


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანგარიში მოამზადა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა (DRI) პროექტის „ულტრამემარჯვენე 

ექსტრემიზმის პრევენცია საქართველოში“ ფარგლებში. პროექტი მხარდაჭერილია საქარ-

თველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ. პუბლიკაციაში ასახული პოზიციები და 

შეხედულებები ეკუთვნის პროექტის გუნდს და არ უნდა იქნეს  აღქმული დონორის ოფიციალ-

ურ მოსაზრებად. 
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შესავალი 
 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი 2019 წლიდან აკვირდება ულტრამემარჯვენე რადიკალ-

ური ჯგუფების აქტიურობას საქართველოში. ამ ხნის განმავლობაში, ულტრამემარჯვენე 

ჯგუფებმა მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცადეს. მკვეთრად პრორუსული საგარეო 

ვექტორის გამო, საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრშია ახლად დაფუძ-

ნებული პოლიტიკური გაერთიანება „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფო“. 

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ საქმიან-

ობაზე დაფუძნების დღიდან 2022 წლის სექტემბრამდე დაკვირვების შედეგები. ანგარიშის 

შემუშავებისას პროექტის გუნდი დაეყრდნო როგორც ოფიციალურ და მასობრივი ინფორ-

მაციის საშუალებებით გავრცელებულ, ასევე, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წყაროს 

მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, რომელიც ალტერნატიული გზებითაც გადამოწმდა.  

„კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფო“ ულტრამემარჯვენე და ღიად პრორუსული „ალტ-

ინფოს“ პოლიტიკური წარმონაქმნია. მისი საშუალებით ულტრამემარჯვენე დაჯგუფება, 

რომელიც საზოგადოებაში თავდაპირველად ტელევიზიის ფორმით გამოჩნდა, ქვეყნის პოლი-

ტიკურ ცხოვრებაში ჩართვას ცდილობს. პარტიის პოლიტიკური საბჭოს შემადგენლობაში 

არიან ირაკლი მარტინენკო, ირაკლი მორგოშია, გიორგი ქარდავა და ვასილ გვალია.  „კონსერ-

ვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ლიდერები 2021 წლის 5 ივლისის მასობრივი ძალადობის 

ორგანიზატორები არიან. თუმცა მათი სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ამ დრომ-

დე არ დამდგარა.  

2021 წლის 20 ნოემბერს პარტიის დამფუძნებლებმა პარტიის ყრილობაზე ღიად განაცხადეს 

„კონსერვატიული მოძრაობის“ პრორუსული და ანტიდასავლური საგარეო კურსის შესახებ. 

პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ (ზურა) მახარაძემ პარტიის მიზნებად საქართველოში 

„ლიბერალური დიქტატურის“ დასრულება და „ქრისტიანული დემოკრატიის“ შექმნა დაასახ-

ელა.1  

საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით, „კონსერვატიული მოძრაობა“ 2021 წლის 7 დეკემ-

ბერს დარეგისტრირდა. თავდაპირველად, პარტიის თავმჯდომარე ზურა მახარაძე, გენერა-

ლური მდივანი კი - გიორგი ქარდავა იყო2. ორივე  „ალტ-ინფოს“ სახეა.  

„კონსერვატიულმა მოძრაობამ“ საჯარო რეესტრს პარტიად რეგისტრაციის მოთხოვნით ჯერ 

კიდევ 2021 წლის ნოემბერში მიმართა, თუმცა მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა და განცხადებაზე 

სარეგისტრაციო წარმოება შეჩერდა.  რეგისტრაციაზე უარის ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ 

რეესტრში წარდგენილი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების წევრთა სია არ შეიცავდა 

ინფორმაციას მათი პირადობის მოწმობის ნომრების შესახებ. გარდა ამისა:  

• სარეგისტრაციოდ წარდგენილი ემბლემის ესკიზი არ შეესაბამებოდა მოქალაქეთა პო-

ლიტიკური გაერთიანების წესდებით განსაზღვრულ აღწერილობას; 

• სარეგისტრაციოდ წარდგენილი წესდებით პარტიის ყრილობა არ იყო განსაზღვრული 

ხელმძღვანელ ორგანოდ. ასევე, სარევიზიო კომისია არ მოიხსენიებოდა ერთგვაროვ-

ნად; 

 
1 ხელმისაწვდომია - https://www.youtube.com/watch?v=1FaAe5H5qjk  
2 რადიო თავისუფლება, 2021, „რეესტრმა ალტ-ინფოს პარტია დაარეგისტრირა“, ხელმისაწვდომია 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31597491.html  

https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=900&bid=7c9JthgWNnAMXazKP2jf0B%5bi2w8TUGPVJHKT0JEsZnvxep3kfWAJbfPeIKI%5dDat1
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=900&bid=7c9JthgWNnAMXazKP2jf0HVwMmbIXGqq23MNyecqSPUc7vW%5dxXx2aiuXId7T7PNM
https://www.youtube.com/watch?v=1FaAe5H5qjk
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31597491.html


 

4 
 

• წესდება პარტიის პოლიტიკური საბჭოს, სარევიზიო კომისიისა და პარტიის თავმჯდო-

მარის არჩევის ნაცვლად, მათ დანიშვნას ითვალისწინებდა; 

• წესდება არ ითვალისწინებდა პარტიის ქონების გამოყენების წესს; 

• წესდების ორი მუხლი ერთმანეთთან შეუსაბამო იყო.  

არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად „ალტ-ინფოს“ გუნდს 10 დღის ვადა მიეცა. ხარ-

ვეზების გასწორების შემდეგ, პარტია „კონსერვატიული მოძრაობა“ ოფიციალურად დარეგის-

ტრირდა.  

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების რეესტრში 2022 წლის აპრილში ასახული ცვლილ-

ებებით, პარტიის სახელწოდებად განისაზღვრა „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფო“, 

პარტიის თავმჯდომარედ - გიორგი ქარდავა, გენერალურ მდივნად კი - შოთა მარტინენკო.3  

 

 

პარტიად რეგისტრაციის შემდეგ „ალტ-ინფოს“ ჯგუფმა 2022 წლის იანვრიდან აქტიურად 

დაიწყო ოფისების გახსნა საქართველოს მასშტაბით.  კონსტანტინე მორგოშიას განცხადებით, 

მარტის ბოლოს პარტიული ოფისების რაოდენობა 80 იქნებოდა. ამის შემდეგ კი დაიწყებდნენ 

ოფისების გახსნას საზღვარგარეთ.  

თებერვალში ქვეყნის მასშტაბით ფუნქციონირება დაიწყო 25 ოფისმა და მოიცვა კახეთისა და 

სამცხე-ჯავახეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და დასავლეთ საქართველოს რეგიონები. 

ასეთმა სწრაფმა გაფართოებამ გააჩინა კითხვები პარტიის ფინანსურ რესურსთან დაკავშირ-

ებით.   

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წყაროს ინფორმაციით, თითოეული ოფისის ყოველ-

თვიური ქირა 1 500-დან 2 500 ლარის ფარგლებში მერყეობს. თუმცა არის რეგიონები, სადაც 

ოფისის ღირებულება ამ თანხას აღემატება. ამ ხარჯს ასევე ემატება იმ პირების შრომის ანაზ-

ღაურებაც, რომლებიც პარტიამ ადგილობრივ ოფისებში დაასაქმა. თითოეული ასეთი 

ოფისისთვის საშუალოდ გამოყოფილია 5-6 თანამშრომელი. მათი შრომის ანაზღაურება გა-

საიდუმლოებულია. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წყაროს გადმოცემით, თანამშრომ-

ელთა  უმეტესობა ხელფასს არა საბანკო გადარიცხვით, არამედ ხელზე იღებს, რაც აღრმავებს 

ეჭვებს პარტიის დაფინანსების წყაროსა და რეალური ოდენობის შესახებ.    

ინფორმაცია „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ფინანსების შესახებ დიდი ხნის გან-

მავლობაში ხელმისაწვდომი არ იყო, იმის მიუხედავად, რომ, პარტიის დამფუძნებლების გან-

ცხადებით, ისინი სრულიად გამჭვირვალედ ფინანსდებოდნენ როგორც ადგილობრივი, ისე 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მცხოვრები ბიზნესმენების მხრიდან, რომლებსაც საქართველოსთან 

„პრაქტიკულად არავითარი კავშირი“ არა ჰქონდათ.4  

თებერვლის მიწურულს პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის გვერდზე გამოჩნდა ინ-

ფორმაცია „კონსერვატიული მოძრაობის“ დამფინანსებელთა შესახებ.  

 
3 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ რეგისტრაციის 

მოწმობა ცვლილებებით.  
4 რადიო თავისუფლება, 2021, „მომზადება აუცილებელია - რატომ ქმნის „ალტ-ინფოს“ ჯგუფი 

პარტიას?“, სტატია ხელმისაწვდომია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე.  

1. გაფართოება და პირველი ნაბიჯები  

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31580545.html
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=900&bid=7c9JthgWNnAMXazKP2jf0FBiC%5bzQLC%5bPi2xyBQM1WhDRZEfOzxDmQ5MpGpDKU2vI&fbclid=IwAR2dna4IajkdpiXc1Hi7YwBHTloCUU4BCA2lkfM7TLvrjesH06HpTWVpj-s
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=900&bid=7c9JthgWNnAMXazKP2jf0FBiC%5bzQLC%5bPi2xyBQM1WhDRZEfOzxDmQ5MpGpDKU2vI&fbclid=IwAR2dna4IajkdpiXc1Hi7YwBHTloCUU4BCA2lkfM7TLvrjesH06HpTWVpj-s
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=142875694846284&id=100073715631251
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90---%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1-/31566251.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90---%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1-/31566251.html
https://monitoring.sao.ge/ka/donations?p%5B%5D=873&af=&at=&from=&to=&l=0&n=&i=&ncformfield=&__ncforminfo=hEXLDDdWweJKXf6bCjYlsEiGnSsWsovWEhI3WRctdH1KCZujLuLwqng6NPsv7DouZb4xAyDSBPCkRIbmCYXHE9rvEHFQXW05iDJ0HkJKqKboppl8qgUMng9c-phORqhSRRl46ti6KE6oSyWgrqkbYdzeohZsSGubItJGLMzjCwM%3D
https://monitoring.sao.ge/ka/donations?p%5B%5D=873&af=&at=&from=&to=&l=0&n=&i=&ncformfield=&__ncforminfo=hEXLDDdWweJKXf6bCjYlsEiGnSsWsovWEhI3WRctdH1KCZujLuLwqng6NPsv7DouZb4xAyDSBPCkRIbmCYXHE9rvEHFQXW05iDJ0HkJKqKboppl8qgUMng9c-phORqhSRRl46ti6KE6oSyWgrqkbYdzeohZsSGubItJGLMzjCwM%3D
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=900&bid=w%5dOAaks1dpXcKWTeUQz9jyww%5bt9joe6LDwbQsvhotqy02egmxcbOtFxsxsblYgDA&fbclid=IwAR3XSLSHadGz5QuzJUBnmzOUUsi9GPmTBRyzLw5n-SFsx5x9FzYIO94NE7A
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90---%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1-/31566251.html
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დეკემბრიდან მოყოლებული, „კონსერვატიულმა მოძრაობამ/ალტ-ინფომ“ 64 ოფისი გახსნა 

რეგიონებში  (იხ. დანართი #1). ოფისების უმეტესობა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში იხსნება, 

რაც  დიდ ხარჯებთან უნდა იყოს დაკავშირებული.  

