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შე სა ვა ლი

„ადამიანის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რი სა“ (EMC) და 
„ტოლერანტობისა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტის“ (TDI) ერ თობ ლი ვი კვლე ვის მი ზა-
ნი ა, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბის არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის 
მი მო ხილ ვა, მა თი სა მარ თ ლებ რი ვი შე ფა სე ბა და  მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კურ და სო ცი ა ლურ 
პრო ცე სებ თან და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კის შე საძ ლო კავ ში რის გა მოვ ლე ნა. ორ გა ნი ზა ცი ებ-
მა 2014 წელ საც გა მო აქ ვეყ ნეს მსგავ სი კვლე ვა, რო მე ლიც 2012-2013 წლებ ში რე ლი გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბის პო ლი ტი კის ანა ლიზს მო ი ცავ და.

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა შე ის წავ ლის, 2014-2015 წლებ ში, სა ხელ მ წი ფოს ბი უ ჯე ტი დან, პრე ზი-
დენ ტი სა და მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი დან, აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კი სა 
და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უ ჯე ტი დან რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის გა და ცე მუ ლი ფი-
ნან სუ რი რე სურ სე ბი სა და სხვა მა ტე რი ა ლუ რი ქო ნე ბის მას შ ტაბ სა და მიზ ნობ რი ო ბას. 

კვლე ვის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ სა ხელ მ წი ფოს გან და ფი ნან სე ბის ძი რი თად ნა წილს სა-
ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია (შემდგომში 
„მართლმადიდებელი ეკ ლე სი ა“)  და მის მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი იური დი უ ლი პი რე ბი იღე ბენ. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სა და მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას შო-
რის გა ფორ მე ბუ ლი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბის პი რო ბე ბის მი უ ხე და ვად, მარ თ ლ მა დი დე-
ბე ლი ეკ ლე სია სა ხელ მ წი ფოს გან და ფი ნან სე ბას იღებს არა ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის წე სით, 
არა მედ პირ და პი რი და ფი ნან სე ბის წე სით, რაც წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის სე კუ ლა რიზ მის 
კონ ს ტი ტუ ცი ურ პრინ ციპ თან და ქმნის სა ხელ მ წი ფო სა და ეკ ლე სი ას შო რის და უშ ვე ბე ლი 
აფი ლა ცი ის რის კებს.

სა ხელ მ წი ფოს მი ერ მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის მა ტე რი ა ლუ რი მხარ და ჭე რა მას შ ტა ბუ-
რია და ბი უ ჯე ტი დან დო ტა ცი ის წე სით მი ღე ბუ ლი პირ და პი რი და ფი ნან სე ბის გარ და, მო ი-
ცავს სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი დან და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უ ჯე ტი დან თან ხე ბი სა და საკ მა ოდ 
დი დი ოდე ნო ბის უძ რავ - მოძ რა ვი ქო ნე ბის გა და ცე მას. 

მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის გა მო ყო ფი ლი მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თის ძი რი თა დი ნა-
წი ლი რე ლი გი უ რი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას ხმარ დე ბა და არ ღ ვევს სა ხელ მ წი ფოს 
რე ლი გი უ რი ნე იტ რა ლი ტე ტის მოთხოვ ნას. და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, 
რომ სა ხელ მ წი ფო, რო გორც წე სი, არ ამოწ მებს სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის უძ რა ვი 
და მოძ რა ვი ქო ნე ბის, თუ ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის გა და ცე მის სა ჭი რო ე ბას და შემ დ გომ ში ამ 
სახ ს რე ბის გა მო ყე ნე ბის მიზ ნობ რი ო ბას. 

სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის გარ და, 2014 
წელს, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ და იწყო  კი დევ ოთხი სხვა რე ლი გი უ რი თე მის, კერ ძოდ, 
ის ლა მუ რი, იუდე უ რი, რო მა ულ - კა თო ლი კუ რი და სომ ხუ რი სა მო ცი ქუ ლო აღ მ სა რებ ლო ბის 



6რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების პოლიტიკა

1 შე ნიშ ვ ნა: 2014 წელს, მოთხოვ ნი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია არ გა მო უგ ზავ ნია ქა ლაქ მცხე თის მე რი ა სა და ცა გე რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, 2015 წელს, წე რილს ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა გას ცა პა სუ ხი. 

მქო ნე რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის და ფი ნან სე ბა. ფორ მა ლუ რად, სა ხელ მ წი ფო უთი თებს, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი და ფი ნან სე ბა საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს, რე ლი გი უ რი გა-
ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მიზ ნით ხორ ცი ელ დე ბა, თუმ ცა, ფაქ-
ტობ რი ვად, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის მსგავ სად, პირ და პი რი და ფი ნან სე ბის სის ტე მით 
მუ შა ობს. აღ ნიშ ნუ ლი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ  მი ღე ბუ ლი სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის 
ოდე ნო ბა, მარ თ ლ მ დი დე ბელ ეკ ლე სი ას თან შე და რე ბით, რა დი კა ლუ რად მცი რე ა. ამას თან, 
მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა ხელ მ წი ფო აღ ნიშ ნუ ლი რე ლი გი უ-
რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის გა ცე მუ ლი ფი ნან სე ბის მიზ ნობ რი ო ბა სა და ხარ ჯ ვას დე ტა ლუ რად 
აკონ ტ რო ლებს. 

კვლე ვის მე თო დო ლო გია

სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან  რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის  და ფი ნან სე ბის შეს წავ ლის მიზ ნით, 
ორ გა ნი ზა ცი ის მკვლევ რებ მა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია გა მო ითხო ვეს სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი-
დენ ტის აპა რა ტის, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის, აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ-
რო ბის, ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს, ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს, 
კულ ტუ რი სა და ძეგ ლ თა დაც ვის სა მი ნის ტ როს გან.  2014 წლის სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა-
მოთხო ვის მოთხოვ ნა გა ეგ ზავ ნა 73 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, 2015 წელს კი 74 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, 
მათ შო რის, თბი ლი სის რა ი ო ნულ გამ გე ო ბებ სა და თბი ლი სის მე რი ას.1 კვლე ვის პე რი ო დი 
მო ი ცავ და 2014 და 2015 წლებს. 

აღ ნიშ ნუ ლი უწყე ბე ბი დან სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის სა ხით მი ღე ბულ დო კუ მენ ტებ თან ერ თად, 
კვლე ვის პრო ცეს ში და მუ შავ და და გა ა ნა ლიზ და სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნეს ვებ 
- გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქ ტე ბი. მათ შო რის, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის საკ რე ბუ ლო ე ბის სა ბი-
უ ჯე ტო დად გე ნი ლე ბე ბი, ბი უ ჯე ტის შეს რუ ლე ბის ან გა რი შე ბი და სა ჯა რო რე ეს ტ რის ელექ ტ-
რო ნულ მო ნა ცემ თა ბა ზა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ა თა უძ რა ვი ქო ნე ბის 
მო ნა ცე მე ბი და სხვა სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი, რომ ლე ბიც რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ-
ვის გან კუთ ვ ნილ სპე ცი ა ლურ რე გუ ლა ცი ებს ით ვა ლის წი ნებს. 

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სტან დარ ტე ბი სა და სხვა ქვეყ ნე ბის 
პრაქ ტი კის შუქ ზე, გა ა ნა ლიზ და ის სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი, რომ ლე ბიც რე ლი გი უ რი ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბი სა და სხვა დას ხ ვა ტი პის ბე ნე ფი ტე ბის სა კითხს აწეს რი გებს. 
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1. კვლე ვის ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი 
და ფი ნან სე ბის ზო გა დი სუ რა თი 

• წი ნა წლე ბის მსგავ სად საკ ვ ლევ პე რი ოდ ში სა ხელ მ წი ფო აგ რ ძე ლებ და მარ თ ლ მა დი დე-
ბე ლი ეკ ლე სი ის პირ და პირ სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბას. ამას თან, ეკ ლე სი ის თ ვის კვლავ რე-
გუ ლა რუ ლად ხორ ცი ელ დე ბო და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის, უძ რა ვი ქო ნე ბი სა და სხვა მა ტე-
რი ა ლუ რი სი კე თე ე ბის გა და ცე მა სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი დან და სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში 
არ სე ბუ ლი უძ რა ვი- მოძ რა ვი ქო ნე ბის რე სურ სი დან;

• 2014-2015 წლებ ში რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბა ჯა მუ რად 68 
292 963 ლარს უტოლ დე ბა. რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბის სა ხელ მ წი ფო პო-
ლი ტი კის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ წი ნა წლე ბის მსგავ სად, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ რე ლი გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის გა და ცე მუ ლი თან ხე ბის ყვე ლა ზე დი დი ნა წი ლი მარ თ ლ მა დი დე ბელ 
ეკ ლე სი ას გა და ე ცე მა;

• 2014-2015 წლებ ში   მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის გა და ცე მუ ლი თან ხის ჯა მუ რი 
ოდე ნო ბა 63 173 299  ლარს შე ად გენს, სა ი და ნაც თან ხის ყვე ლა ზე დი დი ნა წი ლის გა და ცე მა 
ორი ვე წელს ცენ ტ რა ლუ რი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან   გან ხორ ცი ელ და; 

 

 

• 2014-2015 წლებ ში  ცენ ტ რა ლუ რი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან  მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე-
სი ის თ ვის  გა და ცე მუ ლი ჯა მუ რი 51 228 170.13 ლა რი დან,  თან ხის ყვე ლა ზე დი დი ნა წი ლი 
მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თა ნამ შ რო მელ თა ხელ ფა სებს, პრე მი ებს, ჰო ნო რა რებ სა და 
მსგავ სი სა ხის მიზ ნობ რი ო ბას მოხ მარ და, მე ო რე  ნა წი ლი უძ რავ - მოძ რა ვი ნივ თე ბის შე ძე ნა-
სა და მათ მოვ ლა- პატ რო ნო ბას, დარ ჩე ნი ლი თან ხის გა ხარ ჯ ვა კი ძი რი თა დად არაკ ლა სი-
ფი ცი რე ბუ ლი (სხვა და ნარ ჩე ნი) და ნიშ ნუ ლე ბით გან ხორ ცი ელ და,  შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი 
თან ხე ბის გა ხარ ჯ ვის მიზ ნობ რი ო ბის დად გე ნა შე უძ ლე ბე ლი ა;

დი აგ რა მა #1 
საერთო დაფინანსება - საქართველოს საპატრიარქო და სხვა რელიგიური გაერთიანებები 
(2014-2015)

საპატრიარქო

2014

32019399

1795186

31153900

3324478

2015

სხვა რელიგიური გაერთიანებები
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პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო ფონ დი

• წი ნა წლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით რა დი კა ლუ რად მცირ დე ბა მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის 
და ფი ნან სე ბა პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან რაც სა ვა რა უ დოდ, პრე ზი დენ ტის ინ ს-
ტი ტუ ტის რო ლის კონ ს ტი ტუ ცი ურ ცვლი ლე ბას უკავ შირ დე ბა. 2014  წელს  სა ქარ თ ვე ლოს 
პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას  ჯამ ში 108 000 ლა რი 
გა მო ე ყო, რომ ლის 91% სო ცი ა ლურ პრო ექტს მოხ მარ და. 2015 წელს პრე ზი დენ ტის სა რე-
ზერ ვო ფონ დი დან თან ხის გა მო ყო ფა არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა;

დი აგ რა მა #2 
მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გამოყოფილი ჯამური თანხა (2014)

სულ: 32,019,399 ლარი

ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტები

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

14,80%

4,81%0,34%

80,05%

დი აგ რა მა #3 
მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გამოყოფილი ჯამური თანხა (2015)

სულ: 31,153,900 ლარი

ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტები

მთავრობის სარეზერვო ფონდი

82,2%

12,7%

5,1%
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მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი

• აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ წი ნა წლებ თან შე და რე ბით მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან ეკ ლე-
სი ის თ ვის გა და ცე მუ ლი თან ხე ბის ოდე ნო ბის მკვეთ რი ზრდის ტენ დენ ცია შე იმ ჩ ნე ვა. მა გა ლი-
თის თ ვის, მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან მარ თ ლ მა დი დე ბელ მა ეკ ლე სი ამ 2012 წელს 
969 000 ლა რი, 2013 წელს 270 000 ლა რი,  2014 წელს  1 542 000 ლა რი,  2015 წელს 
კი 1 590 000 ლა რი მი ი ღო.   2014-2015 წლებ ში მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას სა ქარ თ ვე-
ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან  ჯამ ში  3 132 000 ლა რი გა მო ე ყო, რომ ლის 100% 
რე ლი გი უ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბას მოხ მარ და, რაც თა ვის 
მხრივ რე ლი გი უ რი გა ნათ ლე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი სუ ბი ექ ტე ბის ინ ს ტი ტუ ცი ურ გაძ ლი ე-
რე ბა ზე უთი თებს და არ ღ ვევს სე კუ ლა რუ ლი სა ხელ მ წი ფოს პრინ ციპს;

მთავ რო ბის მი ერ უძ რა ვი ქო ნე ბის გა და ცე მის პრაქ ტი კა

• საკ ვ ლევ პე რი ოდ ში და ფიქ სირ და მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის სა ხელ მ წი ფოს მი-
ერ გა და ცე მუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის მას შ ტა ბის შე სამ ჩ ნე ვი ზრდა. 2014-2015 წლებ ში ეკ ლე სი-
ამ სა ხელ მ წი ფოს გან 48 ერ თე უ ლი უძ რა ვი ნივ თი (საერთო ფარ თო ბი: 913 546,922 კვ.მ.), 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი დან კი 18 ერ თე უ ლი უძ რა ვი ნივ თი (საერთო ფარ თო ბი: 65,837) მი ი ღო 
სა კუთ რე ბა ში;

• აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ხელ მ წი ფო არ ახ დენს ეკ ლე სი ის თ ვის გა და ცე მუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის 
ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბას და შე სა ბა მი სად, გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბის საბ ჭო თა პე რი ოდ ში მი-
ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის პრო ცეს თან კავ შირ ში და ან გა რი შე ბა შე უძ ლე ბე ლი ხდე ბა. 
კვლე ვის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის გა მო ყო ფი ლი მა ტე-
რი ა ლუ რი სი კე თის ძი რი თა დი ნა წი ლი რე ლი გი უ რი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას ხმარ-
დე ბა და არ ღ ვევს სა ხელ მ წი ფოს რე ლი გი უ რი ნე იტ რა ლი ტე ტის მოთხოვ ნას. სა ხელ მ წი ფო, 
რო გორც წე სი, არ ამოწ მებს სა პატ რი არ ქოს თ ვის უძ რა ვი და მოძ რა ვი ქო ნე ბის, თუ ფი ნან-
სუ რი სახ ს რე ბის გა და ცე მის სა ჭი რო ე ბას და შემ დ გომ ში ამ სახ ს რე ბის გა მო ყე ნე ბის მიზ ნობ-
რი ო ბას;

მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის 2014 წელს  გადაცემული უძრავი ქონება  

მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის 2015 წელს  გადაცემული უძრავი ქონება  

უძრავი ქონება საერთო ფართობი
სახელმწიფოს საკუთრებიდან 27 345 454.83 კვ.მ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებიდან 6 32, 642

უძრავი ქონება საერთო ფართობი
სახელმწიფოს საკუთრებიდან 21 568 060 კვ.მ
მუნიციპალიტეტის საკუთრებიდან 12 33,195 კვ.მ.
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• კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ და სა პატ რი არ ქოს სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი უძ რა ვი 
ქო ნე ბის სრუ ლი მას შ ტა ბის შეს წავ ლა. სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა-
ლუ რი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, 2015 წლის 31 დე კემ ბ რის მდგო მა რე ო ბით, სა ქარ თ ვე ლოს 
სა პატ რი არ ქოს სა კუთ რე ბა ში ფიქ სირ დე ბა 565 მი წის ნაკ ვე თი, ჯა მუ რი ფარ თო ბით 16 742 
987.82 კვ.მ. (1674.3 ჰა). აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის სა კუთ რე ბა-
ში არ სე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა 6-ჯერ აღე მა ტე ბა თვით მარ თ ვე ლი ქა ლა ქი მცხე თის  მთლი ან 
ფარ თობს;

• კვლე ვის შე დე გად გა მოჩ ნ და, რომ მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში 
სა ხელ მ წი ფოს მი ერ მის თ ვის სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მუ ლი რამ დე ნი მე უძ რავ ნივთს  მო გე ბის 
მი ღე ბის მიზ ნით იჯა რით გას ცემს;

მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის და ფი ნან სე ბის პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ ს ტი 

• წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში და ფი ნან სე ბის კვლე ვის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებ და, რომ ბი-
უ ჯე ტი დან და სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი დან და ფი ნან სე ბის რა დი კა ლუ რი ზრდა წი ნა სა არ ჩევ-
ნო პე რი ოდ სა და პო ლი ტი კურ კრი ზი სებს ემ თხ ვე ო და. ახა ლი ხე ლი სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში 
მსგავ სი პირ და პი რი კო რე ლა ცი ე ბის პოვ ნა რთუ ლი ა. თუმ ცა, იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც და ფი-
ნან სე ბის პო ლი ტი კა ხე ლი სუფ ლე ბას არ სე ბი თად არ შე უც ვ ლი ა, სა ხელ მ წი ფოს აფი ლა ცი ე ბი 
და ლო ი ა ლო ბა ეკ ლე სი ას მი მართ კი კი დევ უფ რო ღი ად გა მოჩ ნ და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა-
სა და ინ ს ტი ტუ ცი ურ დო ნე ებ ზე, ეს გა რე მო ე ბა სა ხელ მ წი ფო სა და ეკ ლე სი ას შო რის არა სე კუ-
ლა რუ ლი მი მარ თე ბე ბის გაღ რ მა ვე ბა ზე უნ და უთი თებ დეს;

სხვა ოთხი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კა

• 2014 წლი დან სა ხელ მ წი ფომ და იწყო ოთხი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბის (ისლამური, იუდე უ-
რი, რო მა ულ - კა თო ლი კუ რი და სომ ხუ რი სა მო ცი ქუ ლო აღ მ სა რებ ლო ბის მქო ნე რე ლი გი უ რი 
გა ერ თი ა ნე ბე ბის) და ფი ნან სე ბა საბ ჭო თა პე რი ოდ ში მი ყე ნე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი და მო რა-
ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის სა ფუძ ვ ლით. 2014 წელს აღ ნიშ ნუ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის გა-
და ცე მუ ლი თან ხა მთლი ა ნო ბა ში 1 795 186 ლარს, 2015 წელს  3 324 478 ლარს შე ად გენ და;

• ოთხი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კა, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი-
ის მსგავ სად ასე ვე პირ და პი რი და ფი ნან სე ბის მო დელ ში ექ ცე ვა. შე სა ბა მი სი დად გე ნი ლე ბა 
ასე ვე არ ით ვა ლის წი ნებს ზი ა ნის ოდე ნო ბის გან საზღ ვ რის ობი ექ ტურ, სა მარ თ ლი ან და ზი ან-
თან და კავ ში რე ბუ ლი კრი ტე რი უ მებს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ოთხი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის 
და ფი ნან სე ბის წე სი დის კ რი მი ნა ცი უ ლია და ის გა მო რიცხავს სხვა რე ლი გი ურ დე ნო მი ნა ცი-
ებს, რომ ლებ საც საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს ასე ვე მი ად გათ ზი ა ნი. აღ სა-
ნიშ ნა ვი ა, რომ მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა ხელ მ წი ფო სრუ ლად 
ახ დენს ოთხი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის და ფი ნან სე ბის მიზ ნობ რი ო ბი სა და ხარ ჯ ვის კონ ტ-
როლს, რაც რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ავ ტო ნო მი ა ში ჩა რე ვის შე მაშ ფო თებ ლად მა ღალ 
რის კებს შე ი ცავს;
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მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კე ბი 

• თვით მ მარ თ ვე ლი თე მე ბი სა და ქა ლა ქე ბის ბი უ ჯე ტე ბი ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თ ვე ლოს სა-
მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის, მის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე-
ბუ ლი ეპარ ქი ე ბი სა და ეკ ლე სი ე ბის და ფი ნან სე ბას კონ კ რე ტუ ლი პროგ რა მე ბის მი ხედ ვით. 
აღ ნიშ ნულ ქვეპ როგ რა მებს სპე ცი ა ლუ რი და სა ხე ლე ბა აქვს - „რელიგიური ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
ხელ შეწყო ბა“  შე სა ბა მი სი პროგ რა მუ ლი კო დე ბით;

• 2014 წელს, 40-მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა და თბი ლი სის 10-მა რა ი ო ნულ მა გამ გე ო ბამ, მარ თ ლ-
მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ა სა და მის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი ეკ ლე სი ე ბის, სა სუ ლი ე რო პი-
რე ბის, ეპარ ქი ე ბის თუ იური დი უ ლი პი რე ბის თ ვის გა მო ყო სულ 4,738,539 ლა რი (რეგიონები 
- 2,967,578 ლა რი, თბი ლი სი - 1,770,961 ლა რი). 2015 წელს, 48 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა და თბი-
ლი სის 10-მა რა ი ო ნულ მა გამ გე ო ბამ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს გა და უ რიცხა 3,966,590 
ლა რი (რეგიონები - 2,364,829 ლა რი, თბი ლი სი - 1,601,761 ლა რი);

• 2012-2015 წლებ ში სა პატ რი არ ქოს მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბის დი ნა მი კა (მონაცემები 
არ მო ი ცავს თბი ლის ში და ფი ნან სე ბას) აჩ ვე ნებს, რომ 2014 წელს 2013 წელ თან შე და რე ბით, 
და ფი ნან სე ბა გაზ რ დი ლია 23%-ით, ხო ლო 2012 წელ თან შე და რე ბით -54%-ით.  აღ სა ნიშ-
ნა ვი ა, რომ 2014 წელს, 2009 წლის შემ დეგ და ფი ნან სე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
და ფიქ სირ და. 2015 წელს, მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა 2014 წელ თან შე-
და რე ბით 20%-ით იკ ლო,  თუმ ცა, აღე მა ტე ბა 2012 წლის და ფი ნან სე ბის მაჩ ვე ნე ბელს. რაც 
შე ე ხე ბა თბი ლისს, 2014 წელს, 2013 წელ თან შე და რე ბით და ფი ნან სე ბა თით ქ მის 20%-ით 
არის გაზ რ დი ლი;

• 2014 წელს რე გი ო ნებ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა მო ყო ფი ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი 
და ფი ნან სე ბის თით ქ მის ნა ხევ რის ხარ ჯ ვის მიზ ნობ რი ო ბა უც ნო ბი ა. იმ ნა წილ ში, კი სა დაც 
თან ხის მიზ ნობ რი ო ბა ცნო ბი ლი ა, პრო ცენ ტუ ლად ყვე ლა ზე დი დი თან ხა ეკ ლე სი ე ბის მშე ნებ-
ლო ბა/ რეს ტავ რა ცი ა სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე იხარ ჯე ბა, სო ცი ა ლურ - საქ-
ველ მოქ მე დო მომ სა ხუ რე ბა ზე კი,  1%-ზე ნაკ ლე ბია გა მო ყო ფი ლი;

• 2014-2015 წლებ ში, ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ რე გი ო ნებ ში სა ქარ თ ვე ლოს 
მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის გა და ცე მუ ლი მი წე ბის სა ერ თო ფარ თო ბი  მკვეთ რად 
აღე მა ტე ბა წი ნა წლებ ში გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბის მას შ ტაბს;

• ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მხრი დან სხვა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი-
ნან სე ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო ა;

• 74 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან და თბი ლი სის 10 რა ი ო ნი დან თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის მი-
ერ თან ხის მიზ ნობ რი ვად ხარ ჯ ვის მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და მხო ლოდ 9 შემ თხ ვე ვა ში. 
აქე დან 3 შემ თხ ვე ვა ში, მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ მო ნი ტო რინ გი ჩა-
ტარ და არა მათ მი ერ 2015 წელს თან ხე ბის ყვე ლა გა და რიცხ ვა ზე, არა მედ მხო ლოდ ზო გი-
ერთ მათ გან ზე. 
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2. რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბის არ სე ბუ ლი 
მო დე ლე ბის მი მო ხილ ვა 

2.1.  სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო სა და მის მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი 
იური დი უ ლი პი რე ბის  სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბის წე სის, მას შ ტა ბი სა 
და მიზ ნობ რი ო ბის მი მო ხილ ვა
2002 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სა და სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლურ 
მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას შო რის და დე ბუ ლი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბის (შემდგომში 
კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბა) და დე ბის შემ დეგ, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის და ფი ნან-
სე ბა  სხვა დას ხ ვა სა ხელ მ წი ფო წყა რო დან, მათ შო რის, ცენ ტ რა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი 
ბი უ ჯე ტე ბი დან, სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი დან ხორ ცი ელ დე ბა. და ფი ნან სე ბის გარ და, მარ თ ლ მა-
დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ა, 2002 წლის შემ დეგ,  სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბე ბი დან სა კუთ რე ბა ში 
იღებს სხვა დას ხ ვა სა ხის უძ რავ, მოძ რავ ნივ თებ სა და სხვა სარ გე ბელს. ეკ ლე სი ის და ფი ნან-
სე ბა ში ყვე ლა ზე დი დი წი ლი ცენ ტ რა ლუ რი ბი უ ჯე ტი დან ყო ველ წ ლი ურ ტრან ს ფერ ზე მო დის.  

2002 წლი დან 2015 წლის ჩათ ვ ლით, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქომ ცენ ტ რა ლუ რი სა ხელ-
მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან ჯამ ში 200 971 600  ლა რი მი ი ღო.  2009 წლი დან 2013 წლამ დე, ყო-
ველ წ ლი უ რად გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბი 22–დან 27 მი ლი ო ნამ დე მერ ყე ობ და, ხო ლო 2013 
წლი დან, ქვეყ ნის მთა ვა რი სა ფი ნან სო დო კუ მენ ტი სა პატ რი არ ქოს და ფი ნან სე ბი სათ ვის სტა-
ბი ლუ რად 25 მი ლი ონს ით ვა ლის წი ნებს. 

წე ლი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან  გა და ცე-
მუ ლი თან ხის ოდე ნო ბა

2002 857,600
2003 910,000
2004 1,640,000
2005 1,290,100
2006 4,803,300
2007 4,270,600
2008 12,933,400
2009 26,394,900
2010 25,680,000
2011 24,391,700
2012 22,800,000
2013 25,000,000
2014 25,000,000
2015 25,000,000
ჯამ ში 200,971,600
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კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა და სა ცე მი 
თან ხის ოდე ნო ბა სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ, სა ქარ თ ვე ლოს  ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ-
როს მომ ზა დე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის კა ნონ პ რო ექ ტით გა ნი საზღ ვ რე ბა. შე სა ბა მი სად, 
სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის ყო ვე ლი მომ დევ ნო წლის თ ვის ბი უ ჯე ტი დან გა და სა ცე მი 
თან ხის ოდე ნო ბა, სა ბი უ ჯე ტო წლის და სას რულს, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე-
ბუ ლი, მო მა ვა ლი წლის ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ კა ნო ნით წეს რიგ დე ბა. 

სა ბი უ ჯე ტო თან ხე ბის დი დი ნა წი ლი სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს მი ერ და ფუძ ნე ბულ 
იური დი ულ პი რებს გა და ე ცე მა. თა ვად სა პატ რი არ ქო და ფი ნან სე ბის მხო ლოდ მცი რე ნა-
წილს იღებს.

ბო ლო წლე ბის ბი უ ჯე ტის კა ნო ნე ბის ანა ლი ზი ცხად ყოფს, რომ მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი-
ის თ ვის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან გა ცე მუ ლი თან ხე ბის ად რე სატ თა უმე ტე სო ბას სა პატ რი არ ქოს 
მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბი წარ მო ად გე ნენ. ხო ლო თან ხის ხარ-
ჯ ვის მიზ ნობ რი ო ბად სა სუ ლი ე რო გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბაა მი თი თე ბუ ლი. კერ ძოდ, ბი უ ჯე ტის 
კა ნო ნის თა ნახ მად, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის გა და ცე მუ ლი თან ხა ხმარ დე ბა ახალ-
გაზ რ დე ბის ქრის ტი ა ნუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბით აღ ზ რ დას სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში 
(მათ შო რის, მა ღალ მ თი ან რე გი ო ნებ ში). ამ მიზ ნით, და ფი ნან სე ბას იღებს სა პატ რი არ ქოს 70-ზე 
მე ტი სა გან მა ნათ ლებ ლო- კულ ტუ რუ ლი და საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ა. მათ შო რის,  სა სუ-
ლი ე რო აკა დე მი ე ბი და სე მი ნა რი ე ბი, უნი ვერ სი ტე ტი, სკო ლა- გიმ ნა ზი ე ბი, დე და თა და ბავ შ ვ თა 
სახ ლე ბი, ობოლ და მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ ბავ შ ვ თა პან სი ო ნე ბი, სმე ნა დაქ ვე ი თე ბულ ბავ შ ვ-
თა რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და ადაპ ტა ცი ის ცენ ტ რი, პრო ფე სი უ ლი კო ლე ჯი და სა ხე ლო ბო სას წავ ლებ-
ლე ბი. 2014-2015 წლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქომ და მის მა და ფუძ ნე ბულ მა იური დი ულ-
მა პი რებ მა  „საქართველოს 2014  წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ“ და  „საქართველოს 
2015 წლის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნე ბის სა ფუძ ველ ზე, სა ქარ თ ვე-
ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს გან ჯამ ში 51 228 170.13 ლა რი მი ი ღეს.

წე ლი გეგ მა შეს რუ ლე ბა
2014 25 000 000 25 630 860.48
2015 25 000 000 25 597 309.65
ჯა მი 50 000 000 51 228 170.13

2014-2015 წლებ ში, ცენ ტ რა ლუ რი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი-
დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის გა და ცე მუ ლი და ფი ნან სე ბის ფარ გ ლებ ში, და ფი ნან სე ბა მი ი ღო სა-
ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქომ და მის მა და ფუძ ნე ბულ მა 63-მა იური დი ულ მა პირ მა. 

სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბის მიმ ღე ბი 12 სუ ბი ექ ტი გან საზღ ვ რუ ლია პირ და პირ სა ხელ მ წი ფო 
ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით (იხ. და ნარ თი #1), ხო ლო სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე-
ბის მიმ ღებ და ნარ ჩენ სუ ბი ექ ტებს, სა სუ ლი ე რო გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბის გრან ტის ფარ გ-
ლებ ში, გან საზღ ვ რავს სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო.  
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სა სუ ლი ე რო გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბის გრან ტის ფარ გ ლებ ში, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან 2014-
2015 წლებ ში გა მო ყო ფი ლი, და ახ ლო ე ბით, 15 მი ლი ო ნი ლა რი სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო-
სა და მის და ფუძ ნე ბულ 51 იური დი უ ლ პირ ზე გა ნა წილ და.  ამ იური დი უ ლი პი რე ბის დი დი ნა წი-
ლი ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და  უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბას ახორ ცი ე ლებს. 

თა ვად  სა პატ რი არ ქო ბი უ ჯე ტი დან  მხო ლოდ თან ხის მცი რე ნა წილს იღებს.  2014 წელს, უშუ-
ა ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს მი ერ მი ღე ბუ ლი თან ხა  804 100 ლარს შე ად გენ და, 
2015 წელს კი  1 779 999.68  ლარს. 

2014-2015 წლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო სა და  მი სი იური დი უ ლი პი რე ბის თ ვის  გა-
და ცე მუ ლი სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის დი დი ნა წი ლი თა ნამ შ რო მელ თა ხელ ფა სებს, პრე მი ებს, 
და ნა მა ტებ სა და ჰო ნო რა რებს მოხ მარ და (იხ. და ნარ თი #2). 

2014 წლის სა ბი უ ჯე ტო ტრან ს ფე რის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, 25 630 860.48 ლა რი დან, მარ თ ლ-
მა დი დე ბელ მა ეკ ლე სი ამ, მი ღე ბუ ლი თან ხის 62.23% (15 436 593.55 ლა რი) ძი რი თა დად, თა ნამ-
შ რო მელ თა ხელ ფა სებს, პრე მი ებს, ჰო ნო რა რებ სა და მსგავ სი სა ხის მიზ ნობ რი ო ბას მო ახ მა რა.  

2015 წელ საც, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის გა და ცე მუ ლი სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბის 
დი დი ნა წი ლი, 25 597 309.65 ლა რის 61.49% (15 739 214.15 ლა რი) თა ნამ შ რო მელ თა ფი-
ნან სურ უზრუნველყოფაზე დაიხარჯა. 

2014-2015 წელს, სა ბი უ ჯე ტო ტრან ს ფე რი დან მი ღე ბუ ლი თან ხის მე ო რე ძი რი თა დი ნა წი ლი 
კი, უძ რავ - მოძ რა ვი ქო ნე ბის შე ძე ნა სა და მათ შე ნახ ვას თან და კავ ში რე ბულ ხარ ჯებს  მოხ-
მარ და. ორი ვე წელს, აღ ნიშ ნუ ლი თან ხის ყვე ლა ზე დი დი ნა წი ლი, რამ დე ნი მე მი ლი ო ნი ლა-
რი არა საცხოვ რე ბელ შე ნო ბა- ნა გე ბო ბებს მოხ მარ და. 

დი აგ რა მა #4 
ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  
მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის  
გადაცემული  თანხების მიზნობრიობა (2014)

დი აგ რა მა #5 
ცენტრალური სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  
მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის  
გადაცემული  თანხების მიზნობრიობა (2015)

ხელფასები, ჰონორარები და ა.შ 

უძრავ-მოძრავი ნივთების შეძენა-შენახვა

სხვა მიზნობრიობა

62%
15%

23%

ხელფასები, ჰონორარები და ა.შ 

უძრავ-მოძრავი ნივთების შეძენა-შენახვა

სხვა მიზნობრიობა

62%11%

27%
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და სა ხე ლე ბა შეს რუ ლე ბა (ლარი) 
2014 წ.

შეს რუ ლე ბა 
(ლარი) 2015 წ.

საცხოვ რე ბე ლი შე ნო ბე ბი 169 365.00 136 958.40
არა საცხოვ რე ბე ლი შე ნო ბე ბი 3 092 924.33 2 618 655.67
სხვა შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი 25 000.00 60 000.00
მა ღა ლი გა მავ ლო ბის მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლი 53 035.00 0
მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლი 4 318.00 0
ტრაქ ტო რე ბი, კომ ბა ი ნე ბი და სხვა სა სოფ ლო- სა-
მე ურ ნეო ტექ ნი კა 2 000.00 0

სხვა სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბი 103 626.00 46 535.00
ტე ლე ვი ზო რი 1 994.99 3 903.00
მა ცი ვა რი 6 695.04 6 962.00
კომ პი უ ტე რი 18 573.30 15 616.99
პრინ ტე რი, სკა ნე რი, ას ლ გა დამ ღე ბი 8 589.99 3 380
ფო ტო ა პა რა ტი 763.2 2550
ვი დე ო -ა უ დიო აპა რა ტუ რა 4 000.00 9 497.00
მუ სი კა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი 3 000.00 9 440.00
ავე ჯი 13 642.00 38 784.00
რბი ლი ავე ჯი 1 820.00 1 887.00
სპორ ტუ ლი სა ქო ნე ლი 13 991.00 0
ოპ ტი კუ რი ხელ საწყო 0.00 2 445.00
ნა ხა ტი, ქან და კე ბა, ხე ლოვ ნე ბის სხვა ნი მუ შე ბი, ან ტიკ-
ვა რი ა ტი და ძვი რადღი რე ბუ ლი კო ლექ ცი ე ბი 39 700.00 1 370.00

სხვა მან ქა ნა- და ნად გა რე ბი და ინ ვენ ტა რი, რო მე-
ლიც არ არის კლა სი ფი ცი რე ბუ ლი 123 656.72 47 552.57

სხვა ძი რი თა დი აქ ტი ვე ბი 9 006.21 17 500.00

ჯა მი

3 695 700.78 (2014 
წელს გა ცე მუ ლი 
მთლი ა ნი თან ხის 

14.44%)

2 886 078.23 
(2015 წელს გა ცე-
მუ ლი მთლი ა ნი 
თან ხის 11.28%)

ორი ვე წელს, თან ხის დარ ჩე ნი ლი ნა წი ლი სა პატ რი არ ქოს და მის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ-
ლი იური დი უ ლი პი რე ბის მი ერ, არაკ ლა სი ფი ცი რე ბუ ლი (სხვა და ნარ ჩე ნი) და ნიშ ნუ ლე ბით გა ი-
ხარ ჯა. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი თან ხე ბის გა ხარ ჯ ვის მიზ ნობ რი ო ბის დად გე ნა შე უძ ლე ბე ლი ა.

