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ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კონცეფცია ემყარება მოსაზრებას, რომ ქვეყანაში
კორუფციის პრევენციისა და კარგი მმართველობის განვითარებისთვის აუცილებელია ყველა
ძირითადი ინსტიტუტის ეფექტიანი მუშაობა. წინამდებარე შეფასების თანახმად, საქართველოს
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის 12 ინტიტუტიდან მხოლოდ სამს აქვს მაღალი ან მაღალთან
მიახლოებული საბოლოო ქულა (სახალხო დამცველს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს და
საარჩევნო ადმინისტრაციას). ასეთი შედეგი მნიშვნელოვან პრობლემებზე მიუთითებს როგორც
კორუფციასთან ბრძოლის, ისე ზოგადად დემოკრატიის მხრივ.

საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა 2020
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ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ინსტიტუტების საერთო ქულები.
პარლამენტისა და სასამართლო სისტემის სისუსტე ამცირებს მათ უნარს, ქმედითი ზედამხედველობა
გაუწიონ მთავრობისა და სამართალდამცავი უწყებების საქმიანობას. პარლამენტისა და
სასამართლოს პრობლემები, თავის მხრივ, დიდწილად გამოწვეულია ძალაუფლების
კონცენტრაციის უკიდურესად მაღალი ხარისხით და მმართველი პარტიის ფაქტობრივად
სრული კონტროლით საჯარო ინსტიტუტების დიდ ნაწილზე. ამგვარი მდგომარეობის ერთ-ერთი
მთავარი მიზეზია პოლიტიკური კონკურენციის სისუსტე, რასაც საფუძვლად უდევს მმართველი
პარტიის პრივილეგირებული წვდომა რესურსებზე, ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა
და სამართალდამცავი უწყებების უუნარობა, ქმედითი რეაგირება მოახდინონ საარჩევნო
დაფინანსების მარეგულირებელი ნორმების დარღვევებზე და ამომრჩეველთა მოსყიდვის
შემთხვევებზე. პოლიტიკურ კონკურენციას ასევე საფრთხეს უქმნის ხელისუფლების მზარდი
ზეწოლა მედიაზე და ბიზნესზე.
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კანონმდებლობა და პრაქტიკა
თითოეული ინსტიტუტის საბოლო ქულა ასახავს როგორც პრაქტიკაში ამ ინსტიტუტის საქმიანობის,
ისე მისი საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს შეფასებას. თუ პრაქტიკასა
და კანონმდებლობას ცალ-ცალკე განვიხილავთ, დავინახავთ, რომ ინსტიტუტების უმეტესობაში
პრაქტიკის საბოლოო ქულა კანონმდებლობის საბოლოო ქულაზე მნიშვნელოვნად დაბალია,
რაც იმაზე მიუთითებს, რომ რეალურად ინსტიტუტების ეფექტიანობა იმაზე დაბალია, ვიდრე მათი
საერთო ქულებიდან ჩანს.

კანონი vs პრაქტიკა
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ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ინსტიტუტების საერთო ქულები კანონმდებლობისა და პრაქტიკის
მიხედვით.

ცვლილებები 2015 წლის შემდეგ
საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის წინა შეფასებები 2011 და 2015
წლებში გამოქვეყნდა. 2015 წლის შეფასებასთან შედარებით, 2020 წელს მნიშვნელოვნად
გაუარესებულია მთავრობის, სასამართლოს, სამართალდამცავი უწყებების საერთო ქულები,
ხოლო მნიშვნელოვანი პროგრესი მხოლოდ სახალხო დამცველის შემთხვევაში აღინიშნება.
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ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა: 2011, 2015, 2020
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ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასებები: 2011, 2015, 2020.

ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ინსტიტუტები: ძირითადი ტენდენციები
დაბალია საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებლობის ხარისხი პრაქტიკაში და
შესაბამისად სუსტია საპარლამენტო ზედამხედველობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე.
პარლამენტი სათანადო ყურადღებას არ უთმობს ქვეყნის ანტიკორუფციული კანონმდებლობის
გაუმჯობესებას და მეტწილად ქმედითი რეაგირების გარეშე რჩება თავად პარლამენტის წევრთა
მიერ ანტიკორუფციული ნორმების დარღვევის შემთხვევები. პარლამენტის საქმიანობის
მარეგულირებელი საკანონმდებო ბაზა მთლიანობაში გამართულია, თუმცა კანონით მინიჭებულ
უფლებამოსილებებს პარლამენტი საკმარისად ეფექტიანად არ იყენებს.
საქართველოს მთავრობა პრაქტიკაში დამოუკიდებელი არ არის მის საქმიანობაზე
არაფორმალური გარე ზეგავლენის გამო. კანონმდებლობა მნიშვნელოვან ნორმებს შეიცავს
მთავრობაში ინტერესთა კონფლიქტისა და კორუფციის პრევენციისთვის, მაგრამ ეს ნორმები
პრაქტიკაში ხშირად არ სრულდება და ასევე გამოუძიებელი რჩება მთავრობაში კორუფციის
შესაძლო შემთხვევები. არასაკმარისია მთავრობის ძალისხმევა
დამოუკიდებელი საჯარო
სამსახურის ჩამოყალიბებისა და საჯარო სამსახურში კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ.
მიუხედავად კანონმდებლობაში მნიშვნელოვანი დადებითი ცვლილებებისა, სასამართლო
ხელისუფლება პრაქტიკაში დამოუკიდებელი არ არის: ადგილი აქვს როგორც გარე აქტორების
არაჯეროვან გავლენას სასამართლოზე, ისე თავად სასამართლოს შიგნით ერთი ჯგუფის (ე.წ.
კლანის) ზემოქმედებას სხვა მოსამართლეებზე. სასამართლო სისტემაში გაუმჭვირვალედ მიიღება
ზოგიერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, მათ შორის მოსამართლეების დანიშვნა. არ არის
უზრუნველყოფილი მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულება კანონის შესაძლო დარღვევების
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(მათ შორის კორუფციის შესაძლო შემთხვევების) გამო. მოსამართლეთა მიერ გამოტანილი
გადაწყვეტილებები ხშირად დაუსაბუთებელია.
საჯარო სამსახურის საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა მნიშვნელოვან ნორმებს შეიცავს საჯარო სამსახურის დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების
და კეთილსინდისიერების უზრუნველსაყოფად. თუმცა, პრაქტიკაში საჯარო სამსახური
დამოუკიდებელი არ არის მის საქმიანობაზე არაჯეროვანი პოლიტიკური გავლენის გამო,
ხოლო გამჭვირვალობა არათანაბრად არის უზრუნველყოფილი საჯარო სამსახურის სისტემაში.
სუსტია საჯარო სამსახურში კორუფციის პრევენციისთვის გამიზნული საკანონმდებლო ნორმების
აღსრულება პრაქტიკაში. პოზიტიური რეფორმების მიუხედავად, კვლავაც არსებობს კორუფციის
მნიშვნელოვანი რისკები სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში.
დამოუკიდებლობის ხარისხი დაბალია სამართალდამცავ უწყებებშიც, რისი მიზეზიც მათ
საქმიანობაზე არაჯეროვანი პარტიული და არაფორმალური გავლენაა. ასევე არ არის
უზრუნველყოფილი სამართალდამცავი უწყებების ანგარიშვალდებულება: მათი თანამშრომლებისა
და თანამდებობის პირების მიერ ჩადენილი შესაძლო დარღვევები და დანაშაულები (მათ
შორის კორუფციის შესაძლო შემთხვევები) ხშირად ქმედითი რეაგირების გარეშე რჩება.
დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხის გამო, სამართალდამცავი უწყებები ვერ ახერხებენ მაღალი
დონის კორუფციის შესაძლო შემთხვევებზე ეფექტიანად რეაგირებას.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გამჭვირვალე ინსტიტუტია, რომელიც აქტიურად მუშაობს
საჯარო რესურსების განკარგვის შემოწმების კუთხით. ამავე დროს, საჯარო უწყებები ხშირად
არ ასრულებენ სამსახურის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს. ასევე, ნაკლებად ეფექტიანია
სამსახურის მიერ განხორციელებული პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების მონიტორინგი,
განსაკუთრებით არჩევნების დროს.
საარჩევნო ადმინისტრაცია მეტწილად კარგად ართმევს თავს არჩევნების ორგანიზებას, თუმცა
არსებობს მნიშვნელოვანი ხარვეზები საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა კვალიფიკაციის
მხრივ, ხოლო საარჩევნო საჩივრები ყოველთვის სათანადოდ არ განიხილება. საარჩევნო
ადმინისტრაციის რიგი გადაწყვეტილებები კითხვებს ბადებს მის დამოუკიდებლობასთან
დაკავშირებით. ბოლო წლებში გამოვლინდა ფავორიტიზმისა და ნეპოტიზმის შესაძლო
შემთხვევები საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შერჩევისას.
სახალხო დამცველის საქმიანობა დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხით
გამოირჩევა. სახალხო დამცველი ეფექტიანად მუშაობს როგორც ადამიანის უფლებათა დარღვევის
შესაძლო შემთხვევებზე რეგირების, ისე რეკომენდაციების მომზადების მხრივ, რომელთა
მიზანი ადამიანის უფლებების დარგში სახელმწიფო პოლიტიკის და საჯარო ინსტიტუტების
საქმიანობის გაუმჯობესებაა. ამავე დროს, პერიოდულად ადგილი აქვს თანამდებობის პირების
აგრესიულ ვერბალურ თავდასხმებს სახალხო დამცველზე, ასევე სახალხო დამცველის მიმართ
მუქარის შემთხვევებს რადიკალური ჯგუფების მხრიდან. საჯარო უწყებები ყოველთვის არ იცავენ
კანონის მოთხოვნებს, რომლებიც მათ სახალხო დამცველთან თანამშრომლობას და მისი
საქმიანობის ხელშეწყობას ავალდებულებენ, ასევე ხშირად არ ასრულებენ სახალხო დამცველის
რეკომენდაციებს.
ქართული კანონმდებლობა უზრუნველყოფს პოლიტიკური პარტიების დაფუძნებისა და
რეგისტრაციის სიმარტივეს, თუმცა პოლიტიკურ კონკურენციაზე უარყოფითად აისახება მართველ
პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის რესურსების მხრივ არსებული დიდი უთანასწორობა.
ხშირად ქმედითი რეაგირების გარეშე რჩება ოპოზიციური პარტიების წევრებისა და აქტივისტების
მიმართ ძალადობის შემთხვევები, ხოლო სამართალდამცავი უწყებები და სასამართლოები
ზოგიერთ შემთხვევაში შერჩევითად იყენებენ კანონს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების
მიმართ. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება დიდწილად გამჭვირვალეა პრაქტიკაში,
თუმცა უზრუნველყოფილი არ არის მმართველი პარტიის ანგარიშვალდებულება - ხშირად
ქმედითი რეაგირების გარეშე რჩება დაფინანსების მარგულირებელი ნორმების დარღვევის
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შესაძლო შემთხვევები. სუსტია პოლიტიკური პარტიების შიდა დემოკრატიული მმართველობის
პროცედურები და პარტიების კავშირი ფართო საზოგადოებასთან.
კანონმდებლობა ხელსაყრელ პირობებს ქმნის მედიის საქმიანობისთვის, თუმცა, პოლიტიკური
გავლენის შედეგად, პრაქტიკაში დაბალია სარედაქციო დამოუკიდებლობის ხარისხი გავლენიანი
მედიის დიდ ნაწილში (მათ შორის, საზოგადოებრივ მაუწყებელში). მართლმსაჯულების და
სამართალდამცავი სისტემები გამოიყენება ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული მედიის
მფლობელების შესაცვლელად ან ასეთ მედიაზე ზეწოლისთვის. ხშირია ჟურნალისტების მიმართ
მუქარის, მათ საქმიანობაში უკანონო ჩარევის თუ ხელშეშლის შემთხვევები, რაზეც ხელისუფლება
კანონით გათვალისწინებულ რეაგირებას არ ახორციელებს. ასევე ხშირია ჟურნალისტური ეთიკის
ნორმების დარღვევის შემთხვევები, ასევე დეზინფორმაციის მიზანმიმართული გავრცელება
სოციალური მედიის საშუალებით - მათ შორის ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ჯგუფების
მიერ. პოლიტიკური გავლენა და პოლარიზაცია ამცირებს მედიის უნარს, მოქალაქეებს სანდო
ინფორმაცია მიაწოდოს მთავრობის საქმიანობისა და პოლიტიკური მოვლენების შესახებ. მედიის
დიდ ნაწილს მნიშვნელოვანი პრობლემები აქვს რესურსებზე (პირველ რიგში დაფინანსებაზე)
გრძელვადიანი და სტაბილური წვდომის მხრივ.
კანონმდებლობა უზრუნველყოფს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დაფუძნების
სიმარტივეს და მათ დამოუკიდებლობას. არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად მუშაობენ
მთავრობის ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად. თუმცა, ხელისუფლება ხშირად სათანადო
ყურადღებას არ უთმობს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ კვლევებსა და
რეკომენდაციებს. მეტიც, ხელისუფლებისა და მმართველი პარტიის წარმომადგენლები ხშირად
მიმართავენ აგრესიულ სიტყვიერ თავდასხმებს სამოქალაქო საზოგადოებაზე. ხელისუფლება
ასევე ორგანიზებას უწევს დეზინფორმაციის კამპანიებს არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლების წინააღმდეგ. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დაფინანსება
საკმარისად დივერსიფიცირებული არ არის და ისინი თითქმის მთლიანად უცხოელი დონორების
მხარდაჭერაზე არიან დამოკიდებულნი.
კანონმდებლობა ხელსაყრელ გარემოს ქმნის საქართველოში ბიზნესის ოპერირებისთვის,
თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, ადგილი აქვს ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე პოლიტიკურად
მოტივირებულ ზეწოლას. არ არის უზრუნველყოფილი კომპანიების ბენეფიციარ მფლობელთა
შესახებ ინფორმაციის საჯაროობა. სუსტია ბიზნესის ჩართულობა ანტიკორუფციულ პოლიტიკაში,
ასევე კავშირი ბიზნესსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის, რაც აფერხებს ერთობლივი
ინიციატივების (მათ შორის ანტიკორუფციული ინიციატივების) განხორციელებას.
არსებული გამოწვევები და აუცილებელი რეფორმები
საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის მთავარი გამოწვევა ამჟამად
დემოკრატიული ურთიერთკონტროლისა და გაწონასწორების მექანიზმების სისუსტეა, რაც
არასაკმარისად კონკურენტული პოლიტიკური გარემოსა და სისტემის ძირითად ინსტიტუტებზე
არაჯეროვანი პარტიული და არაფორმალური გავლენის შედეგია.
ამდენად, უახლოეს წლებში ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის გაძლიერებისკენ მიმართული
ძალისხმევა კონცენტრირებული უნდა იყოს ამ არაჯეროვანი გავლენის აღმოფხვრაზე და
პოლიტიკური კონკურენციის წახალისებაზე, რაც ხელსაყრელ პირობებს შექმნის სისტემის
ძირითადი ინსტიტუტების რეალური დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანი საქმიანობისთვის.
ანგარიშის დასკვნით თავში მოცემულია დეტალური რეკომენდაციები თითოეული ინსტიტუტისთვის.
ამავე დროს, შეიძლება გამოვყოთ ზოგიერთი რეფორმა, რომელიც რაც შეიძლება სწრაფად უნდა
გატარდეს საქართელოს ანტიკორუფციული სისტემის უმთავრესი გამოწვევების დაძლევისა და
ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით:

9

•

ძალაუფლების კონცენტრაციის შემცირებისა და საჯარო ინსტიტუტებზე არაფორმალური
გავლენის აღმოფხვრის მიზნით საჭიროა პოლიტიკური კონკურენციის წახალისება, მათ შორის
საარჩევნო სისტემის რეფორმირების გზით.

•

უნდა გაუმჯობესდეს საჯარო სამსახურში კორუფციისა და ინტერესთა შეუთავსებლობის
პრევენციისთვის გამიზნული სამართლებრივი ნორმების
აღსრულება პრაქტიკაში, რაც
გულისხმობს ამ ნორმების დარღვევების გამოვლენის და მათზე რეაგირების ქმედითი სისტემის
შექმნას.

•

ვინაიდან არსებული სამართალდამცავი სისტემის ფარგლებში ვერ ხერხდება მაღალი
დონის კორუფციის შემთხვევების სათანადოდ გამოძიება, საქართველომ უნდა შექმნას
დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელიც დაცული იქნება მის საქმიანობაში
ნებისმიერი სახის არაჯეროვანი ჩარევისგან. ეს სააგენტო შეიძლება იყოს მრავალფუნქციური
და გამოძიების პარალელურად კორუფციის პრევენციისა და პოლიტიკის დაგეგმვის
ფუნქციებიც შეითავსოს.

•

რეალურად დამოუკიდებელი და პროფესიონალური საჯარო სამსახურის შექმნის მიზნით
ხელისუფლებამ თავი უნდა შეიკავოს საჯარო მოსამსახურეების საქმიანობაში ნებისმიერი
სახის არაჯეროვანი ჩარევისგან და უზრუნველყოს, რომ საჯარო სამსახურში დასაქმება
და დაწინაურება პრაქტიკაშიც მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული პროფესიული
კრიტერიუმების საფუძველზე ხდებოდეს.

•

უნდა აღმოიფხვრას ე.წ. კლანის გავლენა სასამართლო სისტემაში, რაც მისი წევრების
სისტემიდან გათავისუფლებას მოითხოვს.

•

ხელისუფლებამ თავი უნდა შეიკავოს მედიაზე და არასამთავრობო ორგანიზაციებზე
ნებისმიერ სახის ზეწოლისგან, შეწყვიტოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა
დისკრედიტაციის მცდელობები და დეზინფორმაციის კამპანიები არასამთავრობო
ორგანიზაციების წინააღმდეგ.
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შესავალი: ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კვლევის
შესახებ
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კვლევა გულისხმობს ქვეყნის ძირითადი ინსტიტუტების
შეფასებას, რომელთაც ქვეყანაში კეთილსინდისიერი მმართველობის განმტკიცება და კორუფციის
აღკვეთა ევალებათ.
გამართული ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა კორუფციის აღმკვეთი მექანიზმია, რომელიც
ხელს უწყობს ბრძოლას ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების, სამოხელეო დანაშაულისა და
ფულადი სახსრების ყველა სახის უკანონო ხარჯვის წინააღმდეგ. კორუფცია საფრთხეს უქმნის
ეფექტურ მმართველობას, კანონის უზენაესობასა და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას.
ის რესურსების არასწორ გამოყენებასა და თაღლითობას იწვევს, ზიანს აყენებს კერძო სექტორს
და ხელს უშლის ფინანსური ბაზრების ნორმალურ ფუნქციონირებას. მეორეს მხრივ, კორუფციის
წარმოქმნის შესაძლებლობები მცირდება, როდესაც ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის
ინსტიტუტები შესაბამისი ნორმების მიხედვით ფუნქციონირებენ და მათი ანგარიშვალდებულება
უზრუნველყოფილია, რაც ასევე ხელს უწყობს თანაბარი ზრდის, მდგრადი განვითარებისა და
სოციალური ერთიანობის მიზნების მიღწევას. ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის გაძლიერება
ხელს უწყობს მმართველობის გაუმჯობესებას საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში და,
საბოლოო ჯამში, უფრო სამართლიანი საზოგადოების შექმნას.
საქართველოში ამ კვლევის ჩატარება მიზნად ისახავდა ფაქტობრივი მასალის შეგროვებას ქვეყნის
მმართველობის სისტემის მდგომარეობის შესახებ და სხვადასხვა სექტორების წარმატებულობის
შეფასებას სამართლიანი და დემოკრატიული მმართველობის მხარდაჭერის კუთხით. ანალიზი
იმ კონკრეტულ სფეროებს წარმოაჩენს, რომლებიც რეფორმირებას საჭიროებს და საფუძველი
შეიძლება გახდეს შემდგომი ფაქტობრივი კვლევისა და ადვოკატირებისათვის. წინამდებარე
ანალიზი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც საზომი ინსტრუმენტი, რომლითაც დროთა
განმავლობაში მიღწეული წინსვლის შეფასება და სხვადასხვა ინსტიტუტების წარმატებულობის
ერთმანეთთან შედარება მოხდება.
საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კვლევა 12 ინსტიტუტს მოიცავს:
•

პარლამენტი

•

მთავრობა

•

სასამართლო ხელისუფლება

•

საჯარო სამსახური

•

სამართალდამცავი უწყებები

•

საარჩევნო ადმინისტრაცია

•

სახალხო დამცველიმედია

•

სამოქალაქო საზოგადოება

•

პოლიტიკური პარტიები

•

ბიზნესი

•

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

ამ 12 ინსტიტუტიდან თითოეული შეფასებულია სამი განზომილების მიხედვით, რომლებსაც
კორუფციის აღკვეთის მხრივ არსებითი მნიშვნელობა აქვთ. პირველ რიგში, შეფასებულია
ინსტიტუტის შესაძლებლობები მისი რესურსებისა და დამოუკიდებლობის კუთხით, რაც
ნებისმიერი დაწესებულების წარმატებული ფუნქციონირების საფუძველია. ამასთან ერთად,
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შეფასებულია ინსტიტუტის შიდა მართვის ნორმები და პრაქტიკა. აქ აქცენტი კეთდება იმაზე, თუ
რამდენად გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებულია ინსტიტუტი და რამდენად კეთილსინდისიერად
მოქმედებს ის, რასაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს მოცემულ ინსტიტუტში კორუფციის პრევენციის
მხრივ. მესამე განზომილებად განიხილება ის, თუ რამდენად კარგად ასრულებს ინსტიტუტი
თავის როლს ეროვნულ ანტიკორუფციულ სისტემაში, როგორიცაა მთავრობაზე ქმედითი
ზედამხედველობა (საკანონმდებლო ორგანოს შემთხვევაში) ან კორუფციულ დანაშაულებზე
სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელება (სამართალდამცავი უწყებების შემთხვევაში).
ერთად, ეს სამი განზომილება მოიცავს ინსტიტუტის მოქმედების უნარს (შესაძლებლობები), შიდა
ეფექტიანობას (მართვა) და გარე ეფექტიანობას (როლი) კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით.
თითოეული განზომილება საერთო ინდიკატორებით ფასდება. შეფასებულია როგორც
თითოეული ინსტიტუტის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა, ისე მისი ინსტიტუციური
პრაქტიკა, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს დავინახოთ განსხვავება კანონის დებულებებსა და
არსებულ რეალობას შორის. იმისთვის, რომ მხედველობაში იქნეს მიღებული მნიშვნელოვანი
კონტექსტუალური ფაქტორები, შეფასებას თან ახლავს იმ საერთო პოლიტიკური, სოციალური,
ეკონომიკური და კულტურული პირობების მოკლე ანალიზი, რომლებშიც ეს ინსტიტუტები
ფუნქციონირებენ.
განზომილება

ინდიკატორები (კანონი, პრაქტიკა)

შესაძლებლობები

რესურსები
დამოუკიდებლობა

შიდა მართვა

გამჭვირვალობა
ანგარიშვალდებულება
კეთილსინდისიერება

როლი მმართველობის
სისტემაში

ერთი, ორი ან სამი ინდიკატორი რომლებიც ყოველი
ინსტიტუტის შემთხვევაში განსხვავებულია

კვლევის მიზანს თითოული ინსტიტუტის სიღრმისეული შეფასება არ წარმოადგენს. კვლევის
მიზანია, მოიცვას მთლიანი სისტემა და ამ მიზნით ყველა შესაბამისი ინსტიტუტი შეფასებულია
მაჩვენებლების ფართო სპექტრის მიხედვით. კვლევაში ასევე განხილულია სხვადასხვა
ინსტიტუტს შორის არსებული ურთიერთობები, რაც აადვილებს იმის გაგებას, თუ რატომ არის
ზოგიერთი მათგანი სხვებზე უფრო ძლიერი. ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კონცეფცია
გულისხმობს, რომ ერთი ინსტიტუტის სისუსტემ შეიძლება სერიოზული ხარვეზები გამოიწვიოს
მთელ სისტემაში. ინსტიტუტებს შორის არსებული ურთიერთობების გაგება ასევე აადვილებს
პრიორიტეტული სფეროების განსაზღვრას რეფორმისთვის.
მეთოდოლოგია
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასება თვისებრივი კვლევის ინსტრუმენტია, რომელიც
სამაგიდო კვლევის, ინტერვიუებისა და პრაქტიკული ტესტების ერთობლიობას ეფუძნება.
გარე განხილვის საბოლოო პროცესი და ძირითად აქტორებთან თანამშრომლობა
იმის
გარანტიას იძლევა, რომ კვლევის შედეგების აქტუალურობა და სიზუსტე მაქსიმალურად იქნეს
უზრუნველყოფილი მათ გამოქვეყნებამდე.
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შეფასება ხდება მაჩვენებლების ქულების გამოსათვლელი ცხრილების მეშვეობით, რომლებიც
„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ სამდივნომ 2008 წელს, ეროვნული ანტიკორუფციული
სისტემის კვლევის მეთოდოლოგიაში ცვლილებების შეტანისას შეიმუშავა. ამ ცხრილებში
თითოეული მაჩვენებლისათვის მოცემულია ქულის განმსაზღვრელი კითხვა, რასაც თან ერთვის
დამატებითი დამხმარე კითხვები და ქულების მინიჭების კრიტერიუმები. მაგალითად:
ინდიკატორის ქულების გამოსათვლელი ცხრილის ნიმუში: სასამართლო ხელისუფლება
რესურსები (პრაქტიკა)
ქულის
განმსაზღვრელი
კითხვა

რამდენად არის სასამართლო ხელისუფლება უზრუნველყოფილი
პრაქტიკაში წარმატებული საქმიანობისთვის საჭირო ფინანსური
რესურსებით, პერსონალითა და ინფრასტრუქტურით?