მას შემდეგ, რაც კრიტიკულმა მედიამ პარტიის დაფინანსების შესახებ კითხვების დასმა 

დაიწყო, პოლიტიკური გაერთიანების მიერ ოფიციალურად დეკლარირებული შემოწირულ-

ების ოდენობა რამდენიმე დღის განმავლობაში თითქმის გასამმაგდა. როგორც დემოკრატიის 

კვლევის ინსტიტუტი მარტში გამოქვეყნებულ ანგარიშში წერდა, თუ 2022 წლის 16 მარტის 

მდგომარეობით „კონსერვატიული მოძრაობის“ ოფიციალურად დეკლარირებული შემო-

წირულებების ჯამური ოდენობა 36,675 ლარი იყო, 22 მარტს, სახელმწიფო აუდიტის სამ-

სახურის ინფორმაციით, თანხა 90,935 ლარი გახდა. ოფიციალურად დეკლარირებული შემო-

წირულებების თითქმის გასამმაგების მიზეზი „კონსერვატიული მოძრაობის“ მიმართ გაზ-

რდილი საზოგადოებრივი ინტერესით უნდა აიხსნას - პარტიას, ეჭვების გასაფანტად, თანხების 

დეკლარირება მოუწია. თუმცა არ მოხსნილა კითხვა, როგორ შეძლო წარსული გამოცდილების 

არმქონე ახლად შექმნილმა მოძრაობამ პარტიის 60-მდე ფილიალის გახსნა 36,675 ლარით - 16 

მარტის მდგომარეობით, პარტიას თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით უკვე გახსნილი 

ჰქონდა 59 ოფისი.  პარტიის შემომწირველები   
 

ოფიციალური მონაცემებით, დაფუძნებიდან 5  2022 წლის 15 სექტემბრის  ჩათვლით, „კონ-

სერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოსთვის“ შეწირული ოფიციალურად დეკლარირებული 

თანხა 391,656 ლარია. 2022 წლის თვეების მიხედვით შეწირული თანხის რაოდენობა მოცემ-

ულია ცხრილში: 

 

2022 წელი, თვე  შეწირული თანხის ოდენობა (ლარი) 

თებერვალი 47.775 

მარტი 86.810 

აპრილი 61.633 

მაისი 49.186 

ივნისი 62.470 

ივლისი 60.827 

აგვისტო 22.665 

1-15 სექტემბერი 30.915 

 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დაკვირვებით, „კონსერვატიულ მოძრაობას/ალტ-

ინფოს“ შემომწირველები თანხას ერთი და იგივე პერიოდულობით, ძირითადად თვის ერთი 

და იგივე  რიცხვებში სწირავენ. გამონაკლისი მხოლოდ 2022 წლის აგვისტო და სექტემბერია:  

 
5 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან მიღებული სამართალდარღვევის ოქმის #000086 თანახმად, 

„კონსერვატიულმა მოძრაობამ/ალტ-ინფომ“, მიუხედავად იმისა, რომ 2021 წელს ფინანსური ბრუნვა 

ჰქონდა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს წარუდგინა ინფორმაცია „ფინანსური ბრუნვის არქონის 

შესახებ“, რის გამოც დაჯარიმდა.  

https://www.democracyresearch.org/files/163%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98.pdf
https://monitoring.sao.ge/ka/donations?p%5b0%5d=873&l=0&y=2022
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თარიღი შემოწირულების რაოდენობა მიღებული თანხა (ლარი) 

16-17 თებერვალი, 2022 41 46.400 

16-17 მარტი, 2022 47 73.835 

15 აპრილი, 2022 44 49.993 

16 მაისი, 2022 42 34.400 

15-16 ივნისი, 2022 51 44.305 

12-18 ივლისი, 2022 60 57.442 

4-17 აგვისტო, 2022 5 14.1065 

5-13 სექტემბერი, 2022 21 28.090 

 

პარტიის შემომწირველების აბსოლუტური უმრავლესობა პარტიის რეგიონული ოფისების 

ხელმძღვანელები არიან. თავის მხრივ, მათ უმრავლესობას პარტიისთვის თანხა რამდენჯერმე 

აქვს შეწირული. ამჟამინდელი მონაცემებით 6 , საერთო ჯამში, პარტიამ 370-ჯერ მიიღო 

შემოწირულება 94 ფიზიკური პირისგან. 94 შემომწირველიდან, პარტიისთვის თანხა მხოლოდ 

ერთხელ აქვს შეწირული 21 პირს. დანარჩენ 73 შემომწირველს კი, შემოწირულება რამ-

დენჯერმე აქვს განხორციელებული. მაგალითად, პარტიას თანხა ცხრაჯერ შესწირა ერთმა 

პირმა, რვაჯერ-სამმა, შვიდჯერ - თოთხმეტმა პირმა, ექვსჯერ-თორმეტმა, ხუთჯერ-თოთ-

ხმეტმა, ოთხჯერ - ათმა; სამჯერ - შვიდმა პირმა; ორჯერ შესწირა თანხა თორმეტმა პირმა.     

• ჯიმშერ ბუხაჩაურს, რომელიც „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ახმეტის 

რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელია, პარტიისთვის თანხა 9-ჯერ აქვს შეწირული. მის 

მიერ ჯამურად განხორციელებული გადარიცხვების ოდენობა 3,900 ლარია.  

• გია გულუას, პარტიის ზუგდიდის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელს, „კონსერ-

ვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოსთვის“ თანხა 8-ჯერ აქვს შეწირული. მან პარტიას 7,850 

ლარი შესწირა.  

• 8-ჯერ აქვს თანხა შეწირული გოჩა ხუციძესაც. მის მიერ შეწირული თანხის ოდენობა 

4,000 ლარია. ხუციძეს სახელზე უძრავი ქონება არ არის რეგისტრირებული. ის არც 

რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელია.  

• სიმონ ეღიაშვილმა, რომელიც ახალციხის ოფისის ხელმძღვანელია, პარტიას თანხა 8-ჯერ 

შესწირა. მის მიერ ჯამურად შეწირული თანხის რაოდენობა კი 6,000 ლარია. 

„კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ყველაზე მსხვილი შემომწირველი ზურაბ 

კობახიძეა.  მან პარტიას ჯამურად 33,723 ლარი შესწირა. ზურაბ კობახიძე პარტიის რეგიონ-

ული ოფისის ხელმძღვანელი არაა. მის სახელზე არც უძრავი ქონებაა რეგისტრირებული. 

კონსტანტინე მორგოშიას განაცხადებით, კობახიძე პარტიის მხარდამჭერია: 

„კონსტანტინე მორგოშია ვარ მე, ჩემს სახელზეც არაფერია გაფორმებული, მერე? 

შეიძლება, რომ მათაც ეგრე აქვთ. ზურაბ კობახიძე ვიცი. მის ოჯახს აქვს გარკვეული 

ბენეფიტები, თან 11,000 ლარი არის 3,000 ან 4,000 დოლარი, რა გაგიკვირდა, 

ტელეფონები ღირს მაგდენი.“7 

 
6 2022 წლის სექტემბრის მდგომარეობით.  
7 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მკვლევარის ინტერვიუ კონსტანტინე მორგოშიასთან.  

https://monitoring.sao.ge/ka/donations?p%5B%5D=873&af=&at=&from=&to=&l=0&n=%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A0+%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98&i=&ncformfield=&__ncforminfo=Bjt2Ph8OM52E9x0M5m9JVKt32TEHrbb5EIb2LjMDqnR5CKN0vWVK19AiFf5roC7jzzMigLm93sfUI6C4KM3uHXSbouiq0QZkeGDvLhZbc5Dljm6XVTyWRAjWqDyyJjYWHJ8CiIXc-RWmjn4KwAlGE4yeezzFro4I-mIc2bjuIOQ%3D
https://monitoring.sao.ge/ka/donations?p%5B%5D=873&af=&at=&from=&to=&l=0&n=%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90+%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%90&i=19001101109&ncformfield=&__ncforminfo=Bjt2Ph8OM52E9x0M5m9JVKt32TEHrbb5EIb2LjMDqnR5CKN0vWVK19AiFf5roC7jzzMigLm93sfUI6C4KM3uHXSbouiq0QZkeGDvLhZbc5Dljm6XVTyWRAjWqDyyJjYWHJ8CiIXc-RWmjn4KwAlGE4yeezzFro4I-mIc2bjuIOQ%3D
https://monitoring.sao.ge/ka/donations?p%5b0%5d=873&l=0&n=%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A9%E1%83%90%20%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94&i=04001001762&y=2022
https://monitoring.sao.ge/ka/donations
https://monitoring.sao.ge/ka/donations?p%5b0%5d=873&l=0&n=%E1%83%96%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94&i=01024080200&y=2022
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 „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ შემომწირველია ზურაბ კობახიძის მეუღლე სო-

ფიკო აბზიანიძეც.  მის მიერ შეწირული თანხა 1,510 ლარია. უძრავი ქონება არც მის სახელზეა 

რეგისტრირებული. 

ზურაბ კობახიძის შემდეგ, ყველაზე მსხვილი შემომწირველები არიან:  

• კახაბერ ელიზბარაშვილი - მის მიერ ჯამურად შეწირული თანხის ოდენობა 25,210 

ლარია. კახაბერ ელიზბარაშვილი რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი არაა, თუმცა მის 

სახელზე რეგისტრირებულია უძრავი ქონება. ის ასევე ფლობს 50%-იან წილს შპს 

„დაბოში“ წილის მფლობელია. 

• მესამე ადგილს მერაბ გიგანი იკავებს. ის პარტიის რუსთავის ოფისის ხელმძღვანელია. 

გიგანმა პარტიას ჯამურად 14,675 ლარი შესწირა. მერაბ გიგანი ალექსანდრე ქარდავას 

ბიზნეს-პარტნიორია. ალექსანდრე ქარდავა კი „ალტ-ინფოს“ ერთ-ერთი ლიდერის 

გიორგი ქარდავას ძმაა. თითოეული 25 პროცენტიან წილს ფლობს „შპს ვიქტორია+“-ში. 

• მეოთხე ადგილზე გოგა თუხარელია. მას პარტიისთვის 14,500 ლარი აქვს შეწირული. 

მოცემული შემომწირველის შესახებ ინფორმაცია არ იძებნება. ის არც რომელიმე 

რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელია და არც უძრავ ქონებას ფლობს. 

• მეხუთე მსხვილი შემომწირველი გიორგი სულაკაძეა. მისი შემოწირულება 11,400 

ლარია. მან პარტიას თანხა ექვსჯერ შესწირა; თითოეულ ჯერზე - 1900 ლარი. საჯარო 

რეესტრში სულაკაძეს სახელზე უძრავი ქონება არაა რეგისტრირებული. 

პარტიის ყველაზე მსხვილი შემომწირველებიდან უძრავ ქონებას მხოლოდ ორი შემომწირ-

ველი - მერაბ გიგანი და კახაბერ ელიზბარაშვილი ფლობენ. 

 
2.1. აფინანსებს თუ არა კონსტანტინე მორგოშია „კონსერვატიულ მოძრაობა/ალტ-

ინფოს“? 
 

გიორგი ქარდავას თქმით, „ალტ-ინფოსა“ და „კონსერვატიულ მოძრაობას“ დიდწილად კონ-

სტანტინე მორგოშია აფინანსებს. ინფორმაცია კონსტანტინე მორგოშიამ „რადიო თავისუფ-

ლებასთან“ ინტერვიუში დაადასტურა.8  

„[პარტიის დამფინანსებლები] ძირითადად მე და ჩემთან დაკავშირებული ბიზ-
ნესმენები არიან. ისინი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მოღვაწეობენ, რომლებსაც 

საქართველოსთან არავითარი კავშირი არა აქვთ. ისინი არიან ქართველები - ზოგი 

ყაზახეთშია, ზოგი რუსეთშია, ზოგი უზბეკეთშია.“ 

ოფიციალურად ხელმისაწვდომი ინფორმაციის მიხედვით, „კონსერვატიული მოძრაობის/ 

ალტ-ინფოს“ შემომწირველები მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები არიან. მიუხედავად 

იმისა, რომ მორგოშიას განცხადებით, ის პარტიას აფინანსებს, მისი გვარი პარტიის ოფი-

ციალურ შემომწირველებს შორის არ ფიგურირებს.   

