგეს

კომპენსაციის სახით უკანონოდ 
განთავისუფლებული მოხელეებისათვის
ბიუჯეტიდან გადასახდელმა თანხამ 
შეადგინა 568 650 ლარი

მოქალაქეებს საკუთრებაში დავუბრუნეთ 
51 000 მ2 მიწის ნაკვეთები

მახარე მექვაბიშვილი

ლაშა კილაბერია

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” ჩემი და 
ყველა უსამართლოდ გათავისუფლებული საჯარო მოხელის 
მეგობარია”.

“არ დაიხიოთ უკან თქვენი უფლებების დასაცავად - 
მთავარია, მოხვიდეთ აქ - “საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველოში” და თქვენ აუცილებლად დაგეხმარებიან”.
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მედია გარემო

2017 წელს მედიის თემა საქართველოში 
კვლავ აქტუალური იყო. შესაბამისად, 
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოს” მედიის გუნდი მუშაობდა, 
რათა მოსახლეობისათვის, ადგილობრივი 
და საერთაშორისო პარტნიორებისათვის 
ოპერატიულად მიეწოდებინა ინფორმაცია და 
შესაბამისი შეფასებები მედიაში მიმდინარე 
პროცესებთან დაკავშირებით. აქტუალურ 
თემებს შორის დომინირებდა “რუსთავი2”-ს 
მფლობელობასთან დაკავშირებული 
სასამართლო დავა და ახალი მენეჯმენტის 
მმართველობის პირობებში საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის ირგვლივ განვითარებული 
მოვლენები.

უკვე მეორე წელია “საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა-საქართველოს” მედია 
გუნდი ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
(USAID) ფინანსური მხარდაჭერით 
ახორციელებს პროექტს - „მედია 
გარემოს გაძლიერება და მონიტორინგი”. 
პროექტის ფარგლებში „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო“ ორ 
ძირითად მიზანს ისახავს:

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

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

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველო” მთელი წლის განმავლობაში 
აკვირდებოდა საზოგადოებრივ მაუწყებელსა 
და მარეგულირებელ კომისიაში მიმდინარე 
პროცესებს და პერიოდულად საკუთარ 
შეფასებებს აქვეყნებდა.  განსაკუთრებით 
მწვავედ დღის წესრიგში საზოგადოებრივ 
მაუწყებელში არსებული პრობლემები 
იდგა, სადაც დირექტორად მთავრობასთან 
დაახლოებული პირი აირჩიეს. ახალი 
მენეჯმენტის მიერ ჩატარდა მთელი რიგი 
საეჭვო ტენდერები, კითხვები გაჩნდა საკადრო 
პოლიტიკასთან მიმართებით და მენეჯმენტის 
მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო 
ცვლილებებით გაიზარდა მაუწყებელში 
კორუფციის რისკები და მნიშვნელოვანი 
ზიანი მიადგა გამჭვირვალობის პრინციპს. 
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2017 წლის ბოლოს მედიის გუნდმა 
გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც შევაფასეთ 
საზოგადოებრივ მაუწყებელსა და 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის 
ტელევიზიასა და რადიოში ახალი მენეჯმენტის 
ერთწლიანი მმართველობა, გამოვკვეთეთ 
ინსტიტუციური პრობლემები და შესაბამისი 
რეკომენდაციებიც წარვადგინეთ. 

მედია გუნდის კვლევის საფუძველზე 
დადგინდა ასევე, რომ კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისიის მოქმედი თავმჯდომარე 
ვერ აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ 
საგანმანათლებლო საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნებს.

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-სა-
ქართველომ” შეისწავლა სარეკლამო ბაზარი 
და გამოაქვეყნა უკვე ტრადიციად ქცეული 
ყოველწლიური ანგარიში სარეკლამო ბაზრის 
ტენდენციების შესახებ. მსგავსი კვლევები 
უმნიშვნელოვანესია, რადგან თავისუფალი 
სარეკლამო ბაზარი დამოუკიდებელი 
მედიის განვითარებისთვის აუცილებელი 
წინაპირობაა.

ორგანიზაციამ 2017 წელსაც წარმატებით 
ითანამშრომლა საერთაშორისო კვლევისა 
და გაცვლების საბჭოსთან (IREX Geor-
gia). პროექტის ფარგლებში ჩვენმა გუნდმა 
12 რეგიონული მედიასაშუალების 58 
ჟურნალისტს ჩაუტარა ტრენინგები ღია 
მონაცემების ბაზების შესახებ და მომზადდა 
3 ვიდეობლოგი. ჩვენ ადგილობრივი 
არჩევნების წინ რეგიონული მედიის 19 
ჟურნალისტს ჩავუტარეთ ტრენინგი, რაც 
მათ წინასაარჩევნო პერიოდის გაშუქებაში 
დაეხმარა. 

2017 წლის განმავლობაში მედიის გუნდმა, 
იურისტ კოლეგებთან ერთად, 70-ზე მეტი 
კონსულტაცია გაუწია თბილისისა და 
რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტებს.
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“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს” ბათუმის, ქუთაისის და 
ზუგდიდის რეგიონული ოფისებისთვის 
2017 წელი გამორჩეული იყო მოქალაქეთა 
პრობლემების ადვოკატირებისა და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების ეფექტიანი მონიტორინგის 
თვალსაზრისით. ასევე მეტი დრო დავუთმეთ 
ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან ბრძოლას, 
ახალგაზრდებთან მუშაობას და ლექცია-
ტრენინგებს სამოქალაქო აქტივიზმზე. 