2.2. ოთხი რელიგიური თემის დაფინანსების წესის, 
მასშტაბისა და მიზნობრიობის მიმოხილვა 

2014 წლის 27 იან ვარს, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ მი ი ღო დად გე ნი ლე ბა „საქართველოში 
არ სე ბუ ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სათ ვის საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს 
მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ნა წი ლობ რივ ანაზღა უ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი, ზო გი ერ თი ღო ნის ძი-
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ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“.2 დად გე ნი ლე ბის თა ნახ მად, სა ქარ თ-
ვე ლოს მთავ რო ბა აღი ა რებს სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სათ-
ვის საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს მი ყე ნე ბულ ზი ანს. გან სა ხილ ველ პე რი ოდ ში 
სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სათ ვის   მი ყე ნე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ-
რი და მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბის არარ სე ბო ბის 
მი უ ხე და ვად, სა მარ თ ლებ რი ვი სა ხელ მ წი ფოს პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე, მთავ რო ბამ გა-
მო აცხა და მზად ყოფ ნა 2014 წლის 27 იან ვ რამ დე სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის 
სა მარ თ ლებ რი ვი ფორ მით რე გის ტ რი რე ბუ ლი ის ლა მუ რი, იუდე უ რი, რო მა ულ - კა თო ლი კუ-
რი და სომ ხუ რი სა მო ცი ქუ ლო აღ მ სა რებ ლო ბის მქო ნე რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის 
აენაზღა უ რე ბი ნა მა ტე რი ა ლუ რი და მო რა ლუ რი ზი ა ნი. 

იმის  მი უ ხე და ვად, რომ საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს, მას შ ტა ბუ რი ზი ა ნი ასე-
ვე მი ად გა სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ სხვა რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს (იეზიდი თე მი,  ლუ-
თე რუ ლი ეკ ლე სი ა, სა ხა რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სი ა, ევან გე ლურ - ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სი ა,  სხვა 
პრო ტეს ტან ტუ ლი დე ნო მი ნა ცი ე ბი და ა.შ), სა ხელ მ წი ფოს მი ერ კომ პენ სა ცი ის მიმ ღე ბი რე-
ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (თემების) შერ ჩე ვა წი ნას წარ დად გე ნი ლი, ობი ექ ტუ რი კრი ტე რი-
უ მე ბის შე ფა სე ბი სა და კვლე ვის გა რე შე გან ხორ ცი ელ და.3 ოთხი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბის 
შერ ჩე ვის კრი ტე რი უ მე ბი ბუნ დო ვა ნი იყო თა ვად რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვი საც.4 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბის თა ნახ მად, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა-
ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბულ რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს არ აქვთ სა მარ თ ლებ რი ვი კავ-
ში რი საბ ჭო თა რე ჟი მის დროს და ზა რა ლე ბულ რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებ სა და თე მებ თან, 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ზი ანს აუნაზღა უ რებს იმ რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბას, რო მე ლიც 
აღი ა რებს იმა ვე რე ლი გი ურ მოძღ ვ რე ბას და /ან მას აქვს აღ მ სა რებ ლო ბი თი მემ კ ვიდ რე ო ბა 
და ზა რა ლე ბუ ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სა გან.5 

დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ რე ლი გი უ რი თე მი  წარ მოდ გე ნი ლია რამ-
დე ნი მე სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის მი ერ, მათ მო ეთხო ვე ბათ ერთ იური დი ულ 
პი რად გა ერ თი ა ნე ბა ან  წარ მო მად გენ ლო ბი თი საბ ჭოს შექ მ ნა, რო მელ შიც შე ვა ერ თი და 
იმა ვე აღ მ სა რებ ლო ბის ყვე ლა რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბის წარ მო მად გე ნე ლი. იგი იქ ნე ბა 
უფ ლე ბა მო სი ლი, აწარ მო ოს ურ თი ერ თო ბა სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებ თან თა ვი სი აღ მ სა რებ-

2 „საქართველოში არ სე ბუ ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სათ ვის საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს მი ყე-
ნე ბუ ლი ზი ა ნის ნა წი ლობ რივ ანაზღა უ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ზო გი ერ თი ღო ნის ძი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სის“ 
დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის 27 იან ვ რის N117 დად გე ნი ლე ბა

3 შე ნიშ ვ ნა :აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სსიპ რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს თავ მ ჯ დო მა რემ ზა ზა ვა შაყ მა ძემ, 
2016 წელს, სა ა გენ ტოს 2015 წლის საქ მი ა ნო ბის ან გა რი შის პრე ზენ ტა ცი ა ზე გა ნაცხა და, რომ 2016 წლის ბო ლომ დე, 
სა ვა რა უ დოდ, შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბა შე ვი დო და მთავ რო ბის N117 დად გე ნი ლე ბა ში და საბ ჭო თა პე რი ოდ ში მი ყე ნე-
ბუ ლი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა მოხ დე ბო და და მა ტე ბით კი დევ ერ თი ან ორი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის. თუმ ცა მან 
არ და ა ზუს ტა ის კრი ტე რი უ მე ბი, რის სა ფუძ ველ ზეც მოხ დე ბა კონ კ რე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შერ ჩე ვა. 

4 სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის სა პარ ლა მენ ტო ან გა რი ში „ადამიანის უფ ლე ბა თა მდგო მა რე ო ბა სა ქარ თ ვე-
ლო ში 2014 წე ლი“ გვ. 327. ხელ მი საწ ვ დო მია http://www.ombudsman.ge/uploads/other/3/3509.pdf 

5 „საქართველოში არ სე ბუ ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სათ ვის საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს მი ყე ნე ბუ-
ლი ზი ა ნის ნა წი ლობ რივ ანაზღა უ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ზო გი ერ თი ღო ნის ძი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სის“ დამ ტ კი-
ცე ბის თა ო ბა ზე სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის 27 იან ვ რის N117 დად გე ნი ლე ბის მე-2 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტი; 
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ლო ბის სა ხე ლით, მი ი ღოს ანაზღა უ რე ბა და იყოს სო ლი და რუ ლად პა სუ ხის მ გე ბე ლი მი ღე-
ბუ ლი თან ხის მიზ ნობ რი ვად ხარ ჯ ვა ზე.6     

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის N117-ე დად გე ნი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, 2014-2015 წლებ ში, და ფი-
ნან სე ბა ჯამ ში შვიდ მა რე ლი გი ურ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ მი ი ღო. და ფი ნან სე ბის მი ღე ბის მიზ ნით, 
ორ მა რე ლი გი ურ მა თემ მა (კათოლიკე და მუს ლი მი თე მე ბი) წარ მო მად გენ ლო ბი თი საბ ჭო-
ე ბი შექ მ ნა. 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის N117-ე დად გე ნი ლე ბის ფარ გ ლებ ში, და ფი ნან სე ბას იღე ბენ შემ-
დე გი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი: 

6 „საქართველოში არ სე ბუ ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სათ ვის საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს მი ყე ნე ბუ-
ლი ზი ა ნის ნა წი ლობ რივ ანაზღა უ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ზო გი ერ თი ღო ნის ძი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სის“ დამ ტ კი-
ცე ბის თა ო ბა ზე სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის 27 იან ვ რის N117 დად გე ნი ლე ბის მე-3 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტი

რომაულ-კათოლიკური

სსიპ „სომეხთა სამოციქულო 
მართლმადიდებელი წმინდა ეკლესიის  

საქართველოს ეპარქია“ 

სსიპ „საქართველოს 
ასირიულ-ქალდეური 
კათოლიკური თემი“

სსიპ „ლათინ 
კათოლიკეთა 

კავკასიის სამოციქულო 
ადმინისტრაცია“

სსიპ „აღმოსავლეთ 
ევროპის სომეხ 
კათოლიკეთა 

ორდინარიატი“

ისლამური

იუდეური სომეხთა სამოციქულო აღმსარებლობა

სსიპ „სრულიად 
საქართველოს მუსლიმთა 

გაერთიანება“

სსიპ  „სრულიად 
საქართველოს მუსლიმთა 

სსიპ „საქართველოს 
ებრაელთა კავშირი“
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2014 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის N117-ე დად გე ნი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, ოთხი რე ლი-
გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბის თ ვის ზა რა ლის ანაზღა უ რე ბის ფარ გ ლებ ში გა სა ცე მი თან ხა სა ქარ თ ვე-
ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან გა მო ი ყო7, ვი ნა ი დან „საქართველოს 2014 წლის 
სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი უკ ვე მი ღე ბუ ლი იყო.  ოთხი რე ლი-
გი უ რი თე მის თ ვის, საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის  ფარ გ ლებ ში მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის 
კომ პენ სა ცი ის მიზ ნით გა და სა ცე მი თან ხა  2014 წელს  1 750 000 ლა რით  გა ნი საზღ ვ რა. 2015 
წელს აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან სსიპ რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო 
სა ა გენ ტოს გა და ე ცა 4 200 000 ლა რის ოდე ნო ბით. 

2014 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლი მი თე მის თ ვის გა და რიცხუ ლი თან ხა შე ად გენ და 1 100 000 
ლარს, იუდე უ რი თე მის თ ვის – 150 000 ლარს, რო მა ულ - კა თო ლი კუ რი თე მის თ ვის 200 000 
ლარს, ხო ლო სო მეხ თა სა მო ცი ქუ ლო ქრის ტი ა ნუ ლი თე მის თ ვის 300 000 ლარს.

2015 წელს დად გე ნი ლე ბით ოთხი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის გა და ცე მუ ლი თან ხე ბი 
გა ორ მაგ და და 3 300 000 ლა რი შე ად გი ნა. აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შო რის შემ-
დე გი პრო პორ ცი ით გა ნა წილ და: მუს ლი მი თე მი - 2 000 000 ლა რი,  იუდე უ რი თე მი - 300 000 
ლა რი, რო მა ულ - კა თო ლი კუ რი თე მი - 400 000 ლა რი,  სო მეხ თა სა მო ცი ქუ ლო ქრის ტი ა ნუ-
ლი თე მი - 600 000 ლა რი. 

 

 

7 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის გან კარ გუ ლე ბა N1942. 30.10.2014

დი აგ რა მა #6  
ოთხი რელიგიური თემისთვის გადაცემული თანხა (2014-2015)

მუსლიმი თემი

2014
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რომაულ-კათოლიკური თემი იუდეური თემი სომეხთა სამოციქულო ქრისტიანული თემი
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რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს (შემდგომში სა ა გენ ტო) პო ზი ცი ის თა ნახ მად, 
ორი ვე წელს რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის გა სა ნა წი ლე ბე ლი თან ხის გან საზღ ვ რის 
დროს, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ისე თი ობი ექ ტუ რი მო ნა ცე მე ბი, რო გო რი ცა ა: მრევ ლის, სა-
სუ ლი ე რო პი რე ბის რა ო დე ნო ბა; ასე ვე, სა კულ ტო შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბის რა ო დე ნო ბა და მა თი 
დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბა, მიმ დი ნა რე სა ჭი რო ე ბე ბი და ა.შ.

თან ხე ბის გა და ცე მის მიზ ნით, სა ა გენ ტომ რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან საბ ჭო თა ტო ტა ლუ რი 
რე ჟი მის დროს მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ნა წი ლობ რი ვი ანაზღა უ რე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი 
გა ა ფორ მა, რომ ლის თა ნახ მა დაც, რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს და ე კის რათ ვალ დე ბუ ლე ბა, 
მათ თ ვის კომ პენ სა ცი ის სა ხით გა და ცე მუ ლი თან ხე ბი და ე ხარ ჯათ შემ დე გი მიზ ნობ რი ო ბით:

• ღვთის მ სა ხურ თა სა ხელ ფა სო და რე ლი გი უ რი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ანაზღა უ რე ბა;
• სა კულ ტო და რე ლი გი უ რი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბის რეს ტავ რა ცია და მოვ ლა- პატ რო ნო ბა;
• რე ლი გი უ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბა;
• რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბის მიმ დი ნა რე სა ყო ფაცხოვ რე ბო ხარ ჯე ბი;
• კულ ტუ რუ ლი და საქ ველ მოქ მე დო საქ მი ა ნო ბა;

სა ა გენ ტოს მი ერ, 2014 წელს, მუს ლიმ თემ თან და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, მუს-
ლი მი თე მი ვალ დე ბუ ლი იყო 2014 წელს მი ღე ბუ ლი თან ხის 75% და ე ხარ ჯა ღვთის მ სა ხურ თა 
სა ხელ ფა სო და რე ლი გი უ რი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ანაზღა უ რე ბა ზე, ხო ლო მი ღე-
ბუ ლი თან ხის დარ ჩე ნი ლი 25% ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზღ ვ რულ სხვა მიზ ნობ რი ო ბა ზე. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2014 წელს, სა ა გენ ტოს მი ერ რე ლი გი ურ თე მებ თან და დე ბუ ლი ხელ შეკ-
რუ ლე ბე ბის ბლან კე ტუ რი ხა სი ა თის მი უ ხე და ვად, მი თი თე ბუ ლი პი რო ბა მხო ლოდ მუს ლიმ 
თემ თან და დე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში გვხვდე ბა. 2015 წელს, მუს ლიმ თემ თან სა ა გენ ტოს მი-
ერ და დე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში ეს პი რო ბა აღარ არის. 

3. 2014-2015 წლებ ში სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი დან, 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბი სა და აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კის მი ერ რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის და ფი ნან სე ბი სა 
და მა ტე რი ა ლუ რი მხარ და ჭე რის სხვა პრაქ ტი კის მი მო ხილ ვა

სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი სა და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დე ბი, აჭა რის 
ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბა, ასე ვე, სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რე ბი  სა ქარ თ ვე ლოს 
პრე ზი დენ ტი სა და მთავ რო ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი აქ ტე ბით, წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გა დას ცე-
მენ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სხვა დას ხ ვა სა ხის მა ტე რი ა ლურ სი კე თეს.

პრაქ ტი კის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ ზოგ ჯერ, დახ მა რე ბას სხვა რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბიც 
იღე ბენ, თუმ ცა სა პატ რი არ ქოს თან შე და რე ბით, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი მი ნი მა ლუ რია და ძი რი თა-
დად, რე ლი გი ურ - სა კულ ტო და წე სე ბუ ლე ბებს ხმარ დე ბა.
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წი ნამ დე ბა რე თავ ში შე ფა სე ბუ ლია მთავ რო ბი სა და პრე ზი დენ ტის მი ერ, 2014 -2015 წლებ ში, 
სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო სა და სხვა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბი სა და 
სხვა ფორ მით მა ტე რი ა ლუ რი მხარ და ჭე რის პრაქ ტი კა. 

3.1. 2014-2015 წლებ ში პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან 
სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი 
ეკ ლე სი ის თ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის ოდე ნო ბი სა 
და მიზ ნობ რი ო ბის ანა ლი ზი

2014-2015 წლებ ში, წი ნა წლებ თან შე და რე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო 
ფონ დი დან თან ხე ბის გა მო ყო ფის პრაქ ტი კა არ სე ბი თად არის შეც ვ ლი ლი. ეს ცვლი ლე ბა, 
სა ვა რა უ დოდ, პრე ზი დენ ტის ინ ს ტი ტუ ტის შე სუს ტე ბით არის გან პი რო ბე ბუ ლი. 2007-2013 
წლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე-
სი ას მთლი ა ნო ბა ში 10 806 207 ლა რი გა და ე ცა. ამ პე რი ოდ ში, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი-
არ ქოს თ ვის  ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის გა და ცე მა ძი რი თა დად მნიშ ვ ნე ლო ვან პო ლი ტი კურ 
მოვ ლე ნებ სა და პო ლი ტი კურ კრი ზი სებს უკავ შირ დე ბო და8. ხე ლი სუფ ლე ბის ტრან ზი ცი ის 
შემ დ გომ, პრაქ ტი კის ანა ლი ზი აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცი ის ცვლი ლე ბას აჩ ვე ნებს. პრე ზი დენ ტის 
სა რე ზერ ვო ფონ დი დან რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბა არ სე ბი თად შემ ცი რე ბუ-
ლი ა. ამას თან რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის ფი ნან სე ბის თუ სხვა სარ გებ ლის გა ცე მა 
არ უკავ შირ დე ბა კონ კ რე ტულ პო ლი ტი კურ მოვ ლე ნებს და ძი რი თა დად არა თან მიმ დევ რუ-
ლად, რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის მოთხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე ხორ ცი ელ დე ბა. 

2014 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო ფონ დი სულ 5 000 000 ლა რით იყო 
გან საზღ ვ რუ ლი,  სა ი და ნაც  108 000 ლა რი სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს იური დი ულ პი-
რებ სა და მის ბე ნე ფი ცი ა რებს გა და ე ცათ და ძი რი თა დად მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის სო ცი ა ლუ რი 
სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის კენ იყო მი მარ თუ ლი. 

2014 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან, სა ქარ თ ვე ლოს პატ რი-
არ ქის ილია II-ს ინ ტ რო ნი ზა ცი ის შე სა ხებ ფილ მის დამ ზა დე ბის თ ვის სა ჭი რო ხარ ჯე ბის და-
ფი ნან სე ბის მიზ ნით, შპს „საქართველოს სა პატ რი არ ქოს თან არ სე ბუ ლი კი ნოს ტუ დია სი ონს“ 
გა მო ე ყო 10 000 ლა რი. 

8 ცენ ტ რა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კა 
(2013 და 2014 წლის და საწყი სის მდგო მა რე ო ბი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბის შემ დეგ სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი-
კის მი მო ხილ ვა) EMC-ისა და TDI-ის კვლე ვა 2014 წ. გვ. 11 
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პრე ზი დენ ტის ინი ცი ა ტი ვით, ახა ლი წლის დღე სას წა ულ თან და კავ ში რე ბით, 98 000 ლა რი 
გა მო ი ყო ა(ა )იპ „ბერი ან დ რი ას სა ხე ლო ბის ფონ დის“ პატ რო ნა ჟის ქვეშ მყო ფი ბავ შ ვე ბი სა 
და ა(ა )იპ „საქართველოს სა პატ რი არ ქოს წმი და კე თილ მ სა ხუ რი მე ფე თა მა რის სა ხე ლო ბის 
სკო ლა- პან სი ო ნის“ აღ საზ რ დე ლე ბის თ ვის ერ თ ჯე რა დი ფუ ლა დი დახ მა რე ბის გა წე ვის მიზ-
ნით.  აღ ნიშ ნუ ლი თან ხის  გა მო ყო ფა ემ სა ხუ რე ბო და სო ცი ა ლურ მი ზანს, რამ დე ნა დაც ამა-
ვე გან კარ გუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, დახ მა რე ბა გა ი ცა სხვა (არარელიგიური) თავ შე საფ რე ბის 
ბე ნე ფი ცი არ ხან დაზ მუ ლებ ზე, ასე ვე შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რებ ზე, ოჯა ხურ 
მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ, სო ცი ა ლუ რად და უც ველ და მი უ სა ფარ ბავ შ ვებ ზე.

2015 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ი სა და სხვა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის თ ვის პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან ფუ ლა დი სახ ს რე ბი არ გა მო ყო ფი ლა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2007-2013 წლებ ში,  სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო ფონ დი-
დან მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხის 62.6%  (6 743 444 ლა რი) 
ეკ ლე სი ის მშე ნებ ლო ბა- მო პირ კე თე ბა- კე თილ მოწყო ბას მოხ მარ და. სო ცი ა ლურ პრო ექ ტე-
ბის თ ვის კი, ამ პე რი ოდ ში, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის გა ცე მუ ლი თან ხის მხო ლოდ 
0.4%   (38 023 ლა რი) იყო გა მო ყო ფი ლი.

აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი ტი კა 2014-2015 წლებ ში რა დი კა ლუ რად იც ვ ლე ბა და საკ ვ ლევ პე რი ოდ-
ში, პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის გა და ცე მუ ლი 
თან ხის 90.75 % (98 000 ლა რი) სო ცი ა ლურ პრო ექტს მოხ მარ და. 

 

2007 წლი დან 2015 წლის ჩათ ვ ლით, პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან სა ქარ თ ვე ლოს 
სა პატ რი არ ქო სა და მის მი ერ რე გის ტ რი რე ბულ იური დი ულ პი რებს 10 848 587 ლა რი გა და-
ე ცათ. 

დი აგ რა მა #7  
2014-2015 წლებში საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 
გაცემული თანხების მიზნობრიობა

სოციალური პროექტები

ფილმის დამზადება

91%

9%
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3.2. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ რე ლი გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის გა და ცე მუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თე ე ბი 
და და ფი ნან სე ბა სა რე ზერ ვო ფონ დი დან

ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბის შემ დ გომ, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი რო ლის 
გაზ რ დას თან ერ თად, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ რე ლი-
გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის, მათ შო რის, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა და ცე მუ ლი  
ფი ნან სუ რი და სხვა მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თე ე ბის ოდე ნო ბაც. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 2007-
2013 წლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 2014-2015 წლებ ში, ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა და უძ რა ვი ნივ-
თე ბი სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს და ასევე სხვა რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ საც გა და ე ცათ. 
2014 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან, რო მე ლიც  მთლი ა ნო ბა ში 
82 741 363.39 ლა რის გან შედ გე ბო და,  3 292 000 ლა რი რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს გა-
და ე ცათ. 1 542 000 ლა რი მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას, ხო ლო  1 750 000 ლა რი ოთხ 
რე ლი გი ურ თემს გა და ე ცა საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის 
ნა წი ლობ რი ვი ანაზღა უ რე ბის თ ვის. 

ხო ლო, 2015 წელს, მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დის გეგ მა 85 მი ლი ო ნი ლა რით იყო გან-
საზღ ვ რუ ლი. აქე დან 5 636 400 ლა რი გა მო ე ყოთ რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს. კერ ძოდ, 
სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სა სუ ლი ე რო გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით და სსიპ 
„სრულიად სა ქარ თ ვე ლოს  მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლოს თ ვის“ სარ გებ ლო ბა ში გა და სა ცე მად 
უძ რა ვი ნივ თის შე სა ძე ნად, აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბას გა მო ე ყო. 

დი აგ რა მა #8  
2007-2015 წლებში საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან 
გაცემული თანხების ოდენობა
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3.2.1 2014-2015 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან 

სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო სა და მი სი და ფუძ ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის 

გა მო ყო ფი ლი ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბი

2014 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი-
არ ქოს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბულ იური დი ულ პი რებს - სას წავ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის და 
სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტ რე ბის სას წავ ლო პრო ცე სის შე უ ფერ ხებ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მიზ ნით, ჯამ ში 1 542 000 (მილიონ ხუ თას ორ მოც და ო რი  ათა სი) გა მო ე ყო. აქე დან, 1 000 000 
ლა რი ა(ა )იპ – „საქართველოს სა პატ რი არ ქოს წმი და ან დ რია პირ ველ წო დე ბუ ლის სა ხე-
ლო ბის ქარ თულ უნი ვერ სი ტეტს“ გა და ე ცა9 სწავ ლე ბი სა და კვლე ვი თი ხა რის ხის გან ვი თა რე-
ბის და ფი ნან სე ბის მიზ ნით. დარ ჩე ნი ლი თან ხა გა და ე ცა სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს მი ერ 
და ფუძ ნე ბულ სხვა ხუთ სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბას (იხ. და ნარ თი #3).10 2015 წელს, 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს მი ერ და-
ფუძ ნე ბულ იური დი ულ პი რებს ჯამ ში გა მო ე ყოთ 1 590 000 ლა რი. სწავ ლე ბი სა და კვლე ვი თი 
ხა რის ხის გან ვი თა რე ბის და ფი ნან სე ბის მიზ ნით, 1 000 000 ლა რი ა(ა )იპ – „საქართველოს 
სა პატ რი არ ქოს წმი და ან დ რია პირ ველ წო დე ბუ ლის სა ხე ლო ბის ქარ თულ უნი ვერ სი ტეტს“ 
გა მო ე ყო11, 590 000 ლა რი კი სხვა სუ ბი ექ ტებ ზე გა ნა წილ და (იხ. და ნარ თი #3). 

რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ-
ქოს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი იური დი უ ლი პი რე ბის თ ვის სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის გა და-

დი აგ რა მა #9  
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან მართლმადიდებელი 
ეკლესიისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (2009-2015)
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9  სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის 1 სექ ტემ ბ რის  №1502 გან კარ გუ ლე ბა. ხელ მი საწ ვ დო მი ა: https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/2495962 

10 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2014 წლის 23 დე კემ ბ რის №2393 გან კარ გუ ლე ბა. ხელ მი საწ ვ დო მი ა: https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/2673403 

11 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2015 წლის 3 აგ ვის ტოს №1687 გან კარ გუ ლე ბა. ხელ მი საწ ვ დო მი ა: https://matsne.gov.
ge/ka/document/view/2944271 
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ცე მის პრაქ ტი კის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, მთავ რო ბა, ყო ველ წ ლი უ რად, ძი რი თა დად, ერ თი და 
იმა ვე სუ ბი ექ ტე ბის თ ვის გა მო ყოფს თან ხებს, ერ თი და იმა ვე და ნიშ ნუ ლე ბით. ეს ცხად ყოფს  
პირ და პი რი და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კას და აჩ ვე ნებს, რომ მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი-
დან თან ხე ბის გა მო ყო ფა ემ სა ხუ რე ბა კონ კ რე ტუ ლი რე ლი გი უ რი და ნიშ ნუ ლე ბის იური დი უ-
ლი პი რე ბის ინ ს ტი ტუ ცი ურ გაძ ლი ე რე ბა სა და რე ლი გი უ რი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბას. 

3.2.2 2014-2015 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს 

სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა და ცე მუ ლი სხვა დას ხ ვა მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თე

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ-
ვო ფონ დი დან გა მო ყო ფი ლი ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბის გარ და, იღებს დი დი ოდე ნო ბით სხვა 
მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თე საც. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ, სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა და ცე-
მუ ლი ნივ თე ბი მრა ვალ ფე რო ვა ნია და სხვა და ნარ ჩენ თან ერ თად, მო ი ცავს ავ ტო მო ბი ლებს, 
ავ ტო ბუ სებ სა და სხვა სა ხის ტექ ნი კას. 

ძი რი თად შემ თხ ვე ვა ში, გა და ცე მუ ლი ნივ თე ბის ღი რე ბუ ლე ბა არ არის შე ფა სე ბუ ლი. შე სა ბა-
მი სად, შე უძ ლე ბე ლია იმის დად გე ნა, თუ რა ღი რე ბუ ლე ბის მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თე ე ბი გა და-
ე ცე მა სა ქარ თ ვე ლო სა პატ რი არ ქოს ზუს ტად.

2014 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ გა დას ცა 2012 წელს 
გა მოშ ვე ბუ ლი HYUNDAI-ის ფირ მის ორი ავ ტო ბუ სი  და ორი ავ ტო მო ბი ლი.

ასე ვე, 2014 წელს, სა პატ რი არ ქოს, სსიპ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მომ სა ხუ-
რე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ, გა და ე ცა 109 455.16 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სამ შე ნებ ლო12 და 71 
466.81 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სხვა დას ხ ვა ჯი შის ხის მა სა ლა13, ეკ ლე სი ე ბის  მშე ნებ ლო ბი სა 
და კე თილ მოწყო ბის მიზ ნით. 

მა გა ლი თად, სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს კა თო ლი კოს - პატ რი არ ქის ქო რე პის კო პო სის 2014 
წლის 19 სექ ტემ ბ რის N90 წე რი ლის სა ფუძ ველ ზე, სსიპ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ-
როს მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის 12/10/2014 წლის  #3776 ბრძა-
ნე ბით გა ი ცა 100 539.66 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 16 756.61 კგ თით ბ რის გას რო ლი ლი ჰილ ზი, 
მა ხა თას მთა ზე მშე ნე ბა რე ტაძ რის თ ვის შან დ ლე ბის, ზა რე ბის, ჭა ღე ბი სა და სხვა ნივ თე ბის 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 2014-2015 წლებში 
გაცემული თანხების 100% რელიგიურ განათლებაზეა მიმართული, რაც, 

თავის მხრივ, არღვევს სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპს.

12 იხ. დანართი #4

13 იხ. დანართი #5
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და სამ ზა დებ ლად (იხ. და ნარ თი #6). მი თი თე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თე ე ბის გარ და, 2014 
წელს, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის გან გა და ე ცა სხვა დას ხ ვა 
სა ხის სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნივ თე ბი, ტექ ნი კა, ავე ჯი და ა.შ. სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა და ცე მულ 
ნივ თ თა შო რის გხვდე ბა, გაზ ქუ რე ბი, სა რეცხის მან ქა ნა, ტე ლე ვი ზო რე ბი, ქვა ბე ბი, ლე ი ბე ბი 
და ა.შ.14 

2015 წელს, კვლავ გრძელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის მოძ რა ვი ნივ თე ბის გა-
და ცე მის პრაქ ტი კა. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ  სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს 2 ერ თე უ ლი 
სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბა, SAME  SOLARIS 55-ბორბლიანი ტრაქ ტო რი გა დას ცა. 

2015 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს და მა ტე ბით, ასე ვე, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 
მი ერ, გა და ე ცა 32 ერ თე უ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის ტექ ნი კა (14 ტრაქ ტო რი 
Belarus MTZ 82.1  და SAME  SOLARIS 55 ტი პის, 1 სა თი ბე ლა, 8 გუ თა ნი, 5 კულ ტი ვა ტო რი 
და 3 სი მინ დის სა თე სი). 

2015 წელს, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის სა კუთ რე ბა ში გა და ცე-
მუ ლი  მოძ რა ვი ნივ თე ბის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. 

ის გა რე მო ე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა და ცე მუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი სი კე-
თე ე ბის შე ფა სე ბა არ ხორ ცი ელ დე ბა, თა ვის მხრივ, კი დევ ერ თი დას ტუ რი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
ნივ თე ბის მი წო დე ბა ხორ ცი ელ დე ბა არა საბ ჭო თა პე რი ოდ ში მი ყე ნე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი ზი-
ა ნის ანაზღა უ რე ბის ნა წილ ში, არა მედ ეკ ლე სი ის სუბ სი დი რე ბის მიზ ნით.  

3.2.3  2014-2015 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან სხვა 

რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა

ზე მო ნახ სე ნე ბი N117-ე დად გე ნი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, რე ლე ვან ტუ რი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის თ ვის გა და სა ცე მი თან ხე ბის ასახ ვა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში ვერ გან ხორ ცი ელ და. ამის 
გა მო, 2014 წელს, მი თი თე ბუ ლი ოთხი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბის თ ვის გა და სა ცე მი თან ხა 1 
750 000 ლა რის ოდე ნო ბით გა მო ი ყო სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან. 

2015 წელს,  სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ, სა რე ზერ ვო ფონ დი დან 4 486 400 ლა რი გა მო უ ყო 
აჭა რის ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი კას სსიპ სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე-
ლოს თ ვის სარ გებ ლო ბა ში გა და სა ცე მი, ქ. ბა თუმ ში მდე ბა რე  ორი უძ რა ვი ნივ თის  შე ძე ნის 
მიზ ნით.

14 2014 წელს, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის გა და ცე მუ ლი სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნივ თე ბის დე ტა ლუ რი ჩა მო ნათ-
ვა ლი იხ. დანართი #7
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მი თი თე ბუ ლი თან ხით, აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის ფი ნან ს თა და ეკო ნო მი კის სა მი-
ნის ტ რომ შე ი ძი ნა ქ. ბა თუმ ში მდე ბა რე  1 000 000 აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის 997, 9 კვ.მ 
შე ნო ბა- ნა გე ბო ბა და მას ზე და მაგ რე ბუ ლი 2 197 კვ. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის 
მი წის ნაკ ვე თი. ასე ვე 1 000 000 აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის  შპს „Crystal“-ის 100%-იანი 
წი ლი, რო მე ლიც შემ დ გომ ში მარ თ ვის უფ ლე ბით სსიპ „სრულიად სა ქარ თ ვე ლოს  მუს ლიმ თა 
სამ მარ თ ვე ლოს“  გა და ე ცა.15 

3.3. 2014-2015 წლებ ში რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის მთავ რო ბის მი ერ 
გა და ცე მუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის მი მო ხილ ვა 

3.3.1. 2014-2015 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის სა კუთ რე ბა სა 

და სარ გებ ლო ბა ში გა და ცე მუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა 

სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო გარ და ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბი სა, სა ხელ მ წი ფოს გან სა კუთ რე ბი-
სა და სარ გებ ლო ბის ფორ მით, ყო ველ წ ლი უ რად, იღებს ათე უ ლო ბით უძ რავ ნივთს. სა პატ-
რი არ ქოს სა კუთ რე ბა ში აქ ტი უ რად გა და ე ცე მა არამ ხო ლოდ ის მი წის ნაკ ვე თე ბი, რო მე ლიც 
მის ის ტო რი ულ სა კუთ რე ბას წარ მო ად გენ და, არა მედ, სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში რე გის ტ-
რი რე ბუ ლი სხვა მი წის ნაკ ვე თე ბიც. უძ რა ვი ქო ნე ბის სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მა სიმ ბო ლუ რი 1 
ლა რის გა დახ დის სა ნაც ვ ლოდ ან სრუ ლი ად უსას ყიდ ლოდ ხორ ცი ელ დე ბა. სა ხელ მ წი ფოს 
მხრი დან არ ხდე ბა გა და ცე მის მიზ ნობ რი ო ბის მი თი თე ბა.  

2014 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს, პირ და პი რი მი ყიდ ვის წე სით, სიმ ბო ლურ ფა სად 
1 ლა რად გა და ე ცა 27 მი წის ნაკ ვე თი, სა ერ თო ფარ თო ბით 345 454.83 კვ.მ .  ხო ლო, 2015 
წელს, 21  მი წის ნაკ ვე თი, სა ერ თო ფარ თო ბით 568 060  კვ.მ. 

სსიპ სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო, ქო ნე ბის სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს 
სა კუთ რე ბა ში ან / და სარ გებ ლო ბა ში უძ რა ვი ნივ თე ბის გა და ცე მამ დე, არ ახორ ცი ე ლებს მა თი 
სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, უც ნო ბია თუ რა ღი რე ბუ ლე ბის 
უძ რა ვი ქო ნე ბა გა და ე ცე მა სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს ყო ველ წ ლი უ რად.

გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბა ცნო ბი ლია მხო ლოდ რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა ში, რო დე-
საც გა და სა ცე მი მი წის ნაკ ვე თი სა თუ სხვა ობი ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა სხვა მიზ ნით 
გან ხორ ცი ელ და. 2012 წლი დან 2015 წლის ჩათ ვ ლით, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სა-
კუთ რე ბა ში გა და ცე მუ ლი 62 უძ რა ვი ნივ თი დან შე ფა სე ბუ ლია მხო ლოდ 7 ობი ექ ტი, რო მელ-
თა ჯა მუ რი ღი რე ბუ ლე ბა  შე ად გენს 501 427 ლარს.16  

15 შე ნიშ ვ ნა: აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის კო მი სი ის ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლის მე დეა ვა სა ძის მო საზ რე ბით მი თი თე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თე ბის ჯა მუ რი ღი რე ბუ ლე ბა  1 მი ლი ონ  აშშ დო ლარს   არ 
აღე მა ტე ბა და  სა ვა რა უ დო კო რუფ ცი ულ გა რი გე ბებ ზე მი უ თი თებს, რის სა ფუძ ველ ზეც აჭა რის სა ხელ მ წი ფო უსაფ-
რ თხო ე ბის სა ა გენ ტომ შე სა ბა მი სი მოკ ვ ლე ვა და იწყო.  http://1tv.ge/ge/news/view/112087.html http://rustavi2.com/ka/
news/32867

16 შე ნიშ ვ ნა: ფა სის გან საზღ ვ რის ადეკ ვა ტუ რო ბა ცალ კე შე ფა სე ბი სა და და ვის სა გა ნი შე იძ ლე ბა გახ დეს. 
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მა გა ლი თად,  2014 წლის 15 დე კემ ბერს, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს გა და ე ცა ქა ლაქ 
თბი ლის ში, ლე სე ლი ძის ქუ ჩა N41-ში მდე ბა რე, 388 795 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის შე ნო ბა- ნა გე-
ბო ბა N7-ში, II სარ თულ ზე და მან სარ დ ში არ სე ბუ ლი 423.34 კვ.მ. ფარ თი და მას ზე წი ლობ-
რი ვად და მაგ რე ბუ ლი მი წის  ფარ თო ბი.

ასე ვე, 2014 წელს, სა პატ რი არ ქოს გა და ე ცა ქა ლაქ თბი ლის ში, ჭი ჭი ნა ძის ქუ ჩა N12-ში მდე ბა-
რე, 56 400 ლა რად შე ფა სე ბუ ლი, 1200 კვ.მ. მი წის ნაკ ვე თი. 