2022 წლის 12 აპრილს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს 

მიმართა „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს” შესაძლო უკანონო შემოწირულებების 

თაობაზე. ვინაიდან კონსტანტინე მორგოშია თავს აცხადებდა „კონსერვატიული მოძრაობის/ 

ალტ-ინფოს“ მთავარ დამფინანსებლად, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა სახელმწიფო 

 
8 რადიო თავისუფლება, 17 ნოემბერი, 2021, „მომზადება აუცილებელია” - რატომ ქმნის “ალტ-ინფოს” 

ჯგუფი პარტიას?“, სტატია ხელმისაწვდომია რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე.  

https://monitoring.sao.ge/ka/donations?p%5b0%5d=873&l=0&n=%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9D%20%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94&y=2022
https://monitoring.sao.ge/ka/donations?af=&at=&from=&to=&l=0&n=%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0&i=20001018268&ncformfield=&__ncforminfo=xPvLR1cpnnrh7xehQnZvxzS6i2twbbcGkmcOgQ-nokSctEKg_CpT71KgBpjjJgaT3xLaoqvNt5LP1rQlw423TAekjOnLexUp_YdpOQyoEz4vFfshFUFrg_7j_mRICxAL8iAlThkksBKEpCP_rwNbjPNPNCLxzzl4Zaty71O-TQs%3D
https://api.companyinfo.ge/uploads/docs/10401/10401146-B17062212.pdf
https://api.companyinfo.ge/uploads/docs/10401/10401146-B17062212.pdf
https://monitoring.sao.ge/ka/donations?af=&at=&from=&to=&l=0&n=&i=12001018716&ncformfield=&__ncforminfo=6eyYgIYyxm6U67cnDYxkRWh_tP1CsjyCWs-BRUOHinoGH9Kr5FhMwH74qJHo9fvYLh030atvAFJTh4nUYhBMqVYi-O14quqssnGIo9pBw2s6pPfiILH8B4HPhqTa5i3FguyCch66ncat-_Sz5fEcMOcamGdQGvtOUzQLqCuK1Yg%3D
https://api.companyinfo.ge/uploads/docs/10023/10023863-B12130953.pdf
https://monitoring.sao.ge/ka/donations?l=0&i=18001072091&y=2022
https://monitoring.sao.ge/ka/donations?af=&at=&from=&to=&l=0&n=&i=60001016714&ncformfield=&__ncforminfo=4iTc_922LgLZebllu6GTXquitfiumIHlLzGpPsAFWHmEeGoPpENT37jFYwKUcyHU3Hj0FVDJUgKaLF2xnzO1Ch6ApoI8bCeZqalr-ivlS_ZvMybubbgr7kBnhW_AAAdBm2anYZsy9NgcedUdAHme2TLrcW1XMR1vtm4k5Xjk5i4%3D
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90---%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1-/31566251.html
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აუდიტის სამსახურს დაუსვა კითხვა, ფლობდა თუ არა ინფორმაციას კონსტანტინე მორგოშიას 

მიერ „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ დაფინანსების შესახებ.  

2022 წლის 20 აპრილის, 23 მაისისა და 8 ივნისის წერილებით, სახელმწიფო აუდიტის სამ-

სახურმა გვიპასუხა, რომ  დაწყებულია ადმინისტრაციული წარმოება პოლიტიკური პარტია 

„კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ ფინანსური საქმიანობის კანონიერების შესწავლის 

მიზნით. ადმინისტრაციული წარმოების საფუძველი გახდა მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანება „კონსერვატიული მოძრაობის” მიერ 2022 წლის 31 იანვარს წარმოდგენილი გან-

ცხადება, რომლის მიხედვითაც, პარტიას 2021 წელს ფინანსური ბრუნვა არ ჰქონდა. სახელ-

მწიფო აუდიტის სამსახურის წერილის მიხედვით, აუდიტის სამსახურმა შესწავლის შედეგად 

პარტიის ფინანსურ საქმიანობაში „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის 34-ე მუხლის პირველი და მეოთხე პუნქტებით გათ-

ვალისწინებული ორი სამართალდარღვევის ფაქტი გამოავლინა, რის საფუძველზეც 2022 წლის 

17 მაისს შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები (იხილე დანართი 2 და 3) და 

საქმე განსახილველად გადაეგზავნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა კოლეგიას. 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მოწოდებული ადმინისტრაციულ სამართალ-

დარღვევათა ოქმებით დგინდება, რომ 2021 წელს პარტიას ფინანსური ბრუნვა ჰქონდა, თუმცა 

ინფორმაცია დამალა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს განუცხადა, რომ 2021 წელს ფი-

ნანსური ბრუნვა არ ჰქონია. ასევე, 2021 წლის 14 დეკემბრიდან 2022 წლის 15 მაისამდე, 

სხვადასხვა დროს და პირისგან პარტიამ ჯამში 72,494 ლარის ოდენობით არაფულადი შემო-

წირულება მიიღო, რაც დამალა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის არ წარუდგენია.   

 

2.2. „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ შემომწირველების ბიზნეს 
ინტერესები და კავშირები ხელისუფლებასთან 

 

ოფიციალური მონაცემებით, „კონსერვატიული მოძრაობის“ შემომწირველები ძირითადად 

რეგიონული ოფისების ხელმძღვანელები არიან. მათ უმრავლესობას არ აქვს რეგის-

ტრირებული ქონება და არ ეწევა ბიზნეს საქმიანობას. თუმცა, არიან გამონაკლისებიც. დე-

მოკრატიული კვლევის ინსტიტუტის მკვლევრებმა რამდენიმე მათგანის ბიზნეს ინტერესები 

შეისწავლეს.  

ზეზვა ჩანქსელიანი პარტიის ერთ-ერთი  მსხვილი შემომწირველია. მან 2022 წლის 10 მარტს 

პარტიას 8,000 ლარი შესწირა. მოგვიანებით, 18 ივლისს კი დამატებით 625 ლარი გადაურიცხა. 

2018 წელს, საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ზეზვა ჩანქსელიანმა ხელისუფლების მიერ ღიად 

მხარდაჭერილი საპრეზიდენტო კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ 1,000 

ლარის შემოწირულება გაიღო.  

ზეზვა ჩანქსელიანი ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილის, მურად ჩანქსელიანის შვილია. 

მურად ჩანქსელიანის დეკლარაციის მიხედვით, ზეზვა ჩანქსელიანი მასთან ერთად ფლობს 

ქონებას. 

ზეზვა ჩანქსელიანის სახელზეა გაფორმებული რამდენიმე კომპანია. მათი დეტალური 

შემოწმების შედეგად ყურადღებას იპყრობს შპს „მშენებელი 2006“. კომპანია საქმიანობას ამ-

ბროლაურში ეწევა და დაკავებულია სამშენებლო სამუშაოებით. კვლევის პროცესში გამოვ-

ლინდა, რომ 2015 წლისთვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი მაქსიმალურად ითვისებდა 

https://monitoring.sao.ge/ka/donations?p%5B%5D=873&af=&at=&from=&to=&l=0&n=&i=&ncformfield=&__ncforminfo=Xl0SMyOQXKsnmL1RY1BYG8ESy7MEj7nYXpd3B6E8orK2A2j39MdmLA7vKHxxXNqraMOZ8uzSGmXQ9rWD-TnJSpMr7M0IL1alFnNvgTHnB5cFgonYHAhz0zKwWNY5k7-PU3F34rOCPNzVdMSo6cJ5yu9UaXh1wE_blvNvfaL6j-Y%3D
https://transparency.ge/politicaldonations/ge/donations/8863
https://www.transparency.ge/politicaldonations/ge/donations/8863
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/139478
https://www.companyinfo.ge/ka/people/95640
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გამოყოფილ ფინანსებს, თუმცა პროექტების უმეტესობა დაუსრულებელი რჩებოდა. 2014 წლის 

24 აგვისტოს სტიქიის შედეგად განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად, შპს 

„მშენებელი 2006“-მა გამარტივებული შესყიდვით, ტენდერის გარეშე, 980,000 ლარი მიიღო. ამ 

ფაქტთან დაკავშირებით ამბროლაურის საკრებულოს წევრმა ოპოზიციის რიგებიდან, გოჩა 

კერესელიძემ მედიისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა:  

[კომპანიას] მსგავსი საქმიანობის გამოცდილება არ გააჩნდა. უფრო მეტიც, მონა-
წილეობაც კი არ აქვს მიღებული არცერთ სამშენებლო ტენდერში. კომპანიას არ 

გააჩნია საკუთარი ტექნიკა და გაუგებარია, თუ რა ნიშნით შეარჩია ის ამბროლა-
ურის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ამ სამუშაოების შესასრულებლად.  

აღებული პასუხისმგებლობის მიუხედავად, კომპანიამ დაკისრებული ვალდებულებები არ 

შეასრულა და სამუშაოები შუა გზაზე მიატოვა, თუმცა, კვლევის რესპონდენტის თქმით, ამ 

ფაქტზე ადგილობრივ ხელისუფლებას სათანადო რეაგირება არ ჰქონია. კომპანიას არც 

შესაბამისი ჯარიმა დაჰკისრებია. თავის დროზე ამ ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება 

გააკეთა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმაც: 

„„მშენებელი 2006“ შეარჩია და შესაბამისი წინადადებით ამბროლაურის მუნი-
ციპალიტეტის საკრებულოს მიმართა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა. საკითხის 

განხილვის პროცესში კომპანიის წარმომადგენელი ზეზვა ჩანქსელიანი მოწვეულ 

იქნა საკრებულოს სხდომაზე, სადაც ხანგრძლივი კითხვა-პასუხის შემდეგ მან 

კომპანია „მშენებელი 2006“ წარმოაჩინა, როგორც კომპეტენტური და სანდო, 

რომელსაც შესრულებული ჰქონდა არაერთი მსგავსი სამუშაო და ხაზი გაუსვა, რომ 

შესათანხმებელი ხელშეკრულების ერთ-ერთ პირობას წარმოადგენდა შესრულებ-
ულ სამუშაოებზე 3-წლიანი გარანტია, მხოლოდ ამის შემდეგ მიეცა თანხმობა 
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებაზე.“9 

კვლევისას გაირკვა, რომ შპს „მშენებელი 2006“ „ქართული ოცნების“ ცაგერის მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატის, გია გაზდელიანის სახელს უკავშირდება. იგი იკავებდა ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტსაც. 10  2016 წლის არჩევნების წინ, 

გაზდელიანმა კომპანია უსასყიდლოდ გადაუფორმა ალუდა ჩანქსელიანს. დღეს კომპანიის 

მმართველია ალუდას ძმა, ზეზვა ჩანქსელიანი. 

ზეზვა ჩანქსელიანის საკუთრებაში არსებული კომპანიებიდან ასევე აღსანიშნავია შპს 

„კოლხიდმშენი 2011“, რომელსაც მონაწილეობა აქვს მიღებული სახელმწიფო ტენდერებში, 

თუმცა სამი ტენდერიდან მხოლოდ ერთში გაიმარჯვა. ამ შემთხვევაში შემსყიდველი იყო 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, მომსახურების სავარაუდო ღირებულება კი 187,882 ლარს 

შეადგენდა.11  

 
9 ინფო9, 8.07.2016, ხელმისაწვდომია: https://info9.ge/politika/150698-ambrolauris-municipaliteti-nacionalur-

10 საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, ხელმისაწვდომია: 

http://nala.ge/post/242256-lentexis-municipaliteti -  ბოლოს ნანახია 7.04.2022 
11 ტენდერების მონიტორი, ხელმისაწვდომია: https://tendermonitor.ge/ge/organization/17217 ბოლოს 

ნანახია 7.04.2022 

modzraobas-pasukhobs.html? ბოლოს ნანახია 7.04.202 

გარდა ამ კომპანიებისა, წარსულში ზეზვა ჩანქსელიანი იყო „სპორტული კლუბი „დუჩის“ 

მეწილე და ფლობდა 50%-იან წილს. მასთან ერთად კომპანიის 50%-იან წილს ფლობდა დილარ 

ხაბულიანი, რომელიც „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და, ასევე, საქართველოს მეათე 

მოწვევის პარლამენტის წევრია. ჩანქსელიანმა თავის წილზე უარი 2015 წელს განაცხადა. 

https://api.companyinfo.ge/uploads/docs/33872/338728-B12033239.pdf
https://api.companyinfo.ge/uploads/docs/33872/338728-B15158997.pdf
https://api.companyinfo.ge/uploads/docs/33872/338728-B16107869.pdf
https://api.companyinfo.ge/uploads/docs/10081/10081951-B15165514.pdf
https://api.companyinfo.ge/uploads/docs/48153/481530-B15059233.pdf
https://parliament.ge/parliament-members/4581/activity
https://info9.ge/politika/150698-ambrolauris-municipaliteti-nacionalur-modzraobas-pasukhobs.html?
https://info9.ge/politika/150698-ambrolauris-municipaliteti-nacionalur-modzraobas-pasukhobs.html?
http://nala.ge/post/242256-lentexis-municipaliteti%20-
https://tendermonitor.ge/ge/organization/17217
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„კონსერვატიული მოძრაობის“ დამფინანსებლებს შორის აღსანიშნავია ლანჩხუთის ყოფილი 

გამგებელი და ბიზნესმენი გია გოთუაც. ის პარტიის ლანჩხუთის რეგიონული ოფისის 

ხელმძღვანელია. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წყაროს ინფორმაციით, იგი მმართვე-

ლი პარტიის „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარის ირაკლი 

კობახიძის მამის ახლო მეგობარია და რეგიონში დიდი გავლენებით სარგებლობს. მან პარტიას 

ჯამურად 3,750 ლარი შესწირა. მართალია, თანხის ეს ოდენობა დიდი არ არის, თუმცა ამ 

შემთხვევაში ჩვენი ყურადღება მიიპყრო სუბიექტის საქმიანობამ და კავშირებმა სამთავრობო 

სტრუქტურებთან. 