ყოველწლიურად ჩვენი უფასო იურიდიული 
დახმარების ცენტრებს ქუთაისში, ზუგდიდსა 
და ბათუმში სულ უფრო მეტი მოქალაქე 
აკითხავს - საამისო საჭიროება საკუთრების 
უფლების დაცვის, სახელმწიფო და 
მუნიციპალური ორგანოებიდან არასათანადო 
დამოკიდებულების და სხვა მიზეზების 
გამო დგება. გავიმარჯვეთ გონიოში მიწის 
ნაკვეთების საკუთრებასთან დაკავშირებულ 
მრავალწლიან დავაში - 28  მოქალაქემ 
საკუთრების უფლება აღიდგინა. 

2017 წელს ადგილობრივი თვითმმართვე-
ლობების კონტროლის თვალსაზრისით 
ბევრი ნაბიჯი გადავდგით - საეჭვო 
ტენდერების, თანამდებობის პირების 
ქონებრივი დეკლარაციების, მუნიციპალური 
ვებგვერდების, მუნიციპალური და 
ავტონომიური ქონების გასხვისების 
შემთხვევების, ადგილობრივ პოლიტიკურ 
დონეზე ქალთა წარმომადგენლობის და 
სხვა საკითხების შესწავლისა და კრიტიკული 
შეფასება/რეკომენდაციების მთავარი 
მიზანი არა მუნიციპალური ბიუროკრატიის 
კრიტიკა, არამედ საჯარო მოსამსახურეთა და 
გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა დახმარებაა, 
უკეთ მართონ ქალაქი და სოფელი. 

2017 წელი რეგიონული ოფისებისთვის 
იმითაც იყო განსაკუთრებული, რომ 
პირველად მოვამზადეთ აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 4 წლის 
მუშაობის, ასევე ქუთაისისა და ზუგდიდის 
საკრებულოების 3 წლიანი საქმიანობის 
შეფასების შესახებ ანგარიშები. 

აქტიურობა რეგიონებში



34 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

2017 წელს მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა 
თვითმმართველობის რეფორმას, რადგან 
თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა 12-
დან ისევ 5-მდე შემცირდა - ჩვენ ეს პროცესი 
არგუმენტირებულად გავაკრიტიკეთ, როგორც 
დეცენტრალიზაციის საწინააღმდეგო 
სვლა.  ასევე, დღემდე მოუგვარებელ 
პრობლემად რჩება ადგილობრივი 
თვითმმართველობებისთვის სასოფლო-
სამეურნეო მიწის დანიშნულების მიწების 
გადაცემა -  ეს და სხვა მსგავსი საკითხები, 
რომლებზეც 2017 წელს პერიოდულად 
ყურადღებას ვამახვილებდით, აფერხებს 
მუნიციპალიტეტებისთვის მეტი სამოქმედო 
სივრცისა და ბერკეტების გადაცემას. იმედი 
გვაქვს, რომ მიდგომები აუცილებლად 
შეიცვლება.

ცხადია, თანამოაზრეებს ჩვენც ვეძებთ. 
ვეძებთ უნივერსიტეტებში, ზოგად 
თუ პროფესიულ საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში, რომელთაც ხშირად 
ვსტუმრობთ. განსაკუთრებით აღვნიშნავდით 
ამერიკული საბჭოების მომავალ ლიდერთა 
გაცვლის პროგრამის (FLEX) შესახებ 
საინფორმაციო შეხვედრებს აჭარის 