2014 წელს მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას სა ხელ მ წი ფოს მი ერ უზურ ფ რუქ ტის უფ ლე-
ბით, 7 წლის ვა დით გა და ე ცა 1 უძ რა ვი ნივ თი, ქ. ახალ ქა ლაქ ში მდე ბა რე ყო ფი ლი კეჩ -
ის მმარ თ ვე ლო ბის შე ნო ბა, სა ერ თო ფარ თო ბით 2207 კვ.მ, ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად 
მართლმადიდებელი ეკ ლე სია ვალ დე ბუ ლია 2 წლის ვა და ში  განახორციელოს სა რე მონ ტო 
სა მუ შა ო ე ბი, ხო ლო დარ ჩე ნი ლი  5 წლის გან მავ ლო ბა ში უზ რუნ ველ ყოს უძ რა ვი ქო ნე ბის სა-
აღ მ ზ რ დე ლო- სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ფი ლით გა მო ყე ნე ბა.

2015 წელს, სა პატ რი არ ქოს თ ვის სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მუ ლი არ ცერ თი უძ რა ვი ნივ თის ღი რე-
ბუ ლე ბა არ შე ფა სე ბუ ლა. 

სა პატ რი არ ქოს, 2015 წელს, სულ 21 მი წის ნაკ ვე თი გა და ე ცა სა კუთ რე ბის უფ ლე ბით  (საერთო 
ფარ თო ბით 568 060 კვ.მ). აქე დან, 100 474 კვ.მ.  წალ კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ ბეშ თა-
შენ ში  მდე ბა რე სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თი. 

2015 წელს მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ17,  შპს 
„კრწანისის პარ კის“ 100%-იანი წი ლის სა პატ რი არ ქოს მი ერ სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში 
გა და ცე მის სა ნაც ვ ლოდ, 49 წლის ვა დით,  უსას ყიდ ლო უზუფ რუქ ტის უფ ლე ბით გა და ე ცა ქო-
ბუ ლეთ ში, აბა ში ძის ქუ ჩა №128-ში მდე ბა რე 11810.00 კვ.მ არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ-
ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თი და მას ზე არ სე ბუ ლი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი. 

ამა ვე გან კარ გუ ლე ბით, მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას  მთავ რო ბის მი ერ სა კუთ რე ბა ში გა-
და ე ცა ქ. ქო ბუ ლეთ ში, აბა ში ძის ქუ ჩა №128-ში მდე ბა რე 149796.00 კვ.მ არა სა სოფ ლო- სა-
მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თი, მას ზე არ სე ბუ ლი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი თა და  მას ში 
გან თავ სე ბუ ლი მოძ რა ვი ქო ნე ბით (ბობოყვათის რე ზი დენ ცი ა). 

17 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის  2015 წლის 21 სექ ტემ ბე რის N2013 გან კარ გუ ლე ბა, ხელ მი საწ ვ დო მი ა: http://govern-
ment.ge/files/410_51469_877151_201321.09.15.pdf



28რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების პოლიტიკა

2014 წე ლი:  

2015 წე ლი:  

3.3.2. 2014-2015 წლებ ში სხვა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის სარ გებ ლო ბა ში 

გა და ცე მუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა

მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რო მელ საც დი დი ოდე ნო ბის თან ხე ბი, 
მას შ ტა ბუ რი უძ რა ვი ქო ნე ბა და სხვა მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თე ე ბი გა და ე ცე მა, სა ხელ მ წი ფოს 
პო ლი ტი კა სხვა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ მო უ წეს რი გე ბე ლი და დის კ რი მი ნა-
ცი უ ლი ა.  

რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბა თა სა კულ ტო ნა გე ბო ბე ბი სა და მათ ის ტო რი ულ სა კუთ რე ბა ში არ-
სე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თე ბის დი დი ნა წი ლი, დღეს დღე ო ბით, სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა შია 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი. საბ ჭო თა კავ ში რის პე რი ოდ ში კონ ფე სი უ რი და ნიშ ნუ ლე ბის ობი ექ ტე-
ბის კონ ფის კა ცი ის პრაქ ტი კამ და სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნის შემ დეგ, 
ქვეყ ნის კონ ს ტი ტუ ცი ით სა კუთ რე ბი სა და რე ლი გი ის უფ ლე ბე ბის გა რან ტი ის გან საზღ ვ რამ, 
წარ მოქ მ ნა სა ხელ მ წი ფოს მი ერ საბ ჭო თა პე რი ოდ ში ჩა მორ თ მე უ ლი კონ ფე სი უ რი და ნიშ ნუ-

საკუთრების უფლებით:  27 უძრავი ნივთი
გაცემული უძრავი ნივთების საერთო ფართობი: 345 454.83 კვ.მ
მიზნობრიობა: უცნობია
საერთო ღირებულება: უცნობია

სარგებლობა/უზურფრუქტის უფლებით: 1 უძრავი ნივთი
გაცემული უძრავი ნივთების საერთო ფართობი: 2207 კვ.მ
მიზნობრიობა: სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო პროფილი
საერთო ღირებულება: უცნობია

საკუთრების უფლებით:  21 უძრავი ნივთი
გაცემული უძრავი ნივთების საერთო ფართობი: 568 060 კვ.მ.
მიზნობრიობა: უცნობია
საერთო ღირებულება: უცნობია

სარგებლობა/უზურფრუქტის უფლებით: 1 უძრავი ნივთი
გაცემული უძრავი ნივთების საერთო ფართობი: 11810.00 კვ.მ 
მიზნობრიობა: უცნობია
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ლე ბის ნა გე ბო ბე ბის რეს ტი ტუ ცი ის პო ლი ტი კის გან საზღ ვ რის სა ჭი რო ე ბა. მი უ ხე და ვად ამ სა-
ჭი რო ე ბი სა, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი ურ თი ერ თო ბის მომ წეს რი გე ბე ლი არც ერ თი 
დო კუ მენ ტი არ შე უქ მ ნი ა. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ, რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
უძ რა ვი ნივ თე ბის დაბ რუ ნე ბა სპო რა დუ ლად, პო ლი ტი კუ რი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე ხორ ცი ელ-
დე ბა, ყო ველ გ ვა რი სპე ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლებ რი ვი მო წეს რი გე ბის გა რე შე. თუმ ცა, სა ხელ მ-
წი ფოს მი ერ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის ქო ნე ბის გა და ცე მის პრო ცესს რეს ტი ტუ ცი ის 
ჩარ ჩო ე ბი დან სრუ ლი ად გა მო რიცხავს კა ნონ მ დებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი 
ჩა ნა წე რი, რო მე ლიც მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის გარ და, არ უშ ვებს სა ხელ მ წი ფო სა-
კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბით გა და ცე მას სხვა სა ჯა რო სამ-
სარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის სტა ტუ სის მქო ნე რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის. 

დღეს დღე ო ბით მოქ მე დი საქართველოს კა ნო ნი „სახელმწიფო ქო ნე ბის შე სა ხებ“ სა ხელ-
მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი ქო ნე ბის პირ და პი რი მი ყიდ ვის წე სით გა და ცე მას 
მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის ით ვა ლის წი ნებს. შე სა ბა მი სად, არ არ სე ბობს 
სა მარ თ ლებ რი ვი მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც შე საძ ლე ბელს გახ დი და უძ რა ვი ნივ თე ბის სსიპ სა-
მარ თ ლებ რი ვი სტა ტუ სის მქო ნე რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის სა კუთ რე ბა ში გა და ცე-
მას. ამის გა მო, სა კულ ტო ნა გე ბო ბე ბი სა და სხვა უძ რა ვი ნივ თე ბის რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო-
ბე ბის თ ვის გა და ცე მა მხო ლოდ სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით ხდე ბა, რის შე დე გა დაც, უძ რა ვი 
ნივ თის მე სა კუთ რედ კვლავ სა ხელ მ წი ფო რჩე ბა. ასე ვე, „სახელმწიფო ქო ნე ბის შე სა ხებ“ სა-
ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე-3 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის თა ნახ მად: „სახელმწიფო სა კუთ რე ბა ში არ-
სე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თის პრი ვა ტი ზე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქი სათ ვის ან სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი კერ ძო სა მარ თ ლის 
იური დი უ ლი პი რი სათ ვის სას ყიდ ლით, ხო ლო სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ-
რი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ი სათ ვის და უსახ ლ კა როდ დარ ჩე ნი ლი სა ქარ თ ვე ლოს იმ 
მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც ცხოვ რობ დ ნენ ან ცხოვ რო ბენ ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი-
ებ ზე – უსას ყიდ ლოდ.“ აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბელ 
ეკ ლე სი ას შე უძ ლია სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თის მი ღე ბა სა ხელ მ-
წი ფოს გან  უსას ყიდ ლოდ. ამა ვე დროს, სხვა რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს არ შე უძ ლი ათ აღ-
ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბა, რო გორც სას ყიდ ლით, ისე უსას ყიდ ლოდ.

TDI-იმ და და თბილისის თავისუფალმა უნივერსიტეტმა საკონსტიტუციო სასამართლოში 
2016 წლის 8 ივლისს შეიტანეს სარჩელი, რომლითაც სა და ვო სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მე ბი 
გა სა ჩივ რე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 14-ე და 21-ე მუხ ლებ თან (დისკრიმინაციის 
აკ რ ძალ ვა, სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა) მი მარ თე ბით. მსგავ სი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი ჩა ნა წე რე ბი არ-
სე ბობს სა ქარ თ ვე ლოს თვით მ მარ თ ველ ორ გა ნო თა ნორ მა ტი ულ აქ ტებ შიც.

2014 წელს, სსიპ სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლოს სარ გებ ლო ბა ში გა-
და ე ცა 43 უძ რა ვი ნივ თი, სა ერ თო ფარ თო ბით  45073 კვ.მ. მი თი თე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თე ბი  
მუს ლი მი თე მის სა კულ ტო ნა გე ბო ბა სა და ის ტო რი უ ლად მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბულ მი წის 
ნაკ ვე თებს წარ მო ად გენს.  
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2015  წელს,  სსიპ სა ქარ თ ვე ლოს ებ რა ელ თა კავ შირს სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სარ გებ ლო ბა ში 
გა და ე ცა 9 უძ რა ვი ნივ თი  (საერთო ფარ თო ბით 10911 კვ.მ).

სსიპ სა ქარ თ ვე ლოს ევან გე ლურ - პ რო ტეს ტან ტულ ეკ ლე სი ას გა და ე ცა ქ. გორ ში მდე ბა რე, 
ერ თი უძ რა ვი ნივ თი (611 კვ.მ).

მუს ლი მი თე მის მსგავ სად, მი თი თე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თე ბიც ამ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
სა კუთ რე ბა იყო ის ტო რი უ ლად. 

3.4. აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბის მი ერ რე ლი გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის 2014-2015 წლებ ში გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბა

ცენ ტ რა ლუ რი მთავ რო ბის მსგავ სად, რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს სხვა დას ხ ვა რე სურ სი გა-
დას ცა აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბა მაც.

საკ ვ ლევ პე რი ოდ ში, ქო ნე ბა გა და ე ცა მხო ლოდ ორ ორ გა ნი ზა ცი ას - სსიპ სრუ ლი ად სა ქარ-
თ ვე ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლო სა და სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს მი ერ და ფუძ ნე ბულ 
იური დი ულ პირს შპს „ხარ-ფურს“. 

აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბამ სსიპ სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა 
სამ მარ თ ვე ლოს ყვე ლა უძ რა ვი ნივ თი გა დას ცა სსიპ რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა-
ა გენ ტოს რე კო მენ და ცი ის სა ფუძ ველ ზე. ცენ ტ რა ლუ რი მთავ რო ბი დან მუს ლი მი თე მის თ ვის 
უძ რა ვი ქო ნე ბე ბის გა და ცე მის მსგავ სად, „სახელმწიფო ქო ნე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის დის კ რი-
მი ნა ცი უ ლო ბის გა მო, აჭა რის მთავ რო ბის შემ თხ ვე ვა შიც, მუს ლი მი თე მის თ ვის უძ რა ვი ნივ-
თე ბის გა და ცე მა სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით ხდე ბა. გა და ცე მუ ლი უძ რა ვი ნივ თე ბის უმე ტე სი 
ნა წი ლი მი თი თე ბულ შემ თხ ვე ვა შიც მოქ მედ მე ჩე თებს წარ მო ად გენ და.

2014 წელს, აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბის მი ერ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის თ ვის  უძ რა ვი ქო ნე ბის ან / და სხვა მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თის გა და ცე მა არ ფიქ სირ დე ბა. 

2015 წელს, სსიპ სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლოს სარ გებ ლო ბის უფ-
ლე ბით გა და ე ცა სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი 32 უძ რა ვი ნივ თი  (საერთო 
ფარ თო ბით 23 818 კვ.მ ). აქე დან, 23 უძ რა ვი ნივ თი ხუ ლო ში,  2 ხელ ვა ჩა ურ ში,  2 ქე და ში, 
2 შუ ა ხევ ში, ხო ლო 1 უძ რა ვი ნივ თი ბა თუმ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ-
დი დან აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბამ შე ი ძი ნა სსიპ სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე-
ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლოს თ ვის სარ გებ ლო ბა ში გა და სა ცე მად. 

მუს ლი მი თე მის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რო მელ საც აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო-
ბის მი ერ უძ რა ვი ქო ნე ბა საბ ჭო თა პე რი ოდ ში ჩა მორ თ მე უ ლი ქო ნე ბის რეს ტი ტუ ცი ის ფარ გ-
ლებ ში გა და ე ცე მა, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს მი ერ და ფუძ ნე ბულ იური დი ულ პირს, შპს  
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„ხარ-ფურს“, ბა თუ მი სა და ლა ზე თის მიტ რო პო ლი ტი დი მიტ რის მი მარ თ ვის სა ფუძ ველ ზე,  
2015 წელს,  აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქ. ქო ბუ ლეთ ში კა ი-
კა ციშ ვი ლის ქუ ჩა N1 და კა ი კა ციშ ვი ლის ქუ ჩა N4, სო ფე ლი ხუ ცუბ ნის მიმ დე ბა რედ 249 909 კვ.მ 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თი სა ინ ვეს ტი ციო პი რო ბე ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბის სა ნაც ვ ლოდ, უსას ყიდ ლო სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით, 49 (ორმოცდაცხრა) წლის ვა დით 
გა და ე ცა. უზურ ფ რუქ ტის ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, შპს „ხარ-ფური“ ვალ დე ბუ ლი ა, სარ გებ-
ლო ბა ში გა და ცე მულ მი წის ნაკ ვეთ ზე და იწყოს და 5 თვის ვა და ში და ას რუ ლოს არა ნაკ ლებ 
10 მსხვილ ფე ხა რქო სან პი რუტყ ვ ზე გათ ვ ლი ლი ფერ მის (სხვა დამ ხ მა რე შე ნო ბა- ნა გე ბო ბებ-
თან ერ თად) მშე ნებ ლო ბა. ასე ვე, ამა ვე პე რი ოდ ში, მან უნ და შე ი ძი ნოს არა ნაკ ლებ 10 სუ ლი 
მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი პი რუტყ ვი.  ასე ვე, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტით, 5 თვის გან მავ ლო ბა ში, მან 
უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს არა ნაკ ლებ 300 000 (სამასი ათა სი) ლა რის ინ ვეს ტი ცია.  

4. რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბა

4.1. რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბის ზო გა დი 
მი მო ხილ ვა

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ მო წო დე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის მი ხედ ვით, 72 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან 
(თბილისის გა მოკ ლე ბით), 2014 წელს რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს, ძი რი თა დად სა ქარ თ ვე-
ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას, ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა გა უ წია სულ 40-მა მუ ნი ცი პა-
ლი ტეტ მა, 30 მუ ნი ცი პა ლი ტეტს კი ამ მიზ ნით, ბი უ ჯე ტი დან თან ხა არ გა მო უყ ვი ა, 2-მა მუ-
ნი ცი პა ლი ტეტ მა ინ ფორ მა ცია არ მოგ ვა წო და.  2015 წელს,  74 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან, 48-მ 
რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს გა მო უ ყო და ფი ნან სე ბა, ხო ლო 26-ს თან ხა არ გა და უ რიცხავს. 

რო გორც აღი ნიშ ნა, გარ და რე გი ო ნე ბი სა, რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს მა ტე რი ა ლურ დახ მა-
რე ბას თბი ლი სის რა ი ო ნუ ლი გამ გე ო ბე ბიც უწე ვენ. და ფი ნან სე ბა 2014-2015 წლებ ში გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლია თბი ლი სის ათი ვე  რა ი ო ნუ ლი გამ გე ო ბის ბი უ ჯეტ ში.

2014 წე ლი

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის სა ხით მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 40-მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 
და თბი ლი სის 10-მა რა ი ო ნულ მა გამ გე ო ბამ 2014 წელს რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ-
ვის გა მო ყო სულ 4,783,725 ლა რი (აქედან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ გა მო ყო ფი ლი თან ხა 
შე ად გენს - 2,978,763.95 ლარს, ხო ლო თბი ლი სის რა ი ო ნუ ლი გამ გე ო ბე ბის და ფი ნან სე ბა 
- 1,804,961.42 ლარს.) 

აღ ნიშ ნუ ლი თან ხი დან, სა პატ რი არ ქო სა და მის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი ეკ ლე სი ე ბის, 
სა სუ ლი ე რო პი რე ბის, ეპარ ქი ე ბის თუ იური დი უ ლი პი რე ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხა შე ად-
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გენს 4,738,539 ლარს (მუნიციპალიტეტების მი ერ გა მო ყო ფი ლი თან ხა - 2,967,578 ლა რი, 
ხო ლო თბი ლი სის რა ი ო ნუ ლი გამ გე ო ბე ბის - 1,770,961 ლა რი).

2014 წელს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა და თბი ლი სის რა ი ო ნულ მა გამ გე ო ბებ მა რე ლი გი ურ უმ ცი-
რე სო ბებს სულ გა და უ რიცხეს 45,186 ლა რი, აქე დან რე გი ო ნებ ში - 11,186 ლა რი, თბი ლის ში 
- 34,000 ლარი. 

2015 წე ლი 

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის სა ხით მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 48 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა და 
თბი ლი სის 10-მა რა ი ო ნულ მა გამ გე ო ბამ 2015 წელს რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის გა-
მო ყო სულ 3,991,068 ლა რი (აქედან მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ გა მო ყო ფი ლი თან ხა შე ად-
გენს 2,371,308 ლარს, ხო ლო თბი ლი სის რა ი ო ნუ ლი გამ გე ო ბე ბის და ფი ნან სე ბა 1,619,761 
ლარს).

აღ ნიშ ნუ ლი თან ხი დან, სა პატ რი არ ქო სა და მის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი ეკ ლე სი ე ბის, 
სა სუ ლი ე რო პი რე ბის, ეპარ ქი ე ბის თუ იური დი უ ლი პი რე ბის თ ვის გა მო ყო ფი ლი თან ხა შე ად-
გენს 3,966,590 ლარს (მუნიციპალიტეტების მი ერ გა მო ყო ფი ლი თან ხა - 2,364,829 ლა რი, 
ხო ლო თბი ლი სის რა ი ო ნუ ლი გამ გე ო ბე ბის - 1,601,761 ლა რი).

2015 წელს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა და თბი ლი სის რა ი ო ნულ მა გამ გე ო ბებ მა რე ლი გი ურ უმ ცი-
რე სო ბებს სულ გა და უ რიცხეს 24,478 ლა რი, აქე დან რე გი ო ნებ ში - 6,479 ლა რი, თბი ლის ში 
- 18,000 ლა რი. 

4.1.1.  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ბი უ ჯე ტე ბის ანა ლი ზი

თვით მ მარ თ ვე ლი თე მე ბი სა და ქა ლა ქე ბის ბი უ ჯე ტე ბი ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თ ვე ლოს სა-
მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის, მის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე-
ბუ ლი ეპარ ქი ე ბი სა და ეკ ლე სი ე ბის და ფი ნან სე ბას კონ კ რე ტუ ლი პროგ რა მე ბის მი ხედ ვით. 
აღ ნიშ ნულ ქვეპ როგ რა მებს სპე ცი ა ლუ რი და სა ხე ლე ბა აქვს - „რელიგიური ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
ხელ შეწყო ბა“  შე სა ბა მი სი პროგ რა მუ ლი კო დე ბით. ზოგ ჯერ, სა პატ რი არ ქოს სუბ სი დი რე-
ბა ინ ტეგ რი რე ბუ ლია ზო გა დი ში ნა არ სის პროგ რა მებ ში, მა გა ლი თად, „კულტურა, რე ლი-
გი ა, ახალ გაზ რ დო ბის ხელ შეწყო ბა და სპორ ტი“; „რელიგიური და სხვა სა ხის საქ მი ა ნო ბა“; 
„დასვენება, კულ ტუ რა და რე ლი გი ა“. ამ ქვეპ როგ რა მე ბის ზო გა დი ში ნა არ სის გა მო, შე უძ ლე-
ბე ლია დად გინ დეს, კონ კ რე ტუ ლად რე ლი გი უ რი ში ნა არ სის კომ პო ნენ ტის თ ვის რა ოდე ნო-
ბის თან ხაა გა მო ყო ფი ლი.

რიგ შემ თხ ვე ვებ ში, სა ბი უ ჯე ტო დად გე ნი ლე ბებ ში რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ნაც ვ ლად, 
პირ და პირ მი თი თე ბუ ლია ეკ ლე სი ე ბის და ფი ნან სე ბა ან კონ კ რე ტუ ლი ეპარ ქი ა.
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მა გა ლი თად, დად გე ნი ლე ბებ ში ვხვდე ბით ქვეპ როგ რა მებს შემ დე გი ფორ მუ ლი რე ბით: ბორ-
ჯო მი - „ბორჯომ-ბაკურიანის ეპარ ქი ა” (პროგრამული კო დი: 05 00/05 03), ვა ნი - „ეპარქიის 
და ფი ნან სე ბა” (პროგრამული კო დი: 05 00/05 04); საჩხე რე - „ჭიათურისა და საჩხე რის ეპარ-
ქი ა”  (პროგრამული კო დი: 05 00/ 05 06); ქუ თა ი სი - „ქუთაის გა ე ნა თის ეპარ ქი ა” - 05 00 / 05 
05.  ხო ნი - „ეპარქია” (05 05), - იგუ ლის ხ მე ბა ხო ნი- სამ ტ რე დი ის ეპარ ქი ა. 2015 წლის დად გე-
ნი ლე ბებ ში: ბოლ ნი სი - „ეპარქიის და ფი ნან სე ბა” (05 00/ 05 04); ქა ლა ქი ზუგ დი დი - „ივერიის 
ღვთის მ შობ ლის ტა ძა რი”(05 00/ 05 04); რუს თა ვი - „მეუფის რე ზი დენ ცი ი სა და ტაძ რე ბის დახ-
მა რე ბა”. 

4.1.2. შე უ სა ბა მო ბე ბი სა ბი უ ჯე ტო დად გე ნი ლე ბებ სა და სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის სა ხით 
გა მოთხო ვილ დო კუ მენ ტებ ში მო ცე მულ ინ ფორ მა ცი ას შო რის

უმე ტეს წი ლად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს სა ბი უ ჯე ტო დად გე ნი ლე ბა ში არ არის მი თი თე ბუ ლი წი-
ნა წელს იმა ვე ქვეპ როგ რა მის ფარ გ ლებ ში ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვის ფაქ ტე ბი. იქ, სა დაც ფიქ სი-
რე ბუ ლი იყო აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მი, მკვლე ვა რებ მა ჩა ა ტა რეს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის სა-
ხით მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
ქვეპ როგ რა მის ფარ გ ლებ ში ფიქ სი რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის (ფაქტების) კომ პა რა ტი უ ლი ანა ლი ზი. 
აღ მოჩ ნ და, რომ ზოგ ჯერ ეს მო ნა ცე მე ბი ერ თ მა ნეთს არ ემ თხ ვე ვა.  არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო-
დე საც ხარ ჯ ვის ფაქ ტ ში მი თი თე ბუ ლი თან ხის ოდე ნო ბა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა ში მო ცე მულ 
თან ხას აღე მა ტე ბა ან, პი რი ქით ნაკ ლე ბი ა.  

მა გა ლი თად, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის სა ხით მო წო დე ბულ 
დო კუ მენ ტებ ში18 აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 2014 წელს, არც სა პატ რი არ ქო და 
არც სხვა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი არ და უ ფი ნან სე ბი ა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 
2014 წლის სა ბი უ ჯე ტო გეგ მა ში19 კი წე რი ა, რომ 2014 წელს 65, 000 ლა რით და გეგ მი ლი 
იყო წმინ და ალექ სი შუ შა ნი ას სა ხე ლო ბის მარ თ მა დი დებ ლუ რი სკო ლა - გიმ ნა ზი ის    ახა ლი   
კორ პუ სის   მშე ნებ ლო ბის დაწყე ბა. ასე ვე, სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად-
გე ნი ლე ბა ში #69,20 სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 2015 წლის ბი უ ჯე ტის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ, 
ქვეპ როგ რა მა ში „რელიგიური ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბა” (05 05), 2014 წლის ხარ ჯე ბის 
ფაქ ტ ში მი თი თე ბუ ლია 65,000 ლა რი (სრულად იხი ლეთ და ნარ თი #8)

18 სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბა, წე რი ლი #01/2190

19 სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა N20, 27 დე კემ ბე რი 2014  https://matsne.gov.ge/ka/docu-
ment/view/2165264 

20 სე ნა კის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს დად გე ნი ლე ბა N69, 2014 წლის 26 დე კემ ბე რი https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/2657271
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4.1.3. თან ხის მიმ ღე ბი სუ ბი ექ ტე ბი

სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბის სის ტე მა დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ-
ლი ა. თან ხის მიმ ღე ბი სუ ბი ექ ტე ბი არი ან: სა პატ რი არ ქო, მი სი ეპარ ქი ე ბი, ეკ ლე სი ე ბი, მო-
ნას ტ რე ბი, სა პატ რი არ ქოს /ე პარ ქი ე ბის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბი ან იური დი უ ლი პი რე ბი; აგ რეთ ვე სა სუ ლი ე რო პი რე ბი.

წი ნა წლე ბის მსგავ სად, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ გე ო ბე ბის მი ერ გა მო ყო ფი ლი თან ხა  ეპარ-
ქი ე ბის, ეკ ლე სი ა- მო ნას ტ რე ბის ან ფი ზი კუ რი პი რე ბის სა ბან კო ან გა რიშ ზე ირიცხე ბა. 

მა გა ლი თად, ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 2014 წელს 26,944 ლა რი ფი ზი კუ რი პი რე ბის თ-
ვის აქვს გა და ცე მუ ლი სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბის, მშე ნებ ლო ბის, გა ლავ ნის მოწყო ბი სა და 
დღე სას წა უ ლე ბის ორ გა ნი ზე ბის თ ვის. უნ და აღი ნიშ ნოს, 2013 წლის მო ნა ცე მებ შიც ფი გუ რი-
რე ბენ თან ხის მიმ ღე ბი იგი ვე ფი ზი კუ რი პი რე ბი, მა გა ლი თად, შუ ხუ თის წმინ და გი ორ გის სა-
ხე ლო ბის ტაძ რის წი ნამ ძღ ვა რი, ზა ზა ჟღენ ტი, ივე რი ის ღვთის მ შობ ლის ტაძ რის წი ნამ ძღ ვა-
რი, მე რაბ ფირ ცხა ლა იშ ვი ლი. 

ასე ვე, აბა შის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 2014 წელს 88,000 ლა რი აქვს გა და რიცხუ ლი ფი ზი კუ რი პი-
რე ბის თ ვის.

ქა რე ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 2015 წლის ოთხი თვის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს რუ ის -
ურ ბ ნი სის ეპარ ქი ა სა და ფი ზი კურ პი რებს სულ გა და უ რიცხა 69,549 ლა რი. აქე დან, მრო ველ -
ურ ბ ნე ლი მიტ რო პო ლი ტის იობის მი მარ თ ვის სა ფუძ ველ ზე, 17 მარტს, კერ ძო პირს, გი ორ გი 
გო გი ტაშ ვილს 40,260 ლა რი გა და ე რიცხა რუ ის -ურ ბ ნი სის ეპარ ქი ის ეკ ლე სი ა- მო ნას ტ რე ბის 
მშე ნებ ლო ბის თ ვის მა სა ლე ბის შე სა ძე ნად.  თან ხის და ნარ ჩე ნი ნა წი ლიც მშე ნებ ლო ბა- რე-
კონ ს ტ რუქ ცი ის მიზ ნით, გა და რიცხუ ლია ფი ზი კუ რი პი რე ბის ან გა რიშ ზე. 

საილუსტრაციოდ იხ. ქა რე ლი სა და ლან ჩხუ თის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ მო წო დე ბუ ლი 
2014- 2015 წლის დო კუ მენ ტე ბი:
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მსგავ სი ფაქ ტე ბი რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის შემ თხ ვე ვა შიც ფიქ სირ დე ბა, მა გა ლი თად 
2014 წელს მარ ნე ულ ში აშუ ღის დღე სას წა ულ თან და კავ ში რე ბით თან ხა ოთხ ფი ზი კურ პირს 
ჩა ე რიცხა, სულ 6,900 ლა რი. 
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4.2. სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი 
ეკ ლე სი ის მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბა 2014-2015

4.2.1. ზო გა დი მი მო ხილ ვა 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ მო წო დე ბულ დო კუ მენ ტა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით, 2014 წელს, 72-დან 
40-მა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა მართლმადიდებელ ეკლესიას და ფი ნან სე ბა გა მო უ ყო, 30-ს კი თან-
ხა არ გა და უ რიცხავს.

2015 წელს,  74 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან 48-მ, სა პატ რი არ ქოს გა მო უ ყო და ფი ნან სე ბა, ხო ლო 
26-ს თან ხა არ გა და უ რიცხავს. 

დი აგ რა მა #10 
მუნიციპალური დაფინანსება (2014)

თანხა გამოყო

თანხა არ გამოუყვია55%

42%

3%

დი აგ რა მა #11 
მუნიციპალური დაფინანსება (2015)

თანხა გამოყო

თანხა არ გამოუყვია
65%

35%

ინფორმაცია არ მოგვაწოდა
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საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის  

მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბა მხა რე ე ბის მი ხედ ვით

რო გორც დი აგ რა მა #13 აჩ ვე ნებს, 2014 წელს სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი-
ებს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა ყვე ლა ზე დი დი თან ხა იმე რე თის რე გი ონ ში გა დას ცეს. 2013 წელს 
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ყვე ლა ზე მა ღა ლი ქვე მო ქარ თ ლის რე გი ონ ში იყო.  

საკ ვ ლევ პე რი ოდ ში ყვე ლა ზე მე ტი თან ხა - ნა ხე ვარ მი ლი ონ ზე მე ტი, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ-
რი არ ქოს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეპარ ქი ე ბის ან გა რიშ ზე თერ-
ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა გა და რიცხა. 

 

 

2014 წლის მსგავ სად,  2015 წელ საც, სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის 
ყვე ლა ზე მე ტი თან ხა იმე რე თის რე გი ონ ში გა მო ი ყო (იხ. დი აგ რა მა #13). 

 

დი აგ რა მა #12 
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მუნიციპალური დაფინანსება რეგიონებში (2014)

გურია

ქვემო ქართლი

იმერეთი

სამცხე-ჯავახეთი

შიდა ქართლი

მცხეთა-მთიანეთი

კახეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

88044

472736.71

1377028

467180.35

138000

55842.69

74300

294446

დი აგ რა მა #13 
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მუნიციპალური დაფინანსება რეგიონებში (2015)

შიდა-ქართლი

ქვემო-ქართლი

სამცხე-ჯავახეთი

სამეგრელო-ზემო სვანეთი

რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი

მცხეთა-მთიანეთი

კახეთი

იმერეთი

გურია

159999

253722.52

242092.18

463007.35

23513.09

63835.32

69861

176181

912617.57
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4.2.2. სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია - 
და ფი ნან სე ბის მიზ ნობ რი ვი კა ტე გო რი ე ბი (მუნიციპალიტეტები) 

2014 წე ლი

40 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის (იქ, სა დაც სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის და ფი-
ნან სე ბა გა მო ი ყო) დო კუ მენ ტე ბის ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა, რომ გამ გე ო ბე ბის მი ერ გა მო ყო ფი ლი 
თან ხის თით ქ მის ნა ხევ რის ხარ ჯ ვის მიზ ნობ რი ო ბა უც ნო ბი ა.

თვით მ მარ თ ვე ლი ერ თე უ ლე ბის ნა წილ მა სა ერ თოდ არ მოგ ვა წო და თან ხის გა მო ყო ფის მიზ-
ნობ რი ო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბი. დო კუ მენ ტე ბის დიდ ნა წილ ში კი, და ფი ნან სე-
ბის მიზ ნად ხში რად მი თი თე ბუ ლია „სუბსიდია“ ან „დაფინანსება“, რის მი ხედ ვი თაც შე უძ ლე-
ბე ლია გა ნი საზღ ვ როს თან ხის გა და ცე მის კონ კ რე ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბა.

იმ დო კუ მენ ტე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე კი, რომ ლებ შიც სრუ ლად თუ არას რუ ლად არის 
მი თი თე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის მიზ ნობ რი ო ბა, გა მო იკ ვე თა  კა ტე გო რი ე ბი, რომ ლე ბიც სა პატ-
რი არ ქოს პრი ო რი ტე ტებ სა და სა ჭი რო ე ბებ ზე გარ კ ვე ულ წარ მოდ გე ნას ქმნის.

სა ინ ტე რე სო ა, რომ მო ცე მუ ლი კა ტე გო რი ე ბი დან, 2013 წლის მსგავ სად, პრო ცენ ტუ ლად ყვე ლა-
ზე დი დი თან ხა ეკ ლე სი ე ბის მშე ნებ ლო ბა/ რეს ტავ რა ცი ა სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე 
იხარ ჯე ბა, სო ცი ა ლურ - საქ ველ მოქ მე დო მსა ხუ რე ბა ზე კი, კვლავ  1%-ზე ნაკ ლე ბია გა მო ყო ფი ლი.

დი აგ რა მა #14 
მიზნობრივი კატეგორიები, მუნიციპალიტეტები (2014)

სხვადასხვა

საყოფაცხოვრებო ხარჯები

გაუმიჯნავი

სოციალური მსახურება

საეკლესიო ნივთები/ღონისძიებები

კომუნალური გადასახადები

მიზნობრიობა უცნობია

მშენებლობა/რეკონსტრუქცია/
კეთილმოწყობა

რელიგიური საგანმანათლებლო 
საქმიანობა

0.3%

1.9%

2.0%

0.6%

0.2%

2.3%

10.1%

38.5%

44.1%
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მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ გა ცე მუ ლი თან ხის 44 % (1,309,481 ლა რი)  უც ნო ბია კონ კ რე ტუ-
ლად რა მიზ ნე ბის თ ვის იხარ ჯე ბა. ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ძი რი თა დად მი თი-
თე ბუ ლი აქვს - „სუბსიდია“ ან „ფინანსური დახ მა რე ბა“. მა გა ლი თად, 2014 წელს ბორ ჯო მის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ბორ ჯო მი სა და ბა კუ რი ა ნის ეპარ ქი ას გა მო უ ყო 353,000 ლა რი. მუ ნი ცი პა-
ლი ტეტს წე რილ ში21 არ აქვს მი თი თე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის მიზ ნობ რი ო ბა. 2014 წლის ბორ-
ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბი უ ჯე ტო დად გე ნი ლე ბა ში წე რი ა, რომ ქვეპ როგ რა მის „ბორჯომ-
ბაკურიანის ეპარ ქი ა” ფარ გ ლებ ში, „ხორციელდება მო ნას ტ რე ბის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა, 
ასე ვე ზო გი ერთ ტა ძარ სა და მის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი.” 
თუმ ცა, მიზ ნობ რი ო ბის და სა ბუ თე ბის ამ სახ ვე ლი დო კუ მენ ტე ბი არ არის მო წო დე ბუ ლი. ასე-
ვე, 2014 წელს ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ხო ნი- სამ ტ რე დი ის ეპარ ქი ას გა და უ რიცხა 115,000 
ლა რი. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს წე რილ ში22 მი თი თე ბუ ლი აქვს, რომ ეპარ ქი ას ბი უ ჯე ტის 05 05 
მუხ ლი დან ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა (სუბსიდია) გა ე წი ა. ამა ვე მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ბი უ ჯე ტო 
დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მის ქვეპ როგ რა მა ში მი თი თე ბუ ლი ა, რომ გან ხორ ცი ელ დე ბა ხო ნი- 
სამ ტ რე დი ის ეპარ ქი ის   სუბ სი დი რე ბა და და ფი ნან ს დე ბა მთა ვა რი სა კა თედ რო ტა ძა რი. 
და ფი ნან სე ბის მიზ ნობ რი ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არ წე რი ა.  2014 წელს, სამ ტ რე დი ის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წე რილ ში23 მი თი თე ბუ ლი ა, რომ „ხდება რე ლი გი ის სფე რო ში ხო ნი- სამ-
ტ რე დი ის ეპარ ქი ის გეგ მი უ რი და ფი ნან სე ბა; 2014 წელს ეპარ ქია და ფი ნან ს და 236,000 ლა-
რით.“ მიზ ნი ობ რი ო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არც შე სა ბა მი სი სა ბი უ ჯე ტო დად გე ნი ლე ბის 
ქვეპ როგ რა მა შია (05 00 /05 06) მო ცე მუ ლი. 