დამხმარე
კითხვები

საკმარისია თუ არა სასამართლო ხელისუფლების ბიუჯეტი მისი
მოვალეობების შესასრულებლად? როგორ ნაწილდება სასამართლო
ხელისუფლების ბიუჯეტი? ვინ ანაწილებს მას? გამოეყოფა თუ არა
სასამართლო ხელისუფლებას სახელმწიფოს საერთო ბიუჯეტის
მინიმალური პროცენტული ოდენობა? როგორ განისაზღვრება
ხელფასების ოდენობა პრაქტიკაში (ზემდგომი მოსამართლეების მიერ,
კონსტიტუციით, კანონით)? სათანადოა თუ არა მოსამართლეებისა და
პროკურორების ხელფასების ოდენობა და ხომ არ არის ის იმდენად
დაბალი, რომ კორუფციაში ჩაბმის მძლავრ ეკონომიკურ სტიმულს
იძლეოდეს? შეესაბამება თუ არა მოსამართლეების ხელფასების
ოდენობა ადვოკატების შრომის ანაზღაურებას? ზოგადად, ჰყავთ თუ არა
მოსამართლეებს სათანადო რაოდენობის თანაშემწეები და აქვთ თუ არა
სათანადო რაოდენობის საბიბლიოთეკო რესურსები და თანამედროვე
კომპიუტერული აღჭურვილობა? უზრუნველყოფილია თუ არა
ადამიანური რესურსების სტაბილურობა? აქვთ თუ არა სასამართლოების
თანამშრომლებს მომზადების გავლის შესაძლებლობა? უტარდებათ
თუ არა მოსამართლეებს საკმარისი მომზადება კანონების ცოდნაში
და ისეთ უნარებსა და საკითხებში, როგორებიცაა სასამართლოსა და
საქმეების მართვა, განაჩენების წერა და ინტერესთა შეუთავსებლობა?

მინიმალური
ქულა (0)

სასამართლო ხელისუფლების ამჟამინდელი ფინანსური, ადამიანური
და ინფრასტრუქტურული რესურსები მინიმალურია და სრულიად არ
არის საკმარისი მისი წარმატებული ფუნქციონირებისთვის.

საშუალო ქულა
(50)

სასამართლო ხელისუფლებას გარკვეული რესურსები აქვს, მაგრამ
თავის მოვალეობებს გარკვეულწილად არაეფექტურად ასრულებს
რესურსების საერიოზული ნაკლებობის გამო.

მაქსიმალური
ქულა (100)

სასამართლო ხელისუფლებას სათანადო რესურსები აქვს თავისი
მოვალეობების ეფექტურად შესასრულებლად.

თითოეული ინდიკატორის დამხმარე კითხვები შემუშავებულ იქნა მოწინავე საერთაშორისო
პრაქტიკის, შესაბამისი ინსტიტუტის შეფასების არსებული ინსტრუმენტებისა და თავად
„საერთაშორისო
გამჭვირვალობის“
გამოცდილების
ანალიზის
საფუძველზე.
ასევე
გათვალისწინებულ იქნა საერთაშორისო ექსპერტების მოსაზრებები.
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დამხმარე კითხვებზე პასუხის გასაცემად შეფასება ქვეყნის კანონმდებლობას, მეორად ანგარიშებსა
და კვლევას და შესაბამისი სფეროების ექსპერტებისგან აღებულ ინტერვიუებს ეყრდნობოდა.
მეორადი წყაროები მოიცავდა ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და
ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებს.
ქულების განსაზღვრის სისტემა
მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კვლევა თვისებრივ მეთოდებს
ემყარება, სისტემის შეფასებისას ქულებიც გამოიყენება, რაც მაკროხედვის ჩამოყალიბებას,
ინსტიტუტებს შორის არსებული ურთიერთკავშირის აღქმასა და ანტიკორუფციული სისტემის
სუსტი და ძლიერი მხარეების წარმოჩენას ისახავს მიზნად. ანგარიში იმდენად დიდია, რომ
შესაძლოა, მისი ერთიანად აღქმა რთული აღმოჩნდეს, ხოლო ქულების გამოყენება საშუალებას
იძლევა, რომ მთლიანობაში იქნეს აღქმული თორმეტივე ინსტიტუტი, რომელთაგან თითოეული
12 ან მეტი ინდიკატორის მიხედვით არის შეფასებული. ქულები მკითხველს საშუალებას აძლევს,
რომ ყურადღება მხოლოდ ცალკეულ დეტალებზე კი არ გაამახვილოს, არამედ მთლიანობაშიც
განიხილოს სისტემა.
ქულების მინიჭება 100–ბალიანი სკალით, 25–ქულიანი ინტერვალებით (0, 25, 50, 75, 100)
ხდება. ინდიკატორების ქულები გასაშუალოებულია განზომილების დონეზე. სამი განზომილების
ქულებიც ასევე გასაშუალოებულია, რის შედეგადაც საერთო ქულა მიიღება. ასევე შესაძლებელია,
გამოითვალოს განსხვავება პრაქტიკისა და კანონის ნაწილებს შორის როგორც ცალკეული
მაჩვენებლის, ისე ცალკეული ინსტიტუტის შემთხვევაში. ქულები სხვადასხვა ქვეყნის შედეგების
ერთმანეთთან შესადარებლად ან სხვა რაოდენობრივი შედარებისთის არ გამოდგება, რადგან
სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კვლევის მეთოდოლოგია
გამოიყენება, მონაცემების წყაროები განსხვავდება და არ არსებობს საერთაშორისო სარევიზიო
საბჭო, რომელიც ქულების შედარებითობას უზრუნველყოფდა.
საკონსულტაციო მიდგომა
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კვლევის პროცესი ფართო საკონსულტაციო კომპონენტსაც
შეიცავდა, რაც მიზნად ისახავდა ხელისუფლების, სამოქალაქო საზოგადოების და სხვა შესაბამისი
სექტორების წარმომადგენელი, კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი ძირითადი აქტორების
ჩართვას კვლევის პროცესში. ამ მიდგომას ორი მიზანი ჰქონდა: ფაქტობრივი მასალის შეგროვება
და დაინტერესებული მხარეების ფართო სპექტრის მოზიდვა რეფორმის ინიციატივებისთვის
საჭირო იმპულსის, პოლიტიკური ნებისა და სამოქალაქო მოთხოვნის შესაქმნელად.
საკონსულტაციო მიდგომის ფარგლებში, ანგარიშის თავები შესაბამის ინსტიტუტებს გაეგზავნათ.
იმ შემთხვევებში, როდესაც ამ ინსტიტუტებმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“
მათი მოსაზრებები მიაწოდეს, ისინი შეძლებისდაგვარად აისახა ანგარიშის საბოლოო ვერსიაში.
გარდა ამისა, ანგარიშის საბოლოო ვერსია განხილულ იქნა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა
- საქართველოს“ მიერ საგანგებოდ ამ კვლევისთვის შექმნილი მრჩეველთა ჯგუფის მიერ,
რომელშიც შედიოდნენ:
•

მაია მიქაშავიძე

•

მიხეილ ბენიძე

•

გიორგი მშვენიერაძე

•

გიორგი კლდიაშვილი

ამასთან, მხოლოდ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოა“ პასუხისმგებელი
ანგარიშის საბოლოო შინაარსზე.
ანგარიშში მოცემულია ინფორმაცია შესაბამისი ინსტიტუტების შესახებ 2020 წლის მარტის
მდგომარეობით.

14

ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კონცეფციის წარმოშობა და ისტორია
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კონცეფცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“
მოძრაობის ფარგლებში წარმოიშვა 1990–იან წლებში, როგორც ძირითადი კონცეპტუალური
ინსტრუმენტი იმის დასადგენად, თუ რა არის კორუფციასთან ბრძოლისა და მისი პრევენციის
საუკეთესო გზა. „კეთილსინდისიერებაზე“ (integrity) აქცენტირება გულისხმობდა პოზიტიურ
გზავნილს, რომ კორუფციის დამარცხება რეალურად შესაძლებელია, თუ საჯარო ცხოვრების
ყველა სფეროში კეთილსინდისიერება დამკვიდრდება. ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის
კონცეფცია პირველად „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ მასალების კრებულში გამოჩნდა
1997 წელს და ერთიან ანალიტიკურ უყრიდა თავს იმ აქტორებსა და ინსტიტუტებს, რომლებიც
საკვანძო როლს ასრულებენ კორუფციასთან ბრძოლაში. ეს ანალიტიკური ჩარჩო „ეროვნულ
ანტიკორუფციულ სისტემად“ იქნა მოხსენიებული. კონცეფციის პრაქტიკაში განხორციელების
მიზნით მასალების კრებულში გამოთქმული იყო „ეროვნული ანტიკორუფციული სემინარების“
გამართვის წინადადება.
2000–იანი წლების პირველ ნახევარში „საერთაშორისო გამჭვირვალობამ“ შეიმუშავა
კვლევის საბაზისო მეთოდოლოგია, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ეროვნული
ანტიკორუფციული სისტემების ძირითადი მახასიათებლების ანალიზის საშუალებას იძლეოდა.
2008 წელს ორგანიზაციამ ძირეული ცვლილებები შეიტანა კვლევის მეთოდოლოგიაში და მას
ორი საკვანძო ელემენტი – ქულების მინიჭების სისტემა და კონსულტაციის პროცესი დაუმატა.
ეს უკანასკნელი გულისხმობს მრჩეველთა ჯგუფის შექმნასა და ეროვნული ანტიკორუფციული
სემინარის გამართვას, რომელიც თავდაპირველი კონცეფციის ნაწილიც იყო.
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კვლევა „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ იმ კვლევითი
ინსტრუმენტების კრებულის განუყოფელი ნაწილია, რომლებიც კორუფციის დონის გასაზომად
და ანტიკორუფციული ღონიძიებების შესაფასებლად გამოიყენება. კვლევა საშუალებას იძლევა,
განხორციელდეს მმართველობის ძირითადი ინსტიტუტების სიღრმისეული და კონკრეტულ
ქვეყანაზე ფოკუსირებული შეფასება. კვლევის მთავარი მიზანია, რომ შეიქმნას ფაქტობრივი
მასალების ბაზა ქვეყანაში ადვოკატირების განსახორციელებლად, რომელიც ანტიკორუფციული
მექანიზმებისა და მათი საქმიანობის გაუმჯობესებაზე იქნება ორიენტირებული. ეროვნული
ანტიკორუფციული სისტემის კვლევასთან ერთად, „საერთაშორისო გამჭვირვალობას“ სხვა
ინსტრუმენტებიც აქვს, რომლებიც უფრო კორუფციისა და მისი შედეგების შესახებ გლობალური
რეიტინგების შედგენის (მაგ. „კორუფციის აღქმის ინდექსი“ და „ქრთამის გადამხდელთა
ინდექსი“) ან საზოგადოების მოსაზრებებისა და გამოცდილების („გლობალური კორუფციის
ბარომეტრი“) ასახვის გზით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად.
ამასთან ერთად, ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კვლევა ავსებს მმართველობის
საერთაშორისო კვლევების სფეროში არსებულ ნაპრალს, რადგან ეს კვლევები
ძირითადად ქვეყნების შედარებით რეიტინგებს (მაგ. „გლობალური კეთილსინდისიერების
ინდექსი,“ „ბერტელსმანის ტრანსფორმაციის ინდექსი“), დონორების მიერ დაკვეთილ
კვლევებს (რომლებიც იშვითად ხდება საჯარო) ან ცალკეულ ქვეყნებში განხორციელებულ
კონკრეტული შემთხვევების კვლევებს მოიცავს. ამ ნაპრალის შევსება იმაში გამოიხატება,

რომ მოცემული კვლევა ანტიკორუფციული სისტემის სიღრმისეულ და სისტემურ შეფასებას
გვთავაზობს, რომელიც კონსულტაციებზე დაფუძნებულ და მრავალ დაინტერესებულ
მხარეზე ორიენტირებულ მიდგომას ემყარება. ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის
კვლევას უნიკალურ პროექტად აქცევს იმ გარემოებათა ერთობლიობა, რომ კვლევა
დამოუკიდებელი ადგილობრივი სამოქალაქო–საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მიერ
ტარდება, მოიცავს კონსულტაციებს ქვეყანაში არსებულ ყველა შესაბამის დაინტერესებულ
მხარესთან და ინტეგრირებულია გლობალური პროექტის სტრუქტურაში (რომელიც
ეფექტიან ტექნიკურ დახმარებასა და ხარისხის კონტროლს უზრუნველყოფს).

საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის წინა შეფასებები „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 2011 და 2015 წლებში გამოაქვეყნა.
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ქვეყნის შესახებ: ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის
საფუძვლები
პოლიტიკურ-ინსტიტუციური საფუძვლები
ქულა: 50
რამდენად უწყობენ ხელს ქვეყნის პოლიტიკური
ანტიკორუფციული სისტემის არსებობას?

ინსტიტუტები

ქმედითი

ეროვნული

პოლიტიკური ინსტიტუტების საქმიანობის მხრივ არსებული ხარვეზები მნიშვნელოვანი დაბრკოლებაა
საქართველოში ქმედითი ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ჩამოყალიბებისთვის.
საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საქართველო სამართლებრივი სახელმწიფოა, რომელიც
„ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს.“1
საქართველოს მოქალაქეებს უფლება აქვთ შექმნან პოლიტიკური პარტიები და მონაწილეობა
მიიღონ არჩევნებში.2
პრაქტიკაში, „ფრიდომ ჰაუსის“ თანახმად, საქართველო „ნაწილობრივ თავისუფალი“
ქვეყნების კატეგორიას განეკუთვნება. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ „ოლიგარქიულ აქტორებს“
მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ პოლიტიკაზე, ხოლო პოლიტიკური ინტერესები ხელს უშლიან
კანონის უზენაესობის დამკვიდრებას.3 ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის
არაფორმალური გავლენა ხელისუფლების ინსტიტუტების საქმიანობაზე მნიშვნელოვანი
დაბრკოლებაა საქართველოში დემოკრატიის ფუნქციონირების მხრივ.4 სახელმწიფოს მიტაცებისა
და საჯარო ინსტიტუტებზე არაჯეროვანი გავლენის პრობლემებზეა საუბარი „საერთაშორისო
გამჭვირვალობის“ 2019 წლის „კორუფციის აღქმის ინდექსშიც.“5
ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის შეფასებით,
საქართველოში ბოლო წლებში ჩატარებული არჩევნები მთლიანობაში თავისუფალი და
კონკურენტული იყო, თუმცა არსებობდა მნიშვნელოვანი პრობლემები ადმინისტრაციული
რესურსების ბოროტად გამოყენების, საარჩევნო ადმინისტრაციაში მმართველი პარტიის
დომინირებისა და ამომრჩევლებზე ზეწოლის მხრივ. ადგილი ჰქონდა ძალადობის ცალკეულ
შემთხვევებს, ხოლო მმართველ პარტიას დიდი უპირატესობა ჰქონდა კამპანიის დაფინანსების
თვალსაზრისით.6
„ფრიდომ ჰაუსის“ თანახმად, სასამართლო ხელისუფლება საქართველოს დემოკრატიული
ტრანზიციის „აქილევსის ქუსლად“ რჩება.7 სასამართლო ხელისუფლების პრობლემებს შორის
აღსანიშნავია პოლიტიკური გავლენა სასამართლოს საქმიანობაზე, ასევე გამჭვირვალობისა
და პროფესიონალიზმის ნაკლებობა. კანონით გარანტირებული სამართლიანის სასამარლოს
უფლება ყოველთვის დაცული არ არის პრაქტიკაში.8
1
საქართველოს კონსტიტუცია, 1995 წლის 24 აგვისტო, მე-4 მუხლი.
2
იქვე, მუხლები 24-25.
3
Freedom House, Freedom in the World, Georgia,
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/georgia
4
Freedom House, Nations in Transit 2018, https://www.justice.gov/eoir/page/file/1060116/download
5
Transparency International, CPI 2019: Eastern Europe and Central Asia, 23 January, 2019,
https://www.transparency.org/news/feature/cpi_2019_europe_central_asia
6
OSCE ODIHR, Georgia Parliamentary Election 2016 - Election Observation Mission Final Report, 3
February 2016; OSCE ODIHR, Georgia Local Elections 2017 - Election Observation Mission Final Report, 23
February 2018; OSCE ODIHR, Georgia Presidential Election 2018 - Election Observation Mission Final Report, 28 February 2019.
7
Freedom House, Nations in Transit 2018, https://www.justice.gov/eoir/page/file/1060116/download
8
Freedom House, Freedom in the World, Georgia,
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/georgia
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სოციალურ-პოლიტიკური საფუძვლები
ქულა: 50
რამდენად უწყობს ხელს ქმედითი ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის არსებობას ქვეყანაში
სოციალურ ჯგუფებს შორის, ასევე სოციალურ ჯგუფებსა და პოლიტიკურ სისტემას შორის
ურთიერთობები?
საქართველოში
მნიშვნელოვანი
გამოწვევები
არსებობს
მოქალაქეთა
ინტერესების
რეპრეზენტაციის, ქალების პოლიტიკური წარმომადგენლობისა და უმცირესობების ინტეგრაციის
მხრივ.
პოლიტიკური პარტიების კავშირი საზოგადოებასთან სუსტია. პარტიების წევრობა მოქალაქეებს
შორის გავრცელებული არ არის, ხოლო პარტიებისთვის დამახასიათებელია იერარქიული
სტრუქტურა, სადაც პარტიის ხელმძღვანელი ტოტალურ ძალაუფლებას ფლობს.9 ერთ-ერთი
გამოკითხვის თანახმად, მოქალაქეთა მხოლოდ 10 პროცენტი ენდობა პოლიტიკურ პარტიებს.10
სამოქალაქო საზოგადოების ყველაზე ძლიერ ნაწილს პროფესიონალური არასამთავრობო
ორგანიზაციები წარმოადგენენ, რომლებიც მთავრობის საქმიანობის მონიტორინგით არიან
დაკავებულნი. ბოლო წლებში შეინიშნება სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფების გააქტიურება,
რომლებიც ისეთ საკითხებზე არიან ფოკუსირებულნი, როგორიცაა კორუფციასთან ბრძოლა,
ქალთა უფლებები, გარემოს დაცვა და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია.11 არასამთავრობოების
ორგანიზაციებისთვის გამოწვევად რჩება ფართო საზოგადოებასთან კავშირების განვითარება,
ხოლო მოხალისეობის კულტურა კვლავაც სუსტია, თუმცა არაერთი ორგანიზაცია იყენებს
მოხალისეებს.12 ბოლო წლებში შეინიშნება პროფესიული კავშირების გააქტიურება და
გაძლიერება.13
ქალები არასაკმარისად არიან წარმოდგენილნი პოლიტიკურ სისტემაში. მაგალითად,
პარლამენტის წევრების მხოლოდ 16 პროცენტია ქალი.14 ეთნიკური უმცირესობების მდგომარეობა
უმჯობესდება, განსაკუთრებით ქალაქებში, მაგრამ ისინი კვლავაც მნიშვნელოვან დაბრკოლებებს
აწყდებიან პოლიტიკაში, განათლების სისტემაში და დასაქმების ბაზარზე ინტეგრაციის მხრივ.15
გამოწვევად რჩება დისკრიმინაცია სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის
ნიშნით.16
რწმენის თავისუფლება კონსტიტუციით არის გარანტირებული,17 თუმცა მართლმადიდებელ
ეკლესიას დომინანტი მდგომარეობა აქვს პრაქტიკაში და მნიშვნელოვან დაფინანსებას იღებს
სახელმწიფოსგან.18

9
BTI 2018, 13-14
10
https://caucasusbarometer.org/en/cb2017ge/TRUPPS/
11
Nations in Transit 2018, 6-7
12
CSO Sustainability Index 2018, 96
13
Berteslmann Stiftung, BTI 2018, Georgia Country Report,
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/geo/ity/2018/itr/pse/
14
Georgian Young Lawyers’ Association, Women in Georgian Politics, 2017,
https://gyla.ge/files/news/2008/Women%20in%20Georgian%20Politics.pdf
15
Berteslmann Stiftung, BTI 2018, Georgia Country Report,
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/geo/ity/2018/itr/pse/
16
საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018,
http://ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf
17
საქართველოს კონსტიტუცია, მე-16 მუხლი.
18
Berteslmann Stiftung, BTI 2018, Georgia Country Report,
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/geo/ity/2018/itr/pse/
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სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლები
ქულა: 50
რამდენად უწყობს ხელს ქვეყანაში სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება ქმედითი ეროვნული
ანტიკორუფციული სისტემის არსებობას?
დადებითი დინამიკის მიუხედავად, საქართველოს მნიშვნელოვანი პრობლემები აქვს ეკონომიკური
განვითარების, უმუშევრობის, სიღარიბისა და უთანასწორობის მხრივ.
მსოფლიო ბანკის თანახმად, საქართველო ზედა საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნების
კატეგორიას განეკუთვნება.19 საქართველოს მშპ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საშუალოდ
4.5 პროცენტით იზრდებოდა და 2018 წლის მდგომარეობით სულ მოსახლეზე 4 722 აშშ დოლარი
შეადგინა.20
სიღარიბის მაჩვენებელი წლებია მცირდება, თუმცა, 2018 წლის მონაცემებით, მოსახლეობის
20,1 პროცენტი კვლავაც სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს.21 უმუშევრობის
ოფიციალური მაჩვენებელი 2018 წელს 12,7 პროცენტი იყო,22 თუმცა, 2019 წელს ჩატარებული
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 59 პროცენტი თავს დასაქმებულად
არ თვლის.23
სიღარიბისა და განვითარების მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად განსხვავდება რეგიონების
მიხედვით და სიღარიბე განსაკუთრებით გავრცელებულია სოფლად, რაც უარყოფითად აისახება
ინკლუზიურობასა და სოციალურ მობილობაზე.24 სოფლის მეურნეობაში სამუშაო ძალის 38
პროცენტია დასაქმებული, თუმცა სექტორზე მთლიანი შიდა გამოშვების მხოლოდ 6,9 პროცენტი
მოდის.25
„ადამიანის განვითარების ინდექსის“ 2017 წლის ანგარიშის თანახმად, საქართველოს შედეგი
0.780 იყო, რისი წყალობითაც ქვეყანა მაღალი განვითარების ინდექსის კატეგორიაში მოხვდა.
ამავე დროს, უთანასწორობის მიხედვით კორექტირების შემდეგ ეს მაჩვენებელი 0.682-მდე
იკლებს.26 ჯინი-ს ინდექსში საქართველოს კოეფიციენტი 2017 წელს 37.9 იყო.27

19
The World Bank, World Bank Country and Lending Groups,
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
20
The World Bank, The World Bank in Georgia,
https://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview#1 ; საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური, მთლიანი შიდა პროდუქტი,
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/23/mtliani-shida-produkti-mshp
21
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ცხოვრების დონე,
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/192/tskhovrebis-done
22
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, დასაქმება და უმუშევრობა,
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/38/dasakmeba-da-umushevroba
23
NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2019 წლის აპრილი,
https://caucasusbarometer.org/en/na2019ge/HAVEJOB/
24
Berteslmann Stiftung, BTI 2018, Georgia Country Report,
https://www.bti-project.org/en/reports/country-reports/detail/itc/geo/ity/2018/itr/pse/
25
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, მთლიანი შიდა პროდუქტი,
https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/23/mtliani-shida-produkti-mshp
26
UNDP, Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update, Briefing note for countries on the 2018
Statistical Update, Georgia, http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/GEO.pdf
27
The World Bank, GINI index (World Bank estimate), https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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სოციალურ-კულტურული საფუძვლები
ქულა: 50
რამდენად უწყობენ ხელს საზოგადოებაში გაბატონებული ეთიკის ნორმები და ღირებულებები
ქმედითი ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის არსებობა?
საზოგადოებაში ურთიერთნდობის მაჩვენებელი დაბალია, თუმცა
უმრავლესობა ნეგატიურად აფასებს კორუფციას და თაღლითობას.