სოფლებში, სადაც ჩვენი ორგანიზებით, 
უშუალოდ პროგრამის 2016 წლის 
გამარჯვებულებმა თანატოლებს პროგრამით 
მიღებული გამოცდილება და ამერიკული 
შთაბეჭდილებები გაუზიარეს. ასევე, 2017 
წელს ათეულობით ასეთი შეხვედრა-
დისკუსია გავმართეთ ზუგდიდში, ქუთაისში, 
ბათუმში, ქობულეთში, ქედაში, ხულოში. 
ევროპული ინტეგრაცია, კორუფციასთან 
ბრძოლა, საჯარო მმართველობა და 
გამჭვირვალობა, საჯარო სამსახურში 
დისკრიმინაციის აღმოფხვრა, ადგილობრივ 
პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის 
წახალისება, დემოკრატიის ისტორია, 
ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება, 
- ეს მცირე ჩამონათვალია იმ თემებისა, 
რომლებზეც გასულ წელს ზუგდიდის შოთა 
მესხიას, ბათუმის რუსთაველისა და ქუთაისის 
წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტებში, 
ბათუმის საზღვაო აკადემიასა და ხელოვნების 
ინსტიტუტში, ბათუმის “თავისუფალ 
ჟურნალისტთა სახლში”, ბათუმის საჯარო 
ბიბლიოთეკის ამერიკულ კუთხეში, USAID-ის 
მიერ ჩამოყალიბებულ დემოკრატიული 
ჩართულობის ცენტრებში ვისაუბრეთ. 
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რასაკვირველია, რეგიონული მედიის მხარდაჭერის გარეშე ძალიან გართულდებოდა 
მოქალაქეთა ფართო აუდიტორიამდე მიღწევა და ჩვენი სერვისების შესახებ ინფორმაციის 
გავრცელება. მედიაორგანიზაციები: “ლაივპრესი”, ჟურნალი “ბათუმელები”, საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო, “სამხრეთის კარიბჭე”, “ქუთაისი პოსტი”, 
რადიოები “ძველი ქალაქი” და “ათინათი”, “ტვ 25”, ნაციონალური მაუწყებლების, რადიო 
“თავისუფლების” და სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოს რეგიონული ბიუროები, გაზეთი 
“აჭარა P.S”, “ფაქტჩეკი”, “რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია” ყოველთვის დიდი ინტერესით 
აშუქებენ ჩვენი ორგანიზაციის რეგიონული ოფისების კვლევებს, ანგარიშებს, ბლოგებს, 
განცხადებებს - ცხადია, მიზანი საერთო გვაქვს - ხელისუფლების კონტროლით მივაღწიოთ 
უკეთეს მმართველობას და სახელმწიფო ორგანოთა ანგარიშვალდებულების ამაღლებას. 
2017 წელს რეგიონული ოფისების მიერ გამოქვეყნებული 30-ზე მეტი ბლოგის, ანგარიშის, 
განცხადების, გამართული 13 დისკუსიის, ჩატარებული 9 ტრენინგისა და 40-მდე გადაწყვეტილი 
ადგილობრივი პრობლემის მიღმა, ცხადია, ჩვენი თანამშრომლების ასეულობით სამუშაო 
საათი მოიაზრება. ჩვენ 2018 და შემდგომ წლებშიც მზად ვართ, ვემსახუროთ საზოგადოებას 
კეთილსინდისიერებითა და პროფესიონალიზმის მაღალი ხარისხით. 
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#ძალაევროპაშია

2017 წლის გაზაფხულიდან „საერთაშო-
რისო გამჭვირვალობა-საქართველომ“ 
“აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 
ინსტიტუტის” მხარდაჭერითა და US-
AID-ის ფინანსური დახმარებით დაიწყო 
კამპანია #ძალაევროპაშია, რომლის 
მიზანიც ანტი-დასავლურ პროპაგანდასთან 
გამკლავება და იმ სიკეთეების წარმოჩენა 
იყო, რაც ქვეყნისთვის ევროკავშირთან 
და ნატოსთან დაახლოებას მოაქვს. ამ 
პროექტში აქტიურად იყვნენ ჩართულები 
ჩვენი პარტნიორები კოალიციიდან 
ევრო-ატლანტიკური საქართველოსთვის. 
ასევე გაფორმდა თანამშრომლობის 
მემორანდუმი საინფორმაციო ცენტრთან 
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. 

მოსახლეობასთან 20-ზე მეტი შეხვედრა
აჭარის, იმერეთისა და სამეგრელოს 
რეგიონების სოფლების მაცხოვრებლებ-
თან, ასევე ახალგაზრდულ ჯგუფებთან 
გავმართეთ, რაც ასევე აქტიურად შუქდე-
ბოდა მედიის მიერ. ჩვენი ორგანიზაციის 
წარმომადგენლები, პარტნიორებთან 
ერთად, ადგილობრივ მოსახლეობას 
ინტერაქტიულ რეჟიმში უზიარებდ-
ნენ მოსაზრებებს, თუ რატომ არის 
საქართველოს ევროპული და ევრო-
ატლანტიკური ინტეგრაცია უალტერნა-
ტივო გზა ქვეყნის კეთილდღეობისთვის 
და განვითარებისთვის, პასუხობდნენ მათ 
შეკითხვებს და არგუმენტებით უფანტავდნენ 
იმ ცრუ წარმოდგენებს, რომელიც რუსული 
ე.წ. რბილი ძალის მოქმედების შედეგად 
არის გავრცელებული.  ნათლად გამოჩნდა, 
რომ რუსული პროპაგანდის დაძლევისთვის 
კიდევ უფრო მეტი გააქტიურებაა საჭირო.  
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შეხვედრებთან ერთად, პროექტის ფარგლებში 30 ინფოგრაფიკი, რვა კარიკატურული ჩანახატი 
და 15 ვიდეო რგოლი მოვამზადეთ იმის შესახებ, თუ რა კონკრეტულ შესაძლებლობებს 
სთავაზობს ევროკავშირი ჩვენს მოქალაქეებს როგორც უვიზო მიმოსვლის, ისე განათლების, 
სოფლის მეურნეობის, მართლმსაჯულების სისტემის გაჯანსაღების, გარემოს დაცვის და 
ზოგადად, დემოკრატიის განვითარების ხელშეწყობის კუთხით.