გოთუას ქონების შესწავლისას დადგინდა, რომ მის მფლობელობაშია შპს „ივერია 7“, რომელიც 

აქტიურად იღებს მონაწილეობას სახელმწიფო ტენდერებში. 2012 წლიდან მოყოლებული  

კომპანიას მოგებული აქვს 11,299,642.33 ლარის ღირებულების კონტრაქტები, რომლის 

ფარგლებშიც მისი მომსახურების შემსყიდველებს წარმოადგენდნენ „საქართველოს გაზის 

ტრანსპორტირების კომპანია“, მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, სოციალური მომსახურ-

ების სააგენტო, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებ-

ულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო და სხვ. გარდა ამისა, ხუთი გამარ-

ტივებული შესყიდვის ფარგლებში, კომპანიას დაგროვილი აქვს 403,779,59 ლარის ღირებულ-

ების ხელშეკრულებებიც. მოგებული 77 ტენდერიდან შპს „ივერია 7“ 44 ტენდერში უკონ-ურენ-

ტოდ იყო წარმოდგენილი.12 

„ივერია 7“-ს მონაწილეობა აქვს მიღებული „სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის“ 

ტენდერში და თანამშრომლობდა საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინის-

ტროსთან, რაც მიუთითებს, რომ გოთუას მჭიდრო ურთიერთობები აქვს სამთავრობო სტრუქ-

ტურებთან.  

„კონსერვატიული მოძრაობის“ შემომწირველებს შორისაა ნიკა ქომეთიანიც, რომელმაც 

პარტიას 7-ჯერ შესწირა 625 ლარი (ჯამში 4,375 ლ). ნიკა ქომეთიანს პოლიტიკური წარსული 

აქვს. 2020-21 წლებში ჯერ ცაგერის საოლქო, შემდეგ კი საუბნო კომისიის წევრი იყო პარტია 

„ქართული ოცნების“ სახელით. 2018 წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქ-

ცია „ერთობის“ თავმჯდომარის პოსტს იკავებდა, რაზეც მისი ქონებრივი დეკლარაცია მიუ-

თითებს.  

 

3. „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ რეგიონული 
ოფისები და საზოგადოების წინააღმდეგობა 

 

3.1. „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ რეგიონული ოფისები და მათი 
ხელმძღვანელები 

ამ ქვეთავში წარმოდგენილია ინფორმაცია „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ რეგი-

ონული ოფისების და მათი ხელმძღვანელების შესახებ. ცალკე აღნიშვნას იმსახურებს პარტიის 

ოფისების ადგილმდებარეობაც. მათი ნაწილი რეგიონული ქალაქების ცენტრალურ ნაწილში 

მდებარეობს. ის ფართები კი, რომელსაც „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფო“ საოფისედ 

ქირაობს, ცალკეულ შემთხვევებში „ქართულ ოცნებასთან“ დაახლოებულ პირებს ეკუთვნით.  

პარტიული ოფისების გახსნა „კონსერვატიულმა მოძრაობამ“ 2021 წლის დეკემბერში სამეგ-

რელოდან დაიწყო. პარტიამ ბოლო ოფისი ყაზბეგში 2022 წლის 9 აპრილს გახსნა.13 

 
12 ტენდერების მონიტორი, ხელმისაწვდომია:  https://tendermonitor.ge/ge/organization/30239?page=1 

ბოლოს ნანახია: 11.04.2022 
13 2022 წლის სექტემბრის მდგომარეობით.  

https://transparency.ge/politicaldonations/ge/donations/12533
https://api.companyinfo.ge/uploads/docs/79768/797688-B20096315.pdf
https://tendermonitor.ge/ge/organization/30239
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=302126&lang=ge
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=234911&lang=ge
https://cesko.ge/static/res/docs/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/113577?title=%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90%20%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%2023.09.2018.pdf
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/pfbid0E3dHu9gb1tTBskX7wUMsEGKXW7NSixKfRxzmB5RzQ51KB2W8v2GcuHXDMqFhShPfl
https://tendermonitor.ge/ge/organization/30239?page=1
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ძირითადად, ოფისის ხელმძღვანელთა ვინაობა საზოგადოებას არაფერს ეუბნება. გადამოწ-

მების შედეგადაც აღმოჩნდა, რომ მათ დიდ ნაწილს არ აქვს რაიმე სახის პოლიტიკური წარ-

სული, თუმცა არიან გამონაკლისებიც.  

„კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ პირველი ოფისი 2021 წლის 27 დეკემბერს ზუგ-

დიდში გაიხსნა. ოფისის ხელმძღვანელი გია გულუაა, მან პარტიას, როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, თანხა 8-ჯერ შესწირა. ზუგდიდის შემდგომ ოფისი გაიხსნა ხობში, რომელსაც 

როსტომ კილასონია ხელმძღვანელობს. როსტომ კილასონია 2013 წელს ხობის გამგებლის 

მოვალეობის შემსრულებელი იყო, თუმცა 2013 წლის ოქტომბერში „ქართული ოცნების“ 

კოალიცია დატოვა და ნინო ბურჯანაძის ბლოკში გადავიდა. ამის მთავარი მიზეზი, მისი 

განცხადებით, იყო „ქართული ოცნების“ კოჰაბიტაცია ნაციონალური მოძრაობასთან.    

მარტვილში, „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ოფისის ხელმძღვანელად დაინიშნა 

ოთარ დანელია, წალენჯიხაში კი გიორგი ნაჭყებია. აბაშის ოფისის ხელმძღვანელია  ზურაბ 

ცომაია. 

პარტიის მორიგი გაფართოება ბორჯომსა და ახალციხეში ოფისების გახსნით გაგრძელდა. 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ოფისი წმინდა ნინოს N1-ში მდებარეობს და მას შორენა კობიძე 

ხელმძღვანელობს. შორენა კობიძე „ალტ-ინფოს“ გადაცემების ხშირი სტუმარია. „კონსერვა-

ტიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ახალციხის ოფისი კეცხოველის N1-ში მდებარეობს და მისი 

ხელმძღვანელები სიმონ ეღიაშვილი და აკაკი ჯელია არიან. 14  როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

სიმონ ეღიაშვილმა პარტიას 8-ჯერ, ჯამურად 6,000 ლარი შესწირა.  

შემდგომ ეტაპზე, პარტიამ ოფისები გახსნა საჩხერეში, ჭიათურასა და ზესტაფონში. საჩხერის 

ოფისის ხელმძღვანელია ლაშა გომართელი. ჭიათურაში „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-

ინფოს“ ოფისის ხელმძღვანელებად გიორგი ლობჟანიძე და ზაურ მოდებაძე დაინიშნნენ. რაც 

შეეხება ზესტაფონის ოფისს, მას დავით ჭუმბურიძე და ბესიკ ლეონიძე უხელმძღვანელებენ.  

მესტიის ცენტრში, თამარ მეფის ქუჩა N16-ში მდებარე შენობა, სადაც „კონსერვატიული 

მოძრაობის“ რაიონული ორგანიზაცია განთავსდა, იური (ხუტა) რატიანს ეკუთვნის. იგი 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მესტიის ადმინისტრაციული ერთეულის დემოკრატიული 

მართვის განვითარების ფონდის ყოფილი გენერალური დირექტორია. 2018-2019 წლებში იური 

რატიანი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ფრაქცია „ბაქრაძე, უგულავა - ევროპული 

საქართველოს“ თავმჯდომარის მოადგილე იყო. ის კენჭს 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებშიც 

იყრიდა, ამავე პარტიის სიის მეოთხე ნომრად, მაგრამ საკრებულოს წევრი ვერ გახდა. 

აღსანიშნავია, რომ ამავე შენობაშია მესტიის საოლქო-საარჩევნო კომისიაც.  

საქართველოს სხვა რეგიონებში გახსნილი ოფისების ხელმძღვანელებისგან განსხვავებით, 

რომელთა ვინაობაც არაფერს მიგვანიშნებს, მესტიაში პრორუსული პარტიის რაიონული 

ორგანიზაციის თავმჯდომარეა გიორგი რატიანი, რომელიც 2017 წლიდან საქართველოს 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (სუს-ი) კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის სამეგ-

რელო-ზემო სვანეთის თანამშრომელი იყო და მესტიის მუნიციპალიტეტს კურირებდა. 

ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, 2021 წლის სექტემბრიდან რატიანი სუს-ის თანამ-

შრომელი აღარ არის. ის საინიციატივო ჯგუფმა 2021 წლის 2 ოქტომბრის ადგილობრივ არ-

 
14 შოთა მარტინენკოს ფეისბუქგვერდი, 2022 წლის 13 თებერვლით დათარიღებული პოსტი, 

ხელმისაწვდომია https://www.facebook.com/100074583109872/videos/4767769213260158/ ბოლოს ნანახია 

18/03/2022 

https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0/
https://old.newposts.ge/?newsid=20470-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90
https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A/
https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AF%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%A7%E1%83%94/
https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98-4/
https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98-4/
https://lot.ge/video/e9e27180d95fb/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%95-%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%90
https://monitoring.sao.ge/ka/donations
https://taonews.ge/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D/
https://www.companyinfo.ge/ka/people/25743
http://nala.ge/post/242300-mestiis-municipaliteti-
http://nala.ge/post/242300-mestiis-municipaliteti-
https://cesko.ge/ge/archevnebi/2021/munitsipalitetis-organota-2021-tslis-archevnebi/saarchevno-subieqtebi/singleview/9125583-2-oqtombris-archevnebisatvis-registrirebuli-partiuli-siebi
https://www.facebook.com/100074583109872/videos/4767769213260158/
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ჩევნებში მესტიის მერობის კანდიდატად წარადგინა. არსებობს ვარაუდი, რომ რატიანმა 

მესტიის მერობაზე კენჭი სუს-ის დავალებით იყარა - გიორგი გახარიას და ანა დოლიძის პარტი-

ებიდან წარდგენილი მერობის კანდიდატებისთვის ხმების გარკვეული რაოდენობის წასარ-

თმევად. გიორგი რატიანი ამ ინფორმაციას უარყოფდა. არჩევნები პირველივე ტურში სახელის-

უფლებო პარტიის კანდიდატმა მოიგო 64.34 %-ით. გიორგი რატიანმა  ხმების 9.01% (412 ხმა) 

მიიღო. 

რატიანის მსგავსად, დმანისის ოფისის ხელმძღვანელი, გიორგი არღვლიანიც ე.წ. ძალოვანი 

უწყებების ყოფილი თანამშრომელია. 2013 წელს ის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამი-

ნისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს მესტიის რაიონული 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე იყო. 15  წარსულში პოლიტიკურ საქმიანობასთან იყო 

დაკავშირებული დუშეთის რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი, მარინე ლაფანაშვილი, რომ-

ელიც 2020 წელს „პატრიოტთა ალიანსის“ პარტიული სიით იყრიდა კენჭს.16  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ლანჩხუთში „კონსერვატიული მოძრაობის“ ოფისის ხელმძღვან-

ელად ლანჩხუთის ყოფილი გამგებელი და ბიზნესმენი გია გოთუა დაინიშნა. „კონსერ-

ვატიული მოძრაობის“ ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელად დანიშვნის შემდეგ გია 

გოთუას კომპანიამ 144,000 ლარის შესყიდვა მიიღო სხვადასხვა საჯარო უწყებებიდან. 