ტაძ რე ბის მშე ნებ ლო ბა/ რე კონ ს ტ რუქ ცი ა/ კე თილ მოწყო ბა: 2014 წელს ამ მიზ ნით, მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბის მი ერ გა მო ყო ფი ლი თან ხის 39% (1,141,680 ლა რი) და ი ხარ ჯა.  მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტე ბი უთი თე ბენ, რომ კონ კ რე ტუ ლი თან ხა გა ი ცე მა ტაძ რე ბის მშე ნებ ლო ბა- რე კონ ს ტ რუქ ცი-
ის თ ვის, თუმ ცა, წე რი ლებს ხში რად ჩა სა ტა რე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის ხარ ჯ თაღ რიცხ ვა თან არ 
ახ ლავს. ასე ვე, არ არის და სა ბუ თე ბუ ლი, კონ კ რე ტუ ლად რა სა ხის სა რე კონ ს ტ რუქ ციო სა-
მუ შა ო ე ბია ჩა სა ტა რე ბე ლი. მა გა ლი თად, აბა შის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა 2014 წელს ჭყონ დი დის 
ეპარ ქი ას ეკ ლე სი ა- მო ნას ტ რე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და კე თილ მოწყო ბის 
მიზ ნით, გა და უ რიცხა 50, 000 ლა რი.24 დო კუ მენტს თან ახ ლავს ჭყონ დი დის ეპარ ქი ის მიტ-
რო პო ლი ტის, პეტ რე ჭყონ დი დე ლის წე რი ლი, სა დაც აღ ნიშ ნუ ლი ა: „გთხოვთ, გა მოგ ვი ყოთ 
50, 000 ლა რი, რო მე ლიც რა ცი ო ნა ლუ რად მოხ მარ დე ბა აბა შის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ტე რი ტო-
რი ა ზე გან თავ სე ბუ ლი ეკ ლე სი ა- მო ნას ტ რე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბას.” წე რილ-
ში არ არის და კონ კ რე ტე ბუ ლი, თუ რა სა ხის სა რე კონ ს ტ რუქ ცი ო/ კე თილ მოწყო ბის სა მუ შა ო-
ე ბის ჩა ტა რე ბას გეგ მავს ეპარ ქი ა. მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ეყ რ დ ნო ბა მხო ლოდ ზე მო თაღ ნიშ ნულ 
წე რილს და მიზ ნობ რი ო ბად კე თილ მოწყო ბის სა მუ შა ო ებს უთი თებს.

21 ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წე რი ლი N02/1128

22 ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წე რი ლი #1059

23 სამ ტ რე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის წე რი ლი #37/1217

24 აბა შის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბა, წე რი ლი # 012/657.
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ხა რა გა უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს წე რილ ში25 უწე რი ა, რომ 2014 წელს, 26 ეკ ლე სი ა/ მო ნას-
ტ რის თ ვის აქვს გა მო ყო ფი ლი 134,200 ლა რი. მიზ ნობ რი ო ბად მი თი თე ბუ ლია მხო ლოდ 
„მშენებლობა” ან „შეკეთება”. ასე თი ვე ბუნ დო ვა ნი ა, წყალ ტუ ბოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ ქუ-
თა ის - გა ე ნა თის ეპარ ქი ის თ ვის სა რე კონ ს ტ რუქ ციო სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბის მიზ ნით გა მო ყო-
ფი ლი თან ხის ზუს ტი მიზ ნობ რი ო ბა - ბი უ ჯე ტი დან გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ეპარ ქი ის სუბ სი დი რე-
ბის ასიგ ნე ბე ბი დან ეპარ ქი ას ჩა ე რიცხა 100,000 ლა რი. 

ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ზოგ მუ ნი ცი პა ლი ტეტს ეკ ლე სი ა- მო ნას ტ რე ბის რე კონ ს ტ რუქ ცი ა/ მ-
შე ნებ ლო ბე ბის მიზ ნით გა წე უ ლი ხარ ჯე ბის კონ კ რე ტუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი აქვს მი თი თე ბუ ლი. მა-
გა ლი თად, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბამ26 2014 წელს ტყი ბუ ლი- თერ ჯო ლის ეპარ-
ქი ას გოგ ნის წმ. გი ორ გის სა ხე ლო ბის ტაძ რის მშე ნებ ლო ბის თ ვის გა და უ რიცხა 500,000 ლა რი. 
დო კუ მენტს თან ახ ლავს მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი ფონ დის, „გოგნი კა რუგ დებ ლის” თავ მ ჯ დო მა-
რის მი ერ თან ხის მოთხოვ ნის წე რი ლი, სა დაც მი თი თე ბუ ლია კონ კ რე ტუ ლი სა მუ შა ო ე ბის აღ წე-
რა და გა სა წე ვი ხარ ჯე ბი. თან ხის ნა წი ლის გა და რიცხ ვის შემ დეგ (250,000 ლა რი), თერ ჯო ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი ითხოვს  გა და რიცხუ ლი თან ხის ხარ ჯ ვის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბის 
წარ დ გე ნას. აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რი ის მიზ ნი ობ რი ო ბი სა და ხარ ჯ თაღ რიცხ ვის და მა დას ტუ რე ბე-
ლი სრუ ლი დო კუ მენ ტა ცია მხო ლოდ ორი, თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბი სა და ქა-
ლაქ ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის შემ თხ ვე ვა შია წარ მოდ გე ნი ლი. 

25 ხა რა გა უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, წე რი ლი #49/1872

26 თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბა, წე რი ლი #712
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კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბი: 2014 წელს სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა მო ყო ფი ლი მთლი ა ნი თან ხის 
10% (301,006 ლა რი) ეკ ლე სი ე ბის კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბის ასა ნაზღა უ რებ ლად და ი ხარ ჯა. 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი მათ ტე რი ტო რი ა ზე არ სე ბულ ეკ ლე სი ა- მო ნას ტ რებს უხ დი ან ელექ ტ რო ე-
ნერ გი ის, ბუ ნებ რი ვი აირი სა და წყლის გა და სა ხა დებს. აღ ნიშ ნულ კა ტე გო რი ა ში შე დის ასე ვე 
გა ზი ფი ცი რე ბი სა და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბის თ ვის სა ჭი რო სა მონ ტა ჟო სა მუ შა ო ე ბის-
თ ვის გა სა წე ვი ხარ ჯე ბი. მა გა ლი თად, 2014 წელს ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა კო მუ ნა ლუ-
რი ხარ ჯე ბის და ფარ ვის მიზ ნით, ბოლ ნი სის ეპარ ქი ას 120,000 ლა რი გა და უ რიცხა. 

რე ლი გი უ რი და ნიშ ნუ ლე ბის ნივ თე ბი და რე ლი გი უ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი: მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის 
ბი უ ჯე ტე ბი დან სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა და ცე მუ ლი სრუ ლი თან ხის 2,3% (67,695 ლა რი)  რე-
ლი გი უ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის და სა ფი ნან სებ ლად, ასე ვე, სა ეკ ლე სიო ნივ თე ბის შე სა ძე ნა დაა 
გა მო ყო ფი ლი. მა გა ლი თად, 2014 წელს, ჭი ა თუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ჭი ა თუ რა- საჩხე რის 
ეპარ ქი ას „სხვადასხვა სა ხის რე ლი გი უ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად გა და უ-
რიცხა 35, 000 ლა რი; თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა კი ტყი ბულ - თერ ჯო ლის ეპარ ქი ას, 
კონ კ რე ტუ ლად, მიტ რო პო ლიტ გი ორ გი შა ლამ ბე რი ძეს, ათო ნის მთის მო სა ლო ცად და 
სიწ მინ დე ე ბის შე სა ძე ნად გა მო უ ყო 10,000 ლა რი. მე ო რედ, ტყი ბულ - თერ ჯო ლის ეპარ ქი ას 
„საეკლესიო ნივ თე ბის შე სა ძე ნად, და მა ტე ბით გა მო ე ყო 1,200 ლა რი. 

გა უ მიჯ ნა ვი ხარ ჯე ბი - 2% (60,000 ლა რი) -ეს კა ტე გო რია მო ი ცავს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის ხარ-
ჯებს, რომ ლებ შიც რამ დე ნი მე მიზ ნობ რი ვი და ნიშ ნუ ლე ბა ერ თი ან დე ბა და თან ხის ოდე ნო ბის 
გა მიჯ ვ ნა თო თო ე უ ლი მათ გა ნის თ ვის შე უძ ლე ბე ლი ა. მა გა ლი თად, ლა გო დე ხის მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტ მა 2014 წელს ნეკ რე სის ეპარ ქი ას გა მო უ ყო 40,000 ლა რი „კომუნალური და სხვა დას ხ ვა 
სა ხის სა მე ურ ნეო ხარ ჯე ბის“ და სა ფა რად. მუ ნი ცი პა ლი ტეტს არ აქვს ცალ - ცალ კე მო ცე მუ ლი 
კო მუ ნა ლუ რი და სა მე ურ ნეო ხარ ჯე ბის გა ნა წი ლე ბა. აგ რეთ ვე, მარ ტ ვი ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს 
აქვს გა მო ყო ფი ლი 20,000 ლა რი შემ დე გი და ნიშ ნუ ლე ბით: „მარტვილის ეკ ლე სი ა- მო ნას ტ-
რებ ში მიმ დი ნა რე სა მუ შა ო ე ბი და სოფ. სალ ხის ნოს მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ წმ. ამ ბ რო სი 
ხე ლა ი ას სა ხე ლო ბის ბავ შ ვ თა გიმ ნა ზია - პან სი ო ნის ხარ ჯე ბი”. აქაც, ვერ ხერ ხ დე ბა სა რე-
მონ ტო- სა მუ შა ო ე ბი სა და პან სი ო ნის ხარ ჯე ბის გა მიჯ ვ ნა.

სა ყო ფაცხოვ რე ბო ხარ ჯე ბი - 1,9% (56,994 ლა რი), აღ ნიშ ნულ კა ტე გო რი ა ში შე დის ავე ჯი-
სა და სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნივ თე ბის შე სა ძე ნად გა მო ყო ფი ლი თან ხა. მაგ. ქა ლაქ ზუგ დი დის 
მე რი ამ ზუგ დი დი სა და ცა ი შის ეპარ ქი ას სხვა დას ხ ვა სა ყო ფაცხოვ რე ბო ნივ თის შე სა ძე ნად 
გა მო უ ყო 25,161 ლა რი.  ამ ნივ თებ ში შე დის: მა გი დე ბი, კა რა დე ბი, თა რო ე ბი, უთო, მიკ რო-
ტალ ღუ რი ღუ მე ლი, ხორ ცის მან ქა ნა, ბლენ დე რი, კრონ შ ტე ი ნი, 1450 ლა რად შე ფა სე ბუ ლი 
ჭურ ჭ ლის სა რეცხი მან ქა ნა, 1327 ლა რად შე ფა სე ბუ ლი საშ რო ბი. 

სო ცი ა ლუ რი მსა ხუ რე ბა - 0,6 % (17, 700 ლა რი) - მა გა ლი თად, ჩო ხა ტა უ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ-
მა შე მოქ მე დის ეპარ ქი ას უფა სო სა სა დი ლოს თ ვის გა მო უ ყო 7,200 ლა რი. ქა რე ლის მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ მა პან ტე ლე ი მონ მკურ ნა ლის სა ხე ლო ბის დე და თა მო ნას ტ რის „სათნოების სახლს” 
გა და უ რიცხა 500 ლა რი. 
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მარ ტ ვი ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ ბავ შ ვ თა გიმ ნა ზია - პან სი ო ნის 
ეზო სა და სპორ ტუ ლი დარ ბა ზის კე თილ მოწყო ბის თ ვის გა მო ყო 10, 000 ლა რი. 

სხვა დას ხ ვა სა ხის მომ სა ხუ რე ბა -   0,3% (7, 420 ლა რი) - ამ კა ტე გო რი ა ში შე დის: „საწვავისა 
და შე შის შე ძე ნა, სა გა ზაფხუ ლო სა მე ურ ნეო  სა მუ შა ო ე ბი, კარ ტო ფი ლის მოხ ვ ნა- და მუ შა ვე ბა 
და აშ. 

რე ლი გი უ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბა - 0,2% (5,600 ლა რი) - ჩო ხა ტა უ რის მუ ნი ცი-
პა ლი ტეტ მა შე მოქ მე დის ეპარ ქი ას გა მო უ ყო 5,600 ლა რი ყოვ ლად წ მინ და ღვთის მ შობ ლის 
სა ხე ლო ბის სამ რევ ლო სკო ლის თ ვის მუ სი კა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე სა ძე ნად. 

2015 წე ლი

2015 წლის მიზ ნ რობ რივ კა ტე გო რი ებ ში, 2014 წლის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, თან ხის ყვე ლა ზე დი-
დი წი ლი 42 % - (1,577,558 ლა რი) გა მო ყო ფი ლია კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბის და სა ფა რად, 32 
%-ის (1,197,715 ლა რი) მიზ ნობ რი ო ბა კი, უც ნო ბი ა.  

მა გა ლი თად, ხო ნი- სამ ტ რე დი ის ეპარ ქი ამ სამ ტ რე დი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან მი ი ღო 
260,000 ლა რი, ხო ლო ხო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან 150,000 ლა რი, ჯამ ში - 410,000 ლა რი. 
სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის წე რილ ში მი თი თე ბუ ლი მოთხოვ ნის მი უ ხე და ვად, არ ჩანს, თუ რა ში 
ხარ ჯავს აღ ნიშ ნუ ლი ეპარ ქია მის თ ვის გა და ცე მულ თან ხას. 
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2015 წელს, ბორ ჯომ - ბა კუ რი ა ნის ეპარ ქი ას ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან გა და ე რიცხა 
146,000 ლა რი, რომ ლის მიზ ნობ რი ო ბა ასე ვე უც ნო ბი ა.

სა ყო ფაცხოვ რე ბო ხარ ჯე ბი დან, რო მე ლიც ჯა მუ რი და ფი ნან სე ბის 0,6%-ს შე ად გენს, აღ სა-
ნიშ ნა ვი ა, ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ მარ გ ვე თი სა და უბი სის ეპარ ქი ის თ ვის გა და-
ცე მუ ლი თან ხე ბი: კონ დი ცი ო ნე რის შე სა ძე ნად - 2,397 ლა რი, და სა ო ფი სე ავე ჯის შე სა ძე ნად 
- 6,340 ლა რი. 

 

2015 წელს, გვხდე ბა ახა ლი კა ტე გო რია - ხელ ფა სე ბი. ამ მიზ ნით, ზეს ტა ფო ნის მუ ნი ცი პა ლი-
ტეტ მა ააიპ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს წმ. სვი მონ კა ნა ნე ლის სახ. სა სუ ლი ე რო სწავ ლე ბის 
ცენტრს ორი საშ ტა ტო ერ თე უ ლის თ ვის გა და უ რიცხა ხელ ფა სი, თვე ში 630 ლა რის ოდე ნო ბით 
(სულ 6,300 ლა რი) და 1,890 ლა რი - სა მი თვის ხელ ფა სი (იანვარი-მარტი), სულ - 8,190 ლა რი.  

სო ცი ა ლურ - საქ ველ მოქ მე დო საქ მი ა ნო ბა ზე თან ხის 0,2 %-ა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 
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4.2.3. მართლმადიდებელი ეკლესიის მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბის დი ნა მი კა 2012-2015

2012-2015 წლებ ში სა პატ რი არ ქოს მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბის დი ნა მი კა (მონაცემები არ მო-
ი ცავს თბი ლის ში და ფი ნან სე ბას) აჩ ვე ნებს, რომ 2014 წელს 2013 წელ თან შე და რე ბით, და ფი-
ნან სე ბა გაზ რ დი ლია 23%-ით, ხო ლო 2012 წელ თან შე და რე ბით -54%-ით.  აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
2014 წელს, 2009 წლის შემ დეგ და ფი ნან სე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სირ და. 

2015 წელს, მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა 2014 წელ თან შე და რე ბით 20%-ით 
იკ ლო,  თუმ ცა, აღე მა ტე ბა 2012 წლის და ფი ნან სე ბის მაჩ ვე ნე ბელს. 

დი აგ რა მა #15 
მიზნობრივი კატეგორიები, მუნიციპალიტეტები (2015)

სხვადასხვა

ხელფასები

გაუმიჯნავი

საყოფაცხოვრებო ხარჯები

სოციალური მსახურება

საეკლესიო ნივთები/ღონისძიებები

კომუნალური გადასახადები

მშენობლობა/რეკონსტრუქცია/კეთილმოწყობა

მიზნობრიობა უცნობია

0.8%

1.5%

2.1%

0.6%

0.17%

0.2%

42%

22%

32%

დი აგ რა მა #16 
მუნიციპალური დაფინანსების დინამიკა

2012

1919935

2405909

2967578

2364829

2013 2014 2015
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4.3. საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 
ეკლესიის მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბა თბი ლის ში
4.3.1. ზო გა დი მი მო ხილ ვა

2014 წე ლი

2014 წელს, თბი ლი სის ათ მა რა ი ო ნულ მა გამ გე ო ბამ მარ თ ლ მა დი დებ ლურ ეკ ლე სი ებს 
მთლი ა ნო ბა ში 1,770,961 ლა რი გა მო უ ყო. 2013 წელ თან შე და რე ბით და ფი ნან სე ბა თით ქ მის 
20%-ით არის გაზ რ დი ლი. 

 
(ვიზუალიზაცია:  JumpStart Georgia)

გამ გე ო ბე ბის ად მი ნის ტ რა ცი ულ საზღ ვ რებ ში მდე ბა რე ეკ ლე სი ა- მო ნას ტ რე ბის ფი ნან სუ რი 
მხარ და ჭე რა ქა ლა ქის ბი უ ჯე ტის  „სხვა კე თილ მოწყო ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის“ პროგ რა მა შია 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. ზო გა დად, ამ პროგ რა მის მი ხედ ვით, ქა ლაქ ში სხვა დას ხ ვა ინ ფ რას ტ-
რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა. 

თბი ლის ში, 2014 წელს, ყვე ლა ზე დი დი თან ხა მარ თ ლ მა დი დებ ლურ ეკ ლე სი ებს სამ გო რის, 
ვა კი სა და ნა ძა ლა დე ვის რა ი ო ნულ მა გამ გე ო ბებ მა გა და უ რიცხეს. 



46რელიგიური ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების პოლიტიკა

2015 წე ლი

2015 წელს, თბი ლი სის ათ მა რა ი ო ნულ მა გამ გე ო ბამ მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას მთლი-
ა ნო ბა ში 1,601,761 ლა რი გა მო უ ყო. 2014 წელ თან შე და რე ბით და ფი ნან სე ბა 10%-ით არის 
შემ ცი რე ბუ ლი.

ყვე ლა ზე დი დი თან ხა სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი ეკ ლე-
სი ე ბის თ ვის გა მოყ ვეს მთაწ მინ დი სა და სამ გო რის გამ გე ო ბებ მა. 

დი აგ რა მა #17 
მართლმადიდებელი ეკლესიის მუნიციპალური დაფინანსება თბილისში (2014)

ნაძალადევი

ისანი

საბურთალო

დიდუბე

ჩუღურეთი

გლდანი

ვაკე

სამგორი

კრწანისი

მთაწმინდა

241000

130000

250910

50000

82500

100000

265000

279894

132650

239008
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4.3.2. თბი ლის ში საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 
ეკლესიის და ფი ნან სე ბის მიზ ნობ რი ვი კა ტე გო რი ე ბი

2014 წე ლი

2014 წელს თბი ლის ში ეკ ლე სი ე ბის თ ვის გა და რიცხუ ლი 1,770,961 ლა რი დან არ ვი ცით, რა 
მიზ ნით და ი ხარ ჯა თან ხის 61%. ამ შემ თხ ვე ვა ში, რა ი ო ნულ გამ გე ო ბებს დო კუ მენ ტა ცი ა ში მი-
თი თე ბუ ლი აქვთ „ფინანსური დახ მა რე ბა“ და და კონ კ რე ტე ბუ ლი არ არის, თუ რა მიზ ნე ბის თ-
ვის გა ი ცე მა აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა. კე თილ მოწყო ბის სა მუ შა ო ე ბის თ ვის გა და რიცხუ ლია თან ხის 
33%.

დი აგ რა მა #18 
მართლმადიდებელი ეკლესიის მუნიციპალური დაფინანსება თბილისში (2015)

ნაძალადევი

დიდუბე

ჩუღურეთი

გლდანი

ვაკე

კრწანისი

ისანი

სამგორი

მთაწმინდა

საბურთალო

160000

80000

52500

94723.67

154155

150863.5

193038.35

286480.22

340000

90000 
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ისე ვე რო გორც თვით მ მარ თ ვე ლი თე მე ბის შემ თხ ვე ვა ში, თბი ლის შიც, თან ხა ზოგ ჯერ სუ ბი ექ-
ტე ბის პი რად ან გა რი შებ ზე ირიცხე ბა (გლდანის რა ი ო ნი).

2015 წე ლი

2015 წელს, თბი ლი სის გამ გე ო ბე ბის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა და ცე მუ ლი 
თან ხის 76% და ი ხარ ჯა ეკ ლე სი ე ბის  მშე ნებ ლო ბა/ რე კონ ს ტ რუქ ცი ა/ კე თილ მოწყო ბის სა მუ შა-
ო ებ ზე, თან ხის 23%-ის მიზ ნობ რი ო ბა კი უც ნო ბი ა.

დი აგ რა მა #19 
მართლმადიდებელი ეკლესიის  მუნიციპალური დაფინანსების მიზნობრივი კატეგორიები, 
თბილისი (2014)

საყოფაცხოვრებო ხარჯები

სოციალური მსახურება

რელიგიური საგანმანათლებლო საქმიანობა

საეკლესიო ნივთები/ღონისძიებები

კომუნალური გადასახადები

მშენებლობა/რეკონსტრუქცია/კეთილმოწყობა

არ ვიცით, რა მიზნით დაიხარჯა

0.6%

1.4%

0.3%

4.2%

0.1%

32.7%

60.7%

დი აგ რა მა #20 
მართლმადიდებელი ეკლესიის  მუნიციპალური დაფინანსების მიზნობრივი კატეგორიები, 
თბილისი (2015)

საყოფაცხოვრებო

გაუმიჯნავი

ინფრასტრუქტურა

უცნობი

5000

30,000

1,202,467

364293.35
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4.4. სხვა რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბა 

2014 წე ლი

2014 წელს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა და თბი ლი სის რა ი ო ნულ მა გამ გე ო ბებ მა სა ქარ თ ვე ლოს სა-
პატ რი არ ქოს გარ და, სხვა რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს სულ გა და უ რიცხეს 45,186 ლა რი, აქე-
დან რე გი ო ნებ ში - 11,186 ლა რი, თბი ლის ში - 34,000 ლა რი.

2014 წელს რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი და ფი ნან სე ბა 2013 წელ თან შე და-
რე ბით, 13,918 ლა რით არის გაზ რ დი ლი.

და ფი ნან სე ბა რე გი ო ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და: 

ევან გე ლურ - ლუ თე რუ ლი ეკ ლე სია -  (ლაგოდეხი) 500 ლა რი, 

მუს ლი მი თე მი ( მარ ნე ულ ში მდე ბა რე მე ჩე თე ბი) - 9396 ლა რი

სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ეპარქია ( ახალ ქა ლა ქი) - 5049 ლა რი 

სომეხთა კათოლიკე თემი (ახალქალაქი) - 740 ლა რი

2014 წელს რე გი ო ნებ ში სხვა რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის გა წე უ ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მიზ ნობ რი ო ბა ცნო ბი ლი ა. ლა გო დე ხის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა ევან გე ლურ - ლუ თე-
რულ ეკ ლე სი ას გა და უ რიცხა 500 ლა რი შშმპ ბავ შ ვე ბი სა და მა თი მშობ ლე ბის თ ვის.  მარ ნე უ-
ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა მუს ლიმ თემს 8,140 ლა რი გა და უ რიცხა რე ლი გი უ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
ჩა სა ტა რებ ლად (ყურბან-ბაირამის დღე სას წა ულ თან და კავ ში რე ბით, სა ქონ ლის შე სა ძე ნად 
და აშუ ღის დღე სას წა უ ლის თ ვის); 1256 ლა რი კი - კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბის და სა ფა რად. 
ახალ ქა ლა ქის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა სომ ხურ სა მო ცი ქუ ლო მარ თ ლ მა დი დე ბელ და სომ ხურ კა-
თო ლი კურ ეკ ლე სი ებს აუნაზღა უ რა კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბი -1290 ლა რი. 

სა პატ რი არ ქოს გარ და, სხვა რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის 2014 წელს თბი ლის ში  სულ 
გა მო ი ყო 34,000 ლა რი:

სო მეხ თა სა მო ცი ქუ ლო მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი წმი და ეკ ლე სი ის სა ქარ თ ვე ლოს ეპარ ქი ა - ფი-
ნან სუ რი დახ მა რე ბა - 21,500 ლა რი (კეთილმოწყობისთვის -19, 000 ლა რი, და ნარ ჩე ნი თან-
ხის მიზ ნობ რი ო ბა უც ნო ბი ა).

ევ რო პელ ებ რა ელ თა რე ლი გი უ რი სა ზო გა დო ე ბა - 2,500 ლა რი (ინფრასტრუქტურის გა უმ-
ჯო ბე სე ბი სა და კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბის თ ვის)

სა ქარ თ ვე ლოს ებ რა ელ თა კავ ში რი - 2,500 ლა რი (ინფრასტრუქტურის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და 
კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბის თ ვის)
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ლა თინ კა თო ლი კე თა კავ კა სი ის სა მო ცი ქუ ლო ად მი ნის ტ რა ცია - ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა - 
2,500 ლა რი

ზე მო ვე ძი სის და სახ ლე ბა #80-ში მდე ბა რე მუს ლი მუ რი სამ ლოც ვე ლო - 5,000 ლა რი 
(სარემონტო სა მუ შა ო ე ბის თ ვის)

2015 წე ლი

სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს გა მოკ ლე ბით, სხვა რე ლი გი ურ მა გა ერ თი ა ნე ბებ მა 2015 
წლის გან მავ ლო ბა ში მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სა და თბი ლი სი დან ჯამ ში მი ი ღეს 24,478.71 ლა-
რის ოდე ნო ბის და ფი ნან სე ბა, აქე დან რე გი ო ნებ ში - 6478.71 ლა რი, ხო ლო თბი ლის ში 
(კრწანისის გამ გე ო ბა) – 18, 000 ლა რი.

რე გი ო ნე ბი დან, ახალ ქა ლაქ ში სო მეხ თა სა მო ცი ქუ ლო მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ე ბის 
კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბის და სა ფა რად გა მო ი ყო 1,277 ლა რი, მარ ნე ულ ში მე ჩე თე ბის კო მუ ნა-
ლუ რი ხარ ჯე ბის და სა ფა რად - 4, 702 ლა რი, ხო ლო ლა გო დეხ ში, 500 ლა რით და ფი ნან ს და 
ევან გე ლურ - ლუ თე რუ ლი ეკ ლე სი ის საქ ველ მოქ მე დო პრო ექ ტი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის სტა ტუ სის მქო ნე ბავ შ ვე ბი სა და მა თი მშობ ლე ბის თ ვის.

თბი ლის ში,  18,000 ლა რით და ფი ნან ს და „ბეით რა ხი ლის“ სა ხე ლო ბის სი ნა გო გა და თბი ლი-
სის დი დი სი ნა გო გის კე თილ მოწყო ბი თი  სა მუ შა ო ე ბი. 

ჯამ ში, 2015 წლის მო ნა ცე მე ბით, თბი ლის სა და რე გი ო ნებ ში, თან ხის 74% მოხ მარ და კე თილ-
მოწყო ბის სა მუ შა ო ებს, 24 % - კო მუ ნა ლუ რი ხარ ჯე ბის და ფარ ვას და და ნარ ჩე ნი 2 %- საქ-
ველ მოქ მე დო საქ მი ა ნო ბას. 

დი აგ რა მა #21 
არამართლმადიდებელი რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსების მიზნობრივი 
კატეგორიები თბილისსა და რეგიონებში (2014)

მშენებლობა/რეკონსტრუქცია

უცნობი

გაუმიჯნავი (კეთილმოწყობა/კომუნალური)

კომუნალური ხარჯები

რელიგიური დანიშნულების ნივთები/ღონისძიებები

სოციალური-საქველმოქმედო

24000

5000

5000

2546

8140

500
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2013-2015 წლე ბის დი ნა მი კა
სხვა რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის და ფი ნან სე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
(თბილისის ჩათ ვ ლით)

                                              

რო გორც, დი აგ რა მი დან ჩანს, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა 2014 წელს 2013 და 2015 წლებ ზე ბევ-
რად მე ტი თან ხა გა მოყ ვეს არა მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის. 

დი აგ რა მა #22 
არამართლმადიდებელი რელიგიური გაერთიანებების დაფინანსების მიზნობრიობა
რეგიონებსა და თბილისში (2015)

სოციალური საქმიანობა

მშენებლობა/რეკონსტრუქცია/კეთილმოწყობა

კომუნალური გადასახადები

500

18000

5978

დი აგ რა მა #23 
დაფინანსების დინამიკა მუნიციპალიტეტებში (2013-2015)

2013

31268

45186

24478

2014 2015
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4.5. საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 
ეკლესიისთვის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ გა და ცე მუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა

2014-2015 წლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი სა და თვით მ მარ თ ვე ლი ქა ლა ქე ბის 
მი ერ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბის შე ფა სე ბა აჩ ვე ნებს, რომ უძ-
რა ვი და მოძ რა ვი ქო ნე ბა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს აქვს მი ღე ბუ ლი. სა პატ-
რი არ ქოს თ ვის გა და ცე მუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თე  მი წის ნაკ ვე თებს, სკვე რებს, შე ნო ბა- ნა-
გე ბო ბებს მო ი ცავს.

2014 წე ლი

სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის 2014 წელს სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში მუ ნი ცი პა ლი ტე-
ტე ბის მი ერ გა და ცე მუ ლია შემ დე გი მი წის ნაკ ვე თე ბი:

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი: მცხე თა, ხო ბი, ქუ თა ი სი, შუ ა ხე ვი, წყალ ტუ ბო, გარ და ბა ნი. 

რო გორც დი აგ რა მა #24 -ზეა ასა ხუ ლი, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა და ცე მუ ლი მი-
წის ნაკ ვე თე ბის ჯა მუ რი ფარ თო ბის 76%-ის გა მო ყე ნე ბის მიზ ნობ რი ო ბა უც ნო ბი ა. 

 

საკუთრების უფლებით:  4,740 კვ.მ არასასოფლო - სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.
სარგებლობა/აღნაგობის უფლებით: 27,902 კვ.მ  
სულ: 32, 642 კვ.მ 
გაცემული უძრავი ქონების რაოდენობა: 6

დი აგ რა მა #24 
საქართველოს საპატრიარქოსთვის მუნიციპალიტეტებში გადაცემული უძრავი ქონების 
(მიწის ნაკვეთები საკუთრების, სარგებლობა/აღნაგობის უფლებით) მიზნობრიობა (2014)

ეკლესიის ასაშენებლად

უცნობისაკუთრების

76%

24% 
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მი წის ნაკ ვე თე ბის გარ და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს გა და ე ცა 
შემ დე გი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი:

შუ ა ხე ვი:  სხალ თის ეპარ ქი ას გა და ე ცა  ორი, 293 კვ.მ და 993 კვ.მ  შე ნო ბა- ნა გე ბო ბა მიზ ნობ-
რი ო ბა - უც ნო ბი.

ჭი ა თუ რა - ჭი ა თუ რა- საჩხე რის ეპარ ქი ას გა და ე ცა სო ფელ მე რევ ში მდე ბა რე ბიბ ლი ო თე კის 
55 კვ.მ.  მიზ ნობ რი ო ბა - უც ნო ბი

2014 წელს, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სულ გა დას ცეს 8 უძ რა ვი 
ნივ თი. 

2015 წე ლი

სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის, 2015 წელს სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში მუ ნი ცი პა ლი-
ტე ტე ბის მი ერ გა და ცე მუ ლია შემ დე გი მი წის ნაკ ვე თე ბი, რო მელ თა მიზ ნობ რი ო ბა უც ნო ბი ა: 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი: მცხე თა, სა გა რე ჯო, ჭი ა თუ რა, ბაღ და თი, დუ შე თი, სე ნა კი, ბოლ ნი სი, ხა-
შუ რი. 

საკუთრების უფლებით:  13,927 კვ.მ. არასასოფლო - სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.
სარგებლობა/აღნაგობის უფლებით: 19,268 კვ.მ.
სულ:  33,195 კვ.მ. 
გაცემული უძრავი ნივთების რაოდენობა: 12 

დი აგ რა მა #25 
რეგიონებში საქართველოს საპატრიარქოსთვის გადაცემული უძრავი ქონების 
(საკუთრების, სარგებლობა/აღნაგობის უფლებით)

უცნობი

სასულიერო პირთათვის და მათი ოჯახებისთვის 
მცირე ზომის დასახლების ასაშენებლად

კეთილმოწყობა

სოციალური
16516

13139

1842

1698
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2015 წელს,  ქო ნე ბის გა და ცე მის მიზ ნობ რივ კა ტე გო რი ებ ში ჩანს, რომ მი წის ნაკ ვე თე ბის ჯა-
მუ რი ფარ თო ბის 50%-ის გა და ცე მის მიზ ნობ რი ო ბა უც ნო ბი ა. 

ჯა მუ რი ფარ თო ბის 40% ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა სა პატ რი არ ქოს გა დას ცა სა სუ ლი ე რო 
პი რე ბი სა და მა თი ოჯა ხე ბის თ ვის მცი რე ზო მის და სახ ლე ბის ასა შე ნებ ლად (49 წლის ვა დით, 
უსას ყიდ ლოდ, სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით, აღ ნა გო ბის ფორ მით, პირ და პი რი გან კარ გ ვის წე-
სით). 

გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბის ჯა მუ რი ფარ თო ბის 5% ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა სა პატ რი არ ქოს გა-
დას ცა მი უ სა ფარ თა თავ შე საფ რის მოწყო ბის მიზ ნით (უსასყიდლო უზუფ რუქ ტი, სარ გებ ლო-
ბის ფორ მით, 10 წლით).

მცხე თის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ მა, აღ ნა გო ბის უფ ლე ბით გა დას ცა სოფ. მუხ რან ში მდე ბა რე არა-
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის 1842 კვ.მ. მი წის ნაკ ვე თი ეკ ლე სი ის ეზოს კე თილ-
მოწყო ბის თ ვის. 

2015 წელს გარ და მი წის ნაკ ვე თე ბი სა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი-
არ ქოს გა დას ცეს შემ დე გი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი: 

სა გა რე ჯოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: სა პატ რი არ ქოს უსას ყიდ ლოდ გა და ე ცა სოფ. ნი ნოწ მინ და ში 
არ სე ბუ ლი 196 კვ.მ. ფარ თო ბის შე ნო ბა- ნა გე ბო ბა.

ჭი ა თუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი:  სა პატ რი არ ქოს უზუფ რუქ ტის ფორ მით უსას ყიდ ლოდ გა და ე ცა 
სო ფელ მე რევ ში მდე ბა რე ყო ფი ლი ბიბ ლი ო თე კის სა ერ თო ფარ თო ბი დან 55 კვ.მ.

ამა ვე სუ ბი ექტს უზუფ რუქ ტის ფორ მით უსას ყიდ ლოდ გა და ე ცა სამ სარ თუ ლი ა ნი შე ნო ბის 
1019.65 კვ.მ და მე სა მე სარ თუ ლი 526.70 კვ.მ.

ხა შუ რის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს გა და ე ცა უძ რა ვი ქო ნე ბის მე-2 და 
მე-3 სარ თულ ზე მდე ბა რე არა საცხოვ რე ბე ლი ფარ თი და მას ზე ნა წი ლობ რი ვად მი მაგ რე ბუ-
ლი ნაკ ვე თი. 

2015 წელს, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს გა დას ცეს სულ, 15 უძ რა ვი 
ნივ თი. 