#უვიზომიმოსვლა

#უზრუნველისიბერე

#თავისუფალივაჭრობა

#მავთულხლართებიჯართში

#პროგრესსვერშეაჩერებ

#ხარისხიანიგანათლება
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ეს თემები და რუსული პროპაგანდის პრობლემატიკა იყო განხილვის საგანი ქუთაისში, ბათუმსა 
და ზუგდიდში ადგილობრივ ტაქსის მძღოლებთან „საუბრებში ევროპაზე“ - ამ ვიდეოებმა 
ჩვენი ფეისბუქ მეგობრების დიდი ინტერესი გამოიწვია.  
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, როგორც წესი,  წელიწადში ოთხჯერ 
აცხადებს 3 სტაჟირების თვიან პროგრამას სტუდენტებისთვის.  ამ მხრივ არც 2017 წელი 
ყოფილა გამონაკლისი - ჩვენს ორგანიზაციაში საქმიანობის სპეციფიკას და პრაქტიკულ უნარ-
ჩვევებს წლის განმავლობაში 4 ნაკადად მიღებული 47 სტაჟიორი დაეუფლა როგორც სათაო 
ოფისში, ისე რეგიონულ წარმომადგენლობებსა და ასევე, საქართველოს პარლამენტში, სადაც 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“ საკუთარი ოფისით არის წარმოდგენილი.  
ქართველ სტუდენტებთან ერთად, 2017 წელს ჩვენთან სტაჟირება სამმა უცხოელმა სტუდენტმაც 
გაიარა. ეს პროცესი ახალგაზრდებისთვის სამუშაო გამოცდილების მიღებასთან ერთად, 
კარიერის წარმატებით დაწყების პერსპექტივასაც უკავშირდება. 

სტაჟირების პროგრამა

საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტში 
სტაჟირების დასრულებისთანავე დავიწყე 
სტაჟირება საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველოში, 2017 წლის ივლისში. 
სტაჟირების დროს, აქტიურად ჩავერთე 
ანტიკორუფციული გუნდის საქმიანობაში 
და კვლევებზე მუშაობით მნიშვნელოვანი 
ანალიტიკური გამოცდილება მივიღე. 

გამიმართლა, რომ სტაჟირების სამთვიანი 
პერიოდის დასრულებამდე, ორგანიზაციაში 
გამოცხადდა კონკურსი ოფის ასისტენტის 
პოზიციაზე და ყველა შესარჩევი პროცესის 
გავლის შემდეგ დავიწყე მუშაობა უკვე 
ოფის ასისტენტის პოზიციაზე. აღსანიშნავია 
ისიც, რომ ორგანიზაციის საქმიანობაში 
ყოველთვის აქტიურად ვიყავი ჩართული, 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს“ სახელით ვაკვირდებოდი 
საპარლამენტო და საპრეზიდენტო 
არჩევნებს, მუშაობის დაწყების შემდეგ კი 
უკვე მომეცა შესაძლებლობა გავმხდარიყავი 
იმ გუნდის ნაწილი, რომლის საქმიანობაც 
არჩევნების პროცესს მეტად გამჭვირვალეს 
ხდიდა. სასიხარულოა, თუ როგორ უწყობს 
ხელს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველო“ ახალგაზრდებს მიიღონ 
პრაქტიკული გამოცდილება დემოკრა-
ტიული ანგარიშვალდებულებისა და 
გამჭვირვალობის ზრდის მიმართულებებით.

მარიამ მამნიაშვილი
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა- 
საქართველოში“ სტაჟირება 2017 წლის 
ოქტომბერში დავიწყე. თბილისის თავი-
სუფალი უნივერსიტეტის სამართლის 
ფაკულტეტზე დამამთავრებელ კურსზე სწავლის 
პარალელურად სამი თვის განმავლობაში 

ჩართული ვიყავი „საერთაშორისო გამჭვირ-
ვალობა - საქართველოში“ მიმდინარე 
არაერთ საინტერესო პროექტში. 2017 წლის 
არჩევნებზე ორგანიზაციის სახელით ვიყავი 
დამკვირვებელი, რამაც საშუალება მომცა 
არჩევნების პროცესის კანონმდებლობის 
შესაბამისად წარმართვის აუცილებლობა 
უფრო ნათლად დამენახა. სამთვიანი 
თანამშრომლობის შემდგომ სტაჟირების 
კიდევ ოთხი თვით გაგრძელების 
თაობაზე შემოთავაზებას სიამოვნებით 
დავთანხმდი. სტაჟირების გაგრძელების 
შემდეგ კიდევ უფრო აქტიურად ჩავერთე 
ორგანიზაციაში მიმდინარე სამართლებრივ 
კვლევებში, რამაც შესაძლებლობა მომცა 
უფრო სიღრმისეულად გავცნობოდი 
ქართულ სასამართლოში არსებულ მწვავე 
პრობლემებსა და კორუფციულ რისკებს. 
ვფიქრობ, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა- 
საქართველოში“ მიღებული ცოდნა და 

ანი მუხიგულაშვილი
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გამოცდილება შეუფასებელია.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
-საქართველოში“ სტაჟირება 2017 
წლის სექტემბერში დავიწყე. სტაჟირების 
პერიოდში ჩართული ვიყავი სამართ-
ლებრივ საკითხებზე მომუშავე გუნდის 
საქმიანობაში, რაც ჩემთვის, როგორც 
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტისთვის 
მნიშვნელოვანი გამოცდილება იყო. 