მოქალაქეების

დიდი

ქართული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელია ურთიერთნდობის დაბალი დონე: 2017 წლის
კავკასიის ბარომეტრის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა მხოლოდ 7 პროცენტი იზირებს
სრულად მოსაზრებას, რომ ადამიანების უმრავლესობა ნდობას იმსახურებს.28
მსოფლიო ფასეულობათა კვლევის თანახმად, საქართველოში გამოკითხულთა დიდი
უმრავლესობა (87,9 პროცენტი) ფიქრობს, რომ ქრთამის აღება არასოდეს არ არის გამართლებული.
გამოკითხულთა 78 პროცენტი მიიჩნებს, რომ არასოდესაა გამართლებული გადასახადებისთვის
თავის არიდება, ხოლო 67,1 პროცენტი იგივე აზრისაა იმ სახელმწიფო შეღავათების მიღებაზე,
რომლებიც ადამიანს არ ეკუთვნის.29

28
კავსკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, კავკასიის ბარომეტრი 2017 საქართველო,
https://caucasusbarometer.org/en/cb2017ge/GALLTRU/
29
World Values Survey, World Values Survey Wave 6: 2010-2014,
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp
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კორუფციის შესახებ
საჯარო მომსახურების სფეროში მექრთამეობა საქართველოში იშვიათია: 2019 წელს
გამოკითხულთა მხოლო 1 პროცენტი ამბობდა, რომ მათ ან მათი ოჯახის წევრებს ქრთამის
გადახდა მოსთხოვეს საჯარო მომსახურების სანაცვლოდ.30
ამავე დროს, სხვადასხვა კვლევის შედეგები იმაზე მიუთითებს, რომ ქვეყნისთვის გამოწვევად
რჩება კორუფციის სხვა, უფრო კომპლექსურ ფორმებთან გამკლავება. ზემოხსენებული
გამოკითხვის თანახმად, მოქალაქეთა 36 პროცენტი ფიქრობს, რომ თანამდებობის პირების მიერ
თანამდებობის პირადი გამორჩენისთვის გამოყენება საქართველოში გავრცელებული ან ძალიან
გავრცელებულია. გამოკითხულთა 51 პროცენტი მიიჩნევს, რომ კორუფციის შემთხვევების
სათანადოდ გამოძიება არ ხდება, როდესაც საქმე მაღალი თანამდებობის პირებს ან მმართველ
პარტიასთან დაკავშირებულ გავლენიან ადამიანებს ეხება.31
2019 წლის „კორუფციის აღქმის ინდექსში“ საქართველოს 56 ქულა აქვს (მაქსიმალური 100
ქულიდან). ინდექსში საქართველოს ქულა მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა 2012 წლიდან,
ანუ მას შემდეგ, რაც კვლევა დღევანდელი მეთოდოლოგიით ტარდება. „საერთაშორისო
გამჭვირვალობის“ თანახმად, საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაში კორუფციის საფრთხები
სახელმწიფოს მიტაცებას, ძალაუფლების კონცენტრაციას და საკვანძო ინსტიტუტებზე არაჯეროვან
გავლენას უკავშირდება.32

30
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, „კორუფცია საქართველოში მნიშვნელოვან
გამოწვევად რჩება“, 2019 წლის 12 აპრილი,
https://www.transparency.ge/ge/post/korupcia-sakartveloshi-mnishvnelovan-gamocvevad-rcheba
31
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, „კორუფცია საქართველოში მნიშვნელოვან
გამოწვევად რჩება“,
https://www.transparency.ge/ge/post/korupcia-sakartveloshi-mnishvnelovan-gamocvevad-rcheba
32
Transparency International, CPI 2019: Eastern Europe and Central Asia, 23 January 2020,
https://www.transparency.org/news/feature/cpi_2019_europe_central_asia
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ანტიკორუფციული საქმიანობა
საქართველოს ანტიკორუფციული პოლიტიკის ძირითადი მაკოორდინირებელი ინსტიტუტია
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო (შემდგომში
ანტიკორუფციული
საბჭო).
კანონით
განსაზღვრული
სახელმწიფო
ინსტიტუტების
წარმომადგენლებთან
ერთად,
საბჭოს
საქმიანობაში
სამოქალაქო
საზოგადოების
წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ.33
საბჭოს ძირითადი ამოცანაა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგადი პოლიტიკის განსაზღვრა,
საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და მისი განხორციელების სამოქმედო
გეგმის შემუშავება, პერიოდული განახლება და შესრულების მონიტორინგი.34
OECD-ს ანტიკორუფციული ქსელის შეფასებით, ანტიკორუფციული საბჭო, მისი შეზღუდული
მანდატის პირობებში, რომელიც მხოლოდ პოლიტიკის კოორდინირებას ითვალისწინებს, კარგად
ართმევს თავს პოლიტიკის შემუშავებისა და მისი განხორციელების მონიტორინგის ამოცანას,
თუმცა საბჭოს სამდივნო რესურსების ნაკლებობას განიცდის და არასაკმარისად აქტიურია
მისი საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების მხრივ.35 ამასთან, ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ არაერთხელ გამოითქვა მოსაზრება, რომ საბჭოს
ამჟამინდელი მანდატი ვერ პასუხობს არსებულ გამოწვევებს და საჭიროა უფრო ფართო მანდატის
მქონე დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული ინსტიტუტის შექმნა.36
ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის უკანასკნელი ვერსია და 2019-2020 წლებში მისი
განხორციელების სამოქმედო გეგმა საბჭომ 2019 წლის ივლისში მიიღო, ხოლო საქართველოს
მთავრობამ იმავე წლის ოქტომბერში დაამტკიცა.37 სტრატეგია 16 პრიორიტეტულ მიმართულებას
მოიცავს:
1.

ანტიკორუფციული საბჭო და უწყებათაშორისი კოორდინაცია

2.

საჯარო სამსახური

3.

ღიაობა, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და მოქალაქეთა ჩართულობა

4.

განათლება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება

5.

სამართალდამცავი ორგანოები

6.

მართლმსაჯულების სისტემა

7.

საჯარო ფინანსები და სახელმწიფო შესყიდვები

8.

საბაჟო და საგადასახადო სისტემა

9.

კერძო სექტორი

33
კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ, 1997 წლის 17
ოქტომბერი, მუხლი 121.
34
კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ, მუხლი 121.
35
OECD Anti-Corruption Network (ACN), Anti-Corruption Reforms in Georgia - Fourth Round of Monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan, 15 September 2016, http://bit.ly/30krxRv
36
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, „დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული
სამსახური - საქართველო და საერთაშორისო სტანდარტები,“ ივნისი, 2017 წელი, 33-35; საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველო, „ანტიკორუფციული სააგენტოები საერთაშორისო გამოცდილება და
რეფორმის ვარიანტები საქართველოსთვის,” 2014, 20-24.
37
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №484 საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული
სტრატეგიისა და საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების 2019-2020
წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ, 2019 წლის 4 ოქტომბერი.
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10. ჯანდაცვისა და სოციალური სექტორი
11. პოლიტიკური კორუფცია
12. თავდაცვის სექტორი
13. სპორტის სფერო
14. ინფრასტრუქტურული პროექტები
15. მარეგულირებელი ორგანოები
16. მუნიციპალიტეტები
ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმა, რომელიც ამ პრიორიტეტული მიმართულებების მიხედვით
არის შედგენილი, მოიცავს შესაბამის აქტივობებსა და ამოცანებს. თითოეული აქტივობისთვის
განსაზვრულია მისი შესრულების ინდიკატორი, გადამოწმების წყარო, განხორციელებაზე
პასუხისმგებელი უწყება, პარტნიორი უწყება, განხორციელების ვადა, ბიუჯეტი და დაფინანსების
წყარო.38 ანტიკორუფციული საბჭოს სამდივნო პერიოდულად ამზადებს და აქვეყნებს სამოქმედო
გეგმის განხორციელების მონიტორინგისა და შეფასების ანგარიშებს.39
OECD-ს ანტიკორუფციული ქსელის შეფასებით, ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია
„პოლიტიკის განმსაზღვრელი ძლიერი დოკუმენტია, რომელიც მკაფიო მიზნებსა და ამოცანებს,
სასარგებლო პრინციპებსა და კარგად გამოკვეთილ მიმართულებებს შეიცავს.“ ამავე დროს,
ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ სტრატეგიის შემუშავებისას ხელისუფლებას არ ჩაუტარებია კვლევები
საწყისი მდგომარეობის განსაზღვრისა და შემდგომი პროგრესის გაზომვის შესაძლებლობის
შექმნის მიზნით. ამავე დროს, სამოქმედო გეგმის ინდიკატორების ნაწილი მხოლოდ შესაბამისი
აქტივობების განხორციელებას ზომავს და არა ამ აქტივობების გავლენას ქვეყანაში კორუფციის
მხრივ არსებულ მდგომარეობაზე.40

38
იქვე (დანართი).
39
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
შესრულების მონიტორინგი და შეფასება, https://justice.gov.ge/Ministry/Index/288
40
OECD Anti-Corruption Network (ACN), Anti-Corruption Reforms in Georgia - Fourth Round of Monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan, http://bit.ly/30krxRv
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პარლამენტი
პარლამენტი ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო და ანტიკორუფციული
სისტემის ერთ-ერთი ძირითადი აქტორია. პარლამენტს კონსტიტუციითა და სხვა კანონებით
დამოუკიდებლობის მყარი გარანტიები აქვს მინიჭებული, თუმცა, პრაქტიკაში პარლამენტზე
არაფორმალური გარე ზეგავლენის ნიშნები იკვეთება, რაც ამცირებს პარლამენტის
დამოუკიდებლობას და მის უნარს, ზედამხედველობა გაუწიოს მთავრობის საქმიანობას.
პარლამენტის საქმიანობა მეტწილად გამჭვირვალეა, თუმცა ბოლო წლებში პარლამენტი
არასაკმარისად აქტიურია ანტიკორუფციული კანონმდებლობის რეფორმირების კუთხით.
პარლამენტი
საერთო ქულა: 59
განზომილება

ინდიკატორი

კანონი

პრაქტიკა

შესაძლებლობები:
68,7

რესურსები

100

50

დამოუკიდებლობა

100

25

მმართველობა: 70,8

გამჭვირვალობა

75

75

100

50

75

50

ანგარიშვალდებულება
კეთილსინდისიერება
როლი: 37,5

აღმასრულებელი შტოს
ზედამხედველობა

25

კანონმდებლობის რეფორმა

50

კანონის და პრაქტიკის საშუალო ქულები

75

46,4

სტრუქტურა და ორგანიზაცია
საქართველოს პარლამენტი ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოა, რომელიც
ახორციელებს საკანონმდებლო ხელისუფლებას, განსაზღვრავს ქვეყნის საშინაო და საგარეო
პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს, კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში კონტროლს
უწევს მთავრობის საქმიანობას და ახორციელებს სხვა უფლებამოსილებებს.41
პარლამენტი შედგება 150 დეპუტატისგან და წარმოადგენს ერთპალატიან ორგანოს, რომელიც
ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ აირჩევა. პარლამენტის 77 წევრს მთელი ქვეყნის მასშტაბით
პარტიულ–პროპორციული წესით ირჩევენ, 73 წევრს კი - მაჟორიტარულით, ერთმანდატიანი
საარჩევნო ოლქებიდან. კონსტიტუციის ამჟამინდელი რედაქციით, 2024 წლიდან, პარლამენტის
150-ვე წევრი ერთიან მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქში პროპორციული საარჩევნო სისტემის
საფუძველზე აირჩევა.42
41
42

საქართველოს კონსტიტუცია, მიღებული 1995 წლის 24 აგვისტოს, მუხლი 36.
იქვე, მუხლი 37.
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საკანონმდებლო საკითხების წინასწარ მომზადებას, გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის
ხელის შეწყობას, მთავრობისა და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოების
საქმიანობის კონტროლს პარლამენტი უზრუნველყოფს კომიტეტების მეშვეობით.43 ამჟამად
პარლამენტში ფუნცქიონირებს 15 მუდმივმოქმედი კომიტეტი.
პარლამენტის მუშაობის
44
ორგანიზებისთვის შექმნილია პარლამენტის ბიურო.
პარლამენტში იქმნება საპარლამენტო საქმიანობის პოლიტიკური სუბიექტი - ფრაქცია.
ფრაქციის ჩამოყალიბებისთვის საჭიროა მინიმუმ შვიდი წევრისაგან შემდგარი ჯგუფი.45
ფრაქცია გარკვეული უფლებამოსილებებითა და პრივილეგიებით სარგებლობს. ფრაქციას ან
ფრაქციებს, რომლებიც პარლამენტის საერთო შემადგენლობის ნახევარზე მეტს აერთიანებენ,
შეუძლიათ, შექმნან საპარლამენტო უმრავლესობა, ხოლო ფრაქციას ან ფრაქციებს, რომლებიც
საპარლამენტო უმრავლესობის გარეთ მყოფ პარლამენტართა ნახევარზე მეტს აერთიანებენ,
შეუძლიათ, შექმნან საპარლამენტო უმცირესობა. საპარლამენტო უმრავლესობა და უმცირესობა
სხვადასხვა პრივილეგიით სარგებლობენ. ამჟამად პარლამენტში 12 ფრაქცია ფუნქციონირებს.46
გამომდინარე იქიდან, რომ უმრავლესობით გარეთ მყოფი ფრაქციებიდან არცერთი აერთიანებს
უმრავლესობის გარეთ მყოფ პარლამენტართა ნახევარზე მეტს, ამჟამად პარლამენტში არ
არსებობს საპარლამენტო უმცირესობა.

რესურსები (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა საკანონმდებლო ორგანოს მისი მოვალეობების
ეფექტიანად შესრულებისათვის აუცილებელი ფინანსური, ადამიანური და ინფრასტრუქტურული
რესურსებით?
საქართველოს კანონმდებლობა სათანადო დებულებებს შეიცავს პარლამენტისთვის საჭირო
ფინანსური, ადამიანური და მატერიალურ–ტექნიკური რესურსების ხელმისაწვდომობის
უზრუნველსაყოფად. საკანონმდებლო ორგანო საკუთარი ბიუჯეტის შედგენის პროცესს თავად
აკონტროლებს.
კონსტიტუციის მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტში პარლამენტისთვის განკუთვნილი მიმდინარე
სახსრების შემცირება წინა წლის საბიუჯეტო სახსრების ოდენობასთან შედარებით შეიძლება
მხოლოდ პარლამენტის წინასწარი თანხმობით. პარლამენტი თავად იღებს გადაწყვეტილებას
სახელმწიფო ბიუჯეტში პარლამენტისთვის გამოყოფილი სახსრების განაწილების თაობაზე.47
პარლამენტის ბიუჯეტის პროექტის ფორმირება ხდება შესაბამისი კომიტეტების, ფრაქციების,
ხაზინადართა საბჭოს და პარლამენტის აპარატის წინადადებების საფუძველზე. ამ პროექტს
პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგენს საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი.48
პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატებს შესაძლებლობა აქვთ წარმომადგენლები ჰყავდეთ
თავიანთ ოლქებში. ამომრჩევლებთან მუშაობის ორგანიზებისა და ადგილობრივი საკითხების
გადაწყვეტაში პარლამენტის წევრების მონაწილეობის მიზნით, ადგილებზე შექმნილია
43
44
45
46
47
48
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საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მიღებულია 2018 წლის 12 დეკემბერს, მუხლი 27.
იქვე, მუხლი 24.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 41.
საქართველოს პარლამენტი, ფრაქციები, https://bit.ly/2Jihjux
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 66.
საქართველოს პარლამენტი, ბიუჯეტის ფორმირება, http://bit.ly/2kZhPDU

მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრების ბიუროები. აღნიშნული ბიუროები
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებენ ყოველთვიურ დაფინანსებას, ასევე ერთჯერად თანხას
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის.49
პარლამენტის რეგლამენტი დეპუტატისთვის დამხმარე აპარატის არსებობასაც ითვალისწინებს.
პარლამენტის წევრებს შეუძლიათ პირადი თანაშემწეები დაიქირაონ, რაც მათ საქმიანობის
გაუმჯობესებისთვის სასარგებლო დამატებითი რესურსია.50

რესურსები (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად არის საკანონმდებლო ორგანო პრაქტიკაში სათანადოდ უზრუნველყოფილი მისი
მოვალეობების განსახორციელებლად საჭირო რესურსებით?
საკანონმდებლო ორგანო პრაქტიკაში მეტწილად უზრუნველყოფილია საჭირო რესურსებით.
პარლამენტს აქვს მისი საქმიანობისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა
მატერიალური რესურსები. თუმცა, მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს პარლამენტის
აპარატში კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა.
პრაქტიკაში ხორციელდება კანონის მოთხოვნა საკანონდმებლო ორგანოს თანხმობის გარეშე
არ შემცირდეს მისი ბიუჯეტი. პარლამენტის ბიუჯეტი ბოლო 4 წლის განმავლობაში მცირედით
გაიზარდა: 2016 წელს მისი ბიუჯეტი 50 მილიონი, 2019 წელს კი 54.7 მილიონი ლარი იყო.51
პარლამენტის საქმიანობის მთავარ პრობლემას წარმოადგენს პარლამენტის აპარატში
კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა.5253 კომიტეტებს არ ჰყავთ მათი უფლებამოსილების
შესაბამისი საკმარისი კვალიფიციური კადრები.54 კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა ერთ-ერთი
შემაფერხებელი ფაქტორია პარლამენტში საკანონმდებლო და საზედამხედველო საქმიანობის
წარმართვისას. სხვადასხვა დარგში კვალიფიციური კადრების ნაკლებობის გამო საკანონმდებლო
ორგანოს უჭირს შინაარსობრივ დისკუსიაში შესვლა და ოპონირება მთავრობასთან(რომელსაც
ამ მხრივ გაცილებით დიდი რესურსი აქვს).55
ოპოზიციისთვის პრობლემას წარმოადგენს სხვადასხვა კომიტეტში დასაქმებული ადამიანების
მათი საქმიანობისთვის გამოყენება. ოპოზიციური პარტიის დეპუტატის თქმით, კომიტეტის
თანამშრომლები სხვადასხვა ამოცანის შესრულებას მხოლოდ კომიტეტის თავმჯდომარის
ნებართვის შემთხვევაში თანხმდებიან.56
დადებითი მოვლენებიდან აღსანიშნავია 2019 წელს პარლამენტის კვლევითი ცენტრის შექმნა.57

49

დებულება მაჟორიტარული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრის ბიუროს ფუნქციების, ორგანიზებისა და
საქმიანობის წესის და პარლამენტის ბიუჯეტიდან ბიუროსათვის გამოყოფილი თანხის განკარგვის წესის განსაზღვრის
შესახებ, https://bit.ly/2UG52qK
50
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 12.
51
პარლამენტის ვებგვერდი, parliament.ge
52
ინტერვიუ პარლამენტისა და ხაზინადართა საბჭოს წევრ ხათუნა გოგორიშვილთან
53
ინტერვიუ პარლამენტის თავმჯდომარეის პირველ მოადგილესა და ხაზინადართა საბჭოს თავმჯდომარე,
თამარ ჩუგოშვილთან.
54
იქვე.
55
იქვე.
56
ინტერვიუ ხათუნა გოგორიშვილთან.
57
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, “პარლამენტში კვლევითი ცენტრი შეიქმნა, რომელსაც
გიორგი ხელაშვილი უხელმძღვანელებს,” 24 ივლისი, 2019, https://bit.ly/2ZZBWC5
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დამოუკიდებლობა (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფს კანონი საკანონმდებლო ორგანოს დამოუკიდებლობასა გარეშე
აქტორებისაგან?
კანონმდებლობა პარლამენტს გარეშე აქტორებისადმი დაქვემდებარებისაგან თავისუფლებისთვის
მყარ გარანტიებს ანიჭებს. პარლამენტის წევრებს სამართლებრივი დევნის მიმართ იმუნიტეტი
გააჩნიათ. დეპუტატები „თავისუფალი მანდატით“ სარგებლობდნენ და არჩევის შემდეგ მათი
გაწვევა დაშვებული არ არის. საკანონმდებლო ორგანო თავადვე ირჩევს შიდა თანამდებობის
პირებს და განსაზღვრავს საკუთარ დღის წესრიგს.
პარლამენტის
დათხოვნის
შესაძლებლობა
რეგლამენტირებულია
კონსტიტუციით
და
შემოიფარგლება მხოლოდ იმ შემთხვევებით, როდესაც პარლამენტი მთავრობის დამტკიცებას
ვერ ახერხებს.58
პარლამენტის წევრი არის სრულიად საქართველოს წარმომადგენელი, სარგებლობს
თავისუფალი მანდატით და მისი გაწვევა დაუშვებელია. თავისი მოვალეობის შესრულებისას იგი
შეზღუდული არ არის ამომრჩეველთა და მისი წარმდგენი პოლიტიკური პარტიის განაწესებითა
და დავალებებით.59
პარლამენტის წევრის დაკავება ან დაპატიმრება, მისი საცხოვრებელი ან სამუშაო ადგილის,
მანქანის ან პირადი გაჩხრეკა შეიძლება მხოლოდ პარლამენტის წინასწარი თანხმობით.
გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების შემთხვევა, რაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს
პარლამენტს. თუ პარლამენტი 48 საათის განმავლობაში არ მისცემს თანხმობას, პარლამენტის
დაკავებული ან დაპატიმრებული წევრი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს.60
პარლამენტის წევრს უფლება აქვს ჩვენება არ მისცეს იმ ფაქტის გამო, რომელიც მას გაანდეს,
როგორც პარლამენტის წევრს. დაუშვებელია ამ საკითხთან დაკავშირებული წერილობითი
მასალის დაყადაღება ან ამოღება. ეს უფლება პარლამენტის წევრს უნარჩუნდება მისი
უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგაც.61
პარლამენტის წევრს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება თავისი მოვალეობის
შესრულებისას
პარლამენტში
თუ
მის
გარეთ
გამოთქმული
შეხედულებებისათვის.
უზრუნველყოფილია პარლამენტის წევრის უფლებამოსილებათა შეუფერხებელი განხორციელების
პირობები.62 პარლამენტის წევრისთვის კანონით ასევე დაცულია პროფესიული საიდუმლოება.63
პარლამენტის წევრი იღებს საკანონმდებლო აქტით დადგენილ გასამრჯელოს. პარლამენტის
წევრის განცხადების საფუძველზე შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები უზრუნველყოფენ მის
პირად უსაფრთხოებას. პარლამენტის წევრის უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის
დაბრკოლებათა შექმნა ისჯება კანონით.64
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საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 56-58.
იქვე, მუხლი 5.
იქვე, მუხლი 11.
იქვე, მუხლი 39.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 39.
სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი, მიღებული 2004 წლის, 24 ივნისს, მუხლი 11.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 39.

დამოუკიდებლობა (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად თავისუფალია საკანონმდებლო ორგანო გარე აქტორებისადმი დაქვემდებარებისგან
პრაქტიკაში?
მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა როგორც მთლიანად პარლამენტს, ისე მის წევრებს
დამოუკიდებლობის მყარ გარანტიებს ანიჭებს, მათი დამოუკიდებლობა პრაქტიკაში სათანადოდ
უზრუნველყოფილი არ არის. არსებობს პარლამენტის წევრთა საქმიანობაში არაჯეროვანი
ჩარევის ნიშნები.
პარლამენტის დამოუკიდებლობისთვის ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ არაფორმალური
მმართველობა სახელდება. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შეფასებით,
მმართველობის ფორმალური და არაფორმალური სტრუქტურების პარალელური არსებობა
მნიშვნელოვანი პრობლემაა დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების სისტემისთვის, რაც
შინაარსს აცლის ფორმალური ძალაუფლების მქონე პირების პასუხისმგებლობას და იწვევს
პოლიტიკური სისტემის მიმართ მოქალაქეების გაუცხოებას.65 საპარლამენტო უმრავლესობის
ყოფილი წევრის თქმით, უმრავლესობის წევრები მათ საქმიანობასთან დაკავშირებულ მითითებებს
ანონიმური მესიჯების სახით იღებდნენ.66
არაფორმალური პოლიტიკური გავლენა ხელს უშლის პარლამენტის მნიშვნელობისა და
ეფექტურობის ზრდას. რიგი რეალური პოლიტიკური გადაწყვეტილებების პარლამენტს გარეთ
მიღება ასუსტებს საკანონმდებლო ორგანოს როლს და რიგ შემთხვევებში მას აქცევს უკვე
მიღებული გადაწყვეტილებების დამამტკიცებლად. ეს გარემოება კი პარლამენტისთვის ბარიერია
მისი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციის, აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ზედამხედველობის
განხორციელების თვალსაზრისით.67
არაჯეროვანი ზეწოლისგან პარლამენტის წევრების დაცულობის მხრივ შემაშფოთებელი იყო
პარლამენტის გადაწყვეტილება, თანხმობა მიეცა პროკურატურისთვის ოპოზიციონერ დეპუტატ
ნიკანორ მელიას მიმართ პატიმრობის გამოყენების მიზნით სასამართლოსთვის მიმართვაზე.
პარლამენტმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო იმის მიუხედავად, რომ პროკურატურის მიმართვა
არ შეიცავდა იმის სათანადო დასაბუთებას, თუ რატომ იყო აუცილებელი პარლამენტის წევრის
მიმართ პატიმრობის გამოყენება.68 ასევე შემაშფოთებელი იყო პარლამენტის წევრ ეკა ბესელიას
პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოჩანაწერის გავრცელება ინტერნეტში მას შემდეგ, რაც მან
საპარლამენტო უმრავლესობა დატოვა. ბესელიას თქმით, მსგავსი ჩანაწერებით საპარლამენტო
უმრავლესობის სხვა წევრებსაც აშანტაჟებდნენ.69