სა ბო ლო ოდ, რო გორც დი აგ რა მა #27 გვიჩ ვე ნებს, 2014-2015 წლებ ში, რე გი ო ნებ ში სა ქარ-
თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის გა და ცე მუ ლი მი წე ბის სა ერ თო ფარ თო ბი  
მკვეთ რად აღე მა ტე ბა წი ნა წლებ ში გა და ცე მუ ლი ქო ნე ბის მას შ ტაბს. 
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4.6. თბი ლის ში საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური 
მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის გა და ცე მუ ლი უძ რა ვი და მოძ რა ვი ქო ნე ბა 

2014 წე ლი

2014 წელს, თბი ლის ში სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს გა და ე ცა მხო ლოდ მოძ რა ვი ქო ნე-
ბა, მათ შო რის, სა პატ რი არ ქოს ხუ თი წლით თხო ვე ბის ფორ მით გა და ე ცა თბი ლი სის მუ-
ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ორი ერ თე უ ლი სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბა 
(მთლიანობაში საწყი სი სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბით 65 500 ლა რი).

2015 წე ლი

2015 წელს თბი ლის ში სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის მოძ რა ვი ქო ნე ბა არ გა და ცე მუ-
ლა, თუმ ცა უძ რა ვი ქო ნე ბა მი წის ნაკ ვე თე ბის სა ხით გა და ე ცა თბი ლი სის მე რი ის ქო ნე ბის 
მარ თ ვის სა ა გენ ტო სა და თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთავ რო ბის მი ერ. აღ ნიშ ნუ ლი გა და-
ცე მის მიზ ნობ რი ო ბა უც ნო ბი ა. 

დი აგ რა მა #26 
მართლამადიდებელი ეკლესიისთვის  მუნიციპალიტეტების მიერ 
გადაცემული მიწების მასშტაბი (კვ.მ)

16112

4261

909

11044

32179 32642 33195

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

საკუთრების უფლებით:  22, 605 კვ.მ არასასოფლო - სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.
სარგებლობა/აღნაგობის უფლებით: 697 კვ.მ  
გაცემული უძრავი ნივთების რაოდენობა: 4 
სულ: 23,302 კვ.მ
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თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ის მთავ რო ბის ცნო ბით, სა პატ რი არ ქოს სარ გებ ლო ბის 
უფ ლე ბით გა და ე ცა დიღ მის მა სივ ში არ სე ბუ ლი 697 კვ.მ მი წის ნაკ ვე თი, მიზ ნობ რი ო ბა არაა 
ცნო ბი ლი. რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტომ აღ ნიშ ნულ მოთხოვ ნა ზე და დე ბი-
თი რე კო მენ და ცია გას ცა. 

თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის, ქო ნე ბის მარ თ ვის 
სა ა გენ ტოს ცნო ბით, 2015 წლის 1 იან ვი დან 2015 წლის 31 დე კემ ბ რამ დე, გა ფორ მ და ორი 
ხელ შეკ რუ ლე ბა27, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს: 

1) სა კუთ რე ბა ში გა და ე ცა ქ თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბა:
ქ. თბი ლის ში, ის ნის რა ი ონ ში არ სე ბუ ლი 19,016 კვ.მ მი წის ნაკ ვე თი; 
ქ თბი ლის ში, ის ნის რა ი ონ ში მდე ბა რე 73 კვ.მ. მი წის ნაკ ვე თი.

სა ნაც ვ ლოდ, სა პატ რი არ ქომ ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს სა კუთ რე ბა ში გა დას ცა ის ნის 
რა ი ონ ში 19,089 მი წის ნაკ ვე თი. 

2) სა პატ რი არ ქოს სიმ ბო ლურ ფა სად - 1 ლა რად, სა კუთ რე ბა ში გა და ე ცა ქ თბი ლი სის მუ ნი-
ცი პა ლი ტე ტის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი, და სახ ლე ბა ვარ კე თი ლი - 3 მ/რა ი ო ნი IV, კორ პუ სი 
#417-ის მიმ დე ბა რედ 1566 კვ.მ მი წის ნაკ ვე თი. 

4.7. ქო ნე ბი სა და სხვა მა ტე რი ა ლუ რი სი კე თე ე ბის გან კარ გ ვის მო ნი ტო რინ გის 
სა კითხი 

2015 წელს, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნის წე რი ლებ ში მკვლე ვა რებ მა თვით მ მარ თ-
ვე ლი თე მე ბი სა და ქა ლა ქე ბის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ჰკითხეს, აწარ მო ებ დ ნენ თუ არა ისი ნი 
მო ნი ტო რინგს რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ შე სა ბა მი სი თან ხის / ს ხ ვა მა ტე რი ა ლუ რი 
სი კე თის მიზ ნობ რი ვად ხარ ჯ ვის / გან კარ გ ვის შე სა ხებ. კვლე ვის შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ 74 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი დან და თბი ლი სის 10 რა ი ო ნი დან მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და მხო-
ლოდ 9 შემ თხ ვე ვა ში. აქე დან 3 შემ თხ ვე ვა ში, მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ, რაც იმას ნიშ ნავს, 
რომ მო ნი ტო რინ გი ჩა ტარ და არა მათ მი ერ 2015 წელს თან ხე ბის ყვე ლა გა და რიცხ ვა ზე, 
არა მედ მხო ლოდ ზო გი ერთ მათ გან ზე. 

27 ქა ლაქ თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთავ რო ბის 2015 წლის 28 ოქ ტომ ბ რის #43.08.1238 გან კარ გუ ლე ბი სა და 
ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 2015 წლის 27 ნო ემ ბ რის #425 გან კარ გუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, 2015 
წლის 27 ნო ემ ბერს  ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთავ რო ბა სა და სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ-
ტო კე ფა ლურ მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას შო რის  „უძრავი ქო ნე ბის გაც ვ ლის ფორ მით პრი ვა ტი ზე ბის შე სა ხებ“ 
ხელ შეკ რუ ლე ბა; ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთავ რო ბის 2015 წლის 2015 წლის 13 ოქ ტომ ბ რის #41.07.1183 
გან კარ გუ ლე ბი სა და ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის საკ რე ბუ ლოს 2015 წლის 30 ოქ ტომ ბ რის #383 გან კარ გუ ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე, 2015 წლის 27 ნო ემ ბერს ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მთავ რო ბა სა და სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს 
სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლურ მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას შო რის „უძრავი ქო ნე ბის პირ და პი რი ფორ მით პრი ვა-
ტი ზე ბის შე სა ხებ“ ხელ შეკ რუ ლე ბა.
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4.8. რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს რო ლი მუ ნი ცი პა ლუ რი 
და ფი ნან სე ბის პო ლი ტი კა ში  

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის (მათ შო რის თბი ლი სის) მი ერ მო წო დე ბუ ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი-
ის სა ფუძ ველ ზე ირ კ ვე ვა, რომ 2015 წელს რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტომ 
(შემდგომში „სააგენტო“) სულ გას ცა 32 რე კო მენ და ცი ა. მათ გან 31 წარ მო ად გენს ად გი ლობ-
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის თ ვის გა ცე მულ და დე ბით რე კო მენ და ცი ას - სა ა გენ ტომ მი ზან შე-
წო ნი ლად მი იჩ ნია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მი ერ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის დახ მა რე ბა მოთხოვ-
ნის შე სა ბა მი სად.  სა ა გენ ტომ გას ცა 1 უარ ყო ფი თი რე კო მენ და ცი ა.28  აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
სა ა გენ ტოს მი ერ გა ცე მუ ლი 31 და დე ბი თი რე კო მენ და ცი ი დან 29 შემ თხ ვე ვა ში საქ მე ეხე ბო და 
სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს მი ერ მოთხოვ ნილ თან ხა სა თუ სხვა სა ხის მა ტე რი ა ლურ სი-
კე თეს. მათ გან მხო ლოდ 2 რე კო მენ და ცია ეხე ბო და სხვა რე ლი გი ურ გა ერ თი ა ნე ბებს და ამ 
შემ თხ ვე ვა ში, სა ა გენ ტომ და ნარ ჩე ნი 29 შემ თხ ვე ვის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, და ად გი ნა დახ მა რე-
ბის გა წე ვის ნა წი ლობ რი ვი და არა სრუ ლი მი ზან შე წო ნი ლო ბა. აღ ნიშ ნულ ორ შემ თხ ვე ვა ში 
არა მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბის მი ერ თან ხა მოთხოვ ნი ლი იყო სი ნა-
გო გის კე თილ მოწყო ბის თ ვის.

სა ა გენ ტოს მი ერ საქართველოს სა პატ რი არ ქოს სა სარ გებ ლოდ გა ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი 
ძი რი თა დად ეხე ბა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მხრი დან ისე თი ტი პის დახ მა რე ბის გა წე ვის მი ზან შე-
წო ნი ლო ბის დად გე ნას, რო გო რი ცაა ეკ ლე სი ე ბი სა და მა თი ეზო ე ბის, ასე ვე მათ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი სხვა რე ლი გი უ რი და ნიშ ნუ ლე ბის შე ნო ბე ბის კე თილ მოწყო ბას, რეს ტავ რა ცი ას, 
სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის მხარ და ჭე რას და სხვ. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თ ვის 
უძ რა ვი ქო ნე ბის გა და ცე მას თან და კავ ში რე ბით რე კო მენ და ცი ით სა ა გენ ტოს მი მარ თავს, მა-
შინ რო დე საც, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის ქო ნე ბის გა და სა ცე მად ასე თი დო კუ მენ ტი 
სა ჭი რო არ არის.29  

28 აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცი ით  თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, სა პატ რი არ ქოს უარი ეთ ქ ვა გო ფან თის ეკ ლე სი ის 
მშე ნებ ლო ბის თ ვის 25,000 ლა რის ოდე ნო ბის თან ხის გა მო ყო ფა ზე.

29 მა გა ლი თის თ ვის, ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სსიპ ქო ნე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტოს მი ერ გა მოგ ზავ ნილ წე რილ-
ში (წერილი #01-8/719; 08 თე ბერ ვა ლი, 2016) აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ 2015 წელს სა ა გენ ტოს მი მარ თა სა ქარ თ ვე ლო ში 
ევან გე ლურ - ლუ თე რუ ლი ეკ ლე სი ის ეპის კო პოს მა მი წის სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მის თხოვ ნით, ასე ვე შე ვი და სა ხა რე ბის 
რწმე ნის ქრის ტი ან თა გა ერ თი ა ნე ბულ ორ მოც და ა თი ნელ თა ეკ ლე სი ის საბ ჭოს გან ცხა დე ბა, რომ ლი თაც მოთხოვ ნი-
ლი იყო მი წის ნაკ ვე თის გა და ცე მა.  წე რილ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ ევან გე ლურ - ლუ თე რულ ეკ ლე სი ის შემ თხ ვე ვა ში 
სა ჭი რო იყო და მა ტე ბი თი დო კუ მენ ტა ცი ის მი წო დე ბა, ხო ლო სა ხა რე ბის რწმე ნის ქრის ტი ან თა გა ერ თი ა ნე ბულ ორ-
მოც და ა თი ნელ თა ეკ ლე სი ის საბ ჭოს წე რი ლი თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რი ამ სსიპ რე ლი გი ის სა კითხ თა სა-
ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს გა უგ ზავ ნა გან სა ხილ ვე ლად. მკვლე ვა რებ მა მო ითხო ვეს რე კო მენ და ცი ის მოთხოვ ნის სა მარ-
თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი, თუმ ცა თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სსიპ ქო ნე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტოს პა სუ ხი არ გა უ ცი ა.  
რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტომ აღ ნიშ ნულ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით გა ნაცხა და (წერილი #1/438), 
რომ 2016 წლის 25 თე ბერ ვალს, სა კითხი გა ნი ხი ლა ქო ნებ რივ და ფი ნან სურ სა კითხ თა შემ ს წავ ლელ მა სა რე კო მენ-
და ციო კო მი სი ამ და გა ი ცა და დე ბი თი რე კო მენ და ცი ა. ღსა ნიშ ნა ვი ა, რომ TDI-იმ რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო 
სა ა გენ ტოს მი მარ თა წე რი ლით (295-2 /2016), რო მელ შიც მოთხოვ ნი ლი იყო, სა ა გენ ტოს გა ნე მარ ტა სა მარ თ ლებ რი-
ვი სა ფუძ ვე ლი, რომ ლის თა ნახ მა დაც, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი ითხო ვენ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის ქო ნე ბის ან / 
და და ფი ნან სე ბის გა და ცე მის სა კითხებ ზე შე სა ბა მის რე კო მენ და ცი ებს; არ სე ბობს თუ არა რა ი მე სა მარ თ ლებ რი ვი ძა-
ლის მქო ნე დო კუ მენ ტი ასეთ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა ზე. თუმ ცა, სა ა გენ ტოს აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხი არ გა უ ცი ა.).
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5. რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა კუთ რე ბა სა და სარ გებ ლო ბა ში 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა

ამ თავ ში შე ვე ხე ბით არა მხო ლოდ საკ ვ ლევ პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ 
სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ი სა და სხვა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის 
სა ხელ მ წი ფოს მი ერ  უძ რა ვი ნივ თე ბის გა და ცე მის ფაქ ტებს, არა მედ შე ფას დე ბა მარ თ ლ მა-
დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ი სა და სხვა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა კუთ რე ბა სა და სარ გებ ლო-
ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა.  

ყუ რადღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს იმ გა რე მო ე ბა ზე, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 117-ე 
დად გე ნი ლე ბის მი ღე ბით ხე ლი სუფ ლე ბამ პო ლი ტი კუ რი ნე ბა გა მო ხა ტა, რომ სა ქარ თ ვე-
ლოს სა პატ რი არ ქოს გარ და, სხვა რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ საც აუნაზღა უ როს საბ ჭო თა 
ტო ტა ლუ რი რე ჟი მის დროს მი ყე ნე ბუ ლი მო რა ლუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი ზი ა ნი. მი უ ხე და ვად 
ამი სა, დღე ის მდგო მა რე ო ბით, კვლა ვაც მო უ წეს რი გე ბე ლი რჩე ბა რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო-
ბე ბის თ ვის იმ უძ რა ვი ნივ თე ბის, მათ შო რის, სა კულ ტო ნა გე ბო ბე ბის რეს ტი ტუ ცი ის სა კითხი, 
რო მე ლიც მათ საბ ჭო თა რე ჟი მის დროს ჩა მო ერ თ ვათ და ამ ჟა მად სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე-
ბა ში ა. დღეს დღე ო ბით, არ არ სე ბობს სა მარ თ ლებ რი ვი მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც შე საძ ლე ბელს 
გახ დი და უძ რა ვი ნივ თე ბის სა პატ რი არ ქოს გარ და,  სხვა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა-
კუთ რე ბა ში გა და ცე მას. 

იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თ ვის, კა ნონ მ დებ ლო ბის დის კ რი მი ნა-
ცი უ ლო ბი სა და გა უ მარ თა ო ბის გა მო, ვერ ხორ ცი ელ დე ბა მა თი ის ტო რი უ ლი უძ რა ვი ნივ თე-
ბის სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მა და რეს ტი ტუ ცი ა,  სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სა ხელ მ წი ფო 
ყო ველ წი უ რად  სა კუთ რე ბა ში გა დას ცემს ისეთ უძ რავ ნივ თებს, რო მე ლიც მის სა კუთ რე ბა ში 
ან / და სარ გებ ლო ბა ში ის ტო რი უ ლად არას დ როს ყო ფი ლა. შე სა ბა მი სად, მსგავ სი პრაქ ტი კა 
სრუ ლი ად სცდე ბა, კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბის შე სა ბა მი სად, საბ ჭო თა რე ჟი მის დროს მი-
ყე ნე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი ზი ა ნის ნა წი ლობ რივ ანაზღა უ რე ბას და პირ და პირ ეწი ნა აღ მ დე გე-
ბა სე კუ ლა რუ ლი სა ხელ მ წი ფოს პრინ ციპს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ  სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში 
არ სე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თე ბის სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მი-
სას, არ ხორ ცი ელ დე ბა იმის გა მოკ ვ ლე ვა ან / და მი თი თე ბა  თუ  რა მიზ ნობ რი ო ბით უნ და 
გან ხორ ცი ელ დეს გა და ცე მუ ლი უძ რა ვი ნივ თის გა მო ყე ნე ბა. 

სსიპ სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს მი ერ, ძი რი თად შემ თხ ვე ვა ში, არ ხორ ცი-
ელ დე ბა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა კუთ რე ბა სა და სარ გებ ლო ბა ში გა და ცე მუ ლი უძ რა-
ვი ნივ თე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა. შე სა ბა მი სად, შე უძ ლე ბე ლია იმის დად გე ნა, 
თუ რა ღი რე ბუ ლე ბის  უძ რა ვი ქო ნე ბა გა და ე ცე მა სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო სა და სხვა 
რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს. 
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5.1 სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სა კუთ რე ბა სა და სარ გებ ლო ბა ში 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა

კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, უძ რავ ნივ თებ ზე სა კუთ რე ბი სა და სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა 
რე გის ტ რირ დე ბა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში30. აქე დან გა მომ დი ნა რე, კვლე-
ვის პე რი ოდ ში, სსიპ სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო დან გა მოთხო ვილ იქ ნა სა ჯა-
რო ინ ფორ მა ცია სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს, რო გორც სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ-
ლი პი რის სარ გებ ლო ბი სა და სა კუთ რე ბის უფ ლე ბით  რე გის ტ რი რე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თე ბის 
სტა ტის ტი კის თა ო ბა ზე. შე სა ბა მი სად, ქვე მოთ მი თი თე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი არ შე ი ცავს ინ ფორ-
მა ცი ას  სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის უძ რავ ნივ თებ-
თან და კავ ში რე ბით. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სსიპ სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, 
2015 წლის 31 დე კემ ბ რის მდგო მა რე ო ბით, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სა კუთ რე ბა შია 
565 მი წის ნაკ ვე თი, ჯა მუ რი ფარ თო ბით 16 742 987.82 კვ.მ. (1674.3 ჰა). 31

მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა 6-ჯერ აღე მა ტე ბა 
თვით მარ თ ვე ლი ქა ლა ქი მცხე თის  მთლი ან ფარ თობს.  

სა ქარ თ ვე ლოს საპატრიარქოს სა კუთ რე ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი 565 მი წის ნაკ ვე თი დან 243-
ზე შე ნო ბა- ნა გე ბო ბაა გან თავ სე ბუ ლი. 

30 „საჯარო რე ეს ტ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე-11 მუხ ლი

31 მო ნა ცე მე ბი სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სა კუთ რე ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თე ბის შე სა ხებ, სა რე გის-
ტ რა ციო ზო ნე ბის მი ხედ ვით შე გიძ ლი ათ იხი ლოთ ცხრი ლი N-ში 
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ფარ თო ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სა კუთ რე ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი მი-
წის ნაკ ვე თე ბის დიდ ნა წილს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თე ბი შე ად-
გე ნენ. ხო ლო უძ რა ვი ნივ თე ბის რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით, არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ-
ნუ ლე ბის მი წის ნაკ ვე თე ბი. 

ყვე ლა ზე დი დი ფარ თო ბის ქო ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას ქა რე ლის 
მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში აქვს რე გის ტ რი რე ბუ ლი - 37 მი წის ნაკ ვე თი, სა ერ თო ფარ თო ბით 4 131 
382 კვ.მ. ყვე ლა ზე მცი რე კი თერ ჯო ლის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში 1 უძ რა ვი ნივ თის სა ხით, რომ-
ლის ფართობიც 147 კვ.მ-ი ა .

ა თი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, სა დაც ფიქ სირ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სა კუთ რე ბა ში რე-
გის ტ რი რე ბუ ლი მი წის ნაკ ვე თე ბის ყვე ლა ზე მას შ ტა ბუ რი მო ნა ცე მე ბი.

ზო ნა ფარ თო ბი (კვ.მ) რა ო დე ნო ბა 
1 ქა რე ლი 4 131 382 37
2 გო რი 4 055 488 78
3 თეთ რიწყა რო 2 242 923 19
4 სე ნა კი 1 176 030.3 28
5 სა გა რე ჯო 868 909 5
6 გარ და ბა ნი 670 654 21
7 თბი ლი სი 391 474 69
8 ჭი ა თუ რა 314 218 6
9 ბოლ ნი სი 303 647.95 5

10 ოზურ გე თი 279 593 14

სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს, სა ხელ მ წი ფოს გან და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე-
ბის გან, სა კუთ რე ბის გარ და, უძ რა ვი ნივ თე ბი ხში რად სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბი თაც გა და ე ცე მა.  
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2015 წლის 31 დე კემ ბ რის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს სარ გებ ლო ბა ში რე-
გის ტ რი რე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა:

 ზო ნა რა ო დე ნო ბა ფარ თო ბი (კვ.მ)
1 დუ შე თი 1 7742
2 ქა რე ლი 1 4400
3 შუ ა ხე ვი 1 646
4 შუ ა ხე ვი 2 1669
5 თბი ლი სი 1 10174
6 ქო ბუ ლე თი 1 11810
7 ოზურ გე თი 3 14863
8 გურ ჯა ა ნი 1 836
9 წყალ ტუ ბო 1 68

10 ოზურ გე თი 1 706
11 ჩო ხა ტა უ რი 2 703
12 სამ ტ რე დია 1 3465
 ჯა მი 16 57082

სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს მი წის ნაკ ვე თე ბის, საცხოვ რე ბე ლი და არა საცხოვ რე ბე ლი 
შე ნო ბა- ნა გე ბო ბის გარ და, სა კუთ რე ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი აქვს ქ. კას პ ში, სა ა კა ძის ქუ ჩა ზე 
მდე ბა რე, მშე ნე ბა რე გა და სას ვ ლე ლი ხი დი. აღ ნიშ ნუ ლი ხი დი სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ-
ქოს სა ხელ მ წი ფომ 2009 წელს გა დას ცა (იხ. და ნარ თი #8). 

ასე ვე, სა ჯა რო რე ეს ტ რის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად,  ფიქ სირ დე ბა, რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა, რო-
დე საც სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს,  სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სა კუთ რე ბა ში გა ცე მუ ლი უძ რა ვი 
ნივ თე ბი იჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბით სხვა პი რებ ზე აქვს გა ცე მუ ლი და სა ი ჯა რო ქი რის სა ხით 
შე სა ბა მის მო გე ბა საც იღებს.  

მა გა ლი თად, ქ. ბაღ დათ ში რუს თა ვე ლის ქ. N24-ში მდე ბა რე სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს 
სა კუთ რე ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი 25 კვ.მ მი წის ნაკ ვე თი, რო მე ლიც სა პატ რი არ ქოს სა კუთ რე-
ბა ში 2012 წელს გა დას ცა სა ხელ მ წი ფომ, იჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, რა დი ო სა-
ტე ლე ფო ნო კავ შირ გაბ მუ ლო ბის სა ბა ზო სად გუ რის და ან ძის გან სა თავ სებ ლად  2017 წლის 
1 მარ ტამ დე, სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით  გა და ცე მუ ლი აქვს შპს „მობიტელისთვის“  (კომპანია 
„ბილაინი“).  სა ი ჯა რო ქი რა 2013 წლის 1-ლი აპ რი ლი დან  2015 წლის 9 ივ ნი სამ დე, ყო ველ-
თ ვი უ რად შე ად გენ და 500 ლარს, 2015 წლის 9 ივ ნი სის შემ დეგ კი, აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა 800 
ლა რამ დე გა ი ზარ და. 
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სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს, ასე ვე იჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბით აქვს გა ცე მუ ლი ქ. თბი ლის-
ში ლე სე ლი ძის ქ. N36-ში მდე ბა რე, კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ძეგ ლის „ქარვასლას“ შე-
ნო ბა.  (1 503 კვ.მ მი წის ნაკ ვე თი და შე ნო ბა- ნა გე ბო ბა სა ერ თო ფარ თო ბით  2 434.77 კვ.მ.32). 
აღ ნიშ ნუ ლი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ძეგ ლი სა ხელ მ წი ფომ სა პატ რი არ ქოს 2008 წელს 
უსას ყიდ ლოდ გა დას ცა სა კუთ რე ბა ში. 

„ქარვასლის“ შე ნო ბის სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბის გა და ცე მის შე სა ხებ, 2016 წლის 23 თე ბერ-
ვალს, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს მი ერ და ფუძ ნე ბულ იური დი ულ პირს შპს „მნესა“ 
(404508323) და შპს „ქარავან თბი ლისს“ (405128017)  შო რის გა ფორ მე ბუ ლი იჯა რის ხელ-
შეკ რუ ლე ბის33 თა ნახ მად, სა ი ჯა რო ქი რის ოდე ნო ბა, ობი ექ ტ ზე მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვის მი-
ღე ბი დან 1 წლის გან მავ ლო ბა ში, 1 180 ლა რის ოდე ნო ბით გა ნი საზღ ვ რა, ვი ნა ი დან სა ი ჯა რო 
ქო ნე ბა არის შა ვი კარ კა სის მდგო მა რე ო ბა ში და ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის მო მენ ტის თ ვის, 
შე უძ ლე ბე ლია ობი ექ ტით ნორ მა ლუ რი სარ გებ ლო ბა. ჯერ ჯე რო ბით, მი თი თე ბულ ობი ექ ტ ზე 
მშე ნებ ლო ბის ნე ბარ თ ვა არ გა ცე მუ ლა. შე სა ბა მი სად, სა ი ჯა რო ქი რის გა დახ და,  ნე ბარ თ ვის  
მი ღე ბის დღი დან და იწყე ბა. ნე ბარ თ ვის მი ღე ბი დან ერ თი წლის გას ვ ლის შემ დეგ კი, სა ი ჯა-
რო ქი რა თვე ში 29 500 აშშ დო ლა რამ დე გა იზ რ დე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი უძ რა ვი ნივ თი გა ცე მუ ლია სას ტუმ როს, რეს ტორ ნის, მა ღა ზი ე ბის, კვე ბის ობი ექ-
ტე ბის, ბაზ რო ბი სა და მის თ ვის დამ ხ მა რე საწყო ბის / სა თავ სოს მოწყო ბის მიზ ნით. და უშ ვე ბე-
ლია ობი ექ ტის გა მო ყე ნე ბა აზარ ტუ ლი თა მა შე ბის წარ მო ე ბა/ წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით. 

32 ფო ტო ე ბი ხელ მი საწ ვ დო მია ვებ. გვერ დ ზე http://docs.tbilisi.gov.ge/DownloadServlet?downloadCase=2&attached-
FileId=1358034 

33 ხელ შეკ რუ ლე ბა ხელ მი საწ ვ დო მია ვებ. გვერ დ ზე http://docs.tbilisi.gov.ge/DownloadServlet?downloadCase=2&at-
tachedFileId=1368345 
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სა პატ რი არ ქოს მი ერ და ფუძ ნე ბულ შპს „მნე“-სა და შპს „ქარავან თბი ლისს“ შო რის იჯა რის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა 15 წლის ვა დით არის გა ფორ მე ბუ ლი“. 

5.2. სხვა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა კუთ რე ბა სა და სარ გებ ლო ბა ში 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თე ბი

სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს ქო ნე ბას თან შე და რე ბით, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მცი რეა სხვა რე ლი გი-
უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა კუთ რე ბა სა და სარ გებ ლო ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა. ზო გი-
ერთ შემ თხ ვე ვა ში, რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში ის უძ რა ვი ნივ თე ბიც არ აქვთ 
რე გის ტ რი რე ბუ ლი (არც სარ გებ ლო ბა ში და არც სა კუთ რე ბა ში), რომ ლი თაც ისი ნი ფაქ ტობ რი-
ვად სარ გებ ლო ბენ და ის მათ სა კულ ტო ნა გე ბო ბას წარ მო ად გენს. მა გა ლი თად, არ ცერ თი უძ რა-
ვი ნივ თი არ ფიქ სირ დე ბა სო მეხ თა სა მო ცი ქუ ლო მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი წმი და ეკ ლე სი ის სა ქარ-
თ ვე ლოს ეპარ ქი ის სა ხელ ზე, სა კუთ რე ბი სა და სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბით. ასე ვე არ ფიქ სირ დე ბა 
სა კუთ რე ბი სა და სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა უძ რავ ნივ თებ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში იეზიდ თა სა სუ ლი ე რო 
საბ ჭოს სა ხელ ზე. ასე ვე, ხში რია ისე თი შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბა თა სა კულ-
ტო ნა გე ბო ბე ბი ან / და სხვა სა ხის  უძ რა ვი ქო ნე ბა ფი ზი კუ რი პი რის სა ხელ ზეა რე გის ტ რი რე ბუ ლი. 

რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა კუთ რე ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თე ბი. 

და სა ხე ლე ბა რა ო დე ნო ბა ფარ თო ბი (კვ.მ)
სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო 565 16 742 987.82
ლა თინ კა თო ლი კე თა კავ კა სი ის სა მო ცი ქუ ლო ად მი ნის ტ რა ცია 15 114 839.00
იეჰო ვას მოწ მე თა ქრის ტი ა ნუ ლი კრე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში 17 14 174
სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლო 12 13 556
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხა რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სია 4 7 716
სა ქარ თ ვე ლოს ევან გე ლი ურ - ლუ თე რუ ლი ეკ ლე სია 1 810.00
სა ქარ თ ვე ლოს ებ რა ელ თა კავ ში რი 1 64
აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის სო მეხ კა თო ლი კე თა ორ დი ნა რი ა ტი 2 1175

34 შე ნიშ ვ ნა: ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ლე სე ლი ძის ქ. N36-ში მდე ბა რე უძ რა ვი ნივ თი სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს 
2006 წელ საც ჰქონ და გა ცე მუ ლი. აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში, მი თი თე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თის მე სა კუთ რე ჯერ კი დევ სა ხელ-
მ წი ფო იყო, ხო ლო, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს მი თი თე ბუ ლი ობი ექ ტი უზურ ფ რუქ ტის ხელ შეკ რუ ლე ბით უსას-
ყიდ ლოდ ჰქონ და გა და ცე მუ ლი. 2006 წლის 31 იან ვარს,  სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქომ, სა ხელ მ წი ფოს თან ხ მო ბის 
სა ფუძ ველ ზე, იჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბა გა ა ფორ მა შპს ,,დელქროსს ლი მი თედ თან” (5181317 ან მერშ ჰა უზ 40 ან მერშ 
გრო უვ, სტან მო რი, მიდ ლ სექს, ინ გ ლი სი). ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, ობი ექ ტის გა მო ყე ნე ბა უნ და გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი ყო კო მერ ცი უ ლი მიზ ნით, სა ზო გა დო ებ რი ვი, კულ ტუ რუ ლი, ტუ რის ტუ ლი, სა გა მო ფე ნო და სა კონ ფე რენ ციო 
დარ ბა ზე ბის თ ვის, ქარ თუ ლი და უცხო უ რი ფირ მე ბის ოფი სე ბის მო საწყო ბად  და სხვა და ნიშ ნუ ლე ბით, რო მე ლიც 
მი სა ღე ბი იქ ნე ბო და სა პატ რი არ ქოს თ ვის. სა ი ჯა რო  ქი რა გან საზღ ვ რუ ლი იყო 25 000 აშშ დო ლა რით, რომ ლის გა-
დახ დაც უნ და დაწყე ბუ ლი ყო  ობი ექ ტ ზე სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბის დას რუ ლე ბი სა და ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ში მი ღე ბი დან 
35 დღის ვა და ში. ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, კი სა რე კონ ს ტ რუქ ცი ო -აღ დ გე ნი თი და სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო ე ბი უნ და 
დას რუ ლე ბუ ლი ყო არა უგ ვი ა ნეს 2010 წლის 31 იან ვარ სა.  იჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბა და დე ბუ ლი იყო 50 წლის ვა დით, 
მაგ რამ 2014 წლის 11 მარტს, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქომ სა ჯა რო რე ესტრს,  მი თი თე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
შეწყ ვე ტის თა ო ბა ზე გან ცხა დე ბით მი მარ თა.  რამ დე ნა დაც, სა ი ჯა რო ობი ექ ტი, დღე ის მდგო მა რე ო ბით, კვლავ სა-
რე მონ ტო მდგო მა რე ო ბა ში ა, ივა რა უ დე ბა, რომ სა პატ რი არ ქომ მი თი თე ბუ ლი იჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი სა ი ჯა რო ქი რის მი ღე ბა ვერ შეძ ლო, მაგ რამ კვლე ვის ფარ გ ლებ ში და ზუს ტე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა 
ვერ მო ხერ ხ და.
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სხვა რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე, სა ჯა რო რე ეს ტ რის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბა არ ფიქ სირ დე ბა.35 რაც შე ე ხე ბა სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბას. რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბის სარ გებ ლო ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი უძ რა ვი ნივ თე ბის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი ასე-
თი ა:

და სა ხე ლე ბა ფარ თო ბი რა ო დე ნო ბა
სა ქარ თ ვე ლოს ებ რა ელ თა კავ ში რი 10 911 9
სა ქარ თ ვე ლოს ევან გე ლურ - პ რო ტეს ტან ტუ ლი ეკ ლე სია 611 1
სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლო 69548 76

6. რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა და 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა სა ხელ მ წი ფოს და ფი ნან სე ბის ფარ გ ლებ ში 

6.1. მოქ მე დი კონ ს ტი ტუ ცი ურ - სა მარ თ ლებ რი ვი ჩარ ჩოს მი მო ხილ ვა 

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 41-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის მი ხედ ვით, „საქართველოს 
ყვე ლა მო ქა ლა ქეს აქვს უფ ლე ბა, კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით, გა ეც ნოს სა ხელ მ წი ფო და-
წე სე ბუ ლე ბებ ში მას ზე არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას, აგ რეთ ვე იქ არ სე ბულ ოფი ცი ა ლურ დო კუ-
მენ ტებს, თუ ისი ნი არ შე ი ცა ვენ სა ხელ მ წი ფო, პრო ფე სი ულ ან კო მერ ცი ულ სა ი დუმ ლო ე ბას“.

„ინფორმაციის თა ვი სუფ ლე ბას სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცია გა მორ ჩე ულ ად გილს ანი ჭებს 
და დიდ ყუ რადღე ბას უთ მობს. [..] ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის გა რე შე, წარ მო უდ გე ნე ლია 
აზ რის თა ვი სუფ ლე ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სა სი-
ცოცხ ლო დის კუ სი ი სა და აზ რ თა ჭი დი ლის პრო ცე სის უზ რუნ ველ ყო ფა. აზ რის ჩა მო ყა ლი ბე-
ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი ა, რომ მო პო ვე ბულ იქ ნას ინ ფორ მა ცი ა, ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის 
თა ვი სუფ ლე ბა კი უზ რუნ ველ ყოფს, რომ აზ რი მი ვი დეს ავ ტო რი დან ად რე სა ტამ დე. გარ და 
სა ზო გა დო ებ რი ვი დატ ვირ თ ვი სა, ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბას დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 
ცალ კე უ ლი ინ დი ვი დის პი როვ ნუ ლი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის.“36 

35 შე ნიშ ვ ნა: კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, სა ჯა რო რე ეს ტ რი დან ინ ფორ მა ცია გა მოთხო ვი ლი იქ ნა მხო ლოდ 20 რე ლი-
გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ა ზე: 1. ლა თინ კა თო ლი კე თა კავ კა სი ის სა მო ცი ქუ ლო ად მი ნის ტ რა ცია (404408342) 2. იეჰო ვას 
მოწ მე თა ქრის ტი ა ნუ ლი კრე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში  (406134678) 3. სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე-
ლო (401960794) 4.საქართველოს სა ხა რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სია (401979962) 5. სა ქარ თ ვე ლოს ევან გე ლი ურ - ლუ-
თე რუ ლი ეკ ლე სია (404412596) 6. იეზიდ თა სა სუ ლი ე რო საბ ჭო (406054825) 7. სა ქარ თ ვე ლოს ებ რა ელ თა კავ ში რი 
(404411310) 8. სა ქარ თ ვე ლოს ევან გე ლურ - პ რო ტეს ტან ტუ ლი ეკ ლე სია (406068099) 9. აუს ბურ გის რწმე ნის ევან გე-
ლის ტურ - ლუ თე რა ნუ ლი ეკ ლე სია (412687454) 10. სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა გა ერ თი ა ნე ბა (406079719) 11. სრუ-
ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა გა ერ თი ა ნე ბა (434161177) 12. სო მეხ თა სა მო ცი ქუ ლო მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი წმი და 
ეკ ლე სი ის სა ქარ თ ვე ლოს ეპარ ქია (404418803) 13. ეკ ლე სია სი ცოცხ ლის სიტყ ვა (446959426) 14. სრუ ლი ად სა ქარ თ-
ვე ლოს მუს ლიმ თა უმაღ ლე სი სა სუ ლი ე რო სამ მარ თ ვე ლო (426521436) 15. სო მეხ თა სა მო ცი ქუ ლო წმინ და ეკ ლე სი ის 
სა ქარ თ ვე ლოს ეპარ ქი ის, სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის და წალ კის ვი კა რი ა ტი (423352375) 16. ქრის ტეს ეკ ლე სია (405021596) 
17. სა ხა რე ბის რწმე ნის ქრის ტი ან თა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ორ მოც და ა თი ა ნელ თა ეკ ლე სია (404434000) 18. აღ მო სავ ლეთ 
ევ რო პის სო მეხ კა თო ლი კე თა ორ დი ნა რი ა ტი (406055726) 19. სა ქარ თ ვე ლოს ევან გე ლურ - ბაპ ტის ტუ რი ეკ ლე სია 
(401974477) 20. სა ქარ თ ვე ლო ში ასი რი ულ - ქალ დე უ რი კა თო ლი კუ რი თე მი (404911244)

36 სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 2008 წლის 30 ოქ ტომ ბ რის #2/3/406,408 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, II.პ.10;
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გარ და  სა ზო გა დო ებ რი ვი დის კუ სი ე ბის წა მოჭ რი სა, ოფი ცი ა ლურ დო კუ მენ ტებ ზე წვდო მა 
ხელს უწყობს სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი ინ ს ტი ტუ ტე ბის სა ზო გა დო ებ რი ვი კონ ტ რო ლის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბას, რო მე ლიც ორი ენ ტი რე ბუ ლია გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა სახ ს რე ბი დან შედ გე-
ნი ლი სა ბი უ ჯე ტო და ნა ხარ ჯე ბის მიზ ნობ რი ო ბი სა და ხარ ჯ ვის ეფექ ტუ რო ბის მო ნი ტო რინ გ ზე 
და ამ კუთხით ზღუ დავს სა ხელ მ წი ფოს ინ ს ტი ტუ ტე ბის თვით ნე ბო ბას.