ორგანიზაციის იურისტებთან მუშაობა  
დამეხმარა განმევითარებინა ჩემი მომავალი 
პროფესიისათვის საჭირო უნარები. გარდა 
ამისა, სტაჟირების პერიოდში აქტიურად 
ვიყავი ჩართული სხვადასხვა კვლევაში, 
ხოლო 2017 წლის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნების დროს, 
სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილეობით 
საშუალება მომეცა უშუალოდ გავცნობოდი 
ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
საქართველო“ არის ორგანიზაცია, რომელიც 
აფასებს მოტივირებულ ახალგაზრდებს და 
ხელს უწყობს მათ კარიერულ განვითარებას. 
სამთვიანი სტაჟირების დასრულების შემდეგ 
მივიღე შემოთავაზება სტაჟირების პერიოდის 
გახანგრძლივების შესახებ. შემიძლია 
ვთქვა, რომ ორგანიზაციაში გატარებული 
დრო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
გამოცდილებაა ჩემს ცხოვრებაში.

თიკო ჭაჭუკაშვილი
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ჯილდოები

2017 წელს ჩვენი ორგანიზაცია ფინანსური 
გამჭვირვალობის 7 ვარსკვლავიანი ჯილდოს 
მფლობელი გახდა. ჩვენ გამჭვირვალობის 
მაღალ სტანდარტებს ვამკვიდრებთ და 
მივსდევთ. ჩვენი ფინანსური მონაცემები, 
პროექტები და საქმიანობა სრულიად ღია 
და ხელმისაწვდომია ყველასთვის.  

ქალაქ ქუთაისის მერიამ „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა-საქართველოს“ რეგიონულ 
ოფისს აქტიური თანამშრომლობისთვის 
განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა, რაც 
ძალიან კარგი ჟესტია და იმ ძალისხმევის 
დაფასებაა, რასაც ჩვენი ორგანიზაცია 
ადგილობრივი თვითმმართველობის 
პრობლემების მოსაგვარებლად მისი 
რეგიონული ოფისების მეშვეობით მიმართავს.

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველომ” დეკემბერში საქართვე-
ლოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა 
კომიტეტისგან საუკეთესო თანამშრომლო-
ბისთვის სიგელი მიიღო. ეს ჩვენი ორგანიზაციის 
აქტიურობის და საკანონმდებლო პროცესში 
ეფექტური ჩართულობის კიდევ ერთი 
დადასტურებაა.
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“ დიდი 
ენთუზიაზმით შეუერთდა აუტისტური სპექტრის აშლილობის 
მქონე მოზრდილებისთვის სახლის მშენებლობისთვის 
წამოწყებულ კამპანიას და ორი პარტნიორი ორგანიზაცია 
- სამოქალაქო განვითარების სააგენტო და „სამართლიანი 
არჩევნები“ გამოიწვია, რათა მათაც თავიანთი წვლილი 
შეეტანათ ამ კეთილ საქმეში.

#მეაქვარ
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2017 წელსაც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ“ გააგრძელა საქართველოში 
აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან რეგულარული შეხვედრების 
ტრადიცია. ჩვენ წლის განმავლობაში ათამდე ელჩს ვუმასპინძლეთ და მათთან ჩვენი 
ორგანიზაციის  საქმიანობის ძირითად მიმართულებებზე, ასევე ქვეყანაში მიმდინარე 
აქტუალურ საკითხებსა და სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებზე გულახდილად და 
ურთიერთთანამშრომლობის ატმოსფეროში ვისაუბრეთ. 

წლის განმავლობაში ჩვენთან სტუმრად იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, 
დიდი ბრიტანეთის, ნორვეგიის, საფრანგეთის, გერმანიის, პოლონეთის, ფინეთის, ესტონეთის 
და ლატვიის დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები.  მადლობა ჩვენ პარტნიორ და 
მეგობარ სახელმწიფოებს იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც მუდმივად ვგრძნობთ, პირველ 
რიგში, ჩვენი ქვეყნის და ასევე, ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ.

რეგულარული შეხვედრები ელჩებთან
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ჩვენი ორგანიზაცია დაინტერესებულია სტუდენტებთან აქტიური კომუნიკაციით, რასაც ჩვენ 
წლის განმავლობაში სხვადასხვა ტიპის შეხვედრები მივუძღვენით. საჯარო ლექციები თუ 
დისკუსია ის ფორმატებია, რომლებსაც ჩვენ ახალგაზრდებთან ინტერაქციისთვის, ასევე მათი 
შეხედულებების და წუხილების გაზიარებისთვის ვიყენებთ. 

2017 წელს ჩვენმა აღმასრულებელმა დირექტორმა, ეკა გიგაურმა საჯარო ლექციები 
გამართა თავისუფალ უნივერსიტეტსა და  ასევე, საქართველოს მომავლის აკადემიის კანონის 
უზენაესობისა და აღსრულების სტუდენტებთან, სადაც ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად 
მიმართულებებზე ისაუბრა.

ივნისში, ჩვენ ოფისში ვუმასპინძლეთ უცხოელ სტუდენტებს კოლუმბიის უნივერსიტეტიდან, 
ნოემბერში კი ავსტრიელი სტუდენტების ჯგუფს გავაცანით ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობა.