თელავში „კონსერვატიულმა მოძრაობამ/ალტ-ინფომ“ ოფისი ქალაქის ცენტრში, მერიის 

შენობისა და გუბერნატორის ადმინისტრაციის მიმდებარედ გახსნა. თელავში „კონსერვატი-

ულმა მოძრაობის“ ოფისის თავმჯდომარედ დაინიშნნენ ილია მეგრელიშვილი და გია 

კარჭაული. ეს უკანასკნელი პარტია „ეროვნული ფორუმის“ ყოფილი წევრია. დემოკრატიის 

კვლევის ინსტიტუტის რესპონდენტის ცნობით, ილია მეგრელიშვილი იურიდიულ დახმარ-

ებას უწევდა 5 ივლისს ჩადენილი ძალადობისთვის ბრალდებულ პირებს. 

პარტიის ოფისი ახმეტაშიც ქალაქის ცენტრში, მერიის წინ განთავსდა. შენობა, სადაც ფართი 

იქირავეს, „ქართული ოცნების“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, საფინანსო-

საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის კახა მამულაშვილის ოჯახს ეკუთვნის. თუმცა, როგორც 

ის აცხადებს, „კონსერვატიულ მოძრაობასთან“ არანაირი კავშირი აქვს და მათ მხოლოდ ფართი 

მიაქირავა.  

წყალტუბოს ოფისის ფართი, რომელშიც „კონსერვატიული მოძრაობა“ განთავსდა, წყალტუბოს 

საკრებულოს „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატის ავთანდილ მხეიძის შვილის 

რევაზ მხეიძის საკუთრებაშია. ავთანდილ მხეიძე საკრებულოს დეპუტატი 2021 წლის 2 

ოქტომბრის არჩევნების შედეგად გახდა. მან წყალტუბოს N2 სამაჟორიტარო ოლქში 51%-იანი 

მხარდაჭერით პირველივე ტურში გაიმარჯვა. ამ ფართის თანამესაკუთრედ, საჯარო რეესტრის 

ამონაწერის მიხედვით, რუსეთის მოქალაქე აკაკი ლორთქიფანიძეცაა. ამის გარდა, ორივე შპს 

„მერკური-2011“-ს თანამესაკუთრეა. საინტერესოა, რომ მმართველი პარტიის ოჯახის წევრმა 

საკუთრება კონკურენტ პოლიტიკურ ძალას მიაქირავა, რომელიც 2024 წლის არჩევნებისთვის 

ემზადება.  

ცალკეულ შემთხვევებში, „კონსერვატიული მოძრაობის“ რეგიონული ოფისების ხელ-

მძღვანელები და პარტიის წევრები დასაქმებულნი არიან მუნიციპალიტეტების მერიების სხვა- 
 

15 ხელმისაწვდომია: https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/11062 ბოლოს ნანახია: 18.09.2022  
16 Ivote.ge,  ხელმისაწვდომია: http://www.ivote.ge/chvens-shesakheb/23738-dushethi-partiuli-

sia.html?lang=ka-GE ბოლოს ნანახია: 18.09.2022 

https://mtisambebi.ge/news/policy/item/1372-vin-arian-kandidatebi-da-ratom-undat-mestiis-meroba
https://www.radioatinati.ge/regioni/article/77485-2021-10-03-07-52-47.html
https://www.facebook.com/gia.gotua.1
https://tendermonitor.ge/ge/organization/30239?page=42
https://tvalsazrisi.ge/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C/
https://www.youtube.com/watch?v=UZIYsNgNNfQ
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/11062
http://www.ivote.ge/chvens-shesakheb/23738-dushethi-partiuli-sia.html?lang=ka-GE
http://www.ivote.ge/chvens-shesakheb/23738-dushethi-partiuli-sia.html?lang=ka-GE
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დასხვა სტრუქტურებში. მაგალითად, ხონის ოფისის ხელმძღვანელი გია მანაგაძე, ხონის 

მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი კომუნალური სერვის-ცენტრის თანამშრომელია. აღნიშ-

ნული ინფორმაცია სერვის-ცენტრის დირექტორმა აკაკი გოფოძემ დაგვიდასტურა. 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის რესპონდენტის ინფორმაციით, ადგილობრივ მერიასთან 

იყო დაკავშირებული ჩხოროწყუს რეგიონული ოფისის ხელმძღვანელი ემზარ მიქავაც. იგი 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის, დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და სასაფ-

ლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრში იყო დასაქმებული უსაფრთხოების სპეციალისტის 

პოზიციაზე, თუმცა როგორც ჩხოროწყუს მერმა დავით გოგუამ განაცხადა, მან თანამდებობა 

დატოვა: 

„ემზარ მიქავა მუშაობდა დასუფთავების სამსახურში. მე რამდენადაც ვიცი, 

თვითონ დაწერა განცხადება და საკუთარი სურვილით წავიდა სამსახურიდან. 

განცხადება შემოსულია პირველ აპრილს. საერთოდ არავის ჩავუყენებივარ მე 

საქმის კურსში, არც ემზარ მიქავა მოსულა ჩემთან, არავის ჩემგან ინსტრუქციები 

არ მიუღია“.17  

რესპონდენტის ცნობით, ჩხოროწყუს მერიის სახანძრო სამსახურის თანამშრომელია მანუჩარ 

შენგელიაც, რომელიც ჩხოროწყუში გახსნილი „კონსერვატიული მოძრაობის“ ოფისის წარმო-

მადგენელია.  

პარტიის ახალ წევრებს შორის, რომლებიც რეგიონული ოფისების ხელმძღვანელებად 

დაინიშნნენ, აღსანიშნავია რუსთავის ოფისის ხელმძღვანელი მერაბ გიგანიც, რომლის თაობა-

ზეც ზევით ვისაუბრეთ. გიგანი 2021 წლის 5 ივლისის ძალადობრივ პროცესებში მონაწილე-

ობდა და „სცენიდან“ აკონტროლებდა მიმდინარე მოვლენებს.  

 

3.2. საზოგადოება „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ რეგიონული 
ოფისების წინააღმდეგ 

 

2022 წლის 2 მარტს მესტიაში გაიმართა უკრაინის მხარდასაჭერი აქცია, სადაც გაიჟღერა 

აზრმაც, რომ საქართველოში პრორუსულ პარტიებსა და ტელეკომპანიებს არსებობის 

საშუალება არ უნდა ჰქონდეთ. ამის შემდეგ აქციის მონაწილეებმა „კონსერვატიული მოძ-

რაობის“ ახლად გახსნილ ოფისთან გადაინაცვლეს და ოფისის დაკეტვას მოითხოვდნენ. აქცია 

ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა; ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ადგილობრივი 

მოსახლეობა და პარტიის წარმომადგენლები. საბოლოოდ, ფართის მეპატრონისგან აქციის 

წევრებმა მიიღეს დაპირება, რომ პარტია ოფისს უმოკლეს ვადაში დაცლიდა.  

მესტიამდე მსგავსი დაპირისპირება ადგილობრივ მცხოვრებლებსა და „კონსერვატიული 

პარტიის“ წარმომადგენლებს შორის  ამბროლაურშიც მოხდა 27 თებერვალს. ამბროლაურის 

მცხოვრებლებმა უფრო ფართომასშტაბიანი აქციები დააანონსეს, რომლებიც მათი განცხად-

ებით, მანამდე გაგრძელდება, სანამ პარტია არ დატოვებს რაჭას18.  აჭარის რეგიონში კი, კერძოდ 

ხულოსა და შუახევში, მოსახლეობამ რეგიონში პარტიის ოფისის დაფუძნება გახსნისთანავე 

 
17 რადიო ათინათი, 08.04.2022, ხელმისაწვდომია: https://www.radioatinati.ge/regioni/article/79186-

chkhorotsyus-meri-alt-infos-ofisis-khelmdzghvaneli-aaip-shi-aghar-mushaobs.html ბოლოს ნანახია: 18.09.2022 
18 პუბლიკა, 2022, „„რაც მესტიაში მოხდა, სტიმულია, გავისტუმრებთ აქედანაც“ - პროტესტი „ალტ-

ინფოს" პარტიას რეგიონებში“, ხელმისაწვდომია https://publika.ge/alt-info-

regionebi/?fbclid=IwAR0JA88jydvikXvTCItf2DbVePSmG25gCybWPCvufFdaE-0-uJP-8XUjNaA  

http://khoni.gov.ge/%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
https://www.ifact.ge/alternativa/
https://www.ifact.ge/alternativa/
https://mtavari.tv/news/75959-mestiashi-alt-inpos-partias-opiss-daatovebineben
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/395076/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/395860/?fbclid=IwAR1JFCqvk_e3EMPrVvAflxrgf3pk4lEL24Z7B3Y8q46iseABuMAH-4ForCg
https://www.radioatinati.ge/regioni/article/79186-chkhorotsyus-meri-alt-infos-ofisis-khelmdzghvaneli-aaip-shi-aghar-mushaobs.html
https://www.radioatinati.ge/regioni/article/79186-chkhorotsyus-meri-alt-infos-ofisis-khelmdzghvaneli-aaip-shi-aghar-mushaobs.html
https://publika.ge/alt-info-regionebi/?fbclid=IwAR0JA88jydvikXvTCItf2DbVePSmG25gCybWPCvufFdaE-0-uJP-8XUjNaA
https://publika.ge/alt-info-regionebi/?fbclid=IwAR0JA88jydvikXvTCItf2DbVePSmG25gCybWPCvufFdaE-0-uJP-8XUjNaA
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გააპროტესტა. პროტესტის გამო ოფისები მეორე დღესვე დაიხურა. ამასთან დაკავშირებით 

პარტიის ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე დაიდო განცხადება: 

„რაც შეეხება ხულოს ოფისს, ფართის მეპატრონე საიჯარო ხელშეკრულების 

გაფორმებამდე გახდა ზეწოლის მსხვერპლი ნაც-ლიბერალების  და ვაჰაბიტების 

მიერ მართული ძალებისგან, რის შედეგადაც ხულოს ოფისი დროებით დაი-
ხურა.“19 

ხმაური მოჰყვა ოფისის გახსნას საგარეჯოშიც, სადაც 14 მარტს მოსახლეობამ გააპროტესტა 

პარტიის გაფართოება კახეთის რეგიონში.20 რაზეც პარტიის ერთ-ერთ ლიდერმა კონსტანტინე 

მორგოშიამ განაცხადა, რომ არსებული პროტესტი კარგის მანიშნებელია და მიუთითებს იმაზე, 

რომ პარტია სწორ ნაბიჯებს დგამს: 

„ჩვენ 60-მდე ფილიალი გვაქვს გახსნილი, ამ დღეებში კიდევ ვგეგმავთ. არცერთი 

დღით არ გადაგვიხვევია ჩვენი მიზნიდან და კურსიდან… ეს გვაჩვენებს იმას, 

რომ ე.ი. სწორი მიმართულებით ვვითარდებით, რადგან პროტესტი არსებობს. 

ეს ჩვენ, პირიქით, გვახარებს [პროტესტი], რადგან ე.ი. სწორ ნაბიჯებს ვდგამთ. 