მი უ ხე და ვად, რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი დან და ფი ნან სე ბის მი მართ მა-
ღა ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სი სა, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბა სა ჯა რო სა მარ თ ლის 
იური დი უ ლი პი რის სტა ტუ სის მქო ნე რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს გა მო რიცხავს იმ პირ თა წრი-
დან, რო მელ თაც გა აჩ ნი ათ ვალ დე ბუ ლე ბა, გას ცენ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა.37 შე სა ბა მი სად, და ინ-
ტე რე სე ბულ პირს არ აქვს შე საძ ლებ ლო ბა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის გან მი ი ღოს სა ჯა რო ინ-
ფორ მა ცი ა, მათ თ ვის გა და ცე მუ ლი სა ხელ მ წი ფო სახ ს რე ბის ხარ ჯ ვას თან და კავ ში რე ბით.

მი თი თე ბუ ლი ნორ მე ბის კონ ს ტი ტუ ცი უ რო ბა და რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა /არ გა ცე მის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბის არ სე ბო ბის სა კითხი შე-
ფას და სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს მი ერ საქ მე ზე, სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა-
ლა ქე ე ბი - გი ორ გი კე კე ნა ძე, ნი ნო კვე ტე ნა ძე და ბე სი კი გვე ნე ტა ძე სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა-
მენ ტის წი ნა აღ მ დეგ. (№1/1/618)

სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ, ისე რომ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბის სპე-
ცი ფი კა და ფაქ ტობ რი ვი ბუ ნე ბა არ გა ნი ხი ლა, სარ ჩე ლის არ სე ბი თად გან სა ხილ ვე ლად მი-
ღე ბა ზე უარი გა ნაცხა და. სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ თა ვი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ძი რი თა-
დად რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის ფუნ ქ ცი ე ბის შე ფა სე ბას და ა ფუძ ნა. სა სა მარ თ ლომ მი უ თი თა, 
რომ კონ ს ტი ტუ ცი ის 41–ე მუხ ლის, რო გორც სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და ცუ ლი ოფი-
ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტე ბის გაც ნო ბის უფ ლე ბის დამ დ გე ნი ნორ მის მიზ ნე ბი სათ ვის, სა ჯა რო 
და წე სე ბუ ლე ბად ით ვ ლე ბა მხო ლოდ ის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ას რუ ლებს სა ხელ მ წი-
ფო ამო ცა ნებს, სა ჯა რო უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბის თუ მის გა რე შე.38 

დას კ ვ ნის სა ხით, სა კონ ს ტი ტუ ციო და ვის გა დაწყ ვე ტის მიზ ნით, სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ-
ლომ გან მარ ტა, რომ მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო არ ახორ ცი ე-
ლებს სა ჯა რო უფ ლე ბა მო სი ლე ბას და სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან მას ზე არ მომ ხ და რა რო მე-
ლი მე სა ხელ მ წი ფო ფუნ ქ ცი ის დე ლე გი რე ბა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ში 
სა ხელ მ წი ფო მო ნა წი ლე ობს, მი სი და ფი ნან სე ბის გზით.

37 სა ქარ თ ვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის 27-ე მუხ ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის თა ნახ მად, სა ჯა რო ინ ფორ-
მა ცი ის გა ცე მის ვალ დე ბუ ლე ბა აქვთ ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს, სა ხელ მ წი ფო ან ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის სახ ს-
რე ბი დან და ფი ნან სე ბულ კერ ძო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პირს, ასე თი და ფი ნან სე ბის ფარ გ ლებ ში;  ამა ვე კო დექ-
სის მე-2 მუხ ლის 1-ლი ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის თა ნახ მად,  ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნო – ყვე ლა სა ხელ მ წი ფო ან 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ან და წე სე ბუ ლე ბა, სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი (გარდა 
პო ლი ტი კუ რი და რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სა), აგ რეთ ვე ნე ბის მი ე რი სხვა პი რი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს კა-
ნონ მ დებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე ას რუ ლებს სა ჯა რო სა მარ თ ლებ რივ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს; შე სა ბა მი სად, სა ჯა რო სა-
მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის მქო ნე რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი თა ვი სუფ ლ დე ბი ან სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის 
ვალ დე ბუ ლე ბის გან სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი დან და ფი ნან სე ბის ფარ გ ლებ შიც კი. 

38 სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 26 თე ბერ ვა ლი, 2016 | № 618/1/1 გან ჩი ნე ბა (საქმეზე სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ქა ლა ქე ე ბი  - გი ორ გი კე კე ნა ძე, ნი ნო კვე ტე ნა ძე და ბე სი კი გვე ნე ტა ძე სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მ დეგ.) 
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ამას თან, სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ სა კუ თა რი მსჯე ლო ბის გან სამ ტ კი ცებ ლად მი თი თე-
ბა გა ა კე თა სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე–9 მუხ ლ ზე და აღ ნიშ ნუ ლი და ნა წე სი დან გა მომ-
დი ნა რე, სე კუ ლა რიზ მის კონ ს ტი ტუ ცი ურ პრინ ციპ ზე, რო მე ლიც რე ლი გი უ რი და წე სე ბუ ლე ბის 
საქ მი ა ნო ბი დან სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის ფუნ ქ ცი ო ნა ლურ გა მიჯ ვ ნას გუ ლის ხ მობს. სა სა-
მარ თ ლოს შე ფა სე ბით, რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის კონ ფე სი უ რი მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა 
ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რად ვერ და უ კავ შირ დე ბა სა ჯა რო უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს, ასე თი და კავ ში რე ბა 
კი და არ ღ ვევს სე კუ ლა რიზ მის პრინ ციპს. 

შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს მსჯე ლო ბით, რე ლი გი ურ 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის ვალ დე ბუ ლე ბის გან გა-
მარ თ ლე ბუ ლი ა, სა ხელ მ წი ფოს გან მა თი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და მო უ კი დებ ლო ბის, სე კუ ლა რიზ-
მის პრინ ცი პის არ გუ მენ ტით. ამას თან, სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო იზი ა რებს მო სარ-
ჩე ლე ე ბის პო ზი ცი ას სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის ხარ ჯ ვას თან წვდო მის მნიშ ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ. 
„გასაზიარებელია მო სარ ჩე ლის არ გუ მენ ტი, რომ ლის თა ნახ მა დაც, მას უნ და ჰქონ დეს ინ-
ფორ მა ცია სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვის შე სა ხებ, რაც სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო თა მი ერ ამ 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ზე მი უ თი თებს, მათ შო რის, რე ლი გი უ რი ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის თ ვის გა და ცე მულ და ფი ნან სე ბას თან და კავ ში რე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი წარ მო ად გენს დე-
მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მ წი ფოს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი პრინ ცი პი დან გა ნუ ყო ფელ, ღია მმარ თ ვე ლო-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს წი ნა პი რო ბას. სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 41-ე 
მუხ ლით და ცუ ლი უფ ლე ბა მი ე მარ თე ბა სა ხელ მ წი ფოს და მი სი რე გუ ლი რე ბის ქვეშ ვერ მო-
ვი აზ რებთ სა ხელ მ წი ფოს გან და მო უ კი დე ბე ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის ვალ დე ბუ ლე-
ბას, ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე.“39 

ამ დე ნად, მარ თა ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო გა მარ თ ლე ბუ ლად მი-
იჩ ნევს რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბას სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის ვალ-
დე ბუ ლე ბის გან, თუმ ცა, ამა ვე დროს, აღი ა რებს სა ზო გა დო ე ბის ლე გი ტი მუ რი ინ ტე რე სე ბის 
არ სე ბო ბას  სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბით  რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბას თან და კავ-
ში რე ბით. ხო ლო სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბი სა და 
გა ცე მის ტვირთს მთლი ა ნად სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებს აკის რებს.

გან ხი ლულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს არ შე უ ფა სე ბი ა, რამ დე ნად 
აქვთ სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებს ობი ექ ტუ რი შე საძ ლებ ლო ბა და ა მუ შა ონ და გას ცენ ინ ფორ-
მა ცია სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ხარ ჯ ვის შე სა ხებ არ სე ბულ სა მარ თ ლებ რივ ჩარ ჩო ში. შე სა ბა-
მი სად, მი თი თე ბუ ლი სა კითხი და მო უ კი დე ბე ლი შე ფა სე ბის სა გა ნი ა. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ნი მარ ტოს, რომ რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო, ასე ვე ოთხი 
რე ლი გი უ რი თე მი სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბას იღებს საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი მმარ თ ვე-
ლო ბის შე დე გად მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის კომ პენ სა ცი ის მიზ ნით. სა მარ თ ლებ რი ვი თვალ საზ-

39 სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 26 თე ბერ ვა ლი, 2016 | № 618/1/1 გან ჩი ნე ბა (საქმეზე სა ქარ თ ვე-
ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი  - გი ორ გი კე კე ნა ძე, ნი ნო კვე ტე ნა ძე და ბე სი კი გვე ნე ტა ძე სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ-
მ დეგ.) პ.11
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რი სით, კომ პენ სა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში, და უშ ვე ბე ლია სა ხელ მ წი ფომ  გან საზღ ვ როს გა ცე მუ ლი 
ანაზღა უ რე ბის ხარ ჯ ვის მიზ ნობ რი ო ბა და გა ნა ხორ ცი ე ლოს მი სი ხარ ჯ ვის შემ დ გო მი მო ნი-
ტო რინ გი. მაგ რამ, დღეს არ სე ბუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი ჩარ ჩო ე ბი სა და პრაქ ტი კის ანა ლი ზი 
აჩ ვე ნებს, რომ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის გა და ცე მა მთლი ა-
ნად გა მო ვი და კომ პენ სა ცი ის სა მარ თ ლებ რი ვი ჩარ ჩო ე ბი დან და რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის პირ და პირ და ფი ნან სე ბას, სუბ სი დი რე ბას და ემ ს გავ სა. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის ხარ ჯ ვა ზე სა ზო გა დო ებ რი ვი წვდო მა, სა ხელ მ წი ფოს ინ ს ტი ტუ ტე ბის 
კონ ტ რო ლის თ ვი საც. ამის თ ვის კი აუცი ლე ბე ლი ა, რომ თა ვის მხრივ, სა ხელ მ წი ფოს ჰქონ-
დეს წვდო მა ასეთ ინ ფორ მა ცი ა ზე და შემ დ გომ ში, ამ ინ ფორ მა ცი ას აწ ვ დი დეს და ინ ტე რე სე-
ბულ პი რებს.  

შე სა ბა მი სად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია  ხა ზი გა ეს ვას, რომ იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც რე ლი გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ღე ბუ ლო ბენ ფი ნან სურ სახ ს რებს ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის ფარ გ ლებ ში, არ უნ-
და მოხ დეს აღ ნიშ ნუ ლი სახ ს რე ბის სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან მო ნი ტო რინ გი ან სხვა სა ხით 
ჩა რე ვა ამ თან ხის გა ხარ ჯ ვა ში, რამ დე ნა დაც აღ ნიშ ნუ ლი და არ ღ ვევ და სა ხელ მ წი ფო სა და 
რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის არ სე ბულ ურ თი ერ თ და მო უ კი დებ ლო ბის პრინ ციპს, მაგ-
რამ, ისე თი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბის არ სე ბო ბი სას, რო დე საც სა ხელ მ წი ფო რე ლი გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის არ სე ბით სუბ სი დი რე ბა სა და პირ და პირ და ფი ნან სე ბას ახორ ცი ე ლებს, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ არ სე ბობ დეს  აღ ნიშ ნულ სახ ს რე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე სა ზო გა დო ებ რი ვი 
წვდო მის შე სა ძებ ლო ბა და უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნას მა თი გა მო ყე ნე ბის  მაქ სი მა ლუ რი  გამ-
ჭირ ვა ლო ბა, რა თა სა ზო გა დო ე ბას ჰქონ დეს შე საძ ლებ ლო ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა ხელ მ წი-
ფოს სახ ს რე ბის ხარ ჯ ვის კონ ტ რო ლი და სა ხელ მ წი ფოს თვით ნე ბო ბის პრე ვენ ცი ა. 

6.2. სა ხელ მ წი ფოს წვდო მა სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის გადაცემულ 
სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის ხარ ჯ ვას თან 

ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს და ფი ნან სე ბა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის კა ნო ნის სა-
ფუძ ველ ზე ხორ ცი ელ დე ბა, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო გა ნი ხი ლე ბა სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე-
ტის მხარ ჯავ ორ გა ნი ზა ცი ად. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს ფინანსთა სა მი ნის ტ რო სა ქარ-
თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვის, კვარ ტა ლუ რი/ წ ლი უ რი ან გა რიშ გე ბის და 
შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას მო ი პო ვებს და ამ ინ ფორ მა ცი ას და ინ ტე რე სე ბულ პი-
რებ ზეც გას ცემს ისე ვე, რო გორც სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი ყვე ლა მხარ-
ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში.40  

ზო გა დად, ბი უ ჯე ტის და ფი ნან სე ბა ზე მყო ფი მხარ ჯა ვი და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ  ბი უ ჯე ტე ბის 
შეს რუ ლე ბა სა და ბი უ ჯე ტე ბის ასიგ ნე ბე ბის ხარ ჯ ვა ზე,41 ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სახ ს რე ბის, ქო-
ნე ბის ხარ ჯ ვა სა და გა მო ყე ნე ბას ამოწ მებს სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რი. მაგ რამ კა-
ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად, სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა არ 

40 სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სის მე–15, 55, 56 მუხ ლი

41სა ბი უ ჯე ტო კო დექ სის მე-19 მუხ ლი
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ვრცელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა ჯა რო სა-
მარ თ ლის იური დი ულ პირ ზე.42 შე სა ბა მი სად, სა ხელ მ წი ფო არ ამოწ მებს სა ქარ თ ვე ლოს სა-
პატ რი არ ქოს მი ერ, მის თ ვის გა და ცე მუ ლი სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის ხარ ჯ ვას თან და კავ ში რე ბით 
მიწოდებული ინფორმაციის ნამდვილობას.

აქ ვე, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა და ცე მუ ლი სა ბი უ ჯე ტო სახ ს-
რე ბის დი დი ნა წი ლის მიმ ღე ბი სუ ბი ექ ტი არის არა სსიპ სტა ტუ სის მქო ნე რე ლი გი უ რი ორ გა-
ნი ზა ცი ა, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო, არა მედ მის მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი კერ ძო სა მარ თ ლის 
იური დი უ ლი პი რე ბი. მა თი ხარ ჯ ვა კი, კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, შე საძ ლე ბე ლია და ექ-
ვემ დე ბა როს სა ხელ მ წი ფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის შე მოწ მე ბას. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სსიპ სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ თ ლ მა დი დე ბე-
ლი ეკ ლე სი ის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მის მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი კერ ძო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი 
პი რე ბი ასე ვე არ თა ვი სუფ ლ დე ბი ან, ნე ბის მი ე რი და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის მი ერ მოთხოვ ნის 
შემ თხ ვე ვა ში, სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბის ფარ გ ლებ ში, სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის ვალ-
დე ბუ ლე ბის გან. კერ ძო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბი ვალ დე ბუ ლე ბი არი ან, სა ხელ მ წი-
ფო ან ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის სახ ს რე ბი დან და ფი ნან სე ბის ფარ გ ლებ ში, გას ცენ მოთხოვ-
ნი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ა,43 იმის მი უ ხე და ვად, თუ ვინ არის მა თი დამ ფუძ ნე ბე ლი პი რი.44  

6.3. სა ხელ მ წი ფოს წვდო მა ოთხი რე ლი გი უ რი თე მის თ ვის გა და ცე მუ ლი  
სახ ს რე ბის ხარ ჯ ვას თან

სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რომ ლის თ ვი საც სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის გა-
ცე მა მხო ლოდ კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბის სა ფუძ ველ ზე, და მა ტე ბი თი სა მარ თ ლებ რი ვი 
მო წეს რი გე ბი სა და სა ხელ მ წი ფოს მი მართ და მა ტე ბი თი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა რე შე 
ხორ ცი ელ დე ბა, სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია ამ მხრივ სა ხელ მ წი ფოს პო ლი ტი კა, სა ქარ თ ვე-
ლოს მთავ რო ბის N117-ე დად გე ნი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, ოთხი რე ლი გი უ რი თე მის თ ვის გა ცე-
მუ ლი კომ პენ სა ცი ის ხარ ჯ ვის კონ ტ რო ლის ნა წილ ში. 

თან ხე ბის გა და ცე მის მიზ ნით, სსიპ რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტომ რე ლი გი ურ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან  საბ ჭო თა ტო ტა ლუ რი რე ჟი მის დროს მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ნა წი ლობ რი ვი 

42 „სახელმწიფო აუდი ტის სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის  მე-17 მუხ ლის მე02 პუნ ქ ტის „ზ“ ქვე პუნ ქ ტი. 

43 ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის 27-ე მუხ ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტი

44 შე ნიშ ვ ნა: მსგავ სი ვალ დე ბუ ლე ბის არ სე ბო ბას ადას ტუ რებს ა(ა )იპ – „საქართველოს სა პატ რი არ ქოს წმი და ან დ-
რია პირ ველ წო დე ბუ ლის სა ხე ლო ბის ქარ თულ უნი ვერ სი ტე ტი დან“ კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მოთხო ვი ლი სა ჯა რო ინ-
ფორ მა ცი ა, რო მე ლი თაც მოთხოვ ნი ლი იყო ინ ფორ მა ცია სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის სა რე ზერ ვო ფონ დი დან, 2014-
2015 წლებ ში გა მო ყო ფი ლი 2 000 000 ლა რის ხარ ჯ ვის შე სა ხებ.  მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ა(ა )იპ – „საქართველოს 
სა პატ რი არ ქოს წმი და ან დ რია პირ ველ წო დე ბუ ლის სა ხე ლო ბის ქარ თულ უნი ვერ სი ტე ტი“, რო გორც ნე ბის მი ე რი სხვა 
კერ ძო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი, ვალ დე ბუ ლი იყო,  სა ხელ მ წი ფო ან ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის სახ ს რე ბი დან 
და ფი ნან სე ბის ფარ გ ლებ ში, გა ე ცა მოთხოვ ნი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია და უ ყოვ ნებ ლივ ან გან სა კუთ რე ბით შემ თხ-
ვე ვებ ში არა უგ ვი ა ნეს 10 დღი სა, უნი ვერ სი ტეტ მა კვლე ვის ფარ გ ლებ ში მოთხოვ ნი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია გას ცა 
მხო ლოდ თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო ში შე ტა ნი ლი სარ ჩე ლის შემ დ გომ.
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ანაზღა უ რე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი გა ა ფორ მა. ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, რე ლი გი-
ურ მა გა ერ თი ა ნე ბებ მა სა ხელ მ წი ფოს წი ნა შე იკის რეს გარ კ ვე უ ლი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. 

ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბი დან ერ თი თვის ვა და ში, რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი ვალ დე ბუ-
ლე ბი არი ან, სა ა გენ ტოს წა რუდ გი ნონ ხელ შეკ რუ ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი მიზ ნე ბის შე სა-
ბა მი სი ხარ ჯ თაღ რიცხ ვის პროგ რა მა. სსიპ რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს 
მოთხოვ ნის შემ თხ ვე ვა ში, რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი ვალ დე ბუ ლე ბი არი ან სა ა გენ ტოს წა-
რუდ გი ნონ ხარ ჯ თაღ რიცხ ვის პროგ რა მის შე სა ბა მი სი თან ხის ხარ ჯ ვის შუ ა ლე დუ რი და სა-
ბო ლოო ან გა რი ში. 

შე სა ბა მი სად, კომ პენ სა ცი ის მიმ ღებ სუ ბი ექ ტებს, სა ხელ მ წი ფოს მი მართ აკის რი ათ სა ხელ-
შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, სა ა გენ ტოს მოთხოვ ნის შემ თხ ვე ვა ში, წა რად გი ნონ გა ცე მუ ლი 
კომ პენ სა ცი ის ხარ ჯ ვის ან გა რი ში. ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის თა ნახ-
მად, სა ა გენ ტო ასე ვე უფ ლე ბა მო სი ლი ა, ჩა ა ტა როს წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი შე ბის აუდი ტო-
რუ ლი შე მოწ მე ბა. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ აუდი ტო რუ ლი დას კ ვ ნა გა მო ავ ლენს ხელ შეკ რუ ლე-
ბის პი რო ბე ბის დარ ღ ვე ვით ხარ ჯ ვის შემ თხ ვე ვებს, სა ხელ მ წი ფო შეწყ ვეტს და ფი ნან სე ბა 
მიმ დი ნა რე წელს.

შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა ხელ მ წი ფოს გა აჩ ნია სხვა 
რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბის ხარ ჯ ვის ეფექ ტუ რი სა მარ თ ლებ-
რი ვი კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მი. თუმ ცა, პრაქ ტი კა ში რამ დე ნად ხდე ბა აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ-
მე ბის გა მო ყე ნე ბა, ამ სა კითხის სრულ ყო ფი ლად შეს წავ ლა კვლე ვის ფარ გ ლებ ში ვერ მო-
ხერ ხ და. EMC-იმ რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს ორ ჯერ მი მარ თა სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის მოთხოვ ნით, ის ლა მუ რი, იუდე უ რი, რო მა ულ - კა თო ლი კუ რი და სომ-
ხუ რი სა მო ცი ქუ ლო აღ მ სა რებ ლო ბის მქო ნე რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის მი ერ სა ა გენ ტოს-
თ ვის წარ დ გე ნი ლი ხარ ჯ თაღ რიცხ ვის პროგ რა მი სა და პროგ რა მის ხარ ჯ ვის ან გა რი შის / შუ-
ა ლე დუ რი ან გა რი შის შე სა ხებ.  EMC-იმ სა ა გენ ტო დან სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ვერ 
შეძ ლო. აქე დან გა მომ დი ნა რე, უც ნო ბი ა, დე ტა ლუ რად, რა მიზ ნობ რი ო ბით გა ი ხარ ჯა რე-
ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის გა და ცე მუ ლი ფი ნან სუ რი სახ ს რე ბი, ან ხორ ცი ელ დე ბა თუ 
არა სა ა გენ ტოს მი ერ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან დე ტა ლუ რი ხარ ჯ ვის ან გა რი შე ბის 
მოთხოვ ნა ან / და აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბა. 
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7. რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბის     
არ სე ბუ ლი მო დე ლე ბის  სა მარ თ ლებ რი ვი შე ფა სე ბა 

7.1. მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კის 
სა მარ თ ლებ რი ვი შე ფა სე ბა 

სა ხელ მ წი ფო მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის სის ტე მურ და ფი ნან სე ბა სა და მის თ ვის 
სხვა დას ხ ვა სა ხის ბე ნე ფი ტე ბის მი ნი ჭე ბას, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სა და სა ქარ თ-
ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლურ მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას შო რის და დე ბუ ლი 
კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბით ამარ თ ლებს. კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბის მე-11 მუხ ლის 
თა ნახ მად, სა ხელ მ წი ფო ადას ტუ რებს XIX-XX სა უ კუ ნე ებ ში (განსაკუთრებით 1921-1990 
წლებ ში), სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის და კარ გ ვის პე რი ოდ ში, ეკ ლე სი ი სათ-
ვის მა ტე რი ა ლუ რი და მო რა ლუ რი ზი ა ნის მი ყე ნე ბის ფაქტს. რო გორც ჩა მორ თ მე უ ლი ქო-
ნე ბის ნა წი ლის ფაქ ტობ რი ვი მფლო ბე ლი კი, იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას მა ტე რი ა ლუ რი ზი ა-
ნის ნა წი ლობ რივ კომ პენ სა ცი ა ზე. თუმ ცა, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის და ფი ნან სე ბის 
არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის და სა ბუ თე ბა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბით გა უ მარ თ ლე ბე ლი ა, 
რად გან მიმ დი ნა რე და ფი ნან სე ბა არ ხორ ცი ელ დე ბა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბით გან-
საზღ ვ რუ ლი პი რო ბე ბით. კერ ძოდ, კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბა ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის 
პი რო ბის ამოქ მე დე ბას კონ კ რე ტუ ლი პი რო ბე ბის შეს რუ ლე ბას უკავ ში რებს, რო მე ლიც 
სა ხელ მ წი ფოს არ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბი ა. უფ რო კონ კ რე ტუ ლად, კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე-
ბის მე-11 მუხ ლის მე ო რე პუნ ქ ტი  უთი თებს, რომ მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის სა-
კითხის შეს წავ ლის, კომ პენ სა ცი ის ფორ მე ბის, რა ო დე ნო ბის, ვა დე ბის, ქო ნე ბის ან მი წის 
გა და ცე მი სა და სხვა დე ტა ლე ბის და სად გე ნად, პა რი ტე ტულ საწყი სებ ზე იქ მ ნე ბა კო მი სია 
(ამ შე თან ხ მე ბის ხელ მო წე რი დან ერ თი თვის ვა და ში), რო მე ლიც მო ამ ზა დებს შე სა ბა მი სი 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის პრო ექ ტებს. რო გორც კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბის მე-11 მუხ ლის 
სა მარ თ ლებ რი ვი ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტი თვით შეს რუ ლე ბა დი ნორ-
მა არ არის და შე თან ხ მე ბა მის გა მო ყე ნე ბას სა ხელ მ წი ფოს მი ერ შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ-
რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას უკავ ში რებს. პარ ლა მენ ტის დად გე ნი ლე ბა შე თან ხ მე ბის დამ ტ-
კი ცე ბის შე სა ხებ მე–11 მუხ ლის დე ბუ ლე ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის ინ ტერ ფ რაქ ცი უ ლი ჯგუ ფის მი ერ პარ ლა მენ ტის კო მი ტე ტებ თან ერ თად, 
შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და სა გა ზაფხუ ლო სე სი ის დას რუ ლე-
ბამ დე სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტი სათ ვის წარ დ გე ნას ით ვა ლის წი ნებ და.

ამის მი უ ხე და ვად, შე თან ხ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ პა რი ტე ტულ საწყი სებ ზე შექ მ ნილ კო მი-
სი ას, რო მელ საც ეკ ლე სი ის თ ვის გა და სა ცე მი კომ პენ სა ცი ის ოდე ნო ბის, ფორ მე ბის, ვა დე ბის 
და სხვა წე სე ბი უნ და და ედ გი ნა, რე ა ლუ რად არას დ როს უმუ შა ვია და არც რე ლე ვან ტუ რი 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის პრო ექ ტე ბი მო უმ ზა დე ბი ა, რო მე ლიც მა თი მი ღე ბის / დამ ტ კი ცე ბის შემ-
დეგ, ეკ ლე სი ის და ფი ნან სე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი გახ დე ბო და.
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ტო ლე რან ტო ბი სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტის (TDI) მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვა45 აჩ ვე-
ნებს, რომ სა ხელ მ წი ფოს მი ერ კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბით შექ მ ნილ სხვა დას ხ ვა პა რი ტე ტულ 
კო მი სი ას მხო ლოდ ნო მი ნა ლუ რი და ნიშ ნუ ლე ბა ჰქონ და და რა ი მე ტი პის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
არას დ როს მი უ ღი ა. კერ ძოდ, სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტის 2003 წლის 7 იან ვ რის №.1 ბრძა ნე-
ბუ ლე ბით გა ნი საზღ ვ რა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სა და სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო-
კე ფა ლურ მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას შო რის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე-
ბულ ღო ნის ძი ე ბა თა უზ რუნ ველ მ ყო ფი კო მი სი ე ბის შექ მ ნა. ბრძა ნე ბუ ლე ბით დად გე ნი ლი იყო, 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის და კარ გ ვის პე რი ოდ ში, ეკ ლე სი ის თ ვის მი ყე ნე ბუ ლი 
მა ტე რი ა ლუ რი ზი ა ნის ნა წი ლობ რი ვი კომ პენ სა ცი ის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით მოქ მე დი ერ-
თობ ლი ვი კო მი სი ის შექ მ ნა. თუმ ცა, აღ ნიშ ნულ კო მი სი ას რე ა ლუ რად არ უმუ შა ვია და არც შე-
სა ბა მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი უ ღი ა. პრე ზი დენ ტის 2003 წლის 7 იან ვ რის ბრძა ნე ბუ ლე ბა 2012 
წლის 21 თე ბერ ვალს გა უქ მ და და ნაც ვ ლად ამი სა, 2012 წლის 21 თე ბერ ვალს, სა ქარ თ ვე ლოს 
მთავ რო ბამ მი ი ღო #63 დად გე ნი ლე ბა „საქართველოს სა ხელ მ წი ფო სა და სა ქარ თ ვე ლოს სა-
მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლურ მარ თ ლ მა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას შო რის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე-
ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა კითხე ბის გან მ ხილ ვე ლი სამ თავ რო ბო კო მი სი ის შექ მ ნის შე სა ხებ“, 
რო მელ მაც გან საზღ ვ რა კო მი სი ის დე ბუ ლე ბა და  სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის შე მად გენ ლო ბე ბი. კო მი სი-
ის მი ერ შექ მ ნილ რვა სა მუ შაო ჯგუფს შო რის, ორ სა მუ შაო ჯგუფს ქო ნებ რი ვი სა კითხე ბის გან-
ხილ ვი სა და ეკ ლე სი ის ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბი სათ ვის შე სა ბა მი სი სა მარ თ ლებ რი ვი ბა ზის 
შექ მ ნი სა და XIX და XX სს-ში (საქართველოს და მო უ კი დებ ლო ბის და კარ გ ვის პე რი ოდ ში) ეკ ლე-
სი ი სათ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის დად გე ნის სა კითხებ ზე მუ შა ო ბა და ე ვა ლა. თუმ ცა, აღ ნიშ ნულ 
სა მუ შაო ჯგუ ფებს არ უმუ შა ვი ათ და  კო მი სი ას არ მი უ ღია კონ კ რე ტუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი.  

ამ დე ნად, 2002 წლი დან, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი დან ეკ ლე სი ის და ფი-
ნან სე ბა ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის გა ან გა რი შე ბი სა და კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი მო სამ ზა დე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, მათ შო რის, შე სა ბა მი სი 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის (ზიანის ანაზღა უ რე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლის დამ დ გე ნი ნორ-
მა ტი უ ლი აქ ტე ბის) მი ღე ბის გა რე შე და იწყო. 

ნი შან დობ ლი ვია ისიც, რომ სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის კა ნო ნე ბი, ისე ვე რო გორც სხვა სა მარ-
თ ლებ რი ვი დო კუ მენ ტე ბი, რო მელ თა სა ფუძ ველ ზეც ეკ ლე სი ის თ ვის ხორ ცი ელ დე ბა სა ბი უ-
ჯე ტო სახ ს რე ბის გა და ცე მა, არ აკე თებს რა ი მე სა ხის მი თი თე ბას კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ-
მე ბის ან სხვა სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტე ბის პი რო ბებ ზე. შე სა ბა მი სად, ეკ ლე სი ის და ფი ნან სე ბა 
კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბით დად გე ნი ლი სა მარ თ ლებ რი ვი ჩარ ჩოს გა რეთ, მე ტიც, მის 
სა წი ნა აღ მ დე გოდ ხორ ცი ელ დე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს ოფი ცი ა ლუ რი 
პო ზი ცი ა/ შე ფა სე ბა, რომ 2002 და შემ დ გო მი წლე ბის წლი უ რი ბი უ ჯე ტე ბი დან სა ქარ თ ვე ლოს 
სა პატ რი არ ქოს თ ვის თან ხის გა მო ყო ფა საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს მი ყე ნე-
ბუ ლი ზი ა ნის ნა წი ლობ რივ ანაზღა უ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ზო გი ერ თი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
და ფი ნან სე ბის მიზ ნით ხორ ცი ელ დე ბო და, სა მარ თ ლებ რი ვად და უ სა ბუ თე ბე ლი და კონ კ რე-
ტულ ნორ მა ტი ულ სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლი ა. 

45 „რელიგიური დის კ რი მი ნა ცი ი სა და კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სე კუ ლა რიზ მის კვლე ვა სა ქარ თ ვე ლო ში“, თბი ლი სი 2014. 
ხელ მი საწ ვ დო მი ა: http://tdi.ge/sites/default/files/religiuri-diskriminaciisa-da-konstituciuri-sekularizmis-kvleva.pdf
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ასე ვე, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია სა ჯა რო გან ცხა დე ბებ ში უთი თებს, რომ ის და ფი ნან-
სე ბას ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის / კომ პენ სა ცი ის სა ფუძ ველ ზე იღებს. თუმ ცა, სა ხელ მ წი ფო სა და 
ეკ ლე სი ის სა ჯა რო პო ზი ცი ო ნი რე ბის სა პი რის პი როდ, ეკ ლე სი ის და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კის 
სა მარ თ ლებ რი ვი ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ რე ა ლუ რად ეკ ლე სი ის თ ვის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე-
ტი დან და სხვა სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი დან გა და ცე მუ ლი და ფი ნან სე ბა სა მარ თ ლებ რივ და ფაქ-
ტობ რივ კავ შირ ში არ არის საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს მის თ ვის მი ყე ნე ბულ 
ზი ან თან. შე სა ბა მი სად, 2002 წლი დან დღემ დე, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის და ფი-
ნან სე ბის გა და ცე მა ხორ ცი ელ დე ბო და კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბით გან საზღ ვ რულ სა მარ-
თ ლებ რივ ჩარ ჩო ებს გა რეთ, მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფოს პო ლი ტი კუ რი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
რაც სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან თვით ნე ბო ბი სა და სე კუ ლა რიზ მის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი პრინ ცი პის 
დარ ღ ვე ვის მა ღალ რის კებს ქმნის. 

7.2. ოთხი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბის და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კის   
სა მარ თ ლებ რი ვი შე ფა სე ბა 

ზე მოთ ნახ სე ნე ბი 2014 წლის 27 იან ვ რის #117-ე დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე-
ლოს მთავ რო ბამ აღი ა რა სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სათ ვის 
საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს (შემდგომში – საბ ჭო თა რე ჟი მის დროს) მი ყე ნე-
ბუ ლი ზი ა ნი და სა მარ თ ლებ რი ვი სა ხელ მ წი ფოს პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე, გა მო აცხა და 
მზად ყოფ ნა ის ლა მურ, იუდე ურ, რო მა ულ - კა თო ლი კურ და სომ ხუ რი სა მო ცი ქუ ლო აღ მ სა-
რებ ლო ბის მქო ნე რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბებს აუნაზღა უ როს მი ყე ნე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი 
და მო რა ლუ რი ზი ა ნი. იმის მი უ ხე და ვად, რომ საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს, 
დი დი ზი ა ნი მი ად გათ სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ სხვა რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ საც, რე-
ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის (თემების) შერ ჩე ვა, სა ხელ მ წი ფოს გან შე სა ბა მი სი კომ პენ სა ცი ის 
მი სა ღე ბად, წი ნას წა რი ობი ექ ტუ რი კრი ტე რი უ მე ბის შე ფა სე ბი სა და კვლე ვის გა რე შე გან-
ხორ ცი ელ და. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2014 წლის 10 დე კემ ბერს, სსიპ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხა რე-
ბის რწმე ნის ეკ ლე სი ამ კონ ს ტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლით46 მი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ-
ციო სა სა მარ თ ლოს. მო სარ ჩე ლე ეკ ლე სი ის ინ ტე რე სებს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო ში 
„ადამიანის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტ რი (EMC)“ იცავს. მო სარ ჩე ლე 
ეკ ლე სია ითხოვს, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 117-ე დად გე ნი ლე ბის იმ ნორ მა თა არა კონ ს-
ტი ტუ ცი უ რად ცნო ბას  კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლ თან მი მარ თე ბით, რო მე ლიც გა მო რიცხავს 
ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იმ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის, რო მელ თაც 
ასე ვე მი ად გათ ზი ა ნი საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს. ამას თან, მო სარ ჩე ლე მხა-
რე სა და ვოს ხდის დად გე ნი ლე ბის იმ ჩა ნა წერს, რო მე ლიც მო რა ლუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი 
ზი ა ნის სიმ ბო ლურ ანაზღა უ რე ბას ით ვა ლის წი ნებს. მი სი მტკი ცე ბით, ზი ა ნის ოდე ნო ბის გან-
საზღ ვ რა დად გე ნი ლე ბით არ ხდე ბა ობი ექ ტუ რი, სა მარ თ ლი ა ნი და ზი ან თან და კავ ში რე ბუ-
ლი კრი ტე რი უ მე ბით, რის გა მოც, რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ყო ველ წ ლი ურ და ფი ნან სე-
ბას იგი მთავ რო ბის პო ლი ტი კურ ნე ბას უკავ ში რებს. 