შეხვედრები სტუდენტებთან
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2017 წელს, ისევე როგორც წინა წლებში, 
მედია ჩვენი მთავარი მოკავშირე და 
დასაყრდენი იყო. ჩვენი აქტიურობა 
ბუნებრივად განაპირობებდა იმას, რომ 
როგორც სატელევიზიო, ისე ინტერნეტ 

სივრცეში, რადიოსა და პრესაში ხშირად 
ვჩანდით და გვახსენებდნენ. ეს გვიადვილებდა 
კომუნიკაციას როგორც სამიზნე ჯგუფებთან, 
ისე საზოგადოებასთან. 

ჩვენ მედიაში
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კომპანია IPM-ის მონაცემებით, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის მედია მონიტორინგს  
ახორციელებს,  2017 წელს  მედია აქტივობის მაჩვენებელმა 5900-ს გადააჭარბა, გაშუქების 
ტონი კი უმეტესწილად ნეიტრალური იყო.
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რამდენიმეთვიანი ინტენსიური მუშაობის 
შემდეგ, 2017 წლის ივნისში განახლებული ვებ-
გვერდი ავამოქმედეთ, რომელიც გაცილებით 
უფრო ადვილი და მოსახერხებელი 
მოსახმარია ვიზიტორებისთვის. ვებ-გვერდი 
ორენოვანია (ქართული და ინგლისური) 
და სექციების მიხედვით არის დაყოფილი. 
სექციები ორგანიზაციის ყველა მთავარ 
მიმართულებას მოიცავს. 2017 წლის 
განმავლობაში ჩვენს ოფიციალურ ვებ-
გვერდზე 180 პუბლიკაცია გამოვაქვეყნეთ. 
აქედან - 27 ანგარიში, 90-დე განცხადება 

და 66 ბლოგი. რეგიონულმა ოფისებმა 
2017 წელს 30-ზე მეტი ბლოგის საშუალებით 
ადგილობრივი პრობლემები წამოწიეს. 
ჩვენს ვებ-გვერდს ასევე აქვს სიახლეების 
გამოწერის ფუნქციაც. თუ თქვენ გამოი-
წერთ ჩვენი ორგანიზაციის სიახლეებს, 
შესაძლებლობა გექნებათ ეს სიახლეები 
გაფილტროთ თქვენთვის სასურველ თემად 
ან თემებად და ყოველი კვირის ბოლოს, 
მიიღოთ ჩვენგან ნიუსლეთერი თქვენთვის 
საინტერესო თემის შესახებ. 

ჩვენი ოფიციალური ვებ-გვერდი - TRANSPARENCY.GE
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POLITICALDONATIONS.GE

2017 წელს რეგულარულად ახლდებოდა ჩვენი ვებ-გვერდი პოლიტიკური პარტიების 
შემომწირველების შესახებ. ამ პლატფორმაზე თავმოყრილია ინფორმაცია 2012 წლიდან 
პოლიტიკური პარტიების სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულებების თაობაზე. 
ამასთანავე, აქ შესაძლებელია მეტი ინფორმაციის მოძიება პოლიტიკური პარტიების 
შემომწირველების ბიზნესინტერესებისა და მათი სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის შესახებ. 

ამ პლატფორმის მეშვეობით ორგანიზაციამ არაერთი კვლევა აწარმოა, მათ შორის, დაწერა 
ორი სპეციალური ანგარიში 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების შესახებ. 
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TENDERMONITOR.GE

2017 წელს განახლდა ჩვენი ვებ-გვერდი, რომელსაც სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგის 
ფუნქცია გააჩნია. კერძოდ, შეიცვალა ინტერფეისი და დაიხვეწა ზოგიერთი ინსტრუმენტი, 
რამაც ეს პლატფორმა მომხმარებლისთვის უფრო ადვილად გამოყენებადი და სრულყოფილი 
გახადა. ამ ვებ-გვერდზე მომავალში უფრო მასშტაბური ცვლილებებიც იგეგმება, რაც სრულიად 
ახალი ფუნქციების დამატებას გულისხმობს. ეს ვებ-გვერდიც აქტიურად იქნა გამოყენებული 
არაერთი კვლევისთვის.
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OGP.GE

საქართველო 2012 წლიდან არის „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ წევრი. 
ამ დროის განმავლობაში ქვეყანამ არაერთი საყურადღებო რეფორმა განახორციელა 
ანგარიშვალდებულების, გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით. ამ 
თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია საქართველოს მისწრაფება, დანერგოს ღია მმართველობის 
პრინციპები პარლამენტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ონლაინ პლატფორმა – www.ogp.ge 
საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირებს, თვალი ადევნონ საქართველოს პარლამენტის 
მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულების პროგრესს. ვებ-გვერდზე ასევე თავმოყრილია 
ღია პარლამენტთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი დოკუმენტი.