65

სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, “არაფორმალურმა
მმართველობამ დემოკრატიული ინსტიტუტების კრიზისი გამოიწვია,” არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება,
01 ოქტომბერი, 2018, https://bit.ly/2J88oNC
66
ნეტგაზეთი, „ოცნების” ჩატი, სადაც მესიჯებს ანონიმური პირი აგზავნიდა – კვაჭანტირაძის მონათხრობი,” 01
მარტი, 2019, https://bit.ly/2DWY6eu
67
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, “საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში: ძლიერი პარლამენტის
იდეის განხორციელების სირთულეები და დაბრკოლებების ანალიზი,” 23 თებერვალი, 2016, http://bit.ly/2X1oIWl
68
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “სახელმწიფოს ქმედებები 20 ივნისის საქმის გამოძიების
ფარგლებში კვლავ შერჩევითია,” 07 ოქტომბერი, 2019, https://bit.ly/35EvJNe
69
ნეტგაზეთი, “არის რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის უმრავლესობაში, ვისაც კადრებით აშანტაჟებენ –
ბესელია,” 24 სექტემბერი, 2019, https://netgazeti.ge/news/393473/
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გამჭვირვალობა (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა, რომ საზოგადოებას შეეძლოს საკანონმდებლო
ორგანოს საქმიანობისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის შესახებ სათანადო
ინფორმაციის დროულად მოპოვება?
კანონმდებლობა
სათანადო
დებულებებს
შეიცავს
პარლამენტის
საქმიანობასა
და
გადაწყვეტილების მიღების პროცესის შესახებ დაკავშირებულ ინფორმაციაზე საზოგადოების
წვდომის უზრუნველსაყოფად. პარლამენტის რეგლამენტი ითვალისწინებს პლენარული
სხდომების, ასევე კომიტეტების, ბიუროების და საგამოძიებო კომისიების ტელე და რადიო
ტრანსლაციას, საინფორმაციო საშუალებების აკრედიტირებული წარმომადგენლებისათვის კი სხდომებზე დასწრების უფლებას. პარლამენტის რეგლამენტი ასევე მოითხოვს კანონებისა და
პარლამენტის მიერ მიღებული სხვა დოკუმენტების, ისევე, როგორც კენჭისყრის მონაცემების,
სავალდებულო გამოქვეყნებას პარლამენტის ვებ-გვერდზე.70
პარლამენტს ოფიციალურად დამტკიცებული აქვს იმ ინფორმაციის ჩამონათვალი, რომელიც
ვებგვერდზე პროაქტიულად გამოქვეყნებას ექვემდებარება.71 ბოლო წლებში გაიზარდა
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის სახეები.72
პარლამენტის საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისთვის პარლამენტშივე შექმნილია
ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო, რომლის მიზანიცაა ღია
მმართველობის პრინციპების გათვალისწინებით პარლამენტის ღიაობის, გამჭვირვალობისა და
ანგარიშვალდებულების, ასევე ამ მიმართულებით პარლამენტის სისტემური და კოორდინირებული
მუშაობაუზრუნველყოფა.73
განსაზღვრულია საკომიტეტო სხდომების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნების წესი. კერძოდ,
კომიტეტის სხდომის გამართვის თარიღი და დღის წესრიგი განსახილველ საკითხებთან ერთად
სხდომამდე არაუგვიანეს 3 კალენდარული დღისა ქვეყნდება პარლამენტის ვებგვერდზე. ეს ვადა
არ ვრცელდება კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის შემთხვევაზე.74
კანონის მიხედვით, მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა თავისუფლად დაესწრონ საკომიტეტო
განხილვებს.75 პარლამენტის ვებგვერდზე არის სპეციალური განყოფილება, სადაც მითითებულია
სხვადასხვა კომიტეტის პასუხისმგებელი პირების საკონტაქტო ინფორმაცია დაინტერესებულ
პირთა კომიტეტის სხდომებზე დასწრების უზრუნველსაყოფად. 76
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საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 92, მუხლი 68, მუხლი 34, მუხლი 25, თავი X.
საქართველოს პარლამენტის თამჯდომარის ბრძანება, N 368/3, https://bit.ly/303BHWn
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საქართველოს მე-9 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის
შეფასება,” გვ 9, 2018, https://bit.ly/2XZhkrs
73
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 77.
74
იქვე, მუხლი 34.
75
“ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა 2017-2018,” 16 მაისი, 2017, http://bit.ly/2lzixIl
76
საქართველოს პარლამენტი, “ვიზიტი პარლამენტში,” https://bit.ly/2H2iV95
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გამჭვირვალობა (პრაქტიკა)
ქულა: 75
რამდენად შეუძლია პრაქტიკაში საზოგადოებას საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობისა და
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის შესახებ საჭირო ინფორმაციის დროულად მოპოვება?
როგორც წესი, საზოგადოებას საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობისა და გადაწყვეტილების
მიღების პროცესის შესახებ საჭირო ინფორმაციის მოპოვება დროულად შეუძლია. პარლამენტი
საკუთარი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას საზოგადოებას სხვადასხვა არხის მეშვეობით
აწვდის. თუმცა, პრაქტიკაში მოქალაქეებს ზოგჯერ გაუმართლებლად ეზღუდებათ პარლამენტის
სხდომებზე დასწრების უფლება.
ტელევიზიებს აქვთ შესაძლებლობა პირდაპირ ეთერში გადასცენ საკომიტეტო მოსმენებისა და
პლენარული სხდომების / სესიების მიმდინარეობა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი
რეგულარულად გადასცემს პირდაპირ ეთერს პარლამენტიდან.77
კანონპროექტები პარლამენტის ვებ-გვერდზე ქვეყნდება პარლამენტში დარეგისტრირებისთანავე.
ვებ-გვერდზე მოცემულია ინფორმაცია ინიციატორების შესახებ, ასევე წარმოდგენილია კანონის
ინიციატორთა მიერ წარმოდგენილი ვერსია, ხელმისაწვდომია განმარტებითი ბარათის
შინაარსობრივი მხარე. ასევე ხელმისაწვდომია ინფორმაცია პირველი, მეორე, მესამე მოსმენისა
და კანონის საბოლოო სახის შესახებ.78 ამასთან, დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ იხილონ
დეპუტატების მიერ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისათვის გაგზავნილი
კითხვები და პასუხები, პარლამენტის წევრების მივლინებებზე დახარჯული თანხები და ანგარში;
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების მიერ გაწეული ხარჯთაღრიცხვა, მონაცემები
დეპუტატების მიერ საპატიო და არასაპატიო მიზეზით გაცდენილი პლენარული და საკომიტეტო
სხდომების შესახებ.79
საზოგადოებისა და მედიისთვის წინასწარ არის ხელმისაწვდომი სხვადასხვა საკანონდმდებლო
სესიების, საკომიტეტო მოსმენებისა და მათი დღის წესრიგის შესახებ ინფორმაცია.80
პარლამენტი ახორციელებს საკომიტეტო მოსმენების სტენოგრაფიულ ჩაწერას. მოქალაქეებს
ასევე შეუძლიათ თვალყური ადევნონ თუ როგორი პოზიცია დაიკავა სხვადასხვა დეპუტატმა ამა
თუ იმ კანონზე ხმის მიცემისას ან ესწრებოდა თუ არა საერთოდ განხილვას.81
ზოგადად, სურვილის შემთხვევაში, მოქალაქეებს შეუძლიათ საპარლამენტო ცხოვრებაში აქტიური
მონაწილეობის მიღება, მათ შორის: პლენარულ სხდომაზე, მოწვევით დასწრების შესაძლებლობა.
თუმცა, არსებობს შემთხვევები, როცა პოლიტიკური კონტექსტის გამო, პარლამენტი მოქალაქეებს
დაუსაბუთებელ უარს ეუბნება სხდომაზე დასწრებაზე.82 2019 წლის 20 ივნისის შემდგომ მიმდინარე
აქციების პროცესში საქართველოს პარლამენტის შენობაში შესვლის უფლება არაერთხელ
შეეზღუდათ საქართველოს მოქალაქეებს, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის წევრებს,
ჟურნალისტებს და არასაპარლამენტო ოპოზიცის წარმომადგენლებს.83
77
78
79

საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 1tv.ge.
საქართველოს პარლამენტი, “კანონპროექტები,” https://bit.ly/2E34jpl
საქართველოს პარლამენტი, პარლამენტის წევრის კითხვა, https://bit.ly/2K1oqqM, საქართველოს
პარლამენტის წევრების მიერ პარლამენტის პლენარული სხდომების გაცდენის მონაცემები, https://bit.ly/32uG9gL,
საქართველოს პარლამენტის წევრების მიერ კომიტეტების სხდომების გაცდენის მონაცემები, https://bit.ly/36Nc6E6
80
საქართველოს პარლამენტი, ანონსი, http://www.parliament.ge/ge/anonsi
81
საქართველოს პარლამენტი, ღია პარლამენტი, https://bit.ly/36x4OUM
82
ლიბერალი, “თამაზ ახობაძესა და ანა სუბელიანს წულუკიანისთვის შეკითხვის დასმის შესაძლებლობა არ
ექნებათ,” 19 ივნისი, 2018, https://bit.ly/2V3eZtx
83
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საქართველოს პარლამენტის შენობაში შესვლა
მოქალაქეებს დაუსაბუთებლად ეზღუდებათ,” 13 სექტემბერი, 2019, http://bit.ly/2loUrQF
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განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო 2019 წლის 12 დეკემბრის შემთხვევა, როდესაც
ჟურნალისტებს ძალის გამოყენებით დაატოვებინეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტის სხდომა.84

ანგარიშვალდებულება (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად
უზრუნველყოფს
კანონმდებლობა
იმას,
რომ
ანგარიშვალდებული იყოს მის საქმიანობასთან დაკავშირებით?

საკანონმდებლო

ორგანო

კონსტიტუციის
მიხედვით,
პარლამენტი
საქართველოს
მოქალაქეების
წინაშეა
85
ანგარიშვალდებული.
კანონმდებლობა არაერთ დებულებას შეიცავს პარლამენტის
ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად. პარლამენტს აქვს ვალდებულება საზოგადოებას
პერიოდულად წარუდგინოს ანგარიში კანონშემოქმედების პროცესის შესახებ. საკონსტიტუციო
სასამართლოს მეშვეობით გადაიხედება პარლამენტის მიერ მიღებული კანონები. მაჟორიტარი
დეპუტატები ვალდებულნი არიან, შეხვედრები გამართონ მოქალაქეებთან თავიანთ ოლქებში.
საკონსტიტუციო სასამართლო უფლებამოსილია, განიხილოს კანონებისა და სხვა საკანონმდებლო
აქტების კონსტიტუციასთან შესაბამისობის საკითხი.86 ასევე მისი პრეროგატივაა პოლიტიკური
პარტიის საქმიანობის კონსტიტუციურობისა და ამ პოლიტიკური პარტიის წარდგენით არჩეული
წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხზე მსჯელობა.87
პარლამენტი ვალდებულია მოქალაქეებს წარუდგინოს საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიში
და მომდევნო წლის სამოქმედო გეგმა. ამ პროცესს კოორდინაციას უწევს და ხელმძღვანელობს
პარლამენტის თავმჯდომარე. პარლამენტში მოსმენის გარდა, ანგარიში და სამოქმედო გეგმა
ქვეყნდება პარლამენტის ვებგვერდზე. 88
პარლამენტის წევრი ამომრჩევლებთან შეხვედრების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას აწვდის
შესაბამის კომიტეტს/კომიტეტებს. ასევე, ახალი რეგლამენტით კომიტეტი მიღებულ ინფორმაციას
3 თვეში ერთხელ აანალიზებს და რეაგირების შედეგებს აცნობებს პარლამენტის თავმჯდომარეს.
ეს ინფორმაცია ქვეყნდება პარლამენტის ვებგვერდზე.89
გარდა ამისა, პარლამენტში არსებული კომიტეტები ვალდებულნი არიან საგაზაფხულო სესიის
დაწყებიდან არაუგვიანეს 2 კვირისა პარლამენტს წარუდგენონ კომიტეტის მიერ გაწეული
საქმიანობის წერილობითი ანგარიში და შესაბამისი მოხსენება ყოველი წლის შედეგების
მიხედვით. ამ პროცესს კომიტეტების თავმჯდომარეები ხელმძღვანელობენ.90
პარლამენტი ვალდებულია კონსტიტუციური კანონის პარლამენტში განხილვამდე მისი პროექტის
საყოველთაო-სახალხო განხილვა მოაწყოს, სადაც მოქალაქეებს მიეცემათ შესაძლებლობა
საკუთარი აზრი გამოხატონ როგორც ზეპირად, ისე წერილობით და მათი მოსაზრებები აისახება
შეხვედრის ოქმში.91

84

ნეტგაზეთი, “ჟურნალისტისთვის ხელშეშლის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო,” 12 დეკემბერი, 2019,
https://netgazeti.ge/news/413599/
85
საქართველოს კონსტიტუცია.
86
იქვე, მუხლი 60.
87
კანონი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ, მიღებული 1996 წლის 31 იანვარს, მუხლი 19.
88
პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 19.
89
იქვე, მუხლი 201.
90
იქვე, მუხლი 44.
91
იქვე, მუხლი 125.
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საარჩევნო
ოლქებში,
მოქალაქეებთან
მუშაობის
ორგანიზების,
შესაბამის
საჯარო
დაწესებულებებთან კომუნიკაციისა და ადგილობრივი საკითხების გადაწყვეტაში პარლამენტის
წევრის მონაწილეობის მიზნით ადგილზე იქმნება მაჟორიტარული სისტემით არჩეული
პარლამენტის წევრის ბიურო.92
კანონმდებლობაში არსებობს პროცედურები, რომლებიც დეპუტატის მიერ დანაშაულის ჩადენის
შემთხვევაში მისთვის იმუნიტეტის მოხსნის საშუალებას იძლევა. ამისთვის საჭიროა, პარლამენტმა
დეპუტატის დაკავებაზე თანხმობა განაცხადოს ან დეპუტატის დანაშაულზე წასწრების შემთხვევაში
მისი დაკავების შემდეგ დაეთანხმოს მის პატიმრობაში დატოვებას.93

ანგარიშვალდებულება (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად ანგარიშვალდებულნი არიან საკანონმდებლო ორგანო და მისი წევრები თავიანთ
საქმიანობაზე პრაქტიკაში?
პარლამენტის წევრები პრაქტიკაში ნაწილობრივ არიან ანგარიშვალდებულნი თავიანთ
საქმიანობაზე. მოქალაქეებს მიეწოდებათ ინფორმაცია პარლამენტის საქმიანობის შესახებ.
არსებობს საზოგადოებრივი ზედამხედველობისთვის საჭირო ინსტრუმენტები. თუმცა, პარლამენტი
საზოგადოებასთან საკმარის კონსულტაციას არ მართავს ზოგიერთ მნიშვნელოვან კანონთან
დაკავშირებით.
2019 წლის აპრილში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების მიხედვით,
პარლამენტის საქმიანობას დადებითად მოსახლეობის მხოლოდ 12% აფასებს, უარყოფითად კი
- 40%(პასუხების ნაწილი მოდის პასუხზე „საშუალო” ან „არ ვიცი”),94 რაც მოქალაქეების მიმართ
პარლამენტის ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით არსებულ პრობლემებზე მიუთითებს.
მაჟორიტარი დეპუტატები გარკვეული სიხშირით მართავენ შეხვედრებს თავიანთი ოლქების
ამომრჩეველთან. დეპუტატები სხვადასხვა მეთოდის მეშვეობით ცდილობენ ადგილობრივი
პრობლემების იდენტიფიცირებას და საკმაოდ აქტიურად იყენებენ სოციალურ ქსელებს
ამომრჩეველთან კომუნიკაციისთვის.95 მაჟორიტარები მათი გაწეული საქმიანობის შესახებ
ინფორმაციას აქვეყნებენ პარლამენტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.96 მიუხედავად ამისა,
საზოგადოებრივი აზრის კვლევების მიხედვით, მოქალაქეთა უმრავლესობამ (71%) არ იცის ვინ
არის მისი ოლქის წარმომადგენელი პარლამენტში.97
პარლამენტის საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით პრობლემური იყო
7 ქალაქისთვის თვითმმართველი ერთეულის სტატუსის ჩამორთმევის საკითხი. კონსტიტუციის
მიხედვით, ამგვარ ცვლილებას წინ უნდა უსწრებდეს კონსულტაციები თვითმმართველ
ერთეულებთან. კანონის ინიციატორმა, საქართველოს მთავრობამ ვერ უზრუნველყო
კონსტიტუციური ვალდებულების სათანადოდ შესრულება, კერძოდ, კონსულტაციების გამართვა
კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად. პარლამენტმა კი, რომლის უმთავრესი ფუნქცია კანონის
92
93
94

იქვე, მუხლი 202.
იქვე, მუხლი 11.
კაკვასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, “საზოგადოების განწყობა საქართველოში 2019 წლის აპრილის
გამოკითხვის შედეგები,” აპრილი, 2019, http://bit.ly/2F25BkQ
95
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საქართველოს მე-9 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის
შეფასება,” https://bit.ly/2XZhkrs
96
იქვე.
97
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, “საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის დეკემბრის
გამოკითხვის შედეგები,” დეკემბერი, 2018, http://bit.ly/2Ws3LiR
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შესრულებისა და მთავრობის კონტროლია, მთავრობის ინიციატივის განხილვისას არ იმსჯელა
ზემოაღნიშნული კონსტიტუციური ვალდებულების დაცულობაზე.98
პარლამენტის ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით პრობლემური იყო 2017 წელს
საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესი. მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო კომისიამ
იმსჯელა განსახორციელებელ ცვლილებებზე და ჩატარდა საყოველთაო-სახალხო განხილვები,
უმრავლესობამ დარეგისტრირებულ კანონპროექტში (პლენარულ სხდომაზე განხილვამდე)
შეცვალა ახალი საარჩევნო სისტემის ამოქმედების ვადა (2024 წელი 2020 წლის ნაცვლად).
ეს ფაქტი მოულოდნელი აღმოჩნდა ვენეციის კომისიისთვისაც, რადგან მათთან გაგზავნილი
პროექტი ითვალისწინებდა საარჩევნო სისტემის ცვლილებას 2020 წლისთვის.99

კეთილსინდისიერება (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად
არსებობს
მექანიზმები,
კეთილსინდისიერებას უზრუნველყოფს?

რომლებიც

საკანონმდებლო

ორგანოს

წევრთა

კანონმდებლობა, პარლამენტის წევრთა კეთილსინდისიერების უზრუნველსაყოფად არაერთ
ნორმას შეიცავს. კონსტიტუცია და სხვა კანონები არეგულირებენ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა
ინტერესთა კონფლიქტი, საჩუქრის მიღება, ქონების დეკლარირება და ა.შ.
წლების
განმავლობაში
პრობლემას
წარმოადგენდა
პარლამენტის
წევრთა
ქცევის
მარეგულირებელი კანონმდებლობის არარსებობა. 2018 წლის ბოლოს პარლამენტში ეთიკის
კოდექსი მიიღეს.100 ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ პრობლემურია ეთიკის კოდექსის
არაეფექტიანი აღსრულების მექანიზმები.101 ახალი დოკუმენტი ქცევის წესის დარღვევის
შემთხვევაში, დეპუტატისთვის სარეკომენდაციო წერილით მიმართვით შემოიფარგლება და ასევე
გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება იმ დეპუტატების
სახელები, რომლებმაც დაარღვიეს ეთიკის კოდექსი, დარღვევის მცირე აღწერით.102
პარლამენტის წევრი ვალდებულია შეავსოს და საჯარო სამსახურის ბიუროს წარუდგინოს ქონებრივი
მდგომარეობის დეკლარაცია. ამასთანავე, პარლამენტის წევრის სტატუსთან შეუთავსებელ
საქმიანობას წარმოადგენს სამეწარმეო საქმიანობა. კერძოდ, მას უფლება არ აქვს მმართველ
პოზიციას იკავებდეს და მონაწილეობდეს კომერციული ორგანიზაციის მართვაში.
თუმცა,
პარლამენტის წევრის სტატუსთან შეუთავსებლობის მოთხოვნები არ ხელყოფს საქართველოს
კონსტიტუციით აღიარებულ საკუთრების უფლებას - დეპუტატი შეიძლება ფლობდეს აქციებს,
წილს და სხვა ქონებას.103 პარლამენტარზე როგორც, პოლიტიკური თანამდებობის პირზე, ასევე
ვრცელდება საჩუქრის მიღების წესი.104 ამასთან, ეთიკის კოდექსის თანახმად, პარლამენტის
წევრი ვალდებულია სპეციალურ რეესტრში მოახდინოს ნებისმიერ საჩუქრის დეკლარირება,
რომლის ღირებულებაც 300 ლარს აღემატება.105
98

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა
საქართველოს პარლამენტის წევრებს,” 07 ივლისი, 2017, https://bit.ly/2PQeVfX
99
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საქართველოს მე-9 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის
შეფასება,”, https://bit.ly/2XZhkrs
100
საქართველოს პარლამენტი, „საქართველოს პარლამენტის წევრის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ“,
2018, https://bit.ly/2IWSZ26
101
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “პარლამენტმა ეთიკის კოდექსი ეფექტური სანქციების
გარეშე მიიღო,” 2018, https://bit.ly/2Eg0QEL
102
იქვე, 2018, https://bit.ly/2Eg0QEL
103
პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 7.
104
საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ კანონი, მიღებული 1997 წლის 17
ოქტომბერს
105
საქართველოს პარლამენტი, „საქართველოს პარლამენტის წევრის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ,”
2018, https://bit.ly/2IWSZ26
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კეთილსინდისიერება (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად უზრუნველყოფილია კანონმდებლების კეთილსინდისიერება პრაქტიკაში?
მიუხედავად იმისა, რომ კანომდებლობა მრავალ დებულებას შეიცავს პარლამენტის წევრების
კეთილსინდისიერების უზრუნველსაყოფად, ამ წესების დარღვევის გამო კანონმდებელთა
პასუხისმგებლობის დადგომის შემთხვევები ძალზე იშვიათია. კითხვებს აჩენს რამდენად
იცავენ პარლამენტარები სამეწარმეო საქმიანობის აკრძალვასთან და საჩუქრის მიღებასთან
დაკავშირებულ შეზღუდვებს. ასევე ბოლო წლებში ხშირად ჰქონდა ადგილი ქონებრივი
დეკლარაციების არასრულად შევსებას.
პრობლემას წარმოადგენს პარლამენტის წევრების არადეკლარირებული ბიზნეს-აქტივები და
მათ სტატუსთან შეუთავსებელი საქმიანობა.106 ამის მაგალითია ქართული ოცნების დეპუტატ
ვიქტორ ჯაფარიძის შემთხვევა. დეპუტატი 33%-იან წილს ფლობს კომპანია „სეტი+”-ში და
წილის მართვის უფლება გადაცემული არ აქვს სხვა პირზე. სტუდია მონიტორის ჟურნალისტური
გამოძიებიდან ჩანს, რომ ჯაფარიძე აქტიურად მონაწილეობს კომპანიის მართვაში. ამასთანავე,
„სეტი+”-მა სახელმწიფოსგან 340 მილიონი ლარის დაფინანსება მოიპოვა.107
ხშირია დეკლარაციების არასრულად შევსების, პარლამენტთა მიერ საკუთარი და ოჯახის
წევრების ბიზნეს აქტივობების განზრახული ან განუზრახველი დამალვა.108 საჯარო სამსახურის
ბიუროს მიერ, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” 2017 წლის სექტემბრის
მიმართვის საფუძველზე, 54 დეპუტატის შევსებული დეკლარაცია უარყოფითად შეფასდა და
ყველა დაჯარიმდა 1000 ლარით.109
წლების განმავლობაში ყურადღებას იმსახურებდა პარლამენტის წევრების მიერ განხორციელებული
შემოწირულობები მმართველი პარტიის სასარგებლოდ. კერძოდ, იყო შემთხვევები, როდესაც
დეპუტატები „ქართულ ოცნებას” მათ მიერვე დეკლარირებულ საკუთარ შემოსავალზე მეტს
სწირავდნენ.110
კითხვებს ბადებს დეპუტატებისა და მათი ოჯახის წევრების მიერ მიღებული მსხვილი საჩუქრები,
რომლებსაც დეპუტატები და მათი ოჯახის წევრები ძირითადად ახლო ნათესავებისგან
იღებენ.111 კანონის მიხედვით, არ არსებობს საჩუქრის ღირებულების ზედა ზღვარი, თუ ის
ახლო ნათესავისგან არის მიღებული, რაც შესაძლოა გონივრული და გამართლებული იყოს,
მაგრამ ამავე დროს არსებობს საფრთხე, რომ (სათანადო ზედამხედველობის არარსებობის
შემთხვევაში) ეს გამონაკლისი კანონის მოთხოვნის გვერდის ავლის საშუალებად იქცეს,
რომელსაც არაკეთილსინდისიერი მოხელეები კანონით აკრძალული შემოსავლის დამალვის ან
„გათეთრებისთვის“ გამოიყენებენ.
წლების განმავლობაში პრობლემას წარმოადგენდა პარლამენტის წევრების მიერ სხდომების
გაცდენა. გარდა ამისა, ხშირია შემთხვევები, როდესაც დეპუტატები გადიან რეგისტრაციას, თუმცა
106

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, ”საპარლამენტის წევრების კავშირები ბიზნესთან,
შეუთავსებელი საქმიანობა და არადეკლარირებული ქონება,” 19 სექტემბერი, 2017, https://bit.ly/2BL5SGW
107
სტუდია მონიტორი, “საბიუჯეტო სარგებელი მილიონერი დეპუტატისთვის,” 27 მაისი, 2019,
http://bit.ly/2KctHxs\
108
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საპარლამენტის წევრების კავშირები ბიზნესთან,
შეუთავსებელი საქმიანობა და არადეკლარირებული ქონება,” 19 სექტემბერი, 2017, https://bit.ly/2BL5SGW
109
საჯარო სამსახურის ბიუროს წერილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს, 24 იანვარი, 2019,
http://bit.ly/2MCyXMM
110
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „ქართული ოცნების” დაფინანსება სხვა პოლიტიკური
პარტიების დაფინანსებას მნიშვნელოვნად აღემატება,” 10 მარტი, 2017, http://bit.ly/2X0f3PT
111
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “2017-2018 წლებში პარლამენტის წევრების მიერ
მიღებული საჩუქრები,” 21 დეკემბერი, 2018, https://bit.ly/2PJL74r
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შემდეგ განხილვებს არ ესწრებიან.112 ამაზე 2017 წელს პარლამენტის თავმჯდომარემაც ისაუბრა
და აღნიშნა, რომ რეგისტრაციის გავლის მიუხედავად, თუკი დეპუტატი არ იქნებოდა დარბაზში
მას რეგისტრაციის ფაქტი არ ჩაეთვლებოდა სხდომაზე დასწრებად. განცხადების მიზეზი გახდა
ის, რომ პლენარულ სხდომაზე 76 დეპუტატი დარბაზში ფიზიკურად არ იმყოფებოდა113 ამის
გამო, ახალ რეგლამენტში დეპუტატების მონაწილეობის გაუჯობესების მიმართულებით წესები
გამკაცრდა, კერძოდ: დავიწროვდა სხდომების გაცდენის საპატიო მიზეზთა ჩამონათვალი და
გამკაცრდა სანქციები არასაპატიო გაცდენის შემთხვევაში. ახალი რეგლამენტის ამოქმედების
შემდეგ დეპუტატთა დასწრების მაჩვენებელი საშუალოდ 35%-ით გაიზარდა.114
პარლამენტის
წევრები
მონაწილეობდნენ
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
მიმართ
ხელისუფლების კოორდინირებული შეტევაში.115 ნეგატიურ კამპანიაში მონაწილეობას
იღებდა მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეც, რომელმაც ქართული
არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი 2018 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში ფაშიზმის
თანამონაწილეებად მოიხსენია.116