64 რეგიონია და ეს ოთხიც გაიხსნება რამდენიმე დღეში. დამატებით, პირიქით, 

რამდენიმეს ჩავამატებთ კიდეც.“21 

ოფისის გახსნას ადგილობრივებსა და პარტიის წარმომადგენლებს შორის დაპირისპირება 

მოჰყვა ოზურგეთშიც. 2022 წლის 13-14 მარტს ადგილობრივმა მოსახლეობამ გურიის რეგიონში 

პრორუსული ძალის გავრცელება გააპროტესტა. მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 

„კონსერვატიულ მოძრაობას“ ოზურგეთში, შემოქმედის ეპარქიის წევრი, მღვდელი ვახტანგ 

თოხაძე უწყობდა ხელს. ამასთან დაკავშირებით ეპარქიის მიტროპოლიტმა იოსებმა განაცხადა, 

რომ ინფორმაციის დადასტურების შემთხვევაში მამა ვახტანგს მღვდლობა შეუჩერდებოდა. 12 

აპრილს, როდესაც მღვდელმა ვახტანგ თოხაძემ „კონსერვატიული მოძრაობის“ ოზურგეთის 

ოფისი აკურთხა და რუსეთ-უკრაინის ომზე განაცხადა, რომ ომის დროს ქალებზე და ბავშვებზე 

ძალადობა ბუნებრივია, შემოქმედის მიტროპოლიტმა მას მღვდელმსახურება შეუჩერა. 22  

პირველ ეტაპზე ოზურგეთში პარტია ოფისის გახსნას გურიის ქუჩის #17-ში გეგმავდა, რაზეც 

პარტიული სიმბოლიკით ოფისის გარე ფასადის გაფორმება მიანიშნებდა. თუმცა, 

ადგილობრივების წინააღმდეგობის გამო, ფართი გახსნამდე დატოვეს. საჯარო რეესტრის 

ამონაწერის მიხედვით, გურიის ქუჩის #17-ში მდებარე ფართის ერთ-ერთი მესაკუთრე მარიანა 

დოლიძე-კეჭაყმაძეა. ის ილია კეჭაყმაძის მეუღლეა. ეს უკანასკნელი კი კახი კალაძის კომპანია 

„კალა კაპიტალის“ დირექტორის თანამდებობას იკავებს. მოგვიანებით, ოზურგეთში პარტიის 

ოფისი მერიის ბალანსზე მყოფ ფართში განთავსდა, რომელსაც წინასაარჩევნოდ „ქართული 

ოცნება“ ქირაობს. თუმცა, 16 მარტს ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტის გამო პარტია 

 
19 კონსერვატიული მოძრაობის ოფიციალური ფეისბუქგვერდი, 8 მარტით დათარიღებული პოსტი, 

ხელმისაწვდომია https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/132283789324549  
20 რადიო თავისუფლების ფეისბუქგვერდი, 14 მარტი, 2022, 

https://www.facebook.com/radiotavisupleba/posts/10160149601817360  
21 პუბლიკა, 3 მარტი 2022, „რაც მესტიაში მოხდა, სტიმულია, გავისტუმრებთ აქედანაც" - პროტესტი 

„ალტ-ინფოს" პარტიას რეგიონებში“  
22 Publika.ge, 13.04.2022, ხელმისაწვდომია: https://publika.ge/prorusuli-partiis-ofisis-kurtkhevis-shemdeg-

vakhtang-tokhadzes-mghvdelmsakhureba-sheucherda/?fbclid=IwAR2N9DScRDj4JkOpYwYGKOQ 

s38n5VGcZaPa1mvi2arRUi1I2k9qk_GPY7po ბოლოს ნანახია: 14.04.2022 

https://www.google.com/search?q=%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92+%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94&rlz=1C1CHBD_enGE979GE979&sxsrf=APq-WBusrr5wfNaGSMzcPzZtXX3MFC_FJw:1647452434328&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjDh4fJlsv2AhUSQvEDHR0-CHU4ChD8BSgBegQIARAD&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=iXUhNdBMFGhtZM
https://www.google.com/search?q=%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92+%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94&rlz=1C1CHBD_enGE979GE979&sxsrf=APq-WBusrr5wfNaGSMzcPzZtXX3MFC_FJw:1647452434328&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjDh4fJlsv2AhUSQvEDHR0-CHU4ChD8BSgBegQIARAD&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=iXUhNdBMFGhtZM
https://publika.ge/tu-mama-vakhtangi-alt-infos-mkharshi-amoudgeba-mghvdloba-sheucherdeba-shemoqmedis-mitropoliti/?fbclid=IwAR1svbZVqALiUeY9QLnKCAvy-ADu58oxlQgLtXABDj4vBf1-hHeZSywn000
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCgwi%5dsz4S7l3WzxN%5bQZbTBDx2ymlldOchRzjKlLqPIQ
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=101&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCgwi%5dsz4S7l3WzxN%5bQZbTBDx2ymlldOchRzjKlLqPIQ
https://api.companyinfo.ge/uploads/docs/61744/617443-B19129090.pdf
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/posts/132283789324549
https://www.facebook.com/radiotavisupleba/posts/10160149601817360
https://publika.ge/alt-info-regionebi/?fbclid=IwAR3tzNlUjqBkmz4lcHB4kpr4pgWHnXA6lhYSwBEmV6zO5zPoth6JAHyO18A
https://publika.ge/alt-info-regionebi/?fbclid=IwAR3tzNlUjqBkmz4lcHB4kpr4pgWHnXA6lhYSwBEmV6zO5zPoth6JAHyO18A
https://publika.ge/prorusuli-partiis-ofisis-kurtkhevis-shemdeg-vakhtang-tokhadzes-mghvdelmsakhureba-sheucherda/?fbclid=IwAR2N9DScRDj4JkOpYwYGKOQs38n5VGcZaPa1mvi2arRUi1I2k9qk_GPY7po
https://publika.ge/prorusuli-partiis-ofisis-kurtkhevis-shemdeg-vakhtang-tokhadzes-mghvdelmsakhureba-sheucherda/?fbclid=IwAR2N9DScRDj4JkOpYwYGKOQs38n5VGcZaPa1mvi2arRUi1I2k9qk_GPY7po
https://publika.ge/prorusuli-partiis-ofisis-kurtkhevis-shemdeg-vakhtang-tokhadzes-mghvdelmsakhureba-sheucherda/?fbclid=IwAR2N9DScRDj4JkOpYwYGKOQs38n5VGcZaPa1mvi2arRUi1I2k9qk_GPY7po
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 იძულებული გახდა, ოფისი დაეხურა. ამის შემდეგ, 13 აპრილს პარტიამ ოზურგეთში ოფისის 

გახსნა ერთ-ერთი მოქალაქის სახლში სცადა. ადგილობრივ მოსახლეობას, რომელმაც ოფისის 

გახსნა კიდევ ერთხელ გააპროტესტა, სვანეთიდან ჩამოსული პარტიის აქტივისტები 

დაუპირისპირდნენ. მათ შორის იყო ოზურგეთის მერიის ა(ა)იპ-ის თანამშრომელი ბაქარ 

დოლიძე, რომელიც ტრანსპორტის განყოფილების სპეციალისტის პოზიციას იკავებს. ის ასევე 

არის მერის წარმომადგენლის თანაშემწე  დაბლაციხის ადმინისტრაციულ ერთეულში.23 

გურიის შემდგომ საპროტესტო ტალღამ გადაინაცვლა მარნეულშიც, სადაც 14 მარტს 

სამოქალაქო აქტივისტმა, სამირა ბაირამოვამ, თებერვალში მარნეულის ცენტრში გახსნილი 

ოფისის ფასადი უკრაინისა და ევროკავშირის დროშების ფერებად შეღება და განაცხადა, რომ 

„კონსერვატიული მოძრაობა“ წარმოადგენს პრორუსულ ძალას, რომელიც ეთნიკური უმცირ-

ესობების მიმართ შეუწყნარებელია და საფრთხეს უქმნის საქართველოს სახელმწიფოებრი-

ობას.24 

პროტესტი მოჰყვა პარტიის ოფისის გახსნას ქობულეთში. ადგილობრივი ოფისი 2022 წლის 12 

მარტს გაიხსნა. პროტესტის ფონზე ჩაიარა კონსერვატიულმა მოძრაობის ოფისის გახსნამ 20 

მარტს ახალციხეში. „კონსერვატიული მოძრაობის“ წინააღმდეგ აქციები გაიმართა გორშიც, 

სადაც სამოქალაქო აქტივისტებს, რომლებიც ოფისის დახურვას მოითხოვდნენ, პარტიის 

წევრებმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. 25  ხაშურში მოსახლეობამ „კონსერვატიული 

მოძრაობის“ ოფისის გარე ფასადი გააფორმა წარწერით „დედა რუსეთი გეძახით!“26 ოფისის 

გახსნას პროტესტით შეხვდნენ ადგილობრივები ხონშიც, სადაც ერთმანეთს დაუპირისპირდა 

მოსახლეობა და „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ წარმომადგენლები.27  

სხვადასხვა რეგიონში საზოგადოების მხრიდან ამგვარი დაპირისპირების მიუხედავად, 14 

მარტს „კონსერვატიული მოძრაობის“ ერთ-ერთმა ლიდერმა, კონსტანტინე მორგოშიამ 

მედიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ პარტია კიდევ უფრო გაფართოვდება და სწორედ ამ მიზნის 

განსახორციელებლად პარტიის ლიდერები მიდიან რუსეთში, რათა შეხვედრები გამართონ 

რუსეთის პოლიტიკურ წრეებთან, რომლებსაც სურთ,  ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები 

„დალაგდეს“. კონსტანტინე მორგოშიამ მედიისთვის გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, 

რუსეთში გამოჩნდნენ სუბიექტები, რომლებიც მზად არიან, რომ ხელი შეუწყონ 

„კონსერვატიული პარტიის“ გაძლიერებას ფინანსური თვალსაზრისით. მისი განცხადებით, 

„მალე ფინანსურად მყარად იქნებიან, რადგან გამოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, მათ შორის 

რუსეთიდან, რომლებიც მათ მხარს დაუჭერენ.“  

იმის გათვალისწინებით, რომ „კონსერვატიული მოძრაობა“ ახლად შექმნილია, პოლიტიკური 

წარსული არ გააჩნია და ამ ეტაპზე ბუნდოვანი ჩანს მისი სამომავლო პერსპექტივა, ეჭვს იწვევს 

რუსული პოლიტიკური წრეების „კონსერვატიულ მოძრაობასთან“ თანამშრომლობის 

სურვილი. ნიშანდობლივია ისიც, რომ დღეს რუსეთში პოლიტიკური წრე მხოლოდ კრემლის 

სახელისუფლებო პარტიით შემოიფარგლება.  

 
23 ტვ. პირველი, 13.04.2022, ხელმისაწვდომია: https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/ 

1091949694724617 ბოლოს ნანახია: 14.04.2022 
24 რადიო თავისუფლება, 14 მარტი, 2022, მარნეულში „კონსერვატიული მოძრაობის" ოფისი უკრაინის 

დროშის ფერებში შეღებეს, ხელმისაწვდომია 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/31752637.html?fbclid=IwAR1gSyI6Ede4ZkxE1Q-T-veh8VHW5wCStJrShA_ 
j9TKdH5tdnifPcieAbRw  
25 ტვ პირველი, 20.03.2022 ხელმისაწვდომია https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/ 

2001535813390705 ბოლოს ნანახია 18.09.2022 
26 ტვ პირველი, 19.03.2022 ხელმისაწვდომია https://www.facebook.com/tvpirveli/photos/ 

a.396809063811740/2261040940721867/ ბოლოს ნანახია 18.09.2022 
27 ტელეკომპანია მთავარი, 20.03.2022 ხელმისაწვდომია https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/ 

1018791802049893/ ბოლოს ნანახია 18.09.2022  

https://formulanews.ge/News/66610?fbclid=IwAR0CGm1zgYUAAQZzvVSyINs3UpmbRVdc21eb11y1a3Ow5YPCcyP42kPg3ks
http://chokhatauri.ge/%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.html
https://www.facebook.com/watch/?v=659274718623067
https://netgazeti.ge/news/600911/
https://tabula.ge/ge/news/682211-morgoshia-partiis-mteli-delegatsia-uakhloes?fbclid=IwAR1rGVPNFiZdE7kb7X_q3MFgPRBaT7ite1fkFhJLeNiA62kCOOV3zcnVuRE
https://formulanews.ge/News/66554?fbclid=IwAR0awS6-4IugW6M7j_4bJ8AwlbDFPGteXRuh7maYChX1qz6KspJhAluV5VA
https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/1091949694724617
https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/1091949694724617
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31752637.html?fbclid=IwAR1gSyI6Ede4ZkxE1Q-T-veh8VHW5wCStJrShA_j9TKdH5tdnifPcieAbRw
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31752637.html?fbclid=IwAR1gSyI6Ede4ZkxE1Q-T-veh8VHW5wCStJrShA_j9TKdH5tdnifPcieAbRw
https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/2001535813390705
https://www.facebook.com/tvpirveli/videos/2001535813390705
https://www.facebook.com/tvpirveli/photos/a.396809063811740/2261040940721867/
https://www.facebook.com/tvpirveli/photos/a.396809063811740/2261040940721867/
https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/1018791802049893/
https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/1018791802049893/
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4. „კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ შესაძლო 
რუსული კავშირები 

 

ღიად პრორუსული „ალტ-ინფოს“ მიერ „კონსერვატიული მოძრაობის“ დაფუძნების შემდეგ 

გაჩნდა ეჭვი, რომ ორგანიზაცია დაფინანსებას, შესაძლოა, რუსული წყაროებიდან იღებდეს. 