54 საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო

CHEMIKHMA.GE

2016 წელს, საპარლამენტო არჩევნებამდე „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 
შექმნა და აამოქმედა ინტერაქტიული პლატფორმა – chemikhma.ge. ვებ-გვერდის მიზანი იყო, 
სპეციალური კითხვარის შევსების გზით მოქალაქეების დახმარება არჩევანის გაკეთებაში. ვებ-
გვერდი საკმაოდ პოპულარული გახდა, იგი 24 000-მა მოქალაქემ გამოიყენა და სოციალურ 
ქსელში რამდენიმე ათასჯერ გაზიარდა. ამ წარმატების საფუძველზე, „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველომ“ ანალოგიური კითხვარი თბილისის მერის 2017 წლის 
არჩევნებისთვისაც შექმნა. საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ 20 კითხვაზე გაცემული 
პასუხით თბილისის თითოეულ მოქალაქეს შეეძლო გაეგო, თუ მერობის რომელი კანდიდატი 
იზიარებდა მის მოსაზრებებს ყველაზე მეტად. პოპულარობა მეორე ვებ-გვერდმაც მოიპოვა, 
იგი ათასობით მოქალაქემ გააზიარა სოციალურ ქსელში.
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COMPANYINFO.GE

რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ 2017 წელს განახლდა ჩვენი კიდევ ერთი ვებ-გვერდი, რომელიც 
შეიცავს მონაცემებს საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიებზე, მათ დირექტორებსა 
და მფლობელებზე. მონაცემები 2010 წლიდან არის ხელმისაწვდომი. მომხმარებლებს 
საშუალება აქვთ, იხილონ თუ როგორ იცვლებოდა ბოლო წლების განმავლობაში კომპანიების 
მმართველობა და მფლობელობა და როგორ უკავშირდებიან ერთმანეთს სხვადასხვა 
კომპანიების მესაკუთრეები და დირექტორები.

ვებ-გვერდის მიზანია, ხელი შეუწყოს კომპანიების მფლობელობის გამჭვირვალობის ზრდას. 
ჩვენ გვჯერა, რომ მოსახლეობა ინფორმირებული უნდა იყოს ქვეყანაში არსებული გავლენიანი 
ბიზნესკომპანიების, მათი კავშირებისა და კორპორატიული ქსელების, ასევე, თანამდებობის 
პირების ბიზნეს ინტერესების შესახებ. ეს ვებ-გვერდიც აქტიურად იქნა გამოყენებული არაერთი 
კვლევის მომზადებისას.
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CHEMIPARLAMENTI.GE

საქართველოში საკმაოდ დაბალია საკანონმდებლო 
პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა და პარლამენტის 
საკანონმდებლო საქმიანობის შესახებ ცნობიერების დონე. 
ეს განპირობებულია როგორც საზოგადოებრივი ნდობისა 
და ინტერესის ნაკლებობით, ისე მოქალაქეთა ჩართულობის 
მარტივი მექანიზმების არ არსებობით. www.chemiparla-
menti.ge არის პორტალი, რომელიც საშუალებას აძლევს 
ნებისმიერ მსურველს დაუყოვნებლივ მოიპოვოს ინფორმაცია 
პარლამენტის წევრთა, პოლიტიკური პარტიებისა და 
ფრაქციების საქმიანობის შესახებ. ვებ-გვერდის საშუალებით 
მომხმარებელს ასევე შეუძლია საჯარო პოლიტიკასთან 
დაკავშირებული კითხვების დასმა პარლამენტის ნებისმიერი 
წევრისთვის. ყველა ეს შეკითხვა და მათზე მიღებული 
პასუხი საჯაროა. ვებ-გვერდს ასევე გააჩნია საპარლამენტო 
განხილვების შესახებ SMS შეტყობინებების გამოწერის უფასო ფუნქცია, რომელიც საკმაოდ 
პოპულარულია, მას 1 500-ზე მეტი რეგისტრირებული გამომწერი ჰყავს.

ელექტრონული დემოკრატიის საკითხებზე კვლევაში ჩვენი ვებ-გვერდი მოხსენიებულია, 
როგორც წარმატებული მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება მოქალაქეები აქტიურად 
იყვნენ ჩართულები საპარლამენტო საქმიანობაში!
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სოციალური მედიის პოპულარობიდან 
გამომდინარე, 2017 წელს, ისევე როგორც 
წინა წლებში, აქტიურად ვიყენებდით ჩვენს 
ფეისბუქ გვერდებს ( ქართულს და ინგლისურს), 
ჩვენი გზავნილების რაც შეიძლება უფრო 
ფართო აუდიტორიამდე მისატანად. ფეისბუქ 

გვერდებზე ინფოგრაფიკების, მოკლე 
ვიდეოებისა და ანიმაციების გამოყენებით 
ვცდილობთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს 
და გამოწვევებს გამოვეხმაუროთ და მათი 
გადაწყვეტის ჩვენი ხედვა გავაცნოთ ჩვენი 
ორგანიზაციის “ფეისბუქ მეგობრებს”.

სოციალური მედია

ფეისბუქის საშუალებით, ჩვენ ყოველდღიურად 
არაერთი მოქალაქე მოგვმართავს 
სხვადასხვა თხოვნით. ესენი არიან როგორც 
ჩვენი ბენეფიციარები და სტუდენტები, 
ასევე ჩვეულებრივი მოქალაქეები. ჩვენ 
ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში მათ 
კითხვებს ვპასუხობთ და ხშირად ონლაინ 
კონსულტაციებსაც ვუწევთ.