როლი: აღმასრულებელი შტოს ზედამხედველობა (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად ახორციელებს საკანონმდებლო ორგანო ეფექტიან ზედამხედველობას აღმასრულებელ
შტოზე?
კანონმდებლობა საქართველოს პარლამენტს აღმასრულებელ შტოზე ზედამხედველობის
განსახორციელებლად არართ ინსტრუმენტს ანიჭებს. თუმცა, პრაქტიკაში საპარლამენტო
ზედამხედველობა ხშირად არაეფექტიანია, ძირითადად პარლამენტის არასაკმარისი
დამოუკიდებლობის და არაფორმალური მმართველობის პრობლემის გამო.
დროებითი საგამოძიებო კომისია საპარლამენტო კონტროლის ერთ-ერთი მთავარი
ინსტრუმენტია, რომელიც კონსტიტუციური ცვლილებების შემდეგ უფრო მოქნილი გახდა. თუ ადრე
მის შესაქმნელად პარლამენტიის სიითი უმრავლება იყო საჭირო, ახლა კვორუმი შემცირებულია
და პარლამენტის წევრთა ერთი-მესამედის თანხმობაა საკმარისი.117 118 ეს კი წინგადადგმული
ნაბიჯია ოპოზიციის როლის გასაძლიერებლად.
პრემიერ-მინისტრი ვალდებულებია წელიწადში მინიმუმ ერთხელ, წერილობით ანგარიშთან
ერთად, ზეპირი ანგარიშითაც წარდგეს პარლამენტის წინაშე.119 პარლამენტში არსებობს
ინტერპელაციის ინსტიტუტი. პარლამენტის წევრთა შვიდკაციან ჯგუფს, ფრაქციას უფლება აქვს
შეკითხვით მიმართოს საქართველოს მთავრობას, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ სხვა
ორგანოს, მთავრობის წევრს. შეკითხვა უნდა იყოს წერილობითი, მისი შინაარსი - კონკრეტული და
შეეხებოდეს ადრესატის უფლებამოსილებას. შეკითხვას შეიძლება თან ერთვოდეს განმარტებითი
112

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “მე-9 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის შეფასება”, გვ.
87, 2018, https://bit.ly/2XZhkrs
113
საქართველოს პარლამენტი, “საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ პლენარულ სხდომებზე
დეპუტატთა დასწრების საკითხთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა”, 20 სექტემბერი, 2017,
https://bit.ly/303NTGD
114
საქართველოს პარლამენტი, “საქართველოს პარლამენტმა ახალი რეგლამენტის ამოქმედებიდან 100
დღეში მიღწეული შედეგები წარადგინა,” 25 მარტი, 2019, http://bit.ly/2ZjOzpM
115
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “სამოქალაქო საზოგადოებაზე ხელისუფლების
კოორდინირებული შეტევა საქართველოში დემოკრატიას აზიანებს,” 24 ოქტომბერი, 2018, http://bit.ly/2mx7QWS
116
რადიო თავისუფლება, “ირაკლი კობახიძე “ფაშიზმის თანამონაწილედ” მიიჩნევს არასამთავრობოთა
ზოგიერთ წარმომადგენელს,” ოქტომბერი 08, 2018, https://bit.ly/37HSReQ
117
პარლამენტის რეგლამენტი, დეკემბერს, თავი VII, მუხლი 62.
118
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “პარლამენტის რეგლამენტის პროექტის შეფასება
საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების მიმართულებით,” 2018, https://bit.ly/2vtCCkB
119
პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 150.
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ფურცელი. შეკითხვას პასუხი გაეცემა ზეპირად, პლენარულ სხდომაზე.120 კითხვა-პასუხის
პროცედურის დასრულების შემდეგ იმართება დებატები.121
მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადების საკითხი შეიძლება აღძრას პარლამენტის წევრთა
ერთ მესამედზე მეტმა. უნდობლობის საკითხის აღძვრასთან ერთად პარლამენტს ერთდროულად
წარედგინება ინიციატორების მიერ წამოყენებული პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, მთავრობის
ახალი შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა. თუ პარლამენტი სრული შემადგენლობის
უმრავლესობით ნდობას გამოუცხადებს ახალ მთავრობას, მთავრობა დამტკიცებულად
ჩაითვლება.122
პარლამენტის წევრებს უფლება აქვთ, ისარგებლონ ყველა სახის ინფორმაციით, რომელიც
აუცილებელია მათი უფლებამოსილების განსახორციელებლად, თუ კანონით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.123 მათ ასევე უფლება აქვთ, შეუფერხებლად შევიდნენ ყველა სახელმწიფო
ორგანიზაციაში, კანონით დადგენილი გამონაკლისების გარდა. პარლამენტის თავმჯდომარეს
უფლება აქვს, ყველა სახის სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში შევიდეს სპეციალური
ნებართვის გარეშე და ასევე შეუძლია, რომ ეს უფლება პარლამენტის ნებისმიერ სხვა წევრს
გადასცეს.124
საქართველოს მთავრობის წევრი, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის
პირი, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოს ხელმძღვანელი ვალდებულია
დაესწროს კომიტეტის სხდომას კომიტეტის სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობის ან ფრაქციის
მოთხოვნის საფუძველზე. აღნიშნული პირები, კომიტეტის მოთხოვნის შემთხვევაში, ვალდებულნი
არიან კომიტეტის მიერ დადგენილ ვადაში წარადგინონ შესაბამისი დოკუმენტები, დასკვნები და
სხვა საჭირო მასალები.125
პარლამენტის ახალი რეგლამენტი ითვალისწინებს კონტროლის ახალ მექანიზმს, რომელიც
გულისხმობს აქტუალური საკითხის შესწავლისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების პროექტის
მომზადების მიზნით თემატური მოკვლევის ჯგუფის შექმნას.126 თემატური მოკვლევის ჯგუფის
შექმნის პრეცენდენტი რეგლამენტის ამოქმედებამდეც იყო და ძალაში შესვლის შემდეგ მას
იყენებენ როგორც კომიტეტები, ასევე საბჭოები.127
2019 წლიდან პარლამენტმა ზედამხედველობის მიმართულებით წინ გადადგა ნაბიჯი
მინისტრის საათის ამოქმედებით. ძველი რეგლამენტი ითვალიწინებდა სამთავრობო საათს,
თუმცა ის საერთოდ არ ჩატარებულა. ახალი რეგლამენტის მიღების შემდეგ კი პარლამენტი
აქვეყნებს განრიგს თუ რომელი მინისტრი როდის წარსდგება პარლამენტში მინისტრის საათის
ფარგლებში.128
რაც შეეხება კანონის ნაკლოვანებებს, კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს პოლიტიკური
დებატების ჩატარებას მთავრობის ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენის დროს.129 კონსტიტუციაში
აღარ არის გათვალისწინებული მთავრობის წევრის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის
120
121
122

იქვე, მუხლი 149.
იქვე, მუხლი 149.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “პარლამენტის რეგლამენტის პროექტის შეფასება
საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების მიმართულებით,” 2018, https://bit.ly/2vtCCkB
123
პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 8.
124
იქვე
125
პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 40-41.
126
იქვე, მუხლი 155.
127
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის საქმიანობის
შეფასება., გვ. 8, 2019 https://bit.ly/2WXjecU, საქართველოს პარლამენტი, კომიტეტები
https://bit.ly/34IXTXi, საქართველოს პარლამენტი, გენდერული თანასწორობის საბჭო, https://bit.ly/36LR09m,
საქართველოს პარლამენტი, ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო, https://bit.ly/2WTKkl7
128
საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილება N233/11, 04 თებერვალი, 2019, https://bit.ly/2VJec5z
129
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება
საქართველოში,” გვ.17, 13 თებერვალი, 2018, https://bit.ly/2VHsgMQ
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საკითხი და მთავრობის ერთი მესამედით განახლების შემთხვევაში, მთავრობისათვის ნდობის
გამოცხადების პროცედურა, რაც საპარლამენტო ზედამხედველობის თვალსაზრისით უკან
გადადგმული ნაბიჯია.130
მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო ზედამხედველობისთვის, საკანონმდებლო ორგანო
სათანადო ინსტრუმენტებით არის აღჭურვული, პრაქტიკაში ეს ინსტრუმენტები ყოველთვის
ეფექტიანად არ გამოიყენება. პარლამენტის საზედამხედველო როლს ასუსტებს პარლამენტის
დამოუკიდებლობის მხრივ არსებული პრობლემები (რომლებიც ამ თავის შესაბამის სექციაშია
აღწერილი), ასევე არაფორმალური გავლენა მთავრობის საქმიანობაზე (იხ. ანგარიშის სექცია
აღმასრულებელი შტოს დამოუკიდებლობის შესახებ).
დროებითი საგამოძიებო კომისიები პარლამენტში იშვიათად იქმნება. საგამოძიებო კომისიის
შექმნის ინიციატორები უმეტეს შემთხვევებში ოპოზიციონერი დეპუტატები არიან, თუმცა,
როგორც წესი, მათ ამ მოთხოვნას უმრავლესობა არ ეთანხმება.131 ბოლო წლებში ერთადერთი
საგამოძიებო კომისია, დიდი საზოგადოებრივი პროტესტის ფონზე, „ხორავას ქუჩის საქმეზე”
შეიქმნა.132 საგამოძიებო კომისია არ შექმნილა ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გატაცება, ასევე ყოფილი აუდიტორის ლაშა
თორდიას ცემის ფაქტი,133 თიბისის ბანკის საქმე134, და სხვა.
მიუხედავად იმისა, რომ ხორავას ქუჩის საქმეზე შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, რომელსაც ოპოზიცია
ხელმძღვანელობდა, მმართველმა გუნდმა მხარი არ დაუჭირა „ევროპული საქართველოს” მიერ
2018 წლის სექტემბერში შემუშავებულ დასკვნას. ამის საწინააღმდეგოდ „ქართულმა ოცნებამ”
საკუთარი დასკვნა დაამტკიცა.135 ოპოზიციის მიერ შემუშავებული დადგენილების ერთ-ერთი
მთავარი რეკომენდაცია საქმის ფიგურანტ, მიხეილ კალანდიას დაკავება იყო. 2019 წლის ივნისში
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კალანდია დააკავა.136
აღსანიშნავია, რომ ოპოზიცია არ ხელმძღვანელობს არც ერთ კომიტეტს პარლამენტში.137
აღმასრულებელი ხელისუფლება ყოველთვის არ გადის კონსულტაციებს პარლამენტთან ისეთ
მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა მინისტრების შეცვლა. მიმდინარე წლის
აპრილში, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ქობულიას გადაყენების შემდეგ,
მაშინ ჯერ კიდევ ქართული ოცნებისა და დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის
კომიტეტის წევრმა ლევან კობერიძემ საყვედური გამოთქვა, რომ პარლამენტის წევრები არ
იყვნენ საქმის კურსში მინისტრის ცვლილებასთან დაკავშირებით.138

130
131

იქვე
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება
საქართველოში,” გვ.17, 13 თებერვალი, 2018, https://bit.ly/2VHsgMQ
132
ON.ge, “პარლამენტმა ხორავას ქუჩის საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შემადგენლობა დაამტკიცა,” 06
ივნისი, 2018, http://go.on.ge/q2m
133
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება
საქართველოში,” გვ.17, 13 თებერვალი, 2018, https://bit.ly/2VHsgMQ
134
ნეტგაზეთი, “თიბისის საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნის აუცილებლობას ვერ ვხედავ – კობახიძე,” 07
მარტი, 2019, http://bit.ly/2Ic6zwZ
135
ტაბულა, “არჩილ თალაკვაძის განცხადება საგამოძიებო კომისიაზე,” 05 ივნისი, 2019, http://tbl.ge/3qta
136
ტაბულა, “საგამოძიებო კომისია კალანდიას დაკავებას ჯერ კიდევ 05 სექტემბერს ითხოვდა,” 04 ივნისი,
2019, http://tbl.ge/3qmv
137
საქართველოს პარლამენტი, კომიტეტები, https://bit.ly/2GR4x3g
138
ტაბულა, “კობერიძე ქობულიაზე: ეკონომიკის კომიტეტში არ გაგვიგია ვინმეს თუ ხსნიდნენ, ან ნიშნავდნენ,”
19 აპრილი, 2019, http://tbl.ge/3ms0
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როლი: კანონმდებლობის რეფორმა (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად პრიორიტეტულია საკანონმდებლო ორგანოსთვის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა
და მმართველობის გაუმჯობესება?
ბოლო წლების განმავლობაში პარლამენტმა განახორციელა რიგი ცვლილებებისა, რომელიც
კორუფციის აღმოფხვრის, მმართველობის სისტემის კეთილსინდისიერების, გამჭვირვალობისა
და ანგარშვალდებულების გაძლიერების თვალსაზრისით წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო. თუმცა,
ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული ინიციატივა განუხილველი რჩება.
2015 წლის ნოემბერში პარლამენტმა „საჯარო სამსახურის შესახებ” ახალი კანონი მიიღო,
რომელიც 2017 წლის პირველ იანვარს შევიდა ძალაში. ახალი კანონით დაინერგა საჯარო
მოხელის ყოველწლიური შეფასებისა და სერტიფიცირების სისტემა. მნიშვნელოვანი
ნაბიჯები გადაიდგა მოვალეობის შემსრულებლის მანკიერი ინსტიტუტის აღმოსაფხვრელად.
კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი სიახლეა საჯარო მოხელეთა ქონებრივი დეკლარაციების
გადამოწმების/ მონიტორინგის სისტემის ამოქმედება.139
პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის გაძლიერების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყო
პარლამენტის ახალი რეგლამენტის მიღება 2018 წელს.140
ერთ-ერთი პოზიტიური საკანონმდებლო ცვლილებაა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
გაუქმება.141 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ინსტიტუტი ჩვეულებრივი ელექტრონული
ტენდერისგან იმით განსხვავდებოდა, რომ იგი უფრო შემჭიდროვებულ ვადებსა და გამარტივებული
პროცედურებით ტარდებოდა. არაგონივრულად მცირე ვადებში ხდებოდა ყველა პროცედურის
ჩატარება, შესაბამისად, ბევრ პოტენციურ მიმწოდებელს მასში მონაწილეობის შესაძლებლობას
მნიშვნელოვნად უმცირებდა, რაც თავის მხრივ შესაძლო კორუფციული გარიგებებებისთვის
ხელსაყრელ ნიადაგს ქმნიდა.142
2018 წლის აპრილში კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილება143, რომლის მიხედვითაც პარლამენტში
მოქალაქეთა მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის და პეტიციის წარდგენა ელექტრონული
ფორმით არის შესაძლებელი. პარლამენტის ვებ-გვერდზე ასევე დაინერგა სისტემა, რომელიც
მოქალაქეებს აძლევს საშუალებას, გამოხატონ საკუთარი მოსაზრება კანონპროექტზე ან მის
ცალკეულ ნაწილზე. კანონპროექტის განხილვამდე დაფიქსირებული მოსაზრება წარედგინება
წამყვანი კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში, კანონპროექტის
კომიტეტის სხდომაზე განხილვისას გააცნობს მას კომიტეტის წევრებს. თუ კომიტეტი მოსაზრებას
გაიზიარებს, იგი აისახება კომიტეტის დასკვნაში.144 ეს კი კარგი მმართველობისა და მოქალაქეების
პოლიტიკურ პროცესში ჩართულობისთვის პოზიტიური ნაბიჯია.145

139

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “მე-8 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის შეფასება,”
2016 https://bit.ly/2XPpy5c~
140
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “პარლამენტის რეგლამენტის პროექტის შეფასება
საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების მიმართულებით,” 21 ნოემბერი, 2018, https://bit.ly/3060NUW
141
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 2017,
https://bit.ly/2WgI7yZ
142
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “მე-9 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის შეფასება,”
2018, https://bit.ly/2XZhkrs
143
საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ,
2018, https://bit.ly/2IXPWqr
144
პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 107.
145
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “პარლამენტში მოქალაქეთა მიერ საკანონმდებლო
ინიციატივის და პეტიციის წარდგენა ელექტრონული ფორმით იქნება შესაძლებელი,” 06 თებერვალი, 2018,
https://bit.ly/2PEzrzW
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თუმცა, ამავდროულად, პარლამენტმა ახალი ბარიერები დააწესა საკანონმდებლო წინადადების
წარდგენასა და განხილვაში მოქალაქეთა ჩართულობის თვალსაზრისით.146 კერძოდ, ახალი წესით,
საკანონდებლო წინადადების ავტორი (მოქალაქე) არათუ თვითონ ვეღარ წარადგენს კომიტეტის
სხდომაზე წინადადებას, არამედ შეიძლება, კომიტეტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, არც
იყოს მიწვეული განხილვაზე.
კარგი მმართველობის თვალსაზრისით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უკან გადადგმული
ნაბიჯი 2017 წელს თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილება იყო, რომლის
მიხედვითაც 7 ქალაქს ჩამოერთვა თვითმმართველი ერთეულის სტატუსი. აღნიშნული ცვლილება
უარყოფითად შეფასდა უამრავი ადგილობრივი ორგანიზაციის მიერ. თვითმმართველი
ერთეულების გაუქმება პრობლემას წარმოადგენს ეფექტიანი მართვისა და მოქალაქეთა წინაშე
ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით.147
2016 წლის იანვარში, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ” პარლამენტს
წარუდგინა საკანონმდებლო წინადადება, რომლის მიზანია საქართველოს ანტიკორუფციული
კანონმდებლობის გაუმჯობესება, ანტიკორუფციული პოლიტიკის სფეროში საქართველოს
საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა. საკანონმდებლო წინადადება
ითვალისწინებს ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნას კორუფციის წინააღმდეგ
ეფექტიანი და კოორდინირებული ბრძოლის ხელშეწყობის და საჯარო სამსახურში კორუფციის
პრევენციის მიზნით. თუმცა, პარლამენტს კანონპროექტი ამ დრომდე არ განუხილავს.148
პარლამენტის ნებას, გააძლიეროს ქვეყნის ანტიკორუფციული კანონმდებლობა, ეჭვქვეშ აყენებს
2019 წლის აპრილში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმად თანამდებობის
პირებს უფლება აქვთ ქონებრივ დეკლარაციაში არ მიუთითონ კავშირი ისეთ კომპანიებთან,
რომლებსაც ბოლო წლის ან 6 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ბრუნვა არ ჰქონიათ და ტრანზაქცია
არ განუხორციელებიათ.149 შემაშფოთებელია ის გარემოება, რომ ამ ცვლილებას წინ უძღოდა
საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ შემოწმებული 60 პარლამენტის წევრიდან 59-ის დაჯარიმება
ქონებრივი დეკლარაციის არასრულად შევსებისთვის.150 ცვლილების ინიციატორებს შორის
დაჯარიმებული დეპუტატებიც იყვნენ.
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საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “მე-9 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის შეფასება,” გვ.
32, 2018, https://bit.ly/2XZhkrs
147
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, “121 ორგანიზაციის მიმართვა სავარაუდოდ 7
თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმების შესახებ,” 31 მარტი, 2017, https://bit.ly/2DGovNj
148
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“
ანტიკორუფციული საკანონმდებლო ინიციატივა,” 20 იანვარი, 2016, http://bit.ly/2WCAJSB
149
კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“, მუხლი 18(1).
150
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, “ქონებრივი დეკლარაციების შემოწმების შედეგად 59
დეპუტატი დაჯარიმდა,” 31 დეკემბერი, 2018, https://bit.ly/2QAjnkT
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მთავრობა
საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლება საკმარის რესურსებს ფლობს მისი ფუნქციების
ეფექტიანად შესასრულებლად. კანონით სათანადოდ არის დარეგულირებული მთავრობის
საქმიანობის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება. თუმცა, კანონის ეს ნორმები
პრაქტიკაში არათანამიმვედრულად სრულდება. ასევე არსებობს მნიშვნელოვანი პრობლემები
მთავრობის დამოუკიდებლობისა და მისი წევრების კეთილისინდისიერების უზრუნველყოფის
მხრივ. ბოლო წლებში შეინიშნება მთავრობის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა დამოუკიდებელი,
პროფესიონალური საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბების და ანტიკორუფციული პოლიტიკის
გაუმჯობესების მხრივ.
მთავრობა
საერთო ქულა: 56,9
განზომილება

ინდიკატორი

შესაძლებლობები:
66,6

რესურსები

მმართველობა: 54,1

გამჭვირვალობა

დამოუკიდებლობა

ანგარიშვალდებულება
კეთილსინდისიერება
როლი: 50

კანონი

პრაქტიკა
75

100

25

50

50

100

25

75

25

საჯარო სექტორის მართვა

50

სამართლებრივი სისტემა

50

კანონის და პრაქტიკის საშუალო ქულები

70,8

42,8

სტრუქტურა და ორგანიზაცია
საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტურა და უფლებამოსილებები
განსაზღვრულია საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონით „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“. ამჟამად მთავრობა პრემიერმინისტრის, ათი მინისტრისა და ერთი სახელმწიფო მინისტრისგან შედგება (რომელიც,
სამინისტროს ნაცვლად, აპარატს უდგას სათავეში). საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ
პრეზიდენტი არჩევნებში გამარჯვებული პარტიის ან კოალიციის მიერ მისთვის წარდგენილ
პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას წამოაყენებს, რის შემდეგაც პრემიერ-მინისტრობის
კანდიდატი შეარჩევს მინისტრობის კანდიდატებს, ხოლო პარლამენტი კენჭისყრით ამტკიცებს
მთავრობის შემადგენლობას და მის პროგრამას.
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რესურსები (პრაქტიკა)
ქულა: 75
რამდენად აქვს აღმასრულებელ შტოს მისი მოვალეობების ეფექტიანად შესრულებისთვის საჭირო
რესურსები?
აღმასრულებელი ხელისუფლება ამჟამად არ განიცდის
შესრულებისთვის საჭირო რესურსების ნაკლებობას.

მისი

ფუნქციების

ეფექტიანად

საქართველოს მთავრობის წევრთა რაოდენობის შემცირების შემდეგ მინისტრთა კაბინეტი
პრემიერ-მინისტრის, ათი მინისტრის და ერთი სახელმწიფო მინისტრისგან შედგება. სამინისტროთა
რაოდენობა შემცირდა, თუმცა აღმასრულებლი შტოს დაფინანსების მოცულობა და დასაქმებულთა
რაოდენობა მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა.
უკანასკნელ წლებში საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მინისტრთა კაბინეტის
წევრთა რაოდენობა შემცირების ტენდენციით ხასიათდება.
2017 წელს სამინისტროების
151
რაოდენობა 18-დან 14-მდე შემცირდა.
2018 წლის ივლისში მინისტრთა კაბინეტი კიდევ
ერთხელ, ამჯერად 14-დან 11 წევრამდე შემცირდა.152

აღმასრულებელი შტოს დაფინანსება (სამინისტროები და მთავრობის ადმინისტრაცია), ათასი ლარი.153

151

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, “გიორგი კვირიკაშვილი - დარწმუნებული ვარ, რეფორმები
და ცვლილებები ძალიან პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ჩვენი ქვეყნის წინსვლასა და განვითარებაზე,” 13 ნოემბერი,
2017, https://bit.ly/2NnzbFr
152
საქართველოს კანონი, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე,” 2018 წლის 05 ივლისი.
153
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, სახელმწიფო ბიუჯეტი წლების მიხედვით,
https://mof.ge/saxelmwifo_biujeti_wlebis_mixedvit
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საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების მიხედვით, საშუალო ხელფასი საჯარო
სექტორის „სახელმწიფო მმართველობის“ კატეგორიისათვის ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად
არ შეცვლილა.
საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემების მიხედვით, ხელფასის საშუალო
ოდენობა საჯარო სექტორის „სახელმწიფო მმართველობის“ კატეგორიისთვის 2015 წელთან
შედარებით დაახლოებით 2%-ით გაიზარდა. საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების
შტოს დაფინანსების საკითხს „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის” 36-ე და 37-ე მუხლები
არეგულირებს.154

აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი.155

ფინანსთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე არსებული მონაცემების მიხედვით, 2017 წლის შემდეგ
აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებულთა რაოდენობა მცირდება, რაც შესაძლოა
მთავრობის ოპტიმიზაციის პროცესით იყოს გამოწვეული.