46 სარ ჩე ლი ხელ მი საწ ვ დო მი ა- http://constcourt.ge/ge/news/aw-10-26-dekembers-shemosuli-sarchelebi-1477.page
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იმ გა რე მო ე ბას, რომ სა ხელ მ წი ფოს მი ერ  რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის სა ბი უ ჯე ტო 
სახ ს რე ბის გა და ცე მით ხორ ცი ელ დე ბა არა საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს მი-
ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა, არა მედ მა თი პირ და პი რი სუბ სი დი რე ბა, და მა ტე ბით ადას-
ტუ რებს  ე.წ „ზიანის ანაზღა უ რე ბის“ მო დე ლის თა ვად სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ შე-
მო თა ვა ზე ბუ ლი გან მარ ტე ბაც.47  სა ქარ თ ვე ლოს შე სა ხებ რა სიზ მი სა და შე უწყ ნა რებ ლო ბის 
წი ნა აღ მ დეგ ევ რო პუ ლი კო მი სი ის (ECRI) ან გა რიშ ზე სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის კო მენ ტა-
რე ბის თა ნახ მად, „2014 წლის 27 თე ბერ ვ ლით და თა რი ღე ბუ ლი №117 ბრძა ნე ბით, 4 რე ლი-
გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბის და ფი ნან სე ბა არ უნ და ჩა ით ვა ლოს მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის თ ვის ერ თ გ ვარ 
კომ პენ სა ცი ად ან რეს ტი ტუ ცი ად, არა მედ ეს არის სიმ ბო ლუ რი დატ ვირ თ ვის მა ტა რე ბე ლი, 
ვი ნა ი დან საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის პე რი ოდ ში მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლი უც ნო ბი ა. შე-
სა ბა მი სად, ფი ნან სუ რი აქ ტი ვე ბის რა ო დე ნო ბის გან საზღ ვ რი სათ ვის სა ჭი რო კრი ტე რი უ მი 
ით ვა ლის წი ნებს მო ცე მულ რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და კავ ში რე ბით არ სე ბულ გა რე მო-
ე ბებს.“48 სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო ში სსიპ სა ხა რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სი ის საქ მის გან-
ხილ ვის დროს, რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტომ პირ და პირ მი უ თი თა, რომ 
და ფი ნან სე ბის მი ზა ნი არა საბ ჭო თა პე რი ოდ ში მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა, არა მედ იმ 
პე რი ოდ ში მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის, დღეს დღე ო ბით არ სე ბუ ლი  რე ა ლუ რი ეფექ ტე ბის აღ მოფხ-
ვ რა ა. 

თან ხე ბის გა და ცე მის მიზ ნით, სსიპ რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტომ რე ლი გი-
ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან  საბ ჭო თა ტო ტა ლუ რი რე ჟი მის დროს მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ნა წი ლობ-
რი ვი ანაზღა უ რე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი გა ა ფორ მა, რომ ლის თა ნახ მა დაც, რე ლი გი-
ურ გა ერ თი ა ნე ბებს და ე კის რათ ვალ დე ბუ ლე ბა მათ თ ვის კომ პენ სა ცი ის სა ხით გა და ცე მუ ლი 
თან ხე ბი, წი ნას წარ, სა ა გენ ტოს მი ერ დად გე ნი ლი მიზ ნობ რი ო ბით და ე ხარ ჯათ.49 ხელ შეკ რუ-
ლე ბის და დე ბი დან ერ თი თვის ვა და ში, რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი ვალ დე ბუ ლი იყ ვ ნენ, 

47 შე ნიშ ვ ნა: სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის N117-ე დად გე ნი ლე ბის მსგავს ინ ტერ პ რე ტა ცი ას ახორ ცი ე ლე ბენ სსიპ 
„რელიგიის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ ტოს“ წარ მო მად გენ ლე ბი სა ქარ თ ვე ლოს სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო-
ში  სსიპ „ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხა რე ბის რწმე ნის ეკ ლე სი ის მი ერ წარ დ გე ნი ლი სარ ჩე ლის გან ხილ ვა ზე. 

48 ევ რო პუ ლი კო მი სია რა სიზ მი სა და შე უწყ ნა რებ ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ მოხ სე ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს შე სა ხებ 
(მონიტორინგის მე ხუ თე ციკ ლი) გვ. 76 პ.27 ხელ მი საწ ვ დო მია http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Coun-
try-by-country/Georgia/GEO-CbC-V-2016-002-GEO.pdf 

49 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სსიპ სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა უმაღ ლე სი სა სუ ლი ე რო სამ მარ თ ვე ლოს, რო მე-
ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში ის ლა მის ში ი ტურ ფრთას წარ მო ად გენს უარი ეთ ქ ვა კომ პენ სა ცი ის მი ღე ბა ზე, რამ დე ნა დაც 
აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, 117-ე დად გე ნი ლე ბის შე სა ბა მი სად, არ გა ერ თი ან და სხვა მუს ლი მურ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან 
წარ მო მად გენ ლო ბით საბ ჭო ში, რომ ლე ბიც წარ მო ად გენ დ ნენ სუ ნიტ მრევლს. სსიპ სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს-
ლიმ თა უმაღ ლეს მა სა სუ ლი ე რო სამ მარ თ ვე ლომ,  მი თი თე ბუ ლი გა რე მო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლო ში  წა რად გი ნა  სარ ჩე ლი. სარ ჩე ლის თა ნახ მად, ქრის ტი ა ნულ ჯგუ ფებ თან შე და რე ბით, მუს ლი მუ რი 
ჯგუ ფის მი მართ ად გი ლი აქვს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლით აკ რ ძა ლულ დის კ რი მი ნა ცი ულ მოპყ რო ბას, რად გა ნაც 
მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა და ფი ნან სე ბის მი სა ღე ბად ქრის ტი ა ნულ რე ლი გი ებს არ ავალ დე ბუ ლებს ერ თი სა ჯა რო 
სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის შექ მ ნას. ასე ვე, სარ ჩე ლის თა ნახ მად, მეშ ვი დე სა უ კუ ნი დან გა ყო ფი ლი ორი მუს-
ლი მუ რი მიმ დი ნა რე ო ბი სათ ვის ერთ ორ გა ნი ზა ცი ა ში გა ერ თი ა ნე ბის მოთხოვ ნა და ამ მოთხოვ ნის შე უს რუ ლებ ლო-
ბის გა მო, და ფი ნან სე ბა ზე უარის თქმა, არის რწმე ნის და გა ერ თი ა ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის დარ ღ ვე ვა. სა ქარ თ ვე ლოს 
კონ ს ტი ტუ ცი ის 26-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით აღი ა რე ბუ ლია გა ერ თი ა ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბა, ხო ლო კონ ს ტი ტუ ცი ის 
მე-19 მუხ ლით - რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბა. შე სა ბა მი სად, სსიპ სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა უმაღ ლე სი სა სუ ლი-
ე რო სამ მარ თ ვე ლო ითხოვს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის N117-ე დად გე ნი ლე ბის იმ ნორ მე ბის არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რად 
ცნო ბას, რო მე ლიც მას საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის მიზ ნით, სხვა 
მუს ლი მურ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან გა ერ თი ა ნე ბას აიძუ ლებს.;  https://gyla.ge/ge/post/saia-sakhelmtsifo-biujetidan-muslime-
bis-diskriminaciuli-dafinansebis-tsess-sakonstitucio-sasamartloshi-asachivrebs 
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სა ა გენ ტოს თ ვის წა რედ გი ნათ ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სი ხარ ჯ თაღ რიცხ ვის  
პროგ რა მა. ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის თა ნახ მად, სსიპ რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა ა გენ-
ტოს მოთხოვ ნის შემ თხ ვე ვა ში, რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან სა ა გენ ტოს 
წა რუდ გი ნონ ხარ ჯ თაღ რიცხ ვის პროგ რა მის შე სა ბა მი სი თან ხის ხარ ჯ ვის შუ ა ლე დუ რი და სა-
ბო ლოო ან გა რი ში. სა ა გენ ტო ასე ვე უფ ლე ბა მო სი ლი ა, ჩა ა ტა როს წარ მოდ გე ნი ლი ან გა რი-
შე ბის აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბა. ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის დარ ღ ვე ვით ხარ ჯ ვის შემ თხ-
ვე ვა ში, ხელ შეკ რუ ლე ბა ით ვა ლის წი ნებს მიმ დი ნა რე წლის და ფი ნან სე ბის შეწყ ვე ტას.

და ფი ნან სე ბის ეს პრაქ ტი კა სა ხელ მ წი ფოს აძ ლევს რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კონ ტ რო-
ლის შე საძ ლებ ლო ბას. ოთხი რე ლი გი უ რი თე მის და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, რომ 
მათ თ ვის წლი უ რად გა და სა ცე მი თან ხე ბის ოდე ნო ბა სა და პე რი ოდს მთლი ა ნად სა ა გენ ტო 
გან საზღ ვ რავს. ხარ ჯ ვის მიზ ნობ რი ო ბის თა ო ბა ზე სა ხელ შეკ რუ ლე ბო პი რო ბე ბის დარ ღ ვე-
ვის შემ თხ ვე ვა ში კი, სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბის შეწყ ვე ტის უფ ლე ბას იტო ვებს, რაც ზი ა ნის 
ანაზღა უ რე ბის პრინ ციპ თან ცალ სა ხა წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის.

რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის კონ ტ რო ლის ინ ტე რე სის თა ო ბა ზე ეჭ ვებს აძ ლი ე რებს ის გა-
რე მო ე ბა, რომ  სა ხელ მ წი ფომ და ფი ნან სე ბის დი დი ნა წი ლი სწო რედ მუს ლი მურ რე ლი გი ურ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე მი მარ თა. მა შინ, რო ცა სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებს ასე ვე მწვა ვედ უდ გათ სა კულ-
ტო ნა გე ბო ბე ბის და უბ რუ ნებ ლო ბის გა მო მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნი სა და მა თი შე ნარ ჩუ ნე ბა- რეს-
ტავ რა ცი ის პრობ ლე მა. უკა ნას კ ნელ წლებ ში, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის კუთხით სე რი-
ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი მთავ რო ბას სწო რედ ამ თემ ში შე ექ მ ნა და დი დია ალ ბა თო ბა, რომ 
სა ხელ მ წი ფოს სწო რედ მა თი კონ ტ რო ლის ინ ტე რე სი ჰქონ დეს. ნი შან დობ ლი ვია ის გა რე მო-
ე ბაც, რომ მუს ლი მი თე მის თ ვის გა ცე მუ ლი თან ხის 75% სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა 
სამ მარ თ ვე ლო სა და სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა გა ერ თი ა ნე ბის ღვთის მ სა ხუ რე ბის რჩე ნა ზე 
იხარ ჯე ბა, რაც, ფაქ ტობ რი ვად, აღ ნიშ ნუ ლი პი რე ბის დაქ ვემ დე ბა რე ბი სა და კონ ტ რო ლის 
პირ და პი რი ფორ მა ა. ხაზ გა სას მე ლი ა, რომ არ სე ბობს და სა ბუ თე ბუ ლი კითხ ვე ბი სრუ ლი ად 
სა ქარ თ ვე ლოს მუს ლიმ თა სამ მარ თ ვე ლოს და არ სე ბის პრო ცეს ში სა ხელ მ წი ფოს უშუ ა ლო 
მო ნა წი ლე ო ბის თა ო ბა ზე.50 

ამ დე ნად, ოთხი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის და ფი ნან სე ბის არ სე ბუ ლი მო დე ლი სა ხელ მ წი ფოს 
მხრი დან რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის თ ვის გა და ცე მუ ლი თან ხე ბის ხარ ჯ ვის შე მაშ ფო თებ ლად 
ინ ტენ სი ურ კონ ტ როლს ით ვა ლის წი ნებს. ეს კი შე ი ცავს რე ლი გი უ რი გა ერ თი ა ნე ბე ბის და მო უ კი-
დებ ლო ბა სა და ავ ტო ნო მი ა ში ჩა რე ვის მა ღალ რის კებს. იმ პი რო ბებ ში, რო ცა მთავ რო ბა, ფორ-
მა ლუ რად, ოთხი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის და ფი ნან სე ბას საბ ჭო თა პე რი ოდ ში მი ყე ნე ბუ ლი 
ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბას უკავ ში რებს, გან სა კუთ რე ბით გა უ გე ბა რია კომ პენ სა ცი ის მო დელ ში ბე ნე-
ფი ცი ა რე ბის რო გორც მე სა კუთ რე ე ბის თა ვი სუფ ლე ბა ში ჩა რე ვა და ხარ ჯ ვის კონ ტ რო ლის და-
წე სე ბა. და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის პი რო ბე ბი აჩ ვე ნებს, რომ სა ხელ მ წი ფოს ინ ტენ სი უ რად 
ერე ვა გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბის მიზ ნობ რი ო ბის გან საზღ ვ რა ში, ასე ვე რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი-
ე ბის ყო ველ დღი უ რი სა ბუ ღალ ტ რო- ფი ნან სურ და პო ლი ტი კის გან მ საზღ ვ რელ საქ მი ა ნო ბა ში, 
რაც რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ურ თი ერ თო ბის და უშ ვე ბე ლი ფორ მა ა.

50 http://emc.org.ge/2015/11/26/interviu-mirtag-asadovtan/ 
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7.3. და ფი ნან სე ბის მო დე ლე ბის შე მა ჯა მე ბე ლი შე ფა სე ბა

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე–9 მუხ ლი აცხა დებს რწმე ნი სა და აღ მ სა რებ ლო ბის სრულ 
თა ვი სუფ ლე ბას. ამას თან, იგი აღი ა რებს სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო კე ფა ლუ რი მარ-
თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის (შემდგომში ეკ ლე სი ის) გან სა კუთ რე ბულ როლს სა ქარ თ ვე ლოს 
ის ტო რი ა ში და მის და მო უ კი დებ ლო ბას სა ხელ მ წი ფო სა გან. აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის მე ო რე პუნ-
ქ ტი უთი თებს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო სა და სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ცი ქუ ლო ავ ტო-
კე ფა ლუ რი მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის ურ თი ერ თო ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი 
შე თან ხ მე ბით. თუმ ცა იქ ვე აღ ნიშ ნავს, რომ კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბა სრუ ლად უნ და შე-
ე სა ბა მე ბო დეს სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ პრინ ცი პებ სა და 
ნორ მებს, კერ ძოდ, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა სფე რო ში. 

ზო გა დად, კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ მე ბე ბით, ეკ ლე სი ებ სა და სა ხელ მ წი ფო ებს შო რის ურ თი-
ერ თო ბის რე გუ ლი რე ბა მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კაა სხვა ევ რო პულ ქვეყ ნებ შიც. ეკ ლე სი ის გან-
სა კუთ რე ბუ ლი ის ტო რი უ ლი რო ლის აღი ა რე ბა სა მარ თ ლებ რი ვად პრობ ლე მას არ ქმნის. 
თუმ ცა, მსგავს აღი ა რე ბას თან არ უნ და სდევ დეს დის კ რი მი ნა ცი უ ლი შე დე გი სხვა რე ლი-
გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ. ასე ვე, იგი არ უნ და ეწი ნა აღ მ დე გე ბო დეს სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თ ლის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ პრინ ცი პებ სა და ნორ მებს, კერ ძოდ, ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა სფე რო ში.

2002 წლი დან, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სა ბი უ ჯე ტო სახ ს რე ბი დან ეკ ლე სი ის პირ და პი რი და ფი-
ნან სე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და იწყო, რაც კომ პენ სა ცი ის ფორ მას არ წარ მო ად გენ და, რად გან 
ეკ ლე სი ის და ფი ნან სე ბა ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბის გა ან გა რი შე ბი სა და კონ ს ტი ტუ ცი უ რი შე თან ხ-
მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო სამ ზა დე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, მათ შო რის, 
შე სა ბა მი სი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის (ზიანის ანაზღა უ რე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლის დამ-
დ გე ნი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის) მი ღე ბის გა რე შე და იწყო.

2002 წლი დან დღემ დე მი ღე ბუ ლი, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ კა ნო ნის ტექ ს ტე ბის ანა-
ლი ზი ცხად ყოფს, რომ სა ხელ მ წი ფოს პირ და პი რი და ფი ნან სე ბის პო ლი ტი კა თან მიმ დევ რუ-
ლი ა. 2002 წლი დან 2016 წლის ჩათ ვ ლით, სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ კა ნო ნის სა ფუძ-
ველ ზე, ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო სათ ვის გა მო ყო ფილ მა 
პირ და პირ მა და ფი ნან სე ბამ 235 672 200 ლა რი შე ად გი ნა. 2009 წლი დან 2013 წლამ დე, ყო-
ველ წ ლი უ რად გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბი 22–დან 27 მი ლი ო ნამ დე მერ ყე ობ და, ხო ლო 2013 
წლი დან ქვეყ ნის მთა ვა რი სა ფი ნან სო დო კუ მენ ტი სტა ბი ლუ რად 25 მი ლი ონს ით ვა ლის წი-
ნებს სა პატ რი არ ქოს და ფი ნან სე ბი სათ ვის. სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში სა პატ რი არ ქოს თ ვის გა-
მო ყო ფი ლი ფი ნან სე ბის ოდე ნო ბა, ძი რი თა დად, ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა.

და ფი ნან სე ბის კომ პენ სა ცი ის მო დე ლის სპე ცი ფი კა ის არის, რომ ის ამო წურ ვა დია და რა-
ღაც ეტაპ ზე, რო ცა და ან გა რი შე ბუ ლი, მხა რე ებს შო რის შე თან ხ მე ბუ ლი ზი ა ნი ანაზღა ურ დე ბა, 
და ფი ნან სე ბა უნ და შეწყ დეს. იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც სა ხელ მ წი ფოს არ და უ ან გა რი შე ბია 
რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის საბ ჭო თა პე რი ოდ ში მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის ოდე ნო ბა და არ 
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და უდ გე ნია მი სი გა დახ დის წე სი, რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი სა ქარ-
თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო, პირ და პი რი და ფი ნან სე ბის წე სით, დი დი ოდე ნო ბის ფი ნან სურ და 
სხვა მა ტე რი ა ლურ მო გე ბას იღებს, რომ ლის გა მარ თ ლე ბა საბ ჭო თა პე რი ოდ ში მი ყე ნე ბუ-
ლი ზი ა ნით სა მარ თ ლებ რი ვა დაც და ფაქ ტობ რი ვა დაც შე უძ ლე ბე ლი ა. ამ პი რო ბებ ში, ცხა-
დი ა, რომ შე უძ ლე ბე ლია კომ პენ სა ცი ის რა ი მე ეტაპ ზე ამო წურ ვის ან გა და ჭარ ბე ბის სა კითხ ზე 
მსჯე ლო ბა. მი ყე ნე ბულ ზი ან თან ერ თად, ასე ვე არ ხორ ცი ელ დე ბა იმ ქო ნე ბის შე ფა სე ბა, რო-
მე ლიც სა კუთ რე ბა ში გა და ე ცე მა სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს.  ფაქ ტობ რი ვად შე უძ ლე ბე-
ლი ხდე ბა უკ ვე კომ პენ სი რე ბუ ლი ზი ა ნის შემ დ გომ ში შე ფა სე ბაც.

სა ხელ მ წი ფოს მი ერ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის ყო ველ წ ლი უ რად გა დახ დი ლი და-
ფი ნან სე ბის ოდე ნო ბა არ ეფუძ ნე ბა რა ი მე ობი ექ ტურ, გან ჭ ვ რე ტად და ზი ა ნის ანაზღა უ რე-
ბას თან და კავ ში რე ბულ კრი ტე რი უმს. ამავ დ რო უ ლად, არ ხორ ცი ელ დე ბა მი სი ოდე ნო ბის 
გან საზღ ვ რა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შე მოწ მე ბი სა და კონ კ რე ტუ ლი 
თან ხე ბის ადეკ ვა ტუ რო ბის დად გე ნის პრო ცე დუ რე ბი თაც კი. შე სა ბა მი სად, რე ლი გი უ რი ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის კომ პენ სა ცი ის სა ხით გა და სა ცე მი თან ხე ბის ოდე ნო ბა ხე ლი სუფ ლე ბის 
პო ლი ტი კურ ნე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რაც სე კუ ლა რო ბის პრინ ციპ თან მო დის წი ნა აღ მ დე-
გო ბა ში.

ამ დე ნად, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კონ ს ტი ტუ ცი ურ მა შე თან ხ მე ბამ და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ-
რო ბის N117-ე დად გე ნი ლე ბამ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ფი ნან სე ბის კომ პენ სა ცი უ-
რი/ რეს ტი ტუ ცი უ რი მო დე ლი გან საზღ ვ რა, რე ა ლუ რად, რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა ხელ-
მ წი ფოს გან პირ და პირ და ფი ნან სე ბას იღე ბენ. ეს არ ღ ვევს რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა 
და სა ხელ მ წი ფოს სე პა რა ცი ის პრინ ციპს, რო მე ლიც სა მარ თ ლებ რი ვი სა ხელ მ წი ფოს კონ ს-
ტი ტუ ცი უ რი პრინ ცი პი დან, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე-9 მუხ ლი სა და კონ ს ტი ტუ-
ცი უ რი შე თან ხ მე ბის 1-ლი მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე ობს. 

7.4. სე კუ ლა რიზ მის სა მარ თ ლებ რი ვი პრინ ცი პის მი მო ხილ ვა

სე კუ ლა რიზ მის, რო გორც რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვის სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრინ ცი-
პის სა ყო ველ თა ო ო ბას ცხად ყოფს სა ერ თა შო რი სო თუ სხვა დას ხ ვა ეროვ ნუ ლი სა მარ თ ლის 
მიდ გო მის მი მო ხილ ვა. და ფი ნან სე ბის მსგავ სი პირ და პი რი მო დე ლის ფარ გ ლებ ში, სა ხელ-
მ წი ფო, ფაქ ტობ რი ვად, აიძუ ლებს გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლებს,  და ა ფი ნან სონ სა ხელ მ წი-
ფოს პო ლი ტი კუ რი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე შერ ჩე უ ლი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, მი უ ხე და ვად 
მო ქა ლა ქე ე ბის რწმე ნი სა ან კე თილ სინ დი სი ე რი წი ნა აღ მ დე გო ბი სა  კონ ფე სი უ რი საქ მი ა ნო-
ბის და ფი ნან სე ბის მი მართ. 

ევ რო პის სა სა მარ თ ლომ საქ მე ში „ბესარაბიის მეტ რო პო ლი ტე ნის ეკ ლე სია მოლ დო ვას წი-
ნა აღ მ დეგ“ აღ ნიშ ნა, რომ სა ხელ მ წი ფომ ნე ბის მი ე რი სა კითხის რე გუ ლი რე ბი სას, რო მე ლიც 
ეხე ბა სხვა დას ხ ვა რე ლი გი ურ მიმ დი ნა რე ო ბა სა და რწმე ნის სის ტე მას, უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოს 
ნე იტ რა ლი ტე ტი და მი უ კერ ძო ებ ლო ბა, რაც, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მნიშ ნ ვე ლო ვა ნია სა-
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ხელ მ წი ფო ში პლუ რა ლის ტუ რი გა რე მოს არ სე ბო ბი სათ ვის და დე მოკ რა ტი ის ფუნ ქ ცი ო ნი რე-
ბი სათ ვის.51 რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პრე ფე რენ ცი რე ბის აკ რ ძალ ვი სა და ნე იტ რა ლი-
ტე ტის რო ლი ხაზ გას მუ ლია ასე ვე საქ მე ში „იეჰოვას მოწ მე ე ბის რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცია 
და სხვე ბი ავ ს ტ რი ის წი ნა აღ მ დეგ“.52

სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ  გა ე როს პაქ ტის მე–18 მუხ ლის ზო გა-
დი კო მენ ტა რი #22 ამ ბობს, რომ „რელიგიის სა ხელ მ წი ფო, ოფი ცი ა ლურ ან ტრა დი ცი ულ 
რე ლი გი ად აღი ა რე ბის ფაქ ტი ან ის, რომ მი სი მიმ დევ რე ბი წარ მო ად გე ნენ მო სახ ლე ო ბის 
უმ რავ ლე სო ბას, არ უნ და გახ დეს პაქ ტის მე–18 და 27-ე მუხ ლე ბის დარ ღ ვე ვი სა და ამას თან, 
დის კ რი მი ნა ცი ის სა ფუძ ვე ლი, სხვა რე ლი გი ის მიმ დევ რე ბის ან არა მორ წ მუ ნე (non-believers) 
პი რე ბის წი ნა აღ მ დეგ.“

ამას თან, გა ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის კო მი ტეტ მა საქ მე ში Arieh Hollis Waldman v. Cana-
da, და ად გი ნა პაქ ტის 26–ე მუხ ლის დარ ღ ვე ვა (კანონის წი ნა შე თა ნას წო რო ბა) და აღ ნიშ-
ნა, რომ სა ხელ მ წი ფო სახ ს რე ბით კა თო ლი კუ რი სკო ლე ბის და ფი ნან სე ბა დის კ რი მი ნა ცი ას 
წარ მო ად გენ და მა შინ, რო დე საც სხვა სკო ლებს მხო ლოდ კერ ძო და ფი ნან სე ბით შე ეძ ლოთ 
არ სე ბო ბა. კო მი ტეტ მა გან მარ ტა, რომ რე ლი გი უ რი სკო ლის და ფი ნან სე ბა სა ხელ მ წი ფოს 
ვალ დე ბუ ლე ბას არ წარ მო ად გენს და შე სა ბა მი სად, სე კუ ლა რუ ლი სა ჯა რო გა ნათ ლე ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფა დის კ რი მი ნა ცი ის აკ რ ძალ ვის პრინ ციპ თან სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში ა. თუმ ცა, 
იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ სა ხელ მ წი ფო გა დაწყ ვეტ და რე ლი გი უ რი სკო ლე ბის და ფი ნან სე ბას, ეს 
აუცი ლებ ლად უნ და მომ ხ და რი ყო რო მე ლი მე რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის დის კ რი მი ნა ცი ის გა რე შე, 
დი ფე რენ ცი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ობი ექ ტურ და გო ნივ რულ კრი ტე რი უ მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით.53

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, ეროვ ნულ დო ნე ზე რე ლი გი ის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის იძუ ლე-
ბის აკ რ ძალ ვა გა მომ დი ნა რე ობს სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის კონ ს ტი ტუ ცი ებ ში გან მ ტ კი ცე ბუ ლი სა-
ხელ მ წი ფოს და ეკ ლე სი ის გა მიჯ ვ ნის პრინ ცი პი დან,54 ზოგ შემ თხ ვე ვა ში კი, ამის შე სა ხებ პირ-
და პირ არის მი თი თე ბუ ლი კონ ს ტი ტუ ცი ებ ში.55  

ამე რი კის უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ, ერთ–ერთ საქ მე ში (Everson v. Board of Education of the 
Township of Ewing), პირ და პირ მი უ თი თა, რომ ოდე ნო ბის მი უ ხე და ვად, არა ნა ი რი გა და სა-
ხა დი არ შე იძ ლე ბა და ე კის როს პირს, თუ ის რე ლი გი უ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის ან ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის 
და სა ფი ნან სებ ლად იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი, რა ფორ მი თაც არ უნ და არ სე ბობ დ ნენ ისი ნი.56  

51 Metropolitan Church of Bessarabia v. Moldova, პ. 116

52 Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, პ. 92

53 Arieh Hollis Waldman v. Canada, პ. 10.6

54 Norman Doe, Law and Religion in Europe, Chapter: Property and Finances of Religion, p. 175

55 მაგ: და ნი ის კონ ს ტი ტუ ცი ა; ირ ლან დი ის  კონ ს ტი ტუ ცია პირ და პირ კრძა ლავს გარ კ ვე უ ლი რე ლი გი ის პერ მა ნენ-
ტულ და ფი ნან სე ბას.  

56 Everson v. Board of Education of the Township of Ewing: Page 330 U. S. 16
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ამე რი კის უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ, საქ მე ში Lemon v. Kurtzman, სა ხელ მ წი ფო სა და ეკ-
ლე სი ის გა მიჯ ვ ნის სა ფუძ ველ ზე და სე კუ ლა რიზ მის პრინ ციპ ზე დაყ რ დ ნო ბით, ზო გა დად 
„რელიგიასთან გა და ჭარ ბე ბუ ლი აფი ლა ცია (entanglement)“ და უშ ვებ ლად მი იჩ ნი ა. აღ ნიშ-
ნულ საქ მე ში, სა სა მარ თ ლომ, სე კუ ლა რიზ მის პრინ ცი პის დარ ღ ვე ვის გა მო, არა კონ ს ტი ტუ-
ცი უ რად ცნო და ფი ნან სე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც  ნე ბის მი ერ რე ლი გი ურ სკო ლა ში არა რე ლი-
გი უ რი საგ ნე ბის სწავ ლე ბის და ფი ნან სე ბას ეხე ბო და, რად გან ეს წე სი ქმნი და სა ხელ მ წი ფოს 
მხრი დან თვით ნე ბო ბის შე საძ ლებ ლო ბას, ჩა რე უ ლი ყო რე ლი გი უ რი სკო ლე ბის საქ მი ა ნო ბა-
ში, და ფი ნან სე ბის მიზ ნობ რი ვი ხარ ჯ ვის შე მოწ მე ბის მიზ ნით, და ამას თან, არა რე ლი გი უ რი 
საგ ნის მას წავ ლებ ლებს შე ეძ ლოთ, მი ღე ბუ ლი რე სურ სი რე ლი გი უ რი მიზ ნე ბი სათ ვის გა მო ე-
ყე ნე ბი ნათ. საქ მე ში უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ ჩა მო ა ყა ლი ბა ტეს ტი, რომ ლის მი ხედ ვით, ნე-
ბის მი ე რი კა ნო ნი უნ და ეფუ ძე ნე ბო დეს სე კუ ლა რულ მი ზანს, არ უნ და უჭერ დეს მხარს ერთ 
რო მე ლი მე რე ლი გი ას და ამას თან, „რელიგიასთან გა და ჭარ ბე ბუ ლი აფი ლა ცი ას (entangle-
ment)“ უნ და გა მო რიცხავ დეს. შე სა ბა მი სად, უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ ფორ მა ლუ რად სე კუ-
ლა რუ ლი, თუმ ცა „საფრთხის შემ ც ვე ლი“ და ფი ნან სე ბაც კი, კონ ს ტი ტუ ცი ას თან შე უ სა ბა მოდ 
გა მო აცხა და. 

ამე რი კის უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ, საქ მე ში Larson v. Valente, და ად გი ნა დის კ რი მი ნა ცია 
რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ, ხა ზი გა უს ვა ნე იტ რა ლი ტე ტი სა და რე ლი გი ე ბის პრე-
ფე რენ ცი რე ბის აკ რ ძალ ვის პრინ ცი პებს, აღი ა რა კონ ს ტი ტუ ცი ით და ცუ ლი რე ლი გი ის თა ვი-
სუფ ლე ბის დარ ღ ვე ვა (non-establishment clause) და აღ ნიშ ნა, რომ რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა 
გა რან ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა მხო ლოდ თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში. სა სა მარ თ ლოს 
მსჯე ლო ბის თა ნახ მად, რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა და ცუ ლია მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც კა-
ნონ მ დე ბელს და ამომ რ ჩე ველს აქვთ ვალ დე ბუ ლე ბა პა ტა რა, ახა ლი და არა პო პუ ლა რუ ლი 
რე ლი გი ე ბის მი მართ სა კუ თა რი რე ლი გი ის ან რწმე ნის ანა ლო გი უ რი მოპყ რო ბა აჩ ვე ნონ. ამ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბით რე ლი გი უ რი ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის აკ რ ძალ ვას და უ კავ შირ და რე ლი-
გი ის თა ვი სუფ ლე ბა, ნე იტ რა ლი ტე ტი სა და სე კუ ლა რიზ მის პრინ ცი პე ბი. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში 
მკა ფი ოდ იყო ხაზ გას მუ ლი ასე თი კა ნო ნის სე კუ ლა რულ მი ზან სა და კრი ტე რი უ მებ ზე და ფუძ-
ნე ბის აუცი ლებ ლო ბა. 

სე კუ ლა რიზ მის პრინ ცი პი რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის ბუ ნებ რივ შე მად გე ნელ ნა წი ლად გა ნი-
ხი ლა კა ნა დის უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლო მაც საქ მე ში Mouvement laïque québécois v. Saguenay 
(City). სა სა მარ თ ლოს გან მარ ტე ბით, სა ხელ მ წი ფო უნ და დარ ჩეს ნე იტ რა ლუ რი, კერ ძოდ, 
მან რო მე ლი მე რწმე ნის მიმ დევ რე ბის არც პრე ფე რენ ცი რე ბა არ უნ და მო ახ დი ნოს  და არც 
და აბ რ კო ლოს ისი ნი. აღ ნიშ ნუ ლი კი ემ სა ხუ რე ბა თა ვი სუ ფა ლი და დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა-
დო ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის თა ნახ მად, თუ სა ხელ მ წი ფო ემ ხ რო ბა რე ლი გი ის 
გარ კ ვე ულ გა მო ხა ტუ ლე ბას კულ ტუ რუ ლი და ის ტო რი უ ლი რე ა ლო ბის ან მემ კ ვიდ რე ო ბის 
სა ბა ბად მოყ ვა ნით, ის არ ღ ვევს სა ხელ მ წი ფოს ნე იტ რა ლი ტე ტის ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ ლის 
თა ნახ მად, სა ჯა რო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა გარ კ ვე უ ლი რე ლი გი უ რი მიმ დი ნა-
რე ო ბის მხარ და სა ჭე რად და უშ ვე ბე ლი ა. აღ ნიშ ნულ საქ მე შიც, რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბი სა 
და სე კუ ლა რიზ მის პრინ ცი პის და კავ ში რე ბა მოხ და დის კ რი მი ნა ცი ის აკ რ ძალ ვას თან. 
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გერ მა ნი ის სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ ერთ–ერთ საქ მე ში57 მსგავ სი პო ზი ცია და ა ფიქ-
სი რა და აღ ნიშ ნა, რომ სა ხელ მ წი ფოს აკის რია რე ლი გი უ რი და იდე ო ლო გი უ რი ნე იტ რა-
ლი ტე ტის ვალ დე ბუ ლე ბა. შე სა ბა მი სად, ეკ ლე სი ას არ შე იძ ლე ბა სა ხელ მ წი ფომ გა დას ცეს 
სუ ვე რე ნუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა იმ ადა მი ა ნებ ზე, რომ ლე ბიც მა თი წევ რე ბი არ არი ან. გერ-
მა ნი ის სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ გან მარ ტა, რომ ასე თი გან ხილ ვის დროს, არა ნა ი-
რი მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს იმ ფაქტს, რომ ეკ ლე სი ას პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი 
სტა ტუ სი ჰქონ და ის ტო რი ის სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე, სა ხელ მ წი ფო რე ლი გია თა ვი სი კლა სი კუ რი 
ფორ მით აღარ არ სე ბობს სა ხელ მ წი ფო სა და რე ლი გი ის გა მიჯ ვ ნის პი რო ბებ ში. გერ მა ნი ის 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლომ აღ ნიშ ნუ ლი მსჯე ლო ბის სა ფუძ ველ ზე, არა კონ ს ტი ტუ ცი უ-
რად ცნო აქ ტი, რო მე ლიც შე რე ულ ოჯა ხებ ში, და საქ მე ბულ არა რე ლი გი ურ პირ საც ავალ დე-
ბუ ლებ და ეკ ლე სი ი სათ ვის გა და სა ხა დის გა დახ დას, თუ მი სი მე უღ ლე ეკ ლე სი ის წევ რი იყო.