2017 წელს აქტიურად ვიყენებდით 

ორგანიზაციის ტვიტერის ქართულ და 
ინგლისურ ვერსიებს, თუმცა, აღსანიშნავია, 
რომ საქართველოში ტვიტერით ჯერ 
აქტიურად არ სარგებლობენ. სწორედ ამიტომ 
ჩვენს ქართულ ტვიტერს 1 896 მომდევარი 
ჰყავს, ხოლო ინგლისურს - 4 968 მიმდევარი. 

ორგანიზაციაში არსებული ვაკანსიების 
შესახებ კიდევ ერთ სოციალურ ქსელში linke-
din  ვაქვეყნებთ განაცხადებს.
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ 
ბერლინის სამდივნოს მიერ გამოქვეყნებულ 
„კორუფციის აღქმის ინდექსის“ 2017 წლის 
კვლევაში საქართველოს 56 ქულა აქვს 
და 46-ე ადგილზეა 180 ქვეყანას შორის. 
საქართველოს მაჩვენებელი საუკეთესოა 
აღმოსავლეთ ევროპის (ევროკავშირის წევრი 
ქვეყნების გამოკლებით) და ცენტრალური 
აზიის რეგიონში.

რეიტინგში 100 ქულა კორუფციის აღქმის 
ყველაზე დაბალ, ხოლო 0 ქულა - ყველაზე 
მაღალ დონეს აღნიშნავს. წლევანდელი 
შედეგების მიხედვით, საქართველოს 
პოზიცია რეიტინგში გაუარესდა წინა წელთან 
შედარებით, თუმცა (კვლევის მეთოდოლოგიის 
თანახმად) 1-ქულიანი კლება უმნიშვნელოდ 
მიიჩნევა. ბოლო წლების მანძილზე 
კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველოს 
პოზიციის უცვლელობა (2017 წელს კი 
გაუარესება) მიანიშნებს, რომ საქართველოს 

მიერ მიღწეული გარკვეული პროგრესის 
შემდეგ, ხელისუფლებამ ანტიკორუფციული 
ძალისხმევა ახალ ეტაპზე უნდა აიყვანოს.

კორუფციის აღქმის ინდექსი ემყარება 
ექსპერტების მოსაზრებებს საჯარო სექტორში 
კორუფციის დონის შესახებ. 2012 წლიდან 
კვლევა ახალი მეთოდოლოგიით ტარდება, 
რომელიც სხვადასხვა წლის შედეგების 
შედარების შესაძლებლობას იძლევა. 

2017 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 ინდექსი
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122 Azerbaijan 31

122 Moldova 31

122 Kazakhstan 31

135 Russia 29

130 Ukraine 30

135 Kyrgyzstan 29

161 Tajikistan 21

167 Turkmenistan 19

157 Uzbekistan 22

46 Georgia 56

64 Montenegro 46

68

Serbia 41

81 Turkey 40

77

Belarus 44

91 Albania 38

91 Bosnia and 
Herzegovina

38

107 Macedonia 35

85 Kosovo 39

RANK    COUNTRY/TERRITORY   SCORE

107 Armenia 35
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ღია ბიუჯეტის ინდექსი

„საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობის“ 
(IBP) გლობალური ანგარიშის მიხედვით, 
2017 წლის „ღია ბიუჯეტის ინდექსში“ 
საქართველომ 100 შესაძლებელი ქულიდან 
82 ქულა მიიღო, რაც 2015 წელთან 
შედარებით, 16 პუნქტიანი გაუმჯობესებაა. 
ამ მაჩვენებლით საქართველო მსოფლიო 
რეიტინგში, რომელიც 115 ქვეყანას მოიცავს,  
მეხუთე ადგილამდე დაწინაურდა -2015 წელს 
მე-16 ადგილზე იყო. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველო“  ღია ბიუჯეტის კვლევას 
2012 წლიდან ახორციელებს. შთამბეჭდავი 
მიღწევების მიუხედავად, „საერთაშორისო 
საბიუჯეტო პარტნიორობა” საქართველოს 
მთავრობას რიგ რეკომენდაციებს სთავაზობს, 
რომელთა შესრულების შემთხვევაში, ქვეყანა 
კიდევ უფრო გააუმჯობესებს მიღწეულ შედეგს.
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დონორების სია

ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)

საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო (IREX)

ტეტრა ტექი (Tetra Tech)

შვედეთის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)

ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF)

ნიდერლანდების საელჩო
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ფინანსური მონაცემები

დანახარჯები (ლარში)

თანამშრომლები

ქირა, კომუნალური 

ხარჯები

პირდაპირი 

საპროგრამო ხარჯები

მგზავრობის ხარჯები

საარჩევნო ხარჯები

კომუნიკაციის ხარჯები

იურიდიული, 

საკონტრაქტო 

მომსახურება

აღჭურვილობა

სხვა

7%

1%

8%

1%1%

4%
3%

5%

70%
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დონორებისგან მიღებული შემოსავლები (ლარში)

ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

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

შვედეთის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)

ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო (OSGF)

ნიდერლანდების საელჩო

სხვა

1 521 999 1 188 725 1 120 748 141 533 20 312 60 301
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

შემოსავლები წლების მიხედვით (ლარში)

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

2017 4,053,619

ჯამში 21,162,595.86
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