იმის გათვალისწინებით, რომ „ალტ-ინფო“ და მისი პოლიტიკური წარმონაქმნი ღიად უჭერენ 

მხარს რუსეთთან საქართველოს დაახლოებას, შესაძლოა, ეს ეჭვები საფუძვლიანი იყოს. 

ვარაუდს ამყარებს ისიც, რომ პარტიის ლიდერები დიდი ხნის განმავლობაში ასაიდუმლო-

ებდნენ დამფინანსებლების ვინაობას. მათი განცხადებით, პარტია შემოწირულებების ხარჯზე 

ფუნქციონირებდა. შემოწირულებები კი ძირითადად კონსტანტინე მორგოშიასა და მასთან 

დაკავშირებული ბიზნესმენებისგან მოდიოდა, რომელთა ნაწილი უცხოეთში ეწევა საქმიან-

ობას. 

პარტიის დაფინანსების წყაროების შესახებ საზოგადოებრივი ინტერესი გააღრმავა კონ-

სტანტინე მორგოშიას განცხადებამ რუსეთში მოლაპარაკებებზე წასვლისა და ფინანსური 

რესურსის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში მცხოვრები პირებისგან მიღების შესახებ. 28  მორგოშიას 

განცხადებას წინ უსწრებდა პარტიის ერთ-ერთი სახისა და ლიდერის, ზურაბ მახარაძის 

ინტერვიუ, რომ „საქართველოდან საქმეზე მიდის და ლაივებში ვეღარ იქნება“.29  

რუსეთთან კავშირების შესახებ არსებული ეჭვები გააღრმავა „ფლანგვის დეტექტორის“ 

განცხადებამ, რომ „კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ოფიციალური ვებგვერდის ჰოს-

ტინგი რუსეთში მდებარეობს. ჰოსტის ლოკაციის მიხედვით, პარტიის საიტზე განთავსებული 

მონაცემები მოსკოვში, წითელ მოედანთან ახლოს ინახება. 

თავად მორგოშია რუსულ დაფინანსებასთან დაკავშირებით ინფორმაციას უარყოფს. დემოკ-

რატიის კვლევის ინსტიტუტის მკვლევართან ინტერვიუს დროს მან განაცხადა:  

„რუსეთისგან არ ვიღებთ დაფინანსებას. ამ ქვეყანაში არსებობს უამრავი 

არასამთავრობო, როგორიც თქვენ ხართ, არსებობს უამრავი მედიასაშუალება, 

დამოუკიდებელი ჟურნალისტები, სპეცსამსახურები, რატომ არ იძიებთ, რატომ 

არ მიმართავთ პროკურატურას, სუს-ს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს?“ 

„კონსერვატიული მოძრაობის/ალტ-ინფოს“ ოფიციალურ ფეისბუქგვერდზე განთავსებული 

ინფორმაციის მიხედვით, 2022 წლის იანვარში გაიმართა რუსეთის დუმის დეპუტატებისა და 

„კონსერვატიული მოძრაობის“ ერთობლივი კონფერენცია ქართულ-რუსულ ურთიერთობ-

ებზე. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდა არტიომ ვიქტორის ძე ტუროვი, რომელიც 

სახელმწიფო დუმის დეპუტატი და დსთ-ს საქმეთა, ევრაზიის ინტეგრაციისა და თანამემა-

მულეებთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეა. კონფერენციაში ასევე 

მონაწილეობდა კაზბეკ ტაისაევიც - რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის დეპუტატი და 

დსთ-ს საქმეთა, ევრაზიის ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან ურთიერთობის კომიტეტის 

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.30  

 
28 ტელეკომპანია ფორმულა, 14.03.22, ხელმისაწვდომია:  

https://formulanews.ge/News/66554?fbclid=IwAR3K_Oy0rA_XABUFdUyEWpV8brO5WmYZcE1osWsWr2BvM17igb

OJaMXmJnM ბოლოს ნანახია 7.04.22 
29 მთავარი არხი, 13.03.22, ხელმისაწვდომია: https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/ 

984103585589869 ბოლოს ნანახია 7.04.2022; კვლევის რესპონდენტის ცნობით, ზურა მახარაძე, 

შესაძლოა, ბელარუსში გამგზავრებულიყო სპეციალური მისიით - „ალტ-ინფოს“ სატელევიზიო 

ინფრასტრუქტურის გასამართად და მაუწყებლობის მინსკიდან განსახორციელებლად.  
30 კონსერვატიული მოძრაობა, 21.01.2022, ხელმისაწვდომია: 

https://www.facebook.com/conservative.movement.official/videos/353098136349803, ბოლოს ნანახია 7.04.22 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90---%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1-/31566251.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90---%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1-/31566251.html
https://gmc.org.ge/ka/news/90?fbclid=IwAR2xVgBSAscHS8Ur-2WMyYwIXT5NEh-fVIO8u3SJEbNypzdVT%0bXdTmntTPys&fbclid=IwAR3aLp3uXt5oXx1eCmaXE8h2M-Eh-czSdUDVlQ99M946vvv22Jp5vGaUJsQ
https://conservativemovement.ge/blog/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%91-3/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99112650/
http://duma.gov.ru/duma/persons/99111951/
https://formulanews.ge/News/66554?fbclid=IwAR3K_Oy0rA_XABUFdUyEWpV8brO5WmYZcE1osWsWr2BvM17igbOJaMXmJnM
https://formulanews.ge/News/66554?fbclid=IwAR3K_Oy0rA_XABUFdUyEWpV8brO5WmYZcE1osWsWr2BvM17igbOJaMXmJnM
https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/984103585589869
https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/984103585589869
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/videos/353098136349803
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კაზბეკ ტაისაევი 11 მარტს მოხვდა აშშ-ს მიერ ინდივიდუალურად სანქცირებული პირების 

სიაში.31 სხვადასხვა წყაროს ცნობით, ის „ალტ-ინფოს“ კურატორი და ლობისტია. ის ხშირად 

მართავდა ვიდეოკონფერენციებს ქართველ პოლიტიკოსებთან ერთად, რომელთა შორისაც 

იყვნენ „კონსერვატიული მოძრაობისა“ და პარტია „ევროპელი სოციალისტების“ წევრები.  

რუსულ მედიაზე დაყრდნობით ირკვევა, რომ ტაისაევი და მისი ოჯახის წევრები დიდი 

რაოდენობით უძრავ ქონებას ფლობენ. ქონების ნაწილი მოსკოვში მდებარეობს. ტაისაევის ვაჟი 

2019 წლიდან დასაქმებულია რუსეთის საგარეო სამინისტროში მაღალ თანამდებობაზე. თავად 

ტაისაევი რუსეთის უმაღლეს ხელისუფლებასთან დაახლოებული და მათი ნდობით აღჭურ-

ვილი პირია. ტაისაევის 2020 წლის  ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციის 

მიხედვით, მისმა შემოსავლებმა 5.5 მილიონი რუბლი შეადგინა. სავარაუდოა, რომ ოფიცი-

ალურად დეკლარირებული ქონების გარდა, იგი გაცილებით დიდი კაპიტალის მფლობელია.32    

რაც შეეხება არტიომ ტუროვს, მან აქტიური პოლიტიკური საქმიანობა 2008 წლიდან დაიწყო, 

როდესაც სმოლენსკის რეგიონული დუმის დეპუტატად აირჩიეს. 2015 წლიდან ის რუსეთის 

ფედერაციის ფედერალური ასამბლეის სახელმწიფო დუმის კომიტეტის თავმჯდომარის 

მოადგილის თანამდებობას იკავებს. 33  ტუროვმა ძალიან ახალგაზრდამ მიაღწია წარმატებას 

რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოების საქმეში. კვლევის ინფორმატორის ცნობით, იგი 

ბიზნესსაქმიანობასაც ეწევა და არაოფიციალურად ფლობს დიდი რაოდენობით ქონებას. 2020 

წლის დეკლარაციის მიხედვით ტუროვი 5.6 მილიონი რუბლის მფლობელია. 34  საქარ-

თველოსთან დაკავშირებული საკითხები მისი ინტერესის სფეროა. 2022 წლის 30 მარტს ე.წ. 

სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტმა, ანატოლი ბიბილოვმა განაცხადა, რომ ე.წ. სამხრეთ ოსეთი 

სამართლებრივ ნაბიჯებს გადადგამს რუსეთთან შესაერთებლად. არტემ ტუროვი ამ 

შემოთავაზებას მიესალმა: 

„ეს გადაწყვეტილება იძლევა თვითგამორკვევის უფლებას, უნარს, განვსაზ-
ღვროთ როგორც ჩვენი მომავალი, ასევე, განვითარების ვექტორი. ჩვენთვის კი ეს 

არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რადგან 2008 წელს რუსეთმა ღიად 

დაუწყო წინააღმდეგობის გაწევა დასავლეთის ერთიან ზეწოლას. რა თქმა უნდა, 

ეს ისტორიული მოვლენაა. ვფიქრობ, რომ, როგორც რუსი, ასევე ოსი ხალხები, 

მხარს დაუჭერენ ამ გადაწყვეტილებას“.35 

კვლევის  ინფორმატორის განცხადებით, ტუროვსა და ტაისაევს ახლო კავშირები აქვთ „კონ-

სერვატიულ მოძრაობა/ალტ-ინფოსთან“ და ჩართულები არიან მათ დაფინანსებაში.  

 
 

31 აშშ-ს ხაზინის სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაცია, ხელმისაწვდომია: 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220311, ბოლოს ნანახია 07.04.22  
32 Yugopolis, 18.02.2022, ხელმისაწვდომია: https://www.yugopolis.ru/news/russkaya-sluzhba-bi-bi-si-nashla-u-

deputata-gosdumy-dopustivshego-otkaz-rossiyan-ot-chasti-dohodov-radi-donbassa-imushestvo-bolee-chem-na-

100-millionov-rublej-146440 ბოლოს ნანახია 7.04.2022 
33 Единая Россия, ხელმისაწვდომია: https://er.ru/person/65c40e41-84e2-4ff5-a2fb-b0dd56f3df45 ბოლოს 

ნანახია 7.04.2022 
34 Ruper.org, ხელმისაწვდომია: https://rupep.org/ru/person/5878 ბოლოს ნანახია 7.04.2022 
35 Pia.ge, 31.03.2022, ხელმისაწვდომია: https://pia.ge/news/konfliktebi/rusetisa-da-samkhret-osetis-

mosakhleoba-mkhars-dauchers-respublikis-rusettan-sheertebis-gadatskvetilebas-artem-turovi ბოლოს ნანახია 