154
155

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი, მიღებული 2009 წლის 18 დეკემბერს, მუხლი 36, 37.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, https://www.geostat.ge/ka
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აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებულთა რიცხვი (სამინისტროები და მთავრობის ადმინისტრაცია).
წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

უკანასკნელ წლებში აღმასრულებელი შტოს დაფინანსებისა და დასაქმებული პერსონალის
მნიშვნელოვანი შემცირება არ მომხდარა. ამასთან, საჯარო მოსამსახურეების პროფესიონალიზმის
მხრივ არსებული პრობლემები (რომლებიც ამ ანგარიშის შესაბამის თავშია განხილული)
შესაძლოა პრობლემას წაროადგენდეს აღმასრულებელი შტოს ადამიანური რესურსების მხრივ.

დამოუკიდებლობა (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად დამოუკიდებელია აღმასრულებელი შტო კანონის მიხედვით?
მოქმედი საკანონმდებლო ჩარჩო არაჯეროვნად არ ზღუდავს აღმასრულებელი ხელისუფლების
დამოუკიდებლობას.
2018 წელს კონსტიტუციაში შესული ცვლილებების შემდეგ, საქართველო საპარლამენტო
რესპუბლიკაა. აღმასრულებელი შტო - საქართველოს მთავრობა ანგარიშვალდებული
პარლამენტის წინაშეა. კონსტიტუციურად განსაზღვრული ანგარიშვალდებულების პრინციპების
გარდა, აღმასრულებელი შტოს საქმიანობაში ჩარევის უფლება არავის აქვს.
ხელისუფლების აღმასრულებელი შტოს ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობასა და საქმიანობას
საქართველოს კონსტიტუცია, ასევე
„მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და
საქმიანობის წესის შესახებ” კანონი განსაზღვრავს.
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მოქმედი საკანონმდებლო ჩარჩო არ შეიცავს არცერთ დებულებას, რომელიც აღმასრულებელი
შტოს საქმიანობაში არაჯეროვანი ჩარევის საშუალებას იძლევა. საქართველოს მთავრობა
მხოლოდ პარლამენტის წინაშეა ანგარიშვალდებული.156

დამოუკიდებლობა (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად დამოუკიდებელია აღმასრულებელი შტო პრაქტიკაში?
პრაქტიკაში აღმასრულებელი შტოს დამოუკიდებლობას საფრთხეს უქმნის არაფორმალური
გავლენა მის საქმიანობაზე.
აღმასრულებელი შტოს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა კითხვის ნიშნის ქვეშ არაერთხელ
დამდგარა. 2013 წელს პრემიერ-მინისტრის პოსტის დატოვების შემდეგ მმართველი პარტიის
ლიდერს, ბიძინა ივანიშვილს არცერთი ფორმალური, სახელმწიფო თანამდებობა არ უჭირავს,
თუმცა 2018 წლის გაზაფხულზე მან „ქართული ოცნების” თავმჯდომარის პოსტი დაიკავა და
პოლიტიკაში დაბრუნდა.157 “ქართული ოცნების” მოქმედი და ყოფილი წევრები აღნიშნავდნენ,
რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების საკადრო პოლიტიკის უკან ყოფილი პრემიერი იდგა.
იმავეს მიუთითებს საზოგადოებრივი აზრის კვლევები, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო
ორგანიზაციების ანგარიშებიც. შესაბამისად, ბოლო წლებში ჩამოყალიბებული არაფორმალური
მმართველობა ქართული პოლიტიკური სისტემის უმთავრესი პრობლემა და გამოწვევაა.158
კონსტიტუციურად საქართველოს მთავრობა პარლამენტის წინაშეა ანგარიშვალდებული, თუმცა
აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელობაში მომხდარ ცვლილებებში პარლამენტის
როლი მინიმალურია. მინისტრთა კაბინეტის ცვლილებას არ მოასწავებდა საპარლამენტო
უმრავლესობის საჯაროდ, წინასწარ გაცხადებული უკმაყოფილება ან უნდობლობის პროცედურის
დაწყების შესახებ გაკეთებული განცხადებები. არსებობს არაერთი ფაქტი, რომელიც მიუთითებს,
რომ გადაწყვეტილებას ბიძინა ივანიშვილი იღებდა.
აღმასრულებელ შტოში მიმდინარე პროცესებში ბიძინა ივანიშვილის პირდაპირ მონაწილეობაზე
„ქართული ოცნების” მოქმედი და ყოფილი წევრები საუბრობენ. მაგალითად, „ქართული
ოცნების” პოლიტიკურმა მდივანმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ბოლო წლებში აღმასრულებელი
შტოს ხელმძღვანელების, პრემიერ-მინისტრების ცვლის პროცესი ასე შეაფასა: „არავის არ უნდა
დაავიწყდეს, რომ ეს მანდატი, ხელისუფლების მანდატი ეკუთვნის და ეკუთვნოდა ბატონ ბიძინას,
რომელიც გადმომეცა შემდგომ მე.”159 „ქართული ოცნების” საპარლამენტო უმრავლესობის
ყოფილმა ლიდერმა, ზვიად კვაჭანტირაძემ საჯაროდ განაცხადა:“ირაკლი ღარიბაშვილს
ივანიშვილმა უთხრა, რომ წასულიყო [პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან] და ისიც წავიდა”.160 პრემიერმინისტრის პოსტზე გიორგი კვირიკაშვილით ირაკლი ღარიბაშვილის ჩანაცვლების პროცესში მის
როლზე საუბრისას ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ მან გასცა რჩევა, რომელიც გაითვალისწინეს.161
ბიძინა ივანიშვილს უკავშირდება გიორგი კვირკაშვილის შემდგომი გათავისუფლებაც.
156
157

საქართველოს კონსტიტუცია, მიღებული 1995 წლის 24 აგვისტოს, თავი 5.
იმედი, “ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების თავმჯდომარე ხდება,” 26 აპრილი, 2018,
https://imedinews.ge/ge/saqartvelo/58809/bidzina-ivanishvili-qartuli-otsnebis-tavmjdomare-khdeba
158
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “არაფორმალურმა მმართველობამ დემოკრატიული
ინსტიტუტების კრიზისი გამოიწვია,” 01 ოქტომბერი, 2018, https://bit.ly/3aawil0
159
ტაბულა, “ღარიბაშვილი: ძალაუფლება და ხელისუფლების მანდატი ეკუთვნოდა და ეკუთვნის ბატონ
ბიძინას,” 06 მარტი, 2019, https://bit.ly/2FMmBeH
160
ნეტგაზეთი, “ღარიბაშვილი რომ გადადგა, მომწერეს და გამახმოვანებინეს, რომ ის პარტიიდანაც წავიდა –
კვაჭანტირაძე,” 08 მარტი, 2019, http://netgazeti.ge/news/347154/
161
ტაბულა, “ივანიშვილი პრემიერის ცვლილებაზე: მე ვაძლევდი რჩევას. რომელიც გაითვალისწინეს,” 02
ივნისი, 2016, https://bit.ly/38f4RFh
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კვირკაშვილის პოსტიდან გადადგომის მიზეზები თავად ივანიშვილმა განმარტა. კერძოდ,
ივანიშვილის განცხადებით, კვირიკაშვილს აღარ შეეძლო მართვა.162
საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავჯდომარის, დავით უსუფაშვილის განცხადებით,
როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი, ისე გიორგი კვირიკაშვილი პრემიერის რანგში საკადრო
პოლიტიკის კუთხით ბოლომდე თავისუფლები არ ყოფილან, მათ შორის მინისტრთა კაბინეტისა
თუ კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირების თანამდებობაზე დანიშვნის შემთხვევაში.
პროკურატურა და უსაფრთხოების სამსახური მისი [ბიძინა ივანიშვილის] განსაკუთრებული
ინტერესის საგანს წარმოადგენდა, რადგან ამ უწყებებზე კონტროლის დაწესებით მისეული
წესრიგის შენარჩუნება იყო შესაძლებელი. გარდა ამისა, ცალკეულ შემთხვევებში მინისტრთა
კაბინეტში მიმდინარე ცვლილებებთან დაკავშირებულ შეხვედრებს ბიძინა ივანიშვილი
არაფორმალური სტატუსით ესწრებოდა ხოლმე. ირაკლი ღარიბაშვილის თანამდებობიდან
წასვლის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით კი საპარლამენტო უმრავლესობასთან
კონსულტაციები არ შემდგარა.163
აღმასრულებელ შტოზე არაფორმალური მმართველობის კიდევ ერთი ინდიკატორი ივანიშვილთან
დაკავშირებული პირების საკვანძო პოსტებზე დანიშვნაა. მაგალითად, მაია ცქიტიშვილი,
რომელიც წარსულში ბიძინა ივანიშვილის კომპანიებში მუშაობდა, რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის მინისტრია. ყოფილი პრემიერ-მინისტრები ირაკლი ღარიბაშვილი და გიორგი
კვირიკაშვილი ბიძინა ივანიშვილის კომპანიებში იყვნენ დასაქმებულები, ჯანდაცვის მინისტრი,
ეკტერინე ტიკარაძე, მისი წინამორბედის დავით სერგეენკოს მსგავსად, ივანიშვილის “ფონდი
ქართუს” მიერ დაფინანსებული საჩხერის მულტიფუნქციური საავადმყოფოს დირექტორის პოსტს
იკავებდა.164
Freedom House-ის თანახმად, საქართველოში დემოკრატიის ფუნქციონირების მთავარი წინაღობა
ბიძინა ივანიშვილისგან მომდინარე არაფორმალური მმართველობაა.165 არაფორმალური
მმართველობის არსებობაზე მიუთითებს საზოგადოებრივი აზრის კვლევებიც, რომლის თანახმადაც,
გამოკითხულთა 59%-სათვის ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში გადაწყვეტილების მიმღებ
პირად რჩება.166 საქართველოში არსებული დემოკრატიული ინსტიტუტების კრიზისის მთავარ
მიზეზად არაფორმალურ მმართველობას მიიჩნევენ და სახელმწიფოს მიტაცების ნიშნებზე
საუბრობენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც.167

გამჭვირვალობა (კანონი)
ქულა: 50
რამდენად
უზრუნველყოფს
გამჭვირვალობას?

162

კანონმდებლობა

აღმასრულებელი

შტოს

საქმიანობის

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, “ბიძინა ივანიშვილი - გიორგი კვირიკაშვილს მართვა აღარ
შეეძლო, მხოლოდ ალავიძესთან და ქუმსიშვილთან ახერხებდა გადაწყვეტილებების შეთანხმებას,” 24 ივლისი,
2018, https://bit.ly/2QRzUkl
163
ინტერვიუ დავით უსუფაშვილთან (06/19/2019)
164
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “ივანიშვილის კომპანიები - თანამდებობის პირების
სამჭედლო სამი წლის შემდეგ,” 05 ოქტომბერი, 2018, https://bit.ly/2FNH96Q; ტაბულა, “დავით სერგეენკო ბახტაძის
მრჩეველი იქნება, ჯანდაცვის მინისტრის პოსტს ეკა ტიკარაძე დაიკავებს,” 18 ივნისი, 2019, https://bit.ly/2Rgcbt3
165
Freedom House, Nations in Transit 2018 - Georgia, https://bit.ly/2QOEjoj
166
NDI-ის დაკვეთით CRRC - საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევა, “საზოგადოების განწყობა
საქართველოში,” ივნისი, 2017, https://bit.ly/388EqRv
167
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “არაფორმალურმა მმართველობამ დემოკრატიული
ინსტიტუტების კრიზისი გამოიწვია,” 01 ოქტომბერი, 2018, https://bit.ly/38fgxYD; Voices for Transparency, From
concentrated power to state capture: Georgia’s backsliding anti-corruption reforms, 14 February 2019,
https://bit.ly/36T4L5R
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კანონმდებლობა
ნაწილობრივ
გამჭვირვალობას.

უზრუნველყოფს

აღმასრულებელი

შტოს

საქმიანობის

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის გამჭვირვალობას ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსი და მთავრობის 2013 წლის 29 აგვისტოს დადგენილება არეგულირებს,
რომლითაც პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა განისაზღვრა.168
თანამდებობის პირებს ყოველწლიური ქონებრივი დეკლარაციების წარდგენა ევალებათ.
კანონი ასევე ითვალისწინებს დეკლარაციების შემოწმებას საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ.169
უარყოფითად უნდა შეფასდეს კანონში 2019 წლის აპრილში შესული ცვლილება, რომლის
თანახმად, თანამდებობის პირებს უფლება აქვთ ქონებრივ დეკლარაციაში არ მიუთითონ კავშირი
ისეთ კომპანიებთან, რომლებსაც ბოლო წლის ან 6 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ბრუნვა არ
ჰქონიათ და ტრანზაქცია არ განუხორციელებიათ.170
საჯარო სექტორის, მათ შორის აღმასრულებელი შტოს საქმიანობის გამჭვირვალობის ეფექტიანად
უზრუნველსაყოფად ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციაა
ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ კანონის მიღება. საქართველოს ხელისუფლებამ ამ კანონის
მიღების ვალდებულება ჯერ კიდევ 2014 წელს აიღო, თუმცა ამ დრომდე არ შეუსრულებია.
ახალი საკანონმდებლო ჩარჩო საჯარო სექტორის საქმიანობის გამჭვირვალობის თვისობრივად
გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად ისეთი საკითხების დარეგულირების გზით, როგორებიცაა
საჯარო ინფორმაციის ცნების გაფართოება, ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი, ქმედითი
ბერკეტების მქონე საზედამხედველო ორგანოს ჩამოყალიბება. ინფორმაციის თავისუფლების
აქტის, ახალი კანონმდებლობის მიღების ვალდებულება საქართველოს მთავრობას რამდენიმე
საერთაშორისო ფორმატში აქვს აღებული.171
იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილის, ალექსანდე ბარამიძის განცხადებით, ინფორმაციის
თავისუფლების შესახებ კანონპროექტის მიღება მთავრობის შიგნით არსებული აზრთა
სხვადასხვაობის, მათ შორის სამართალდამცავი უწყებების წინააღმდეგობის, და პოლიტიკური
ნების არარსებობის გამო გაჭიანურდა, ხოლო განსაკუთრებით პრობლემური ინსპექტირების
მექანიზმი და ინსპექტორის პოსტის შემოღება იყო.172
მთავრობის სხდომები დახურულ ფორმატში იმართება, რაც ასევე ნეგატიურად აისახება
გამჭვრივალობის ხარისხზე.173

გამჭვირვალობა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად გამჭვირვალეა აღმასრულებელი შტოს საქმიანობა პრაქტიკაში?
168

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №219, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ, მიღებული 2013 წლის 26 აგვისტოს.
169
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N81, შესამოწმებელი თანამდებობის პირების ქონებრივი
მდგომარეობის დეკლარააცისმონიტორინგის ინსტურიქციისდამტკიცების შესახებ, მიღებული 2017 წლის 14
თებერვალს.
170
კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ, მუხლი 18(1).
171
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური
აზიის ანტიკორუფციული ქსელის (OECD ACN) რეკომენდაციით საქართველოს მთავრობას ინფორმაციის
თავისუფლების აქტი უნდა მიეღო აღნიშნული კანონი ჯერ კიდევ არ არის მიღებული. ამავე კანონის პარლამენტში
წარდგენაზე მიღებაზე ვალდებულება საქართველოს მთავრობამ OGP-ის ფარგლებშიც აიღო. აღსანიშნავია, რომ
ინფორმაციის კანონის მიღების ვალდებულა საქართველომ ასოცირების შეთანხმების ფარგლებშიც იკისრა.
172
ინტერვიუ ალექსანდრე ბარამიძესთან (6/12/2019)
173
ნეტგაზეთი, “მთავრობის დახურული სხდომები საჯაროობის პრინციპის წინააღმდეგ,” 23 თებერვალი, 2015,
http://netgazeti.ge/news/38879/
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საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა აღმასრულებელ
ხელისუფლებაში არათანაბრად ხორციელდება და არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებები
სხვადასხვა სამინისტროს გამჭვირვალობის მხრივ.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) კვლევის მიხედვით, მთავრობაში
შემავალ უწყებებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები იკვეთება საჯარო ინფორმაციის გაცემის
კუთხით. ორგანიზაციის მიერ 2018 წელს ჩატარებული კვლევის ფარგლებში, გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მოთხოვნილი ინფორმაცია შემთხვევათა 99.8 პროცეტში
გასცა, ხოლო იუსტიციის სამინისტროს შემთხვევაში ამ მაჩვენებელმა მხოლოდ 3.85 პროცენტი
შეადგინა. მთლიანობაში, სამინისტროებმა შემთხვევების 77 პროცენტში გასცეს მოთხოვნილი
ინფორმაცია სრულად.174 აღსანიშნავია, რომ თავად იუსტიციის სამინისტროს იმავე პერიოდთან
დაკავშირებით განსხვავებული მონაცემები აქვს: სამინისტროს ცნობით, 2018 წლის განმავლობაში
სამინისტროს მიერ მიღებული განცხადებებიდან 25 არ მიეკუთვნებოდა სამინისტროს
უფლებამოსილებების სფეროს, ხოლო დანარჩენი 97 განცხადებიდან უმრავლესობის შემთხვევაში
სამინისტრომ მოთხოვნილი ინფორმაცია გასცა.175
მსგავსი ვითარებაა ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების მხრივაც. თუ განათლების
სპორტის, კულტურისა და მეცნიერების სამინისტრო კანონით დადგენილი ინფორმაციის 98
პროცენტს აქვეყნებს, მთავრობის ადმინისტრაციის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი 39 პროცენტია,
ხოლო სამინისტროების საშუალო მაჩვენებელი - 76 პროცენტი.176
თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციები ხელმისაწვდომია ინტერნეტის საშუალებით.177
საჯარო სამსახურის ბიურო ყოველწლიურად ახორცელებს წარდგენილი დეკლარაციების
მონიტორინგს. ამავე დროს, არსებობს ლეგიტიმური კითხვები ზოგიერთი მაღალი თანამდებობის
პირის დეკლარაციების შემოწმების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით.178

ანგარიშვალდებულება (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა აღმასრულებელი შტოს მოხელეების მიერ მათი
საქმიანობის შესახებ ანგარიშების წარდგენასა და პასუხისმგებლობას მათ საქმიანობასთან
დაკავშირებით?
საქართველოს კანონმდებლობა მრავალ ინსტრუმენტს შეიცავს მთავრობის ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად.
საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საქართველოს მთავრობის საქმიანობას საქართველოს
პარლამენტი უწევს ზედამხედველობას.179 კონსტიტუციის 48-ე მუხლში ჩამოთვლილია იმ
თანამდებობის პირთა სია, რომელთა წინააღმდეგაც კონსტიტუციისა და ან შესაბამისი კანონის
დარღვევისას პარლამენტს იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების უფლება აქვს. ჩამონათვალში
174

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), “IDFI-მ საქართველოში საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის ანგარიში წარადგინა,” 03 მაისი, 2019, https://bit.ly/385CDwi
175
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, “საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ანგარიში
ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ,” 10 დეკემბერი, 2018, https://bit.ly/30iwaeZ
176
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), “საქართველოში საჯარო უწყებების
ვებგვერდებზე ინფორმაციის პროაქტიული განთავსების სტატისტიკა,” 14 ივნისი, 2019,
https://idfi.ge/ge/proactive_disclosure_of_information_on_public_institution_websites
177
თანამდებობის პირთა ქონებრვი დეკლარაცია, საჯარო სამსახურის ბიურო, https://declaration.gov.ge/
178
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საჯარო სამსახურის ბიუროს განცხადება კითხვებს ბადებს
ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორიგის სისტემის ეფექტიანობასთან და ბიუროს პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტთან
დაკავშირებით,” 11 დეკემბერი, 2019, https://bit.ly/36T0CyK
179
საქართველოს კონსტიტუცია, აგვისტოს, მუხლი 36.
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ხვდება საქართველოს მთავრობიც წევრიც, რომლის გადასაყენებლადაც პარლამენტის სრული
შემადგენლობის უმრავლესობის გადაწყვეტილებაა საჭირო.
კონსტიტუციის მეხუთე თავში თავმოყრილი მუხლები საქართველოს მთავრობის მეთაურისა
და აღმასრულებელი შტოს ანგარიშვალდებულების საკითხს განსაზღვრავს. საქართველოს
მთავრობა ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელია პარლამენტის წინაშე.180 საქართველოს
პარლამენტს მთავრობის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის დაწყების უფლებაც აქვს,
ამისთვის კი სიითი შემადგნელობის ერთი მესამედის გადაწყვეტილებაა საჭირო.181
კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციით, მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა
გამარტივდა. ვინაიდან საპარლამენტო რესპუბლიკაში სახალხო ლეგიტიმაციის მქონე ძირითადი
ორგანო პარლამენტია, მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად ეფექტურად უზრუნველყოფილ იქნეს
მთავრობის პარლამენტისადმი ანგარიშვალდებულების პრინციპი. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია,
რომ საჭიროების შემთხვევაში პარლამენტს ჰქონდეს ქმედითი და მოქნილი მექანიზმი მთავრობის
პასუხისმგებლობის დასაყენებლად და მისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად. სწორედ აქედან
გამომდინარე მისასალმებელია ის ცვლილება, რომლის თანახმადაც მარტივდება მთავრობის
პასუხისმგებლობის პროცედურა და ძლიერდება პარლამენტის კონტროლის მექანიზმები.182
მთავრობის ანგარიშვალდებულების საკითხს არეგულირებს საქართველოს პარლამენტის მიერ
მიღებული ახალი რეგლამენტიც. ამ მიმართულებით ძირითადი საზედამხედველო ინსტრუმენტები
შეიძლება გამოიყოს: პარლამენტის წევრის კითხვისა და შეკითხვის, ინტერპელაციის, პრემიერმინისტრის მოხსენების, პრემიერ-მინისტრის ანგარიშის წარდგენის წესის, თანამდებობის
პირების სავალდებულო მოწვევის, თემატური მოკვლევის ჯგუფის, დროებითი საგამოძიებო
კომისიის მარეგულირებელი ნორმების ცვლილება. შეიცვალა დროებითი საგამოძიებო კომისიის
შექმნის საფუძვლები და პროცედურაც. მოქმედი რეგლამენტით განსაზღვრულია საპარლამენტო
კომისიის შექმნის საფუძვლები და პროცედურაც. კომისიის შესაქმენლად პარლამენტის სრული
შემადგენლობის ⅓-ია საჭირო. ასევე ამოქმედდა მინისტრის საათიც, რაც წელიწადში ერთხელ
საქართველოს მთავრობის ცალკეული წევრების (გარდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა)
პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესაბამისი
მიმართულების შესახებ მოხსენებით გამოსვლას გულისხმობს.183
აღმასრულებელი ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მექანიზმია ასევე
მისი ხარჯების შემოწმება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ.184

ანგარიშვალდებულება (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად ეფექტიანად ხორციელდება აღმასრულებელი შტოს საქმიანობაზე ზედამხედველობა
პრაქტიკაში?
კანონით დადგენილი აღმასრულებელი ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების მექანიზმები
პრატიკაში ეფექტიანად არ გამოიყენება.
ახალი კონსტიტუცია და პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებები საკანონმდებლო
დონეზე მთავრობის პარლამენტისადმი ანგარიშვალდებულებას ზრდის. 2018 წლის
180
181
182

იქვე, მუხლი 54.
იქვე, მუხლი 58.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), “საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტით
შემოთავაზებული სიახლეების შეფასება,” 2017, გვ.3, https://bit.ly/35QaasX
183
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მიღებული 2018 წლის 14 დეკემბერს, მუხლი 61, 149, 153.
184
კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, მიღებული 2008 წლის 26 დეკემბერს, მე-17 მუხლი.
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დეკემბერში პარლამენტის ახალი რეგლამენტის ამოქმედების შემდეგ (2019 წლის ოქტომბრის
მდგომარეობით) ინტერპელაციის მექანიზმი გამოყენებულ იქნა ხუთჯერ, მინისტრის საათი შვიდჯერ, ხოლო მთავრობის წევრების მოსმენა გაიმართა სამჯერ.185 ანგარიშვალდებულების
ზოგიერთ მნიშვნელოვან მექანიზმს პარლამენტი პრაქტიკაში ნაკლებად იყენებს. საგამოძიებო
კომისია მხოლოდ ერთ შემთხვევაში შეიქმნა, რასაც წინ მასობრივი აქციები და საზოგადოებრივი
პროტესტი უძღოდა. სხვა გახმაურებული, გამოუძიებელი საქმეების შემთხვევაში, რომლებშიც
სავარაუდოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების არასრულფასოვანი ქმედებები იკვეთება,
საგამოძიებო კომისია არ შექმნილა, მიუხედავად საპარლამენტო უმცირესობის, საქმის
ფიგურანტებისა თუ გარე დამკვირვებლების არაერთი მოთხოვნისა. შესაბამისად, შესაძლებელია
ვივარაუდოთ, რომ, საპარლამენტო უმრავლესობის პოლიტიკური ნების არარსებობისა და
არაფორმალური გავლენების გამო, ცალკეულ შემთხვევებში ანგარიშვალდებულების ეს მექანიზმი
პრაქტიკაში სუსტია.
მე-9 მოწვევის პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხვნა 12-ჯერ
დარეგისტრირდა და მხოლოდ ერთხელ შეიქმნა 2018 წელს 6 ივნისს ხორავას ქუჩაზე მომხდარ
დანაშაულთან დაკავშირებით, რასაც წინ უძღვოდა აქციები და საზოგადოების საპროტესტო
მუხტი.186 აღსანიშნავია, რომ არც მე-8 მოწვევის პარლამენტში არ შექმნილა დროებითი
საგამოძიებო კომისია ოპოზიციის მოთხოვნით. მე-8 მოწვევის პარლამენტში დროებითი
საგამოძიებო კომისიის შექმნის 14 მოთხოვნა იყო დარეგისტრირებული, რომელთაგან შეიქმნა
მხოლოდ ერთი - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის შემსწავლელი
საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია. ეს ერთადერთი შემთხვევა იყო,
როდესაც კომისიის შექმნა უმრავლესობამ მოითხოვა.187
დავით უსუფაშვილის შეფასებით, აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე საპარლამენტო კონტროლის
განხორციელებისა და ანგარიშვალდებულების პრაქტიკაში ეფექტიანად აღსრულება ვერ
ხერხდება. აღმასრულებელ ხელისუფლებას ანგარიშვალდებულების განცდა კონსტიტუციის
მიღმა არსებული ძალაუფლების (არაფორმალური) ცენტრის მიმართ აქვს.188
აღმასრულებელი ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების პრაქტიკულ ქმედითობას ეჭქვეშ
აყენებს არაფორმალური მმართველობა და სახელმწიფოს მიტაცების ნიშნები, რაზეც
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურად
საუბრობენ. ბიძინა ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგომის შემდეგ იგი კვლავ
რჩებოდა მთავრობის საკადრო პოლიტიკის განმსაზღვრელ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან
და მთავარ მოთამაშედ, რაც დასტურდება მისი პირადი და ქართული ოცნების ყოფილი თუ
მოქმედი წევრების განცხადებებითაც(იხ. შესაბამისი ქვეთავი). აღმასრულებელი ხელისუფლების
ანგარიშვალდებულების კანონიერი ფორმების პარალელურად არაფორმალური მმართველობის
დამკვიდრებასა და სახელმწიფოს მიტაცების ნიშნებზე საუბრობენ, როგორც საერთაშორისო
ორგანიზაციები, ისე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები.189
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური პრაქტიკაშიც ახორციელებს კანონით გათვალისწინებულ
აღმასრულებელი ხელისუფლების უწყებების აუდიტებს, თუმცა არსებობს პრობლემები სამსახურის
დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მხრივ. კერძოდ, ხელისუფლებამ არ მოახდინა ქმედითი
რეაგირება 2017 წელს იმჟამინდელ გენერალურ აუდიტორ ლაშა თორდიაზე თავდასხმაზე.190
185

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიმოწერა საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციასთან, 2019 წლის ოქტომბერი-ნოემბერი.
186
ინტერპრესნიუსი, “ხორავას ქუჩის საქმის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია მუშაობას დღეიდან
დაიწყებს,” 07 ივნისი, 2018, https://bit.ly/37gxtxv
187
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “მე-8 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის შეფასება,”
გვ.60, 2016, https://bit.ly/2GbO61z
188
ინტერვიუ დავით უსუფაშვილთან (6/19/2019)
189
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საქართველოში სახელმწიფოს მიტაცებისა და
სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლის მზარდი ნიშნები შეშფოთებას იწვევს,” 16 ოქტომბერი, 2018
https://bit.ly/30orrbM
190
რადიო თავისუფლება, “ფარცხალაძე vs თორდია - პარლამენტმა ხელები დაიბანა,” მაისი 16, 2017,
https://www.radiotavisupleba.ge/a/fartskhaladze-tordia/28491119.html

48

კეთილსინდისიერება (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად არსებობს აღმასრულებელი შტოს მოხელეთა კეთილსინდისიერების უზრუნველმყოფი
მექანიზმები?
კანონმდებლობა არაერთ ნორმას შეიცავს, რომელთა მიზანი მთავრობის
კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფაა, თუმცა ზოგიერთი ნორმა ბუნდოვანია.