შე სა ბა მი სად, სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი პრინ ცი პე ბის თა ნახ მად, და უშ ვე ბე ლი ა, სა ხელ-
მ წი ფომ გარ კ ვე ულ რე ლი გი ურ ჯგუფ თან პირ და პი რი ასო ცი რე ბა მო ახ დი ნოს და ამით მი-
სი გავ ლე ნა მი მარ თოს ერ თი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის მხარ და სა ჭე რად. სა ხელ მ წი ფო 
ძა ლა უფ ლე ბა არ უნ და იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი რე ლი გი ე ბის და საკ ნი ნებ ლად ან მათ გა საძ-
ლი ე რებ ლად. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, არ სე ბობს რო გორც რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის 
სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა ში ჩა რე ვის საფ რ თხე, ასე ვე რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის ეკო ნო მი-
კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, თე ო რი უ ლი საფ რ თხე სა ხელ მ წი ფოს მი ერ რე ლი გი უ-
რი ორ გა ნი ზა ცი ის ავ ტო ნო მი ა ში ჩა რე ვის კუთხით. რო გორც კონ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლის ტი ან დ რაშ 
შაიო გან მარ ტავს: „სეკულარული და სა ეკ ლე სიო კონ ტ რო ლის გა ერ თი ა ნე ბა გა უ ტოლ დე ბა 
ტი რა ნი ას, იმის მი უ ხე და ვად ამ ერ თე უ ლე ბი დან რო მელს ექ ნე ბა აბ სო ლუ ტუ რი ძა ლა.“58 

რა თქმა უნ და, სე კუ ლა რიზ მის პრინ ცი პი არ გუ ლის ხ მობს რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ-
ვის მი მარ თუ ლი ყვე ლა ნა ი რი და ფი ნან სე ბის და უშ ვებ ლო ბას. რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის 
და ფი ნან სე ბა შე იძ ლე ბა ლე გი ტი მუ რად ემ სა ხუ რე ბო დეს სა ჯა რო ფუნ ქ ცი ის შეს რუ ლე ბას, 
მათ შო რის, რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის გა რან ტი ე ბის დაც ვას, რი სი კარ გი 
მა გა ლი თი ცაა კა პე ლა ნის ინ ს ტი ტუ ტი.59 ამას თან, მი ღე ბუ ლია რე ლი გი უ რი გა ნათ ლე ბის და-
ფი ნან სე ბაც სა ჯა რო სკო ლებ ში, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც, სხვა დას ხ ვა დე ნო მი ნა ცი ის წარ მო-
მად გე ნე ლი მას წავ ლებ ლე ბი ფი ნან ს დე ბი ან რე ლი გი უ რი გაკ ვე თი ლე ბის ჩა ტა რე ბი სათ ვის.60  

მა გა ლი თად, უნ გ რეთ ში იური დი უ ლი სტა ტუ სის მქო ნე რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ფი ნან-
ს დე ბი ან სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის მსგავ სად და მათ თა ნაბ რად, სა გან მა ნათ ლებ ლო, 
სო ცი ა ლუ რი და ჯან დაც ვის კუთხით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სათ ვის.61 ასე თი სა-
ჯა რო ფუნ ქ ცი ე ბის შეს რუ ლე ბი სას, იური დი უ ლი სტა ტუ სის მქო ნე რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ა, 
სხვა ტი პის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მსგავ სად, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია სა ხელ მ წი ფოს წი ნა შე.62  

57 Mixed Marriage Church Case (1965), German Constitutional Court 

58 ან დ რაშ შა ი ო, კონ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლიზ მი და სე კუ ლა რიზ მი: სა ზო გა დო ებ რი ვი სა ღი აზ რის სა ჭი რო ე ბა, გ. 7

59 1905 წლის 19 დე კემ ბ რის საფ რან გე თის კა ნო ნი, მუხ ლი 2, რუ მი ნე თის კონ ს ტი ტუ ცი ა, მუხ ლი 29.5

60 Norman Doe, Law and Religion in Europe, Chapter: Property and Finances of Religion, p. 182

61 Hungary: LFCRC  1990,  Art 19.1

62 Norman Doe, Law and Religion in Europe, Chapter: Property and Finances of Religion, p. 177
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აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის სა ჯა რო ფუნ ქ ცი ის დე ლე გი რე-
ბი სას, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს რე ლი გი ის ბუ ნე ბა. რე ლი გი ის ბუ ნებ რი ვი არ სი გარ-
კ ვე უ ლი მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის გა ტა რე ბა და მი სი უზე ნა ე სო ბის მტკი ცე ბა ა, რაც სხვა იდე-
ო ლო გი ებ თან ან ტა გო ნის ტურ და მო კი დე ბუ ლე ბა ში ა.63 მა გა ლი თად, გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის ფი ნან სუ რი მხარ და-
ჭე რა იმ თა ვით ვე ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა ხელ მ წი ფოს სა ჯა რო ინ ტე რე სი სა და ფუნ ქ ცი ის გა გე ბას, 
იყოს სა ხალ ხო სუ ვე რე ნი ტე ტის ინ ს ტ რუ მენ ტი. იმის გარ და, რომ ყვე ლა რე ლი გი ას ახა სი-
ა თებს წი ნა აღ მ დე გო ბა სხვებ თან, ზო გი ერ თი მათ გა ნი შე იძ ლე ბა იყოს დის კ რი მი ნა ცი უ ლი 
იდე ე ბის გამ ტა რე ბე ლი, რაც მარ თა ლია სა ხელ მ წი ფოს თა ვის თა ვად არ აძ ლევს სა შუ ა ლე-
ბას, მი სი ლე გი ტი მუ რო ბა შე ა ფა სოს, თუმ ცა, მა შინ რო დე საც ის რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ას 
სა ზო გა დო ებ რივ სფე რო ში და უშ ვებს, არა თუ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას იძენს, არა მედ ვალ დე ბუ-
ლე ბას კის რუ ლობს, არ გა აძ ლი ე როს იდე ე ბი, რომ ლე ბიც სა ხალ ხო სუ ვე რე ნი ტეტს და მის 
ფუნ ქ ცი ას, რო გორც ამის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ ინ ს ტ რუ მენტს ეწი ნა აღ მ დე გე ბა. ამის კარ გი 
მა გა ლი თი შე იძ ლე ბა იყოს, ისე თი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ჯა რო უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბე ბით აღ ჭურ ვა, რომ ლე ბიც ქა ლის მორ ჩი ლე ბას ქა და გე ბენ და რო მელ თაც ამ უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას აღ ნიშ ნუ ლი იდე ე ბის გა ტა რე ბის სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ.64  
ამ სა კითხებ ზე მარ თე ბუ ლი მსჯე ლო ბის წი ნა პი რო ბა, წი ნას წა რი შე თან ხ მე ბის არ სე ბო ბა ა,  
რომ სა ხელ მ წი ფო სა ხალ ხო სუ ვე რე ნი ტე ტის და სე კუ ლა რიზ მის გა ტა რე ბი სას, ამას თან დის-
კ რი მი ნა ცი ის აკ რ ძალ ვის უზ რუნ ველ ყო ფი სას,  რო მე ლი მე იდე ო ლო გი ას, ან რე ლი გი ე ბის 
უარ ყო ფას ათე იზ მ თან და ახ ლო ე ბის ფორ მით კი არ ემ ხ რო ბა, არა მედ ინ დი ვი დი სა თუ რე-
ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ი სა გან თვი სობ რი ვად გან ს ხ ვა ვე ბულ პო ზი ცი ა შია და „უსაფრთხო 
პლუ რა ლიზ მის“ უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს მის ვალ დე ბუ ლე ბას და არა არ ჩე ვანს. ამ 
ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბი სას, სე კუ ლა რიზ მი სა ხელ მ წი ფოს ავალ დე ბუ ლებს, არა წი ნას-
წა რი ნდო ბის, არა მედ თა ნა ბა რი ინ დი ფე რენ ტუ ლო ბის ფორ მუ ლით მი უდ გეს რე ლი გი ებს, 
რაც მათ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო ავ ტო ნო მი ურ სივ რ ცეს და უ ტო ვებს.65 

სე კუ ლა რიზ მის პრინ ცი პის ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი გან მარ ტე ბე ბი სრუ ლად შე ე სა ბა მე ბა თე ო რი ა-
ში არ სე ბულ მიდ გო მებს, რო მე ლიც სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა ში რე ლი გი უ რი მო ტი ვე ბის არ-
სე ბო ბას არ უარ ყოფს, თუმ ცა გან მარ ტავს, რომ ასე თი მო ტი ვე ბის არ სე ბო ბის სა ჭი რო ე ბის 
მი ზე ზე ბი მი სა ღე ბი უნ და იყოს ყვე ლა სათ ვის და ამის და სა ბუ თე ბა არ უნ და ეფუძ ნე ბო დეს 

63 Peter Jones, “Religious Belief and Freedom of Expression: Is Offensiveness Really the Issue?,” Res Publica 17, no. 
1 (2011): 88

Jeremy Waldron, The Harm in Hate Speech (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2014), 130.

 Silvio Ferrari, Rinaldo Cristofori, and International Consortium for Law and Religion Studies, eds., Law and Religion in 
the 21st Century: Relations between States and Religious Communities (Farnham, Surrey ; Burlington, VT: Ashgate Pub, 
2010), 216.

S. Parmar, “The Challenge of ‘Defamation of Religions’ to Freedom of Expression and the International Human Rights 
System,” EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW REVIEW, no. 3 (2009): 6.

64 ან დ რაშ შა ი ო, კონ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლიზ მი და სე კუ ლა რიზ მი: სა ზო გა დო ებ რი ვი სა ღი აზ რის სა ჭი რო ე ბა, გ. 19

65 იგი ვე, 11, 17–18. 
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მხო ლოდ კონ კ რე ტულ კონ ფე სი ა ზე და მის ტრან ს ცენ დენ ტულ მო საზ რე ბებ ზე მი თი თე ბას.66 
ამას თან, შე საძ ლე ბე ლი უნ და იყოს მი სი „თარგმნა“ ყვე ლა სათ ვის მი სა ღებ სა ფუძ ველ ზე. 

 ამ გა გე ბი თაც, სე კუ ლა რიზ მის პრინ ცი პი ახ ლოს დგას სა ხალ ხო სუ ვე რე ნი ტე ტის პრინ ციპ-
თან, რად გან ის უზ რუნ ველ ყოფს შე თან ხ მე ბას ფაქ ტ ზე, რომ სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა წევრს 
აქვს სა ღად აზ როვ ნე ბის და პო ლი ტი კურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში მო ნა წი ლე ო ბის უნა რი და ეს 
მხო ლოდ კონ კ რე ტუ ლი რწმე ნის მიმ დევ რე ბი სათ ვის არ არის ხელ მი საწ ვ დო მი.68 კონ ს ტი ტუ-
ცი ურ სა მარ თალ ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ეს მიდ გო მა ეფუძ ნე ბა ჯონ რო ულ ზის „საჯარო გო ნის“ 
(public reason) თე ო რი ას, რო მე ლიც ასე ვე აღი ა რებს რე ლი გი ურ მო ტივს, თუმ ცა შე სა ბა მის 
პო ლი ტი კურ  და სა ბუ თე ბა ში ტრან ს ფორ მი რე ბუ ლი ფორ მით.69 

საქ მე ში Bruno v. Sweden ევ რო პულ მა სა სა მარ თ ლომ დი ფე რენ ცი ა ცია მო ახ დი ნა რე ლი გი უ-
რი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ კონ ფე სი უ რი და სა ჯა რო ფუნ ქ ცი ე ბის შეს რუ ლე ბას შო რის. სა სა მარ-
თ ლომ დაშ ვე ბუ ლად მი იჩ ნია მო ქა ლა ქე ე ბის და ბეგ ვ რა ისე თი ხარ ჯე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც 
რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ არა კონ ფე სი უ რი ფუნ ქ ცი ე ბის შეს რუ ლე ბას, მა გა ლი თად 
დაკ რ ძალ ვე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბას შე ე ხე ბო და და გა მო ყო ის ისე თი და ფი ნან სე ბი სა გან, 
რო მე ლიც გარ კ ვე ულ კონ ფე სი ურ მიზ ნებს ემ სა ხუ რე ბა. მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე-
ლო ში, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს თ ვის არც ერ თი ისე თი უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბის გა და ცე მა არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა,70  რო მელ საც სა ხელ მ წი ფო რე ლი გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ის სა შუ ა ლე ბით ახორ ცი ე ლებს, რაც სე კუ ლა რუ ლი სა ხელ მ წი ფოს პი რო ბებ ში 
დაშ ვე ბუ ლი პრაქ ტი კა ა. 

ევ რო პის ქვეყ ნებ ში გავ რ ცე ლე ბუ ლია გა და სა ხა დე ბის გან დაქ ვით ვის სის ტე მა იმ პი რე ბი სათ-
ვის, რომ ლე ბიც ნე ბა ყოფ ლო ბით გარ კ ვე უ ლი ეკ ლე სი ის ფი ნან სურ მხარ და ჭე რას გა დაწყ-
ვე ტენ. ამ შემ თხ ვე ვა ში, პი რი ახორ ცი ე ლებს ნე ბა ყოფ ლო ბით ფი ნან სურ კონ ტ რი ბუ ცი ას, და 
შე სა ბა მი სი ოდე ნო ბით გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია გა და სა ხა დის გან სა ხელ მ წი ფოს წი ნა შე.71 მარ-
თა ლი ა, ასეთ სის ტე მებ შიც, ეკ ლე სი ის და ფი ნან სე ბი სას, სა ხელ მ წი ფო და სა ბეგ რი შე მო სავ-
ლე ბი დან გა მო ყოფს თან ხას, თუმ ცა ეს ხდე ბა გო ნივ რუ ლი ოდე ნო ბით, ეკ ლე სი ის წევ რე ბის 
ნე ბა ყოფ ლო ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შე სა ბა მი სად, რაც სა ხელ მ წი ფოს თვით ნე ბო ბის რის-
კებს ამ ცი რებს. 

66 Andras Sajo, Preliminaries to a concept of Constitutional Secularism in Constitutional Secularism in an age of Reli-
gious Revival, Susanna Mancini and Michael Rosenfeld, p.55

67 ან დ რაშ შა ი ო, კონ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლიზ მი და სე კუ ლა რიზ მი: სა ზო გა დო ებ რი ვი სა ღი აზ რის სა ჭი რო ე ბა, გ. 1

68 იგი ვე, გ. 2

69 John Rawls, “The Idea of Public Reason Revisited,” The University of Chicago Law Review, 1997, 766, , 780, 783, 
784, 799, 800

Rex J. Ahdar and I. Leigh, Religious Freedom in the Liberal State, Second edition (Oxford: Oxford University Press, 
2013), 63.

70 სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს 2016 წლის 26 თე ბერ ვ ლის №1/1/618 გან ჩი ნე ბა საქ მე ზე სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა-
ლა ქე ე ბი - გი ორ გი კე კე ნა ძე, ნი ნო კვე ტე ნა ძე და ბე სი კი გვე ნე ტა ძე სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მ დეგ   პ.9

Norman Doe, Law and Religion in Europe, Chapter: Property and Finances of Religion, p. 178
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შე სა ბა მი სად, დღეს დღე ო ბით, სა ქარ თ ვე ლო ში მოქ მე დი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და-
ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კა, მოკ ლე ბუ ლია ყო ველ გ ვარ სა მარ თ ლებ რივ რე გუ ლა ცი ას და მხო-
ლოდ სა ხელ მ წი ფოს პო ლი ტი კურ ნე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. იგი პირ და პი რი, არა სე კუ ლა-
რუ ლი და ფი ნან სე ბის მო დე ლად ყა ლიბ დე ბა, რაც შე საძ ლე ბე ლია სა ხელ მ წი ფოს მი ერ 
კონ კ რე ტუ ლი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ლო ი ა ლო ბის მო სა პო ვებ ლად იქ ნას გა მო ყე-
ნე ბუ ლი. ამ ვა რა უდს კი დევ უფ რო აძ ლი ე რებს, 2012 წლამ დე, პრე ზი დენ ტის სა რე ზერ ვო 
ფონ დი დან სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქოს და ფი ნან სე ბის პრაქ ტი კა, რო მე ლიც ძი რი თა დად 
პო ლი ტი კურ კრი ზი სებს ემ თხ ვე ო და. მსგავს პი რო ბებ ში, კი დევ უფ რო მწვავ დე ბა სა ხელ მ წი-
ფოს თვით ნე ბო ბი სა და  რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ავ ტო ნო მი ა ში ჩა რე ვის ან / და რე ლი-
გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის გან საზღ ვ რის საფ რ თხე. 
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დანართი #1 

დასახელება საიდენტიფიკაციო 
კოდი 

2015 წლის 
ბიუჯეტის 
დაფინანსების 
გეგმა  (ათასი 
ლარი) 

2014 წლის 
ბიუჯეტის 
დაფინანსების 
გეგმა (ათასი 
ლარი) 

სასულიერი განათლების ხელშეწყობის 
გრანტი  14,683.00 14,594.30 

ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 
სვიმონ კანანელის სახელობის სასულიერო 
სწავლების ცენტრი 430026410 150.00 150 

ა(ა)იპ – ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის 
საგანმანათლებლო ცენტრისათვის 
გადასაცემი გრანტი 245623491 1,768.00 1,858.00 

ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს, წმიდა 
ნინოს სახელობის ობოლ, უპატრონო და 
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა 
პანსიონატი 436683297 959 958.4 

საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმის 
წმინდა მოწამე ეკატერინეს სახელობის 
სათნოების სავან 248387302 261 260.8 

ააიპ საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 
სასულიერო სწავლების ცენტრი 448047774 447 446.9 

წმინდა გიორგი მთაწმინდელის 
მონასტერთან არსებული სარეაბილიტაციო 
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 236097978 230 230 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა 
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტისათვის 
გადასაცემი გრანტი 205233022 2,000.00 2,000.10 

ა(ა)იპ – საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ 
აბუსერისძის სახელობის 
უნივერსიტეტისათვის გადასაცემი გრანტი 247865289 2,449.00 2,448.40 

ა(ა)იპ – სმენადაქვეითებულ ბავშვთა 
რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის 
ცენტრისათვის გადასაცემი გრანტი 245624294 100 100 

საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიის 
სუბსიდირების ღონისძიებები 204562990 800 800 

ა(ა)იპ – ახალქალაქისა და კუმურდოს 
ეპარქიის სასწავლო ცენტრისათვის 
გადასაცემი გრანტი 423351241 500 500 

ა(ა)იპ – ფოთის საგანმანათლებლო და 
კულტურულ-გამაჯანსაღებელი ცენტრი 215148588 653 653.1 

ჯამი  25,000.00 25,000.00 
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დანართი #2 
 

დასახელება 
შესრულება 2015 წ.  

(ლარი) 
შესრულება  2014 წ.  

(ლარი) 

მივლინება ქვეყნის შიგნით 7,724.00 10,918.00 

მივლინება ქვეყნის გარეთ 4,733.76 1,413.54 

თანამდებობრივი სარგო 14,994,041.67 14,772,248.11 

      პრემია 128,311.56 69,772.65 

დანამატი 148,646.24 2,440.92 

ჰონორარი 11,710.00 30,120.00 

კომპენსაცია 0.00 6,950.00 

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება ფულადი 
ფორმით 

11,348.98 1,242.17 

               შტატგარეშე მომუშავეთა თანამდებობრივი სარგო                            430,261.62 418,692.66 

შტატგარეშე მომუშავეთა პრემია 2,436.32 1,837.50 

შტატგარეშე მომუშავეთა დანამატი 0 120,333.00 

შტატგარეშე მომუშავეთა ჰონორარი 0 625.00 

ჯამი 15,739,214.15 15,436,593.55 
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დანართი #3 
 

 

მიმღები სუბიექტი 

თანხის 
ოდენობა 

2014 წ. 
(ლარი) 

თანხის 
ოდენობა 

2015 წ. 
(ლარი) 

დანიშნულება 

1 ა(ა)იპ − საქართველოს საპატრიარქოს 
წმიდა კეთილმსახური მეფე თამარის 
სახ. სკოლა−პანსიონი 

200000 240000 საქართველოს საპატრიარქოს 
დაქვემდებარებული 
საგანმანათლებლო ცენტრისა და 
სასწავლო დაწესებულებების  სასწავლო 
პროცესის შეუფერხებლად 
განხორციელების მიზნით 

2 ა(ა)იპ − საქართველოს საპატრიარქოს 
წმიდა სვიმონ კანანელის სახელობის      
სასულიერო სწავლების ცენტრი1 

0 150000 საქართველოს საპატრიარქოს 
დაქვემდებარებული 
საგანმანათლებლო ცენტრისა და 
სასწავლო დაწესებულებების  სასწავლო 
პროცესის შეუფერხებლად 
განხორციელების მიზნით 

3 ა(ა)იპ − მცხეთის წმინდა ათორმეტ 
მოციქულთა სახელობის 
მართლმადიდებლური   საშუალო 
სკოლა 

0 40000 საქართველოს საპატრიარქოს 
დაქვემდებარებული 
საგანმანათლებლო ცენტრისა და 
სასწავლო დაწესებულებების  სასწავლო 
პროცესის შეუფერხებლად 
განხორციელების მიზნით 

4 ა(ა)იპ − საქართველოს  საპატრიარქოს 
წმიდა ნინოს სახ. სამრევლო სკოლა 

0 10 000 საქართველოს საპატრიარქოს 
დაქვემდებარებული 
საგანმანათლებლო ცენტრისა და 
სასწავლო დაწესებულებების  სასწავლო 
პროცესის შეუფერხებლად 
განხორციელების მიზნით 

5  ა(ა)იპ − ჩოხატაურის ყოვლადწმიდა 
ღვთისმშობლის სახ. სამრევლო სკოლა 

12000 5000 საქართველოს საპატრიარქოს 
დაქვემდებარებული 
საგანმანათლებლო ცენტრისა და 
სასწავლო დაწესებულებების  სასწავლო 
პროცესის შეუფერხებლად 
განხორციელების მიზნით 

6 ა(ა)იპ − საქართველოს საპატრიარქოს 
ლანჩხუთის წმიდა იოანე 
ნათლისმცემლის სახელობის 
სასულიერო გიმნაზია 

10000 5000 საქართველოს საპატრიარქოს 
დაქვემდებარებული 
საგანმანათლებლო ცენტრისა და 
სასწავლო დაწესებულებების  სასწავლო 
პროცესის შეუფერხებლად 
განხორციელების მიზნით 

                                                      
 

1 შენიშვნა: აღნიშნული თანხის გამოყოფა, სავარაუდოდ რუსთავი 2-ზე P.S-ში  2015 წლის 13 დეკემბერს გასულ 
სიუჟეტს  უკავშირდება, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არსებული 
ბაგა-ბაღებისა  და სკოლების მძიმე მდგომარეობას, რამდენადაც  სიუჟეტში სხვა დაწესებულებებთან ერთად 
აღწერილი იყო, წმინდა სვიმონ კანანელის სასწავლო ცენტრის დაქვემდებარებაში მოქმედი ხარაგაულის 
მეოთხე გიმნაზიაში არსებული გაუსაძლისი პირობებიც. სიუჟეტი ხელმისაწვდომია ვებ.გვერდზე 
http://rustavi2.com/ka/video/11358?v=2 
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7  ა(ა)იპ − საქართველოს სამოციქულო 
ავტოკეფალური მართლმადიდებელი 
ეკლესიის თბილისის სასულიერო 
აკადემიისა და სემინარია 

150000 150000 სასწავლო პროცესის შეუფერხებლად 
განხორციელების მიზნით 

8 ა(ა)იპ - ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის 
კულტურისა და სულიერების 
განვითარების ცენტრი 

170000  0 სასწავლო და საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების სასწავლო პროცესის 
შეუფერხებლად განხორციელების 
მიზნით 

9 ა(ა)იპ - საქართველოს საპატრიარქოს 
წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

1000000 1000000 სწავლებისა და კვლევითი ხარისხის 
განვითარების დაფინანსების მიზნით 

 ჯამი 1542000 1590000  
 

 

 

 

 

დანართი #4 
 

 

ქონების დასახელება რაოდენობა 
ღირებულება 

(ლარი) 
მიზნობრიობა 

ტუფის ქვა 230 მ3 1265 ქ. თბილისში, ელიას მთაზე "დიდი ელია 
წინასწარმეტყველის" სახელობის 
სამონასტრო ლავრის მშენებლობა, 
სამგორში, ჭაჭანაძის ქუჩაზე 
"მთავარანგელოზ მიქაელის" სახელობის 
ეკლესიის მშენებლობა  

ტუფის ქვა, მავთულიანი ბეტონის 
კონსტრუქცია, ბაზალტის ქვა, 
რკინა-ბეტონის ფილა, წითელი 
აგური, აზბესტის მილი, ჯართი 
(რკინა-ბეტონის) 

 7650.5 ქ. თბილისში, ელიას მთაზე "დიდი ელია 
წინასწარმეტყველის" სახელობის 
სამონასტრო ლავრის მშენებლობა, 
სამგორში, ჭაჭანაძის ქუჩაზე 
"მთავარანგელოზ მიქაელის" სახელობის 
ეკლესიის მშენებლობა  

თითბერის გასროლილი ჰილზი 16756.61 კგ 100539.66 მახათას მთაზე მშენებარე ტაძრისთვის 

ჯამი  109455.16  
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დანართი #5 

 
ქონების დასახელება რაოდენობა 

ღირებულება 
(ლარი) 

მიზნობრიობა 

წიწვოვანი ჯიშის 
მერქნული რესური  

13.11 1835.4 მონასტრის მშენებლობა  

სამასალე მორი 63183 7737.75 ცამეტი ასურელი მამის სახელობის ეკლესიის 
მშენებლობა ბაგებში 

სამასალე მორი 99825 18964.12 ცამეტი ასურელი მამის სახელობის ეკლესიის 
მშენებლობა ბაგებში 

სამასალე მორი 38231 3119.68 მიმდინარე სარემონტო-აღდგენითი 
სამუშაოებისთვის და ხატწერის სკოლის 
განვითარებისთვის  

სამასალე მორი 146646 27395.26 ხევი-სტეფანწმინდის ეპარქიაში მიმდინარე 
ახალი სამონასტრო კომპლექსის 
მშენებლობისთვის 

მრგვალი ხე-ტყე 
(მორი) 

99.55 0 სოფ. მოხესა და ჭელაში ახალი სამონასტრო 
კომპლექსების მშენებლობისთვის და ასევე 
ზარზმის მონასტერში მიმდინარე 
სარეაბილიციო სამუშაოებისთვის 

ფიცარი და ძელი 19.08 8586 ხევი-სტეფანწმინდის ეპარქიაში მიმდინარე 
ახალი სამონასტრო კომპლექსის 
მშენებლობისთვის 

სამასალე მორი 19.6 3828.6 ქ. თბილისში, დიდი დიღმის წმ. კეთილმსახურ 
მეფის ვახტან გორგასლის ტაძრის მშენებლობა 

სამასალე მორი 21.24 0 ჭყონდიდისა დ მარტვილის ეპარქიაში  
ეკლესია-მონასტრების სამშენებლო და 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

სამასალე მორი 26 5001.84 დიდი დიღმის 3 მ/რ-ში წმ. კეთილმსახური 
მეფის ვახტანგ გორგასლის სახელობის ტაძრის 
მშენებლობა 

სამასალე მორი 44 8154.5 ჭყონდიდისა დ მარტვილის ეპარქიაში  
ეკლესია-მონასტრების სამშენებლო და 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

კრიპტომერიის ხის 
მორი 

93 122 0 არ არის განსაზღვრული  

ჯამი  84623.15  
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დანართი #6 
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დანართი #7 
 

 დასახელება რაოდენობა 

1 ლეიბი 25 

2 ბალიში 25 

3 საბანი 25 

4 გადასაფარებელი 25 

5 სურათი სხვადასხვა 25 

6 სასადილო მაგიდა კომპლექტში 10 

7 კარადა შუშით 1 

8 ფარდა-ჟალუზი 7 

9 ტუმბო 3 

10 რბილი სკამი 2 

11 სკამი ნახევრად რბილი 30 

12 სკამი საოფისე 4 

13 ტუმბო თეთრი 4 

14 საწოლი 3 

15 დივანი 1 

16 საწოლი ხის 22 

17 საწოლი (2 ადგილიანი) ყავისფერი 6 

18 კომპიუტერის მაგიდა 2 

19 მაგიდა 5 

20 ტუმბო 4 

21 კარადა 13 

22 გაზქურა "ბეკო" 1 

23 გაზქურა "ვესტელი" 1 

24 სარეცხის მანქანა "სამსუნგი" 1 

25 ტუმბო ლურჯი 10 

26 ხალიჩა 4 

27 კარადა წიგნების 5 

28 ტელევიზორი "ბეკო" 1 

29 ტელევიზორი "ჯივისი" 1 
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30 ტელევიზორი "სამსუნგი" 1 

31 ტელევიზორი "ჯენერალი" 1 

32 ალუმინის ქვაბი 40 ლიტრიანი 1 

33 ალუმინის ქვაბი 50 ლიტრიანი 1 

34 ხის სკამი 30 

35 გათბობის რადიატორი 10 

36 სასადილო მაგიდა  10 

37 საუთაო მაგიდა 4 

38 ტანსაცმლის საშრობი 4 

39 სკამი ხის პანელით 10 

40 სალარო სეიფი 1 

41 საკიდი საბავშვო 10 

42 კარადა სამედიცინო 1 

43 საწვავის 10 ტონიანი რეზერვუარი (რ-10) 1 

44 2 ერთეული სატრანსპორტო საშუალება, SAME  
 
SOLARIS 55 (ბორბლიანი ტრაქტორი, რეგისტრაციის 
 
ნომერი : AA652B, გამოშვების წელი - 2006,  
 
სატრანსპორტო საშუალების საიდენტიფიკაციო 
 
ნომერი: NS05S474WT10494, ძრავის 
 
საიდენტიფიკაციო ნომერი N122105, ფერი - წითელი 
 
6/8); SAME SOLARIS 55 (ბორბლიანი ტრაქტორი, 
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დანართი #8 
 
შეუსაბამობები საბიუჯეტო დადგენილებებსა და საჯარო ინფორმაციის სახით გამოთხოვილ 
დოკუმენტებში მოცემულ ინფორმაციას შორის: 
 

2014 წელი: 
ონის მუნიციპალიტეტის ცნობით, გამგეობას რელიგიური ორგანიზაციებისთვის 2014 წელს თანხა 
არ გამოუყვია. თუმცა, ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებაში #462, 2014 წლის 
ხარჯის ფაქტის გრაფაში,  ქვეპროგრამაზე  “რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა” (05 04), 
მითითებულია 17,700 ლარი. 17,800 ლარი იყო გათვალისწინებული 2014 წლის ბიუჯეტის გეგმაშიც 
(საკრებულოს დადგენილება #233), ქ. ონში სოფელ ლაჩთის წმ. გიორგის ეკლესიის სარემონტო 
სამუშაოებისთვის.  
 
მცხეთის თვითმმართველი ერთეულის მუნიციპალიტეტის ცნობით (წერილი #3409), 2014 წელს 
რელიგიური ორგანიზაციებისთვის დაფინანსება არ გამოყოფილა, თუმცა, მცხეთის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #45-ში4, 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების 
შესახებ, 2014 წლის ხარჯებში ქვეპროგრამის “რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა” (05 03) 
გასწვრივ მითითებულია, რომ 2014 წელს დაიხარჯა 5,000 ლარი.  
 
ასევე, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის საბიუჯეტო დადგენილების5 ქვეპროგრამაში 
“რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (05 04), 2014 წლის ხარჯვით ნაწილში წერია, რომ 
მუნიციპალიტეტმა ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში დახარჯა 5,000 ლარი, საჯარო ინფორმაციის სახით 
მოწოდებულ დოკუმენტში კი (წერილი#05/1776), წერია, რომ 2014 წელს სულ  საპატრიარქოსთვის 
გადაირიცხა ამ თანხის ნახევარი, 2,300 ლარი.  
 
არის შემთხვევა, როდესაც საჯარო ინფორმაციაში მითითებული თანხის ოდენობა საბიუჯეტო 
დადგენილებაში ფიქსირებულ თანხას აღემატება. მაგალითად, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილება #39-ის6 მიხედვით, 2014 წელს, ქვეპროგრამისთვის “რელიგია” (05 04) 33, 
500 ლარი დაიხარჯა.  ამ თანხაზე 2,000 ლარით მეტი, 35,000 ლარია მითითებული 2014 წლის გეგმაში 
(იხ. 2014 წლის საბიუჯეტო დადგენილება7), რომლითაც გათვალისწინებული იყო 
-  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, 
ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სოფელ 
ფოკის წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტრის ელ. ენერგიისა და გათბობის საწვავის 
ხარჯები, აგრეთვე,   ქ. ნინოწმინდის წმინდა სარქისის ეკლესიის დახმარება.  თუმცა, ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტის  წერილში ( #45/16) მითითებული მონაცემების მიხედვით, 2014 წელს დაიხარჯა 
ოფიციალურად ფიქსირებულ თანხაზე დაახლოებით, 10,000 ლარით მეტი, 46, 600 ლარი.  
 
ზოგი მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო დადგენილებაში გათვალისწინებულია ეკლესია-
მონასტრების დახმარება, თუმცა თანხის ოდენობა დაკონკრეტებული არ არის. მაგალითად, წალკის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #37-ში8, მითითებულია, რომ “რელიგიის” 

                                                      
2 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N46, 2014 წლის 25 დეკემბერი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2651240 
3 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N23, 2013 წლის 12 დეკემბერი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2123979 
4მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  N45, 2014 წლის 25 დეკემბერი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2653222 
5 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N 43, 2014 წლის 19 დეკემბერი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2638474 
6 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 39, 2014 წლის 24 დეკემბერი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2648896 
7 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N14 2013 წლის 24 დეკემბერი 
1https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2154204 
8წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N37, 2014 წლის 29 დეკემბერი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2662847 
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პროგრამის ფარგლებში 2015 წელს განხორციელდება ეკლესია-მონასტრების ფინანსური დახმარება. 
თუმცა, დოკუმენტში არსად არის დაკონკრეტებული, რა ოდენობის თანხის გამოყოფას გეგმავს 
მუნიციპალიტეტი (საჯარო ინფორმაციის სახით მოწოდებული დოკუმენტების მიხედვით, 2014 
წელს მუნიციპალიტეტმა ამ მიზნით 44, 700 ლარი გამოყო).  
 
2015 წელი: 
 
შეუსაბამობები აღმოჩნდა, ასევე, 2015 წლის მუნიციპალიტეტების მიერ რელიგიური 
ორგანიზაციების ქვეპროგრამის ფარგლებში ფიქსირებული ხარჯების და საჯარო ინფორმაციის 
სახით მიღებული მონაცემების ანალიზისას. 
 
მაგალითად, თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #54-ში9 2016 წლის 
ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ, 2015 წლის ხარჯებში ქვეპროგრამის „რელიგიური 
ორგანიზაციების ხელშეწყობა“ (05 03) გასწვრივ მითითებულია, რომ 2015 წელს, 44, 300 ლარი 
დაიხარჯა, ხოლო თიანეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული წერილის (#21/40) მიხედვით, 
დაიხარჯა 49, 325, 41 ლარი. 
 
ასევე, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 
დადგენილებაში10 ქვეპუნქტის „რელიგია“ (05 07) გასწვრივ ჩანს, რომ 2015 წელს დაიხარჯა 34 300 
ლარი, ხოლო ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ცნობით (წერილი #82/15), 2015 წელს დახარჯულია 
35, 720,63 ლარი. 
 
ზოგჯერ, საჯარო ინფორმაციის სახით მოწოდებულ წერილში იმაზე ნაკლები თანხაა მითითებული, 
ვიდრე ამა თუ იმ საბიუჯეტო დადგენილებაში ფიქსირებული ხარჯი. 
 
მაგალითად კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #35-ში11, ქვეპროგრამის 
„რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა“ (05 02 06) გასწვრივ, მითითებულია, რომ 2015 წელს 
22,000 ლარი დაიხარჯა, მაგრამ, კასპის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოგზავნილი წერილის (#2/324) 
თანახმად, დაიხარჯა 20,000 ლარი. 
 
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #30-ში12, ქვეპუნქტის „რელიგიური 
ორგანიზაციების ხელშეწყობა“, 2015 წლის ხარჯის ფაქტის გრაფაში მითითებულია 8,000 ლარი, 
თუმცა,  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ცნობით (წერილი #03-597), 2015 წელს მუნიციპალიტეტს 
თანხა რელიგიური ორგანიზაციებისთვის არ გამოუყვია. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N54 2015 წლის 29 დეკემბერი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3134819 
10ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N24, 2015 წლის 30 დეკემბერი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3140474 
11 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N35, 2015 წლის 20 ნოემბერი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3060189 
12 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N30, 2015 წლის 30 დეკემბერი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3142857 
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დანართი #9 
 

 

 

 