7.04.2022 

https://news.ge/2022/03/12/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A2-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1-%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%96/
https://www.facebook.com/conservative.movement.official/videos/353098136349803
https://www.yugopolis.ru/news/russkaya-sluzhba-bi-bi-si-nashla-u-deputata-gosdumy-dopustivshego-otkaz-rossiyan-ot-chasti-dohodov-radi-donbassa-imushestvo-bolee-chem-na-100-millionov-rublej-146440
https://www.yugopolis.ru/news/russkaya-sluzhba-bi-bi-si-nashla-u-deputata-gosdumy-dopustivshego-otkaz-rossiyan-ot-chasti-dohodov-radi-donbassa-imushestvo-bolee-chem-na-100-millionov-rublej-146440
https://www.yugopolis.ru/news/russkaya-sluzhba-bi-bi-si-nashla-u-deputata-gosdumy-dopustivshego-otkaz-rossiyan-ot-chasti-dohodov-radi-donbassa-imushestvo-bolee-chem-na-100-millionov-rublej-146440
https://er.ru/person/65c40e41-84e2-4ff5-a2fb-b0dd56f3df45
https://rupep.org/ru/person/5878
https://pia.ge/news/konfliktebi/rusetisa-da-samkhret-osetis-mosakhleoba-mkhars-dauchers-respublikis-rusettan-sheertebis-gadatskvetilebas-artem-turovi
https://pia.ge/news/konfliktebi/rusetisa-da-samkhret-osetis-mosakhleoba-mkhars-dauchers-respublikis-rusettan-sheertebis-gadatskvetilebas-artem-turovi
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დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წყაროს ცნობით, „კონსერვატიულ მოძრაობა/ალტ-

ინფოს“ კავშირები ჰქონდა კიდევ ერთ რუს ჩინოვნიკთან, სერგეი ბესედასთან. წყაროს 

ინფორმაციით, სწორედ მას და მის საქმიანობას უკავშირდება პარტიაში საკადრო ცვლილებ-

ები. საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით, პარტიის თავმჯდომარემ ზურაბ მახარაძემ 

თანამდებობა 2022 წლის მარტში დატოვა და მისი ადგილი დაიკავა პარტიის ყოფილმა 

გენერალურმა მდივანმა, გიორგი ქარდავამ. ამის შემდეგ მედიაში აქტიურად დაიწყო საუბარი 

კონსტანტინე მორგოშიასა და ზურაბ მახარაძეს შორის შესაძლო დაპირისპირებაზე, რაც 

თითქოსდა მახარაძის მიერ რუსეთიდან გადმორიცხული ფულის გაფლანგვასთან იყო 

დაკავშირებული. პარტიის შიგნით განხეთქილება ზურაბ მახარაძეს არ დაუდასტურებია და 

თანამდებობიდან გადადგომა პირად პრობლემებს დაუკავშირა.  

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის რესპონდენტი ამ საკადრო ცვლილებებს 2022 წლის 

მარტში რუსეთში სერგეი ბესედას დაპატიმრებას უკავშირებს, რომელიც რუსეთის ფედე-

რაციის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის (FSB) ოპერატიული ინფორმაციისა და 

საგარეო დაზვერვის სამსახურის უფროსია. ის რუსეთში პრორუსული პარტიების კურატორად 

ითვლებოდა და საქართველოსა და უკრაინაში რუსული იდეოლოგიის პარტიებთან თანამ-

შრომლობდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ბესედასა და მის მოადგილეს ბრალად ედებათ 

დაზვერვისთვის გამოყოფილი სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვა და არასწორი სადაზვერვო–

ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდება.  

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის რესპონდენტის ინფორმაციით, ბესედას დაპატიმრებას  

ემთხვევა საქართველოში „კონსერვატიულ მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ სიტუაციის გაუარესებაც, 

რაც პარტიის შიგნით დაპირისპირებაში და რეგიონული ოფისების გახსნის ტემპის დავარ-

დნაშიც  გამოიხატა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა ვერ შეძლო სხვა, ალტერნატიული 

წყაროებით „კონსერვატიულ მოძრაობა/ალტ-ინფოსა“ და გენერალ ბესედას შორის კავშირების 

გადამოწმება.  

https://www.youtube.com/watch?v=FVCgvhhzn7A
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დანართი #1  
 

„კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფოს“ ოფისები 

1. თბილისი - სააკაძის ქუჩა, მე-2 გასასვლელი, 11ა 

2. ზუგდიდი - გამსახურდიას ქუჩა # 32. ხელმძღვანელი: გია გულუა 

3. ხობი - გამსახურდიას ქუჩა #2. ხელმძღვანელი: როსტომ კილასონია 

4. აბაშა - თავისუფლების ქუჩა #75. ხელმძღვანელი: ზურაბ ცომაია 

5. წალენჯიხა - გამსახურდიას ქუჩა #2. ხელმძღვანელი: გიორგი ნაჭყებია 

6. მარტვილი - თავისუფლების ქუჩა #12 ა. ხელმძღვანელი: ოთარ დანელია 

7. მესტია - თამარ მეფის ქუჩა #16. ხელმძღვანელი: გიორგი რატიანი 

8. დმანისი- 9 აპრილის ქუჩა #52. ხელმძღვანელი: გიორგი არღვლიანი 

9. რუსთავი - ჟიული შარტავას ქუჩა #21. ხელმძღვანელი: მერაბ გიგანი 

10. თელავი -  გოდერძი გოდერძი ჩოხელის ქუჩა #2. ხელმძღვანელი: ილია მეგრელიშვილი და 

გია კარჭაული 

11. ლაგოდეხი - ქიზიყის ქუჩა #26. ხელმძღვანელი: ვახო ბარბაქაძე 

12. კასპი - ეფრემ მეორეს ქუჩა #6. ხელმძღვანელი: გიგა კარბელაშვილი 

13. ხაშური - გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩა #7. ხელმძღვანელი: გიორგი კიკნაძე და რამაზ ნოზაძე 

14. თეთრიწყარო - მერაბ კოსტავას ქუჩა #1. ხელმძღვანელი: ანტონ თამლიანი და თამაზ 

ბექაური 

15. გარდაბანი - დავით აღმაშენებლის ქუჩა #64. ხელმძღვანელი: გიორგი დადვანი 

16. ბორჯომი - წმ. ნინოს ქუჩა #1. ხელმძღვანელი: შორენა კობიძე  

17. ახალციხე - ნიკო კეცხოველის ქუჩა #1. ხელმძღვანელი: სიმონ ეღიაშვილი და აკაკი ჯელია 

18. ახმეტა - ბახტრიონის ქუჩა #1. ხელმძღვანელი: ჯიმშერ ბუხაჩაური 

19. ყვარელი - ილია ჭავჭავაძის ქუჩა #111. ხელმძღვანელი: გოჩა კეკენაძე 

20. წნორი - დავით აღმაშენებლის ქუჩა #5. გიორგი ხატიაშვილი 

21. საჩხერე - ივანე გომართელის ქუჩა #8. ხელმძღვანელი: ლაშა გომართელი 

22. ჭიათურა - ეგნატე ნინოშვილის ქუჩა #23. ხელმძღვანელი: გიორგი ლობჟანიძე და ზაურ 

მოდებაძე 

23. ზესტაფონი - დავით აღმაშენებლის ქუჩა #27. ხელმძღვანელი: დავით ჭუმბაძე და ბესიკ 

ლეონიძე 

24. სამტრედია - ილია ჭავჭავაძის ქუჩა #28. ხელმძღვანელი: გია ვაშაკიძე  

25. სენაკი - ილია ჭავჭავაძის ქუჩა #95. ხელმძღვანელი: გიორგი ბოკუჩავა  

26. ფოთის - დავით აღმაშენებლის ქუჩა #9. ხელმძღვანელი: დავით დვალიშვილი 

27. ჩხოროწყუ - დავით აღმაშენებლის ქუჩა #14. ხელმძღვანელი: ბექა გაბედავა და ემზარ მიქავა 

28. ბათუმი - ვახტანგ გორგასლის ქუჩა #127. ხელმძღვანელი: გოგი ქადიძე 

29. ქუთაისი - თამარ მეფის ქუჩა #40. ხელმძღვანელი: გიგა სულაკაძე 

30. ვანი - ჯვრის მოედანი, ხელმძღვანელი: გოგი რევაზ ფაშკურიძე 

31. ხონი - თავისუფლების მოედანი #3. ხელმძღვანელი: გია მანაგაძე 

32. წყალტუბო - გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩა #13. ხელმძღვანელი: ზაზა მუსელიანი 

33. ტყიბული - გამსახურდიას ქუჩა #30. ხელმძღვანელი: არსენ ფოფხაძე 

34. ბაღდათი - შოთა რუსთაველის ქუჩა #19. ხელმძღვანელი: მამუკა კვეტენაძე 

35. თერჯოლა - შოთა რუსთაველის ქუჩა #68. ხელმძღვანელი: ზაურ ობოლაძე 

36. დუშეთი - რესტორან არაგვის მიმდებარედ. ხელმძღვანელი: აბო სამხარაძე და მარინე 

ლაფანაშვილი 
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37. ქარელი - ეგნატე ნინოშვილის ქუჩა #2. ხელმძღვანელი: მარიამ მიქაცაძე და ესტატე 

ხოსრუაშვილი 

38. გორი - სტალინის ქუჩა #18. ხელმძღვანელი: გელა მეგრელიშვილი 

39. ახალქალაქი - მესროპ მაშტოცის ქუჩა #31. ხელმძღვანელი: არარატ ქამალიანი 

40. ნინოწმინდა - ტერიანის ქუჩა #1. ხელმძღვანელი: იურიკ მღდესიანი 

41. ლენტეხი - თამარ მეფის ქუჩა #15. ხელმძღვანელი: ალეკო ბენდელიანი და ლაშა 

ლიპარტელიანი 

42. ცაგერი - მერაბ კოსტავას ქუჩა #27. ხელმძღვანელი: ნიკოლოზ ლიპარტელიანი და გიორგი 

კენჭაძე 

43. ონი - კახაბრიძის ქუჩა #17. ხელმძღვანელი: გიორგი ლობჯანიძე 

44. ამბროლაური - ბრატისლავას ქუჩა - რაჭის უჩა #1. ხელმძღვანელი: გოჩა ხურციძე 

45. საგარეჯო - ერეკლე მეორის ქუჩა #74. ხელმძღვანელი: მიხეილ ტიტველაშვილი 

46. გურჯაანი - შოთა რუსთაველის ქუჩა #21. ხელმძღვანელი: ნოდარ ჩაკვეტაძე 

47. დედოფლისწყარო - ჰერეთის ქუჩა #35. ხელმძღვანელი: დემნა კარატიელი 

48. ხარაგაული - სოლომონ მეფის ქუჩა #7. ხელმძღვანელი: გიორგი (გოგი) ლაცაბიძე 

49. თიანეთი - შოთა რუსთაველის ქუჩა #20. ხელმძღვანელი: ლადო არაბული და ზურაბ 

მოკვერაშვილი 

50. მცხეთა -  ანტიოქიის ქუჩა #12. ხელმძღვანელი: თენგიზ ვეშაგური 

51. ლანჩხუთი - თბილისის ქუჩა #1. ხელმძღვანელი: გია გოთუა 

52. ოზურგეთი - ილია ჭავჭავაძის ქუჩა #12. ხელმძღვანელი: მიშა ანდღულაძე 

53. ჩოხატაური - შოთა რუსთაველის ქუჩა #4. ხელმძღვანელი: რომან გოგიბერიძე 

54. ქობულეთი - დავით აღმაშენებლის ქუჩა #152. ხელმძღვანელი: ილია ბენიძე 

55. ქედა - 9 აპრილის ქუჩა #1. ხელმძღვანელი: რომან ბერიძე  

56. ხელვაჩაური - ფრიდონ ხალვაშის გამზირი #350. ხელმძღვანელი: გიორგი შარაბიძე და 

მირზა მახარაძე 

57. ხულო - ჩაიშალა  

58. შუახევი - ჩაიშალა 

59. ადიგენი - შოთა რუსთაველის ქუჩა #10ა. ხელმძღვანელი: ბესიკ ზარიძე და შალვა ზარიძე  

60. მესტია, სოფ. ხაიში. ხელმძღვანელი: ნინო ჭკადუა 

61. ზუგდიდი, სოფ. დარჩელი. ხელმძღვანელი: რენო კუკავა და მათე მარშანია 

62. წალკა - ათენის ქუჩა #55ა. ხელმძღვანელი: გირშელ ბუცხრიკიძე და მიხეილ ბერიძე 

63. ასპინძა -  თამარ მეფის ქუჩა #2. ხელმძღვანელი: ალექსანდრე ნადიბაიძე და ვანო ჩოხელი  

64. ყაზბეგი - ხელმძღვანელი: გოგია ღუდუშაური და გურამ პაპიაშვილი
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დანართი #2  
 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი #000086 
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დანართი #3  
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი #000087 
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