წევრთა

აღმასრულებელი შტოს საქმიანობის კეთილსინდისიერებას „საჯარო სამსახურის”191, „ინტერესთა
შეუთავსებლობისა და კორუფციის”192 შესახებ კანონები არეგულირებს, ასევე, 2017 წელს
საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილება „საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა
და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ”,193 თუმცა ეს დოკუმენტი არ ვრცელდება
თანამდებობის პირების ნაწილზე, მათ შორის მინისტრებზე. არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო
ძირითად შემთხვევებში კეთილსინდისიერების უზრუნველმყოფ მექანიზმებს ქმნის, თუმცა
კორუფციისა და ძალაუფლების არაკეთილსინდისიერად გამოყენების უფრო კომპლექსურ
გამოწვევებს ვერ პასუხობს და დახვეწას საჭიროებს.
კანონი არეგულირებს ინტერესთა შეუთავსებლობას, თანამდებობის პირების მონაწილეობას
ბიზნესში, საჩუქრების მიღებასთან დაკავშირებულ შეზღუდვებს, თანამდებობის პირთა ქონების
დეკლარირების ვალდებულებას და მამხილებელთა დაცვას.194 კანონი ასევე მოიცავს „მბრუნავი
კარის” საკითხთან დაკავშირებულ ნორმებს, თუმცა ეს ნორმები ბუნდოვანია, რაც პრაქტიკაში
მათ აღსრულებას ართულებს.195
კანონის მნიშვნელოვან ხარვეზებს შორის აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ხშირ შემთხვევაში
მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული, თუ რომელი უწყების ან თანამდებობის პირის მოვალეობაა
ამა თუ იმ დებულების აღსრულების უზრუნველყოფა.

კეთილსინდისიერება (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად უზრუნველყოფილია
პრაქტიკაში?

აღმასრულებელი

შტოს

მოხელეთა

კეთილსინდისიერება

აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრთა კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით პრაქტიკაში
მნიშვნელოვანი პრობლემები არსებობს.
უკანასკნელი წლებში, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ინტერესთა კონფლიქტისა და
კორუფციის არაერთი შესაძლო შემთხვევა დაფიქსირდა, თუმცა ასეთი შემთხვევები, როგორც
წესი, გამოძიებისა და სათანადო რეაგირების გარეშე რჩება.

191
192

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, მიღებული 2015 წლის 27 ოქტომბერს.
საქართველოს კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ,
მიღებული 1997 წლის 17 ოქტომბერს.
193
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №200, საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი
წესების განსაზღვრის შესახებ, მიღებული 2017 წლის 20 აპრილს.
194
საქართველოს კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ.
195
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „მბრუნავი კარის“ პრობლემა საქართველოში:
კანონმდებლობისა და აღსრულების ხარვეზები,” 09 ივლისი, 2019, https://bit.ly/2QPpd1R
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ამ მხრივ არსებულ პრობლემებს შორის აღსანიშნავია:
•
•
•
•

აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრთა კავშირები იმ სექტორის კერძო კომპანიებთან,
რომელიც მათი ზედამხედველობის სფეროს განეკუთვნება.196
თანამდებობის პირების მიერ მიღებული საეჭვო საჩუქრები.197
თანამდებობის პირების მიერ თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში ძვირადღირებული უძრავი
ქონების შეძენის შემთხვევები.198
თანამდებობის პირების შესაძლო უკანონო მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში.199

2018 წელს გამოქვეყნებული ფარული ჩანაწერების თანახმად, თანამდებობის პირები (მათ
შორის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები) შესაძლოა მონაწილეობდნენ
კორუფციულ სქემაში, რომელიც გულისხმობდა თამბაქოს ბაზრიდან უკანონო შემოსავლების
გენერირებას თანამდებობის პირებისა და მმართველი პარტიისთვის.200 ეს შემთხვევა, როგორც
ზემოჩამოთვლილი სხვა შემთხვევები, ქმედითი რეაგირების გარეშე დარჩა.
კეთილსინდიერების უზრუნველყოფისთვის გამიზნული საკანონმდებლო ნორმების აღსრულება
სამინისტროებში შიდა აუდიტის სამსახურების მოვალეობაა, თუმცა მთავრობას არ გადაუდგამს
ქმედითი ნაბიჯები ამ სამსახურების გასაძლიერებლად.201

როლი: საჯარო სექტორის მართვა (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად ავლენს აღმასრულებელი შტო ეფექტიანი საჯარო სექტორის ჩამოყალიბების ნებას და
რამდენად მონაწილეობს ის მის შექმნაში?
ბოლო წლებში საქართველოს მთავრობამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა საჯარო სექტორის
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს გაუმჯობესებისა და რეფორმების მიმართულების
განმსაზღვრელი დოკუმენტების დამტკიცების თვალსაზრისით. თუმცა, კანონმდებლობისა და
სტრატეგიული დოკუმენტების პრაქტიკაში განხორციელების მხრივ არსებული სერიოზული
პრობლემები ამ მიმართულებით პოლიტიკური ნების ნაკლებობაზე მიუთითებენ.
საქართველოს მთავრობამ 2015 წელს დაამტკიცა „საჯარო მმართველობის რეფორმის
გზამკვლევი 2020“, რომელიც ექვს ძირითად მიმართულებას მოიცავს: პოლიტიკის შემუშავება
და კოორდინაცია, ადამიანური რესურსის მართვა, ანგარიშვალდებულება, საჯარო ფინანსების
მართვა, სახელმწიფო სერვისების მიწოდება და ადგილობრივი თვითმმართველობა.202
მართალია გზამკვლევის დამტკიცება და რეფორმის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა
დადებითი ნაბიჯი იყო, მაგრამ, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებით,
196

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის რისკები
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში,” 06 მაისი, 2016, https://bit.ly/2RiMhou
197
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “თანამდებობის პირების მიერ მიღებული საჩუქრები
დამატებით შესწავლას საჭიროებს,” 07 მარტი, 2018, https://bit.ly/2FKycer
198
JAMnews, “როგორ მდიდრდებოდნენ ქართველი ჩინოვნიკები: დეპუტატების და მინისტრების ელიტური
სახლები,” ოქტომბერი 14, 2018, https://bit.ly/3a1MpBs
199
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “მინისტრებისა და მათი მოადგილეების ბიზნესინტერესები
– 2019 წლის მდგომარეობა და აღმოჩენილი დარღვევები,” 10 დეკემბერი, 2019, https://bit.ly/37oerWk
200
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კორუფციის კვამლი: დიდი განაწილება თამბაქოს
ბიზნესში,” 26 სექტემბერი, 2018, https://bit.ly/2t8eeaS
201
OECD ACN 2019, p 46.
202
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია, “საქართველოს საჯარო მმართველობის რეფორმის გზამკვლევი
2020,” 2015 წელი, https://bit.ly/36RlFS9
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დოკუმენტის იმპლემენტაციას მნიშვნელოვანი ხარვეზები ახლავს თან. დაგეგმილი სამუშაოს
განხორციელების ტემპი დაბალია, რის შედეგადაც პრობლემები არსებობს პოლიტიკის შემუშავებისა
და განხორციელების ეფექტიანი სისტემის შექმნის კუთხით.203 მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებები
იკვეთება მთავრობის მიერ დამტკიცებულ 2019-2020 „წლების საჯარო მმართველობის რეფორმის
სამოქმედო გეგმაშიც.“ კერძოდ, გეგმა არ შეიცავს ამბიციურ რეფორმების და ისეთ ამოცანებს,
რომელთა გადაჭრა საკმარისი იქნებოდა გზამკვლევით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად.
გარდა ამისა, გეგმაში მოცემული ინდიკატორების ნაწილი ბუნდოვანია და ართულებს ან სულაც
შეუძლებელს ხდის პროგრესის გაზომვას.204
ეფექტიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონია, რომელიც 2017 წლის 1 ივლისს ამოქმედდა. ახალი
კანონმდებლობა რამდენიმე პოზიტიურ ცვლილებას შეიცავს (იხ. ანგარიშის შესაბამისი თავი).
თუმცა, დღემდე არ ამოქმედებულა „საჯარო სამართლის იურდიული პირების შესახებ“ კანონი,
შესაბამისად საჯარო სამსახურის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ცვლილებები მათზე
არ ვრცელდება.205 მიუღწეველი რჩება საჯარო სამსახურის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის
მიზანი (იხ. ანგარიშის თავი საჯარო სამსახურის შესახებ).
სახელმწიფოს მხრიდან ეფექტიანი საჯარო სექტორის ჩამოყალიბების პოლიტიკური ნების
არარსებობაზე მიუთითებს საჯარო სამსახურის რეფორმის მხრივ კვლავაც არსებული
პრობლემები, მათ შორის ფავორიტიზმი საჯარო სამსახურში დასაქმებისას, შრომითი
ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების კონკურსის გარეშე აყვანა და წინასაარჩევნო პერიოდში
საჯარო მოსამსახურეებზე ზეწოლა.206 შემაშფოთებელი იყო სავარაუდო ზეწოლა საჯარო
მოსამსახურეებზე, რათა მათ მონაწილეობა მიეღოთ 2019 წლის 14 დეკემბერს მმართველი
პარტიის მიერ ორგანიზებულ მასობრივ თავყრილობაში.207

როლი: სამართლებრივი სისტემა (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად
პრიორიტეტულია
აღმასრულებელი
შტოსათვის
ანგარიშვალდებულება და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა?

საჯარო

სექტორის

ბოლო წლებში იკვეთება საქართველოს მთავრობის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა კორუფციის
კომპლექსურ ფორმებთან ბრძოლისა და მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული რეფორმების
განხორციელების კუთხით.
საქართველოს მთავრობა ამტკიცებს პერიოდულად განახლებად ეროვნულ ანტიკორუფციულ
სტრატეგიას და სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმას. ამ დოკუმენტების მიმდინარე
ვერსიები 2019 წლის ოქტომბერში დამტკიცდა.208

203

Support for Improvement in Governance and Management (SIGMA), Baseline Measurement Report: The
Principles of Public Administration, May 2018, pg.4.
204
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), “საჯარო მმართველობის რეფორმის
სამოქმედო გეგმა არსებულ გამოწვევებს ვერ პასუხობს,” 11 ივლისი 2019, https://bit.ly/2TngQwf
205
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ.
206
ღია საზოგადოების ფონდი, “საქართველოს საჯარო სამსახურის რეფორმა: ასოცირების დღის წესრიგით
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების გზაზე მიღწეული პროგრესი,” 2018 წლის ივნისი.
https://bit.ly/384035f
207
საქართველოს სახალხო დამცველი, “საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება მოქალაქეთა მიმართ
განხორციელებული სავარაუდო ზეწოლის ფაქტებზე,” 13 დეკემბერი, 2019, https://bit.ly/35S6fMr
208
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №484, საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა
და საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების 2019-2020 წლების სამოქმედო
გეგმის დამტკიცების შესახებ, 04 ოქტომბერი, 2019, https://matsne.gov.ge/document/view/4674422?publication=0
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კორუფციის კომპლექსური ფორმების აღმოფხვრის წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკური ნების
ნაკლებობაზე მიუთითებს არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციისა თუ პატრნიორი სუბიექტების
შეფასებები. ევროპარლამენტის მიერ 2018 წლის ნოემბერში მიღებულ რეზოლუციაში აღნიშნულია,
რომ მაღალი დონის, ელიტური კორუფცია საქართველოსათვის სერიოზული პრობლემაა
და საქართველოს ხელისუფლებას ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
შესრულებისაკენ მოუწოდებს. ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ საქართველომ დამოუკიდებელი
ანტიკორუფციული სააგენტო უნდა შექმნას, რომელიც პოლიტიკური ჩარევისგან თავისუფალი
და სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოსგან დამოუკიდებელი იქნება. ამასთან ერთად, კიდევ
ერთხელ ხაზს უსვამს ძალაუფლების ეფექტური დანაწილების და პოლიტიკისა და ეკონომიკური
ინტერესების გამიჯვნის მნიშვნელობას. ასევე, ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ კორუფციასთან
ბრძოლა მოითხოვს დამოუკიდებელ სასამართლოს და მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევების
გამოძიებას, რისი გამოცდილებაც საქართველოს ჯერ-ჯერობით არ აქვს.209
საქართველოს ხელისუფლებას მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევების გამოძიებისკენ
“საერთაშორისო გამჭვრივალობის” სამდივნოც მოუწოდებს.210 არაფორმალური მმართველობა,
მაღალი დონის კორუფცია და სხვა პრობლემური საკითხები ეჭქვეშ აყენებს აღმასრულებელი
ხელისუფლების
ნებას
ებრძოლოს
კორუფციას
და
ეფექტიანად
განახორციელოს
ანგარიშვალდებულება. ბოლო წლებში წარმოქმნილ პრობლემურ საკითხებზე ხელისუფლების
არაეფექტიანი რეაგირება სახელმწიფოს მიტაცების ნიშნებსაც შეიცავდა.211
იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილის, ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, უკანასკნელ
წლებში ანტიკორუფციული პოლიტიკის კუთხით საქართველოს მთავრობას ქმედითი ნაბიჯები
არ გადაუდგამს, რადგან კორუფციის კომპლექსური ფორმების არსებობას არც აღიარებდნენ.
უკანასკნელ პერიოდში მომხდარი გახმაურებელი საქმეები კი კორუფციის სისტემური ფორმების
არსებობაზე მიუთუთებს, თუმცა შესაბამისი უწყებები მათ გადაჭრაზე არ ზრუნავენ. იუსტიციის
სამინისტროში მოქმედი ანტიკორუფციული საბჭო, როგორც ანტიკორუფციული პოლიტიკის
მაკოორიდინირებელი ორგანო, არაეფექტიანია, რადგან სათანადო საკანონმდებლო ბერკეტებით
არ არის აღჭურვილი, მათ შორის იმგვარი ფუნქციებით, რაც პროკურატურისა და სახელმწიფო
უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ კორუფციული დანაშაულებების გამოძიების ეფექტიანობას
შეაფასებდა.212
“საერთაშორისო გამჭვრივალობა - საქართველოს” დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი
აზრის კვლევების მიხედვით, გამოკითხულთა უმრავლესობა (51%) ფიქრობს, რომ არ ხდება
კორუფციის შემთხვევების სათანადოდ გამოძიება მაშინ, როდესაც საქმე მაღალი თანამდებობის
პირებს ან მმართველ პარტიასთან დაკავშირებულ გავლენიან ადამიანებს ეხება. გამოკითხულთა
42% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ხელისუფლება, როგორც წესი, ხელს აფარებს კორუფციაში
ჩართულ პირებს, ხოლო 31% ფიქრობს, რომ მთავრობა, როგორც წესი, ამხელს ასეთ პირებს.213
აღსანიშნავია, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემები იკვეთება საქართველოს მთავრობის მიერ
საერთაშორისო ორგანიზაციების ანტიკორუფციული რეკომენდაციების შესრულების მხრივ.
209

European Parliament, European Parliament resolution of 14 November 2018 on the implementation of
the EU Association Agreement with Georgia (2017/2282(INI)), https://bit.ly/2FQBKMd
210
საერთაშორისო გამჭვრივალობა - საქართველო, “კორუფციის აღქმის ინდექსი 2018: მაღალი დონის
კორუფციის შემთხვევების გამოუძიებლობა პროგრესის ნაკლებობას განაპირობებს,” 29 იანვარი, 2019,
https://bit.ly/30irIN6
211
საერთაშორისო გამჭვრივალობა - საქართველო, “საქართველოში სახელმწიფოს მიტაცებისა და
სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლის მზარდი ნიშნები შეშფოთებას იწვევს,” 16 ოქტომბერი, 2018,
https://bit.ly/35LbiOA
212
ინტერვიუ ალექსანდრე ბარამიძესთან (06/12/2019)
213
საერთაშორისო გამჭვრივალობა - საქართველო, “კორუფცია საქართველოში მნიშვნელოვან გამოწვევად
რჩება,” 12 აპრილი, 2019, https://bit.ly/35ROAEv
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მაგალითად, 2019 წლის მდგომარეობით საქართველომ ვერ შეძლო პროგრესის მიღწევა
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანტიკორუფციული ქსელის
მიერ 2016 წელს დამტკიცებული რეკომენდაციების 81 პუნქტის უმრავლესობაში.214 ევროპის
საბჭოს ქვეყნების ანტიკორუფციული ჯგუფის (GRECO) მიერ 2016 წელს დამტკიცებული
16 რეკომენდაციიდან საქართველომ 2019 წლისთვის მხოლოდ ხუთი შეასრულა
„დამაკმაყოფილებლად.“215
არასამთავრობო ორგანიზაციები ზემოხსენებული პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზად
დამოუკიდებელი ანტიკორფიცული სამსახურის ჩამოყალიბებას ხედავენ, რაც ხელისუფლებისაგან
შესაბამის პოლიტიკურ ნებას მოითხოვს, 216 თუმცა საქართველოს მთავრობას ამ მიმართულებით
რაიმე ქმედითი ნაბიჯი არ გადაუდგამს.

214

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Anti-Corruption Network for
Eastern Europe and Central Asia (ACN), Fourth Round of Monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan,
Paris, adopted at the ACN meeting on 15 September 2016 at the OECD in Paris. https://bit.ly/36Qwap2
215
Group of States Against Corruption (GRECO), Fourth Evaluation Round, Corruption prevention in respect
of members of parliament, judges and prosecutors, Compliance Report Georgia, 2 July 2019, http://bit.ly/30utHho
216
საერთაშორისო გამჭვრივალობა - საქართველო, “საქართველოს ხელისუფლებამ ქმედითი ნაბიჯები უნდა
გადადგას მაღალი დონის კორუფციის გამოწვევის დასაძლევად,” 10 დეკემბერი, 2018 https://bit.ly/2NnAXX8
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სასამართლო ხელისუფლება
სასამართლო ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ერთ-ერთი საკვანძო ინსტიტუტია.
სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, უმეტეს
შემთხვევაში, სათანადო დებულებებს შეიცავს სისტემის დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობისა
და კეთილსინდისიერების უზრუნველსაყოფად, თუმცა პრაქტიკაში ეს მიზნები მიღწეული არ არის.
არსებობს მნიშვნელოვანი პრობლემები სასამართლოს ანგარიშვალდებულების მხრივ როგორც
კანონმდებლობაში, ისე პრაქტიკაში. დამოუკიდებლობის ნაკლებობის შედეგად, სასამართლო
სათანადოდ ვერ ასრულებს აღმასრულებელი ხელისუფლების ზედამხედველის ფუნქციას.
სასამართლო ხელისუფლება
საერთო ქულა: 45,1
განზომილება

ინდიკატორი

შესაძლებლობები:
56,2

მმართველობა:
54,1

როლი: 25

კანონი

პრაქტიკა

რესურსები

75

50

დამოუკიდებლობა

75

25

გამჭვირვალობა

75

50

ანგარიშვალდებულება

75

25

კეთილსინდისიერება

75

25

აღმასრულებელი შტოს
ზედამხედველობა

კანონის და პრაქტიკის საშუალო ქულები

25

66,6

33,3

სტრუქტურა და ორგანიზაცია
საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, ქვეყნის სასამართლო ხელისუფლება საკონსტიტუციო
სასამართლოსა და საერთო სასამართლოებისგან შედგება.217
საკონსტიტუციო სასამართლო საკონსტიტუციო კონტროლის სასამართლო ორგანოა, რომლის
მოვალეობას კანონების, საერთაშორისო შეთანხმებებისა და ხელისუფლების სხვადასხვა
ორგანოს მიერ გამოცემული კანონქვემდებარე აქტების კონსტიტუციასთან შესაბამისობის
უზრუნველყოფა და სახელმწიფო ორგანოებს შორის მათი კომპეტენციების შესახებ დავების
განხილვა წარმოადგენს. საკონსტიტუციო სასამართლო ცხრა მოსამართლისაგან შედგება სასამართლოს სამ წევრს ნიშნავს პრეზიდენტი, სამ წევრს ირჩევს პარლამენტი და სამ წევრს
ნიშნავს უზენაესი სასამართლო.218

217
218
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საქართველოს კონსტიტუცია, მიღებული 1995 წლის 24 აგვისტოს, თავი მეექვსე, მუხლი 59.
იქვე, მუხლი 60.

საერთო სასამართლოების სისტემაში შედის რაიონული (საქალაქო) სასამართლო, სააპელაციო
სასამართლო და საქართველოს უზენაესი სასამართლო.219 უზენაესი სასამართლოს
თავმჯდომარესა და მოსამართლეებს იუსტიციის საბჭოს წარდგინებით ირჩევს პარლამენტი.220
სააპელაციო და რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების მოსამართლეს თანამდებობაზე
ნიშნავს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო221 - კონსტიტუციური ორგანო, რომელსაც
მოსამართლეების დანიშვნა და გათავისუფლება, მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების
ორგანიზება და სასამართლო ხელისუფლების რეფორმის გასატარებლად წინადადებების
შემუშავება ევალება.222 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შედგება 15 წევრისგან,
რომელთაგან 8 წევრს ირჩევს საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
თვითმმართველობის ორგანო, 5 წევრს ირჩევს საქართველოს პარლამენტი, 1 წევრს ნიშნავს
საქართველოს პრეზიდენტი, ხოლო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე თანამდებობრივად
არის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი.223
მოსამართლეთა კონფერენცია წარმოადგენს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
თვითმმართველობის
ორგანოს,
რომელიც
ირჩევს
სასამართლო
ხელისუფლების
წარმომადგენლებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. გარდა ამისა, კონფერენცია ირჩევს იუსტიციის
უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარეს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
მდივანს და საერთო სასამართლოების სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრებს.224

რესურსები (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა მოსამართლეთა უფლებამოსილების ვადის
განსაზღვრის სათანადო პოლიტიკას, ასევე, სათანადო შრომის ანაზღაურებასა და სამუშაო
პირობებს?
კანონმდებლობა მეტწილად უზრუნველყოფს მოსამართლეებისთვის შესაბამისი რესურსების
ხელმისაწვდომობას. სასამართლო ხელისუფლება ასევე ჩართულია ბიუჯეტის შემუშავების
პროცესში. პრობლემურია მოსამართლეების უფლებამოსილების ვადის განსაზღვრის პოლიტიკა.
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში საერთო სასამართლოებისა (გარდა უზენაესი
სასამართლოსი) და საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დაფინანსების ნაწილის პროექტს
საქართველოს მთავრობას წარუდგენს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც
უფლებამოსილია, ბიუჯეტის კანონპროექტის გადამუშავებული ვარიანტის განხილვამდე,
პარლამენტს წარუდგინოს მოსაზრებები საერთო სასამართლოებისა და საერთო სასამართლოების
დეპარტამენტის დაფინანსების ნაწილის პროექტის თაობაზე.225
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში საერთო სასამართლოებისთვის განკუთვნილი ხარჯების
შემცირება წინა წლის შესაბამის მოცულობასთან შედარებით შეიძლება მხოლოდ საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინასწარი თანხმობით.226 უზენაესი სასამართლოს ბიუჯეტის
პროექტს მთავრობას წარუდგენს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე.227

219
საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, მიღებული 2009 წლის 4
დეკემბერს, თავი I, მუხლი 2.
220
საქართველოს კონსტიტუცია, აგვისტოს, თავი მეექვსე, მუხლი 61.
221
საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, დეკემბერს, თავი V, მუხლი 36.
222
იქვე, თავი VII, მუხლი 49.
223
იქვე, თავი VII, მუხლი 47.
224
იქვე, თავი XI, მუხლი 65.
225
ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, მუხლი 67
226
იქვე.
227
ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ.
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კანონმდებლობა არ უზრუნველყოფს საერთო სასამართლოების (უზენაესი სასამართლოს
გარდა) მონაწილეობას მათი ბიუჯეტების დამტკიცების პროცესში. საერთო სასამართლოების
ბიუჯეტის პროექტს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი
ადგენს და კანონი მას ამ პროცესში სასამართლოების აზრის გათვალისწინებას პირდაპირ არ
ავალდებულებს.228
პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლეთა ყოველთვიური ხელფასი 4 000 ლარს
(1 515 აშშ დოლარის ექვივალენტი), სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებისა - 5 000
ლარს (1 894 აშშ დოლარის ექვივალენტი), ხოლო უზანაესი სასამართლოს მოსამართლეებისა
6 000 ლარს(2 273 აშშ დოლარის ექვივალენტი) შეადგენს. გარდა ამისა, იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს 2018 წლის გადაწყვეტილების შედეგად, მოსამართლეებისთვის გათვალისწინებულია
ყოველთვიური დანამატი, რომელიც პოზიციების მიხედვით 1350-2250 ლარის ფარგლებში
მერყეობს.229 საქართველოში საშუალო ხელფასი 1202 ლარია.230
მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლეების ხელფასი ქვეყანაში არსებულ საშუალო ხელფასს
მნიშვნელოვნად აღემატება, მიიჩნევა, რომ მოსამართლის სტატუსიდან გამომდინარე ანაზღაურება
მაინც დაბალია და საჭიროებს ზრდას.231232
პრობლემურია პენსიების საკითხი, რადგან საქართველოში მოსამართლეთა პენსიების ოდენობა
ამჟამად გაცილებით დაბალია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკით გათვალისწინებულ
დონესთან შედარებით233, რომელიც პენსიების ყოფილი მოსამართლის ხელფასთან მაქსიმალურ
სიახლოვეს გულისხმობს. ამჟამად ყველაზე მაღალი პენსია უზენაესი სასამართლოს ყოფილ
მოსამართლეს ენიშნება და შეადგენს ფიქსირებულ 1200 ლარს.234 საერთო სასამართლოების
სხვა მოსამართლეებს დაკავებული თანამდებობისა და მოსამართლედ მუშაობის სტაჟის
გათვალისწინებით მიეცემათ საპენსიო თანხა, რომელიც 560 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს.235
სააპელაციო ან რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლეს თანამდებობაზე ნიშნავენ
3 წლიანი გამოსაცდელი ვადით, კონკურსის საფუძველზე (სამოსამართლო გამოცდილების
მქონე პირები ინიშნებიან უვადოდ). ყოველწლიურად ტარდება გამოსაცდელი ვადით დანიშნული
მოსამართლის საქმიანობის შეფასება, ხოლო გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდგომ, ამ
შეფასებების შედეგების ანალიზის საფუძველზე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მსჯელობს და იღებს
გადაწყვეტილებას გაამწესოს თუ არა, მოსამართლე თანამდებობაზე უვადოდ.236
გამოსაცდელი ვადის წესი არ ვრცელდება საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოს მოქმედ
ან ყოფილ წევრზე. გარდა ამისა, 2017 წლის, 15 თებერვლის საკონსტიტუციო სასამართლოს
გადაწყვეტილების საფუძველზე,237 გამოსაცდელი ვადა ასევე აღარ ვრცელდება სააპელაციო და
რაიონული სასამართლოს მოსამართლეებზეც, რომელთაც აქვთ სასამართლოში საქმიანობის
მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება.

228
იქვე, მუხლი 55.
229
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება, “საქართველოს საერთო
სასამართლოების მოსამართლეებისთვის და საქართველოს იუსტიციის საბჭოს წევრებისთვის დანამატის
დაწერესები შესახებ,” 15 იანვარი, 2018, https://bit.ly/2Xpm0qG
230
ტაბულა, “საქსტატი: საშუალო ყოველთვიური ხელფასი 1202 ლარია,” 18 მარტი, 2019,
http://tbl.ge/3jxb
231
ინტერვიუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, დიმიტრი გვრიტიშვილთან.
232
ინტერვიუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსმართლე წევრ, ნაზი ჯანეზაშვილთან.
233
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასება,”
2015, გვ.59, https://bit.ly/2JXXRU1
234
ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, მუხლი 70.
235
საქართველოს კანონი სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ,
მიღებული 2005 წლის 27 დეკემბერს, მუხლი 7.
236
ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, მუხლი 36
237
საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილება, რეგისტრაციის ნომერი
3/1/659, https://bit.ly/2u9wddE
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მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადით დანიშვნას წლების განმავლობაში აპროტესტებდნენ
არასამთავრობო ორგანიზაციები. სახალხო დამცველი პარლამენტს მოუწოდებს, გაუქმდეს
აღნიშნული წესი, რადგან მოსამართლეს მუდმივად უწევს იმაზე ფიქრი, თუ როგორ აისახება მისი
კონკრეტული გადაწყვეტილება უვადოდ დანიშვნის გადაწყვეტილებაზე.238

რესურსები (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად აქვს სასამართლო ხელისუფლებას პრაქტიკაში ეფექტიანი მუშაობისთვის საჭირო
ფინანსური რესურსები, პერსონალი და ინფრასტრუქტურა?
სასამართლოს პრაქტიკაში ეფექტიანი მუშაობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული და
სხვა მატერიალური რესურსები აქვს, მაგრამ პრობლემურია მოსამართლეთა არასაკმარისი
რაოდენობა. სფეროს სპეციალისტების აზრით, ეს საქმეთა წარმოების გაჭიანურების ერთ-ერთი
მთავარი მიზეზია.
სასამართლო სისტემაში მოსამართლეთა არასაკმარისი რაოდენობა მწვავე პრობლემაა.239240
2017 წლის ანგარიშში სახალხო დამცველი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოუწოდებდა, მიეღო
შესაბამისი წესი და მეთოდოლოგია მოსამართლეთა გადატვირთულობის შესაფასებლად.241
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის თქმით, სასამართლო სისტემაში არსებობს
შესაბამისი შტატები და რესურსი მოსამართლეებისთვის ადგილების დასაკაკავებლად, რასაც
საბჭო არ იყენებს. ამის მიზეზი კი სასამართლოში არსებული გავლენიანი ჯგუფია, რომელსაც არ
სურს პოზიციები მათთვის არალოიალურმა კანდიდატებმა დაიკავონ.242
მიუხედავად არსებული პრობლემისა, ამ დრომდე სასამართლოს არ ჩაუტარებია სრულფასოვანი
კვლევა სასამართლოებში საქმეთა გაჭიანურების კონკრეტული მიზეზების შესახებ. ამ დრომდე
არც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაუდგამს ქმედითი ნაბიჯები პრობლემის გადასაჭრელად.243
ერთ-ერთი კვლევის თანახმად, საქართველოში საჭიროა მინიმუმ 410 მოსამართლე, რაც
მნიშვნელოვნად აღემატება მოსამართლეთა ამჟამინდელ რაოდენობას (307, 2020 წლის
აპრილის მდგომარეობით).244
სასამართლო სისტემაში არსებობს სხვა ადამიანური რესურსების ნაკლებობაც. მოსამართლეებს
არ ჰყავთ საჭირო რაოდენობის თანაშემწეები და სხვა კვალიფიციური კადრები,245246 რომლებიც
სხვადასხვა საქმის წარმოებისთვის საჭირო ფუნქციას შეითავსებდნენ. მოსამართლეთა
თანაშემწეების ხელფასი კი, მათი საქმიანობიდან გამომდინარე, მინიმალურია.247

238
საქართველოს სახალხო დამცველი, „საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ,” 2017, გვ.102, http://bit.do/eL2pE
239
ინტერვიუ დიმიტრი გვრიტიშვილთან.
240
ინტერვიუ ნაზი ჯანეზაშვილთან.
241
საქართველოს სახალხო დამცველი, “საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ,” 2017, გვ.100, http://bit.do/eL2pE
242
ინტერვიუ ნაზი ჯანეზაშვილთან.
243
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში,” 05
ივლისი, 2018, გვ.60, https://bit.ly/2tWQinS
244
USAID/PROLoG, საქართველოში მოსამართლეების საჭირო რაოდენობის შეფასება, 8 აგვისტო, 2018,
გვ.45, http://bit.do/eL2sG
245
ინტერვიუ დიმიტრი გვრიტიშვილთან.
246
ინტერვიუ ნაზი ჯანეზაშვილთან.
247
იქვე
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დამოუკიდებლობა (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად დამოუკიდებელია სასამართლო ხელისუფლება კანონის მიხედვით?
კანონმდებლობა სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტიებს ადგენს. მოსამართლე
ემორჩილება მხოლოდ კონსტიტუციასა და კანონს. დაუშვებელია მის საქმიანობაში ჩარევა
და გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედება. სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის პრობლემურია
რეგულაციები, რომელთა მეშვეობითაც სასამართლოში არსებულ გავლენიან ჯგუფს
ინდივიდუალურ მოსამართლეებზე ზემოქმედების ბერკეტები ექმნებათ.
სასამართლოს დამოუკიდებლობა გარანტირებულია კონსტიტუციით და გამყარებულია
კანონით.248 მოსამართლე თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და ემორჩილება მხოლოდ
კონსტიტუციასა და კანონს. რაიმე ზემოქმედება მოსამართლეზე ან ჩარევა მის საქმიანობაში
გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მიზნით აკრძალულია და ისჯება კანონით.249
მოსამართლეები ხელშეუხებლობით სარგებლობენ.
საქართველოში მოქმედებს მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის წესი250, რაც ინდივიდუალური
მოსამართლის
დამოუკიდებლობისთვის
მნიშვნელოვანი
ფაქტორია.
სასამართლოს
რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია არ შეიძლება გახდეს უვადოდ გამწესებული მოსამართლის
თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძველი.251
სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის მნიშვნელოვანია მისი მაკოორდინირებელი სისტემის,
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობა, მისი წევრების არჩევისა და საქმიანობის
დასახელებული წესი.252 როგორც სტრუქტურის ნაწილში ითქვა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
15 წევრიდან რვას (მოსამართლეებს) მოსამართლეთა კონფერენცია ირჩევს, ხოლო მეცხრე
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეა. შესაბამისად, საბჭოს წევრების 60% მოსამართლეა.
მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის მხრივ, კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი ხარვეზია
სასამართლოების თავმჯდომარეთა დანიშვნის წესი - კერძოდ ის, რომ თავმჯდომარეებს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო ნიშნავს (ნაცვლად თავად შესაბამისი სასამართლოს მოსამართლეების მიერ
მათი არჩევისა). ინდივიდუალურ მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას შეიძლება საფრთხე
შეუქმნას თავმჯდომარეების მეტად ფართო უფლებამოსილებებმაც, რომლებიც მხოლოდ
წარმომადგელობითი ფუნქციით არ შემოიფარგლება და მენეჯერულ ფუნქციებსაც მოიცავს.253
პრობლემურია ის გარემობაც, რომ სასამართლოების თავმჯდომარეებს შეუძლიათ ზეგავლენა
მოახდინონ საქმეთა განაწილების პროცესზე, საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემის
ამოქმედების პირობებშიც კი,254 რომელიც სასამართლოში შესული საქმეების შემთხვევითი
განაწილების პრინციპს ეფუძნება. კანონსა და სისტემის მოქმედებაში არსებული ხარვეზები
ართულებს კანონის მიზნის მიღწევას.255256
248
საქართველოს კონსტიტუცია, თავი მეექვსე, მუხლი 59.
249
იქვე, მუხლი 63.
250
ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, თავი V, მუხლი 36.
251
საქართველოს კონსტიტუცია, თავი მეექვსე, მუხლი 63.
252
ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, თავი VII.
253
კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, „კოალიციის საკანონმდებლო
წინადადებები იუსტიციის უმაღლესი სკოლისა და თავმჯდომარეთა ინსტიტუტის რეფორმასთან დაკავშირებით”,
11 აპრილი, 2018, http://bit.ly/2Z8OpBA
254
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში,”
2018, გვ.5, https://bit.ly/2tWQinS
255
ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, „საქმის განაწილების ახალი სისტემა
საქართველოში,” 2018, გვ.7,https://bit.ly/2HhZeN7
256
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში,”
2018, გვ.44, https://bit.ly/2tWQinS
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დამოუკიდებლობა (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად თავისუფალია სასამართლო ხელისუფლება მის საქმიანობაში მთავრობის ან სხვა
აქტორების ჩარევისგან პრაქტიკაში?
სასამართლო ხელისუფლება საკუთარ საქმიანობაში დამოუკიდებელი არ არის. პრობლემურია
როგორც გარე აქტორების ჩარევა, ასევე სისტემაში არსებული მოსამართლეთა გავლენიანი
ჯგუფის უკონტროლო ძალაუფლება, რაც სისტემის გაჯანსაღებას აფერხებს.
სასამართლოს
დამოუკიდებლობის
საკითხი
სისტემისა
და
ქვეყნის
ერთერთ
მთავარ
გამოწვევას
წარმოადგენს.
Freedom
House-ის
2019
წლის
კვლევის
მიხედვით,
აღმასრულებელი
და
საკანონმდებლო
ხელისუფლების
ჩარევა
სასამართლოს
საქმიანობაში
არსებით
პრობლემად
რჩება.257
ამავე პრობლემაზე საუბარია აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის 2018 წლის ანგარიშშიც,258 სადაც
გარე გავლენებთან ერთად, საუბარია სასამართლო სისტემაში არსებულ შიდა გავლენებზეც,
რაც საერთო ჯამში, ნეგატიურად აისახება სისტემის დამოუკიდებლობაზე და აფერხებს მისი
გაჯანსაღების მცდელობებს.
სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის მნიშვნელოვანი ტესტი იყო „კაბელების საქმე”.
2015 წელს სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ სისხლის
სამართლის საქმის განხილვა დაიწყო. საქმეზე ბრალის წარდგენას წინ უძღოდა ღია
დაპირისპირება იმდროინდელ თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიასა და ყოფილ პრემიერ მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს შორის, რაც საბოლოოდ 2014 წლის 4 ნოემბერს ირაკლი ალასანიას
თანამდებობიდან გადაყენებით დასრულდა. „კაბელების საქმეზე” განვითარებულმა მოვლენებმა
არასრულფასოვანი მართლმსაჯულების განხორციელებისა და პროცესის პოლიტიზების
საფუძვლიანი ეჭვი გააჩინა.259
შესაძლო პოლიტიკური დევნისა და მასში სასამართლოს ინსტრუმენტად გამოყენების კიდევ ერთი
მაგალითი 2019 წლის ივლისში, ოპოზიციონერი დეპუტატის, ირაკლი ოქრუაშვილის სისხლის
სამართლის დანაშაულის ჩადენის არასაკმარისი საფუძვლებით დაკავება260 და შემდეგ მისთვის
აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობის შეფარდება იყო.261
სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება სისტემაში არსებული
მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის არჩევნების
შედეგად, მოსამართლეთა ვიწრო ჯგუფის ხელში მოექცა სასამართლოს ადმინისტრირების,
ფაქტობრივად, უკონტროლო ძალაუფლება, რომელსაც ისინი ხშირად საკუთარი ძალაუფლების/
გავლენის შესანარჩუნებლად იყენებენ.262 გავლენიან ჯგუფს აერთიანებენ ის მოსამართლეები,
რომლებიც წლების მანძილზე უსამართლო და მორჩილ სასამართლო სისტემასთან
ასოცირდებოდნენ. შესაბამისად, სწორედ იმ ორგანოს არაჯანსაღი გავლენის შესახებ ჩნდება
257
Freedom House, Freedom in World - Georgia, 2019, https://bit.ly/2O3w9Wa
258
Human Rights Report Georgia, U.S. Department of State 2018 https://bit.ly/2If5IKF
259
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „განცხადება 5 ნოემბერს „რუსთავი 2“-ის საქმეზე
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული განჩინების შესახებ,” 06 ნოემბერი, 2015,
http://bit.ly/2Kpwm5Z
260
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “ირაკლი ოქრუაშვილის დაკავება პოლიტიკური
დევნის ეჭვებს აჩენს,” 26 ივლისი, 2019, http://bit.ly/2mgWZ3b
261
ნეტგაზეთი, “ირაკლი ოქრუაშვილს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს,” 27 ივლისი, 2019,
http://bit.ly/2mjQpZM
262
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „ოცნების სასამართლოს ანატომია,” 21 თებერვალი,
2019, http://bit.ly/2KnX9zQ
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ეჭვები, რომელიც სასამართლოს დამოუკიდებლობას და კორუფციის შემთხვევების კონტროლს
უნდა უზრუნველყოფდეს.263
მოსამართლეთა ვიწრო ჯგუფის მიერ საკუთარი ძალაუფლების არაჯეროვანი გამოყენების
თვალსაჩინო მაგალითია 2017 წლის მაისში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს
თავმჯდომარედ მიხეილ ჩინჩალაძის არჩევა. ჩინჩალაძე, რომელიც სასამართლო სისტემაში
ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ფიგურაა, თანამდებობაზე უკონკურენტოდ, გაუმჭვირვალედ და
საეჭვო გარემოებებში აირჩიეს.264
როგორც კანონმდებლობის შესახებ ქვეთავში აღინიშნა, მოსამართლეთა ვიწრო ჯგუფი
ფლობს მოსამართლეებზე გავლენის არაერთ ბერკეტს, რომელთა შორისაა მოსამართლეთა
გათავისუფლების მექანიზმი, რაც საბჭოს მიერ ხშირად შერჩევითად გამოიყენება.265 2015 წლის
დეკემბერში, არსებითი პროცედურული დარღვევებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს
თავმჯდომარეობიდან გაათავისუფლეს მამუკა ახვლედიანი. ახვლედიანის თანამდებობიდან
გათავისუფლებას წინ უსწრებდა მის მიერ გამოთქმული კრიტიკული შეფასებები იუსტიციის საბჭოს
წევრებისა და თავმჯდომარის მისამართით, ასევე მან გაასაჯაროვა ინფორმაცია მოსამართლეთა
საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტების იუსტიციის საბჭოდან გაჟონვის შესახებ.266
არსებობს ინდივიდუალურ მოსამართლეებზე არასათანადო ზეგავლენის სხვა მაგალითებიც.
2018 წლის თებერვალში ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ირაკლი შავაძემ
საჯაროდ განაცხადა, რომ თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებაზე (სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით
დანიშვნის შემდეგ) იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მას უარი ბათუმის საქალაქო სასამართლოს
თავმჯდომარესთან არსებული უთანხმოების გამო უთხრა.267

გამჭვირვალობა (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა, რომ საზოგადოებამ შეძლოს სათანადო
ინფორმაციის მიღება სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობისა და გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესის შესახებ?
კანონმდებლობაში არსებობს გარკვეული რეგულაციები სასამართლო ხელისუფლების
გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, რათა საზოგადოებამ შეძლოს ინფორმაციის მიღება
სასამართლოს საქმიანობისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესის შესახებ. თუმცა,
პრობლემატურია მოსამართლეთა არჩევასთან დაკავშირებული ნორმები.
სასამართლო ვალდებულია, დაუშვას სასამართლო პროცესის აუდიო, ფოტო და ვიდეო
გადაღება და, მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს საზოგადოების წვდომა ჩანაწერებზე.268
საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს შეუზღუდავი გადაღების უფლება აქვს, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც სასამართლო სხდომები დახურულია. თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ამ უფლებას არ გამოიყენებს, ის რომელიმე სხვა ტელეკომპანიას გადაეცემა.269
263
იქვე
264
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში #6”, გვ.56, 2018, http://bit.ly/2Z9g2uA
265
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში,“
2018, გვ.32, https://bit.ly/2tWQinS
266
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „ოცნების სასამართლოს ანატომია,” 21 თებერვალი,
2019, http://bit.ly/2KnX9zQ
267
იქვე,
268
ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, მუხლი 13.
269
იქვე
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2017 წლის პირველი იანვრიდან ამოქმედდა წესი „საერთო სასამართლოების მიერ სასამართლო
გადაწყვეტილებების ასლის გაცემისა და გამოქვეყნების შესახებ”. აღნიშნული წესით, შეიქმნა
ერთიანი ბაზა (info.court.ge), სადაც ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, პერსონალური
მონაცემების დაცვით, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სასამართლოს ყველა ინსტანციის
გადაწყვეტილება.270
თუმცა, არსებობს კითხვები სასამართლოში რიგი პროცედურების გამჭვირვალობასთან
დაკავშირებით. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული წესის მიხედვით, არ არის
გარანტირებული მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნისას გასაუბრების ღია რეჟიმში ჩატარება.
ასევე არ არის გათვალისწინებული გასაუბრების ჩანაწერების დაინტერესებული პირებისთვის
ხელმისაწვდომობა.271 ამასთანავე, გასაუბრების ოქმები და კრიტერიუმები, რომლითაც საბჭომ
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იხელმძღვანელა, არ არის საჯარო მოსამართლის უვადოდ
დანიშვნის შემდეგაც კი. დანიშვნის პროცესის ამგვარი გაუმჭვირვალე პროცედურები ამცირებს
საბჭოს მიმართ საზოგადოების ნდობას.272
გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს მოსამართლეთა
შერჩევა/დანიშვნასთან დაკავშირებული რეგულაციები. კანდიდატთან გასაუბრების პროცესი არ
არის ფორმალიზებული - არ არის განსაზღვრული გასაუბრების ხვედრითი წილი კანდიდატის
საერთო შეფასებაში, რაც გასაუბრების ეტაპზე იძლევა თვითნებობის შესაძლებლობას.
კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მოძიების ეტაპი მხოლოდ ფორმალურ დატვირთვას
ატარებს.273

გამჭვირვალობა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად მიუწვდება ხელი საზოგადოებას პრაქტიკაში სასამართლოების საქმიანობასთან
დაკავშირებულ ინფორმაციაზე?
პრაქტიკაში სასამართლო საკმარისად გამჭვირვალე არ არის. ფორმალურად მეტ-ნაკლებად
დაცულია გამჭვირვალობის პრინციპები, თუმცა მთავარი პრობლემა ყველაზე მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილებების დახურულ კარს მიღმა მიიღებაა.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საკუთარ ვებგვერდზე აქვეყნებს ინფორმაციას სასამართლო სისტემაში
მიმდინარე სხვადასხვა პროცესზე,274 შესარჩევ კონკურსებზე, მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.
ასევე, დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ სხვადასხვა ხასიათის ინფორმაციის გამოთხოვნა
და მიღება,275 რითაც გამჭვირვალობის პრინციპი ფორმალურად დაცულია. თუმცა, იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო პრაქტიკულად არასდროს იცავს წესს, რომლიც თანახმად მან სხდომის
გამართვამდე არანაკლებ 3 სამუშაო დღით ადრე უნდა გამოაქვეყნოს სხდომის დღის წესრიგი
და ხშირია შემთხვევები, როდესაც დღის წესრიგის შესახებ ინფორმაცია სხდომის წინა ღამეს

270
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, „საერთო სასამართლოების მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებების
ასლის გაცემისა და გამოქვეყნების შესახებ”, 12 სექტემბერი, 2016, https://bit.ly/2f8HIhD
271
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „კოალიციამ პარლამენტს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს რეგულირებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა,” 30 მაისი, 2018,
http://bit.ly/2Wa5vxd
272
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში,“
2018, გვ.6, https://bit.ly/2tWQinS
273
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში #6”, 2018, http://bit.ly/2Z9g2uA
274
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, http://hcoj.gov.ge/
275
ინტერვიუ ნაზი ჯანეზაშვილთან.
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ხდება ცნობილი.276 გამჭვირვალობის ნაკლებობით გამოირჩეოდა 2020 წლის იანვარში საბჭოს
მიერ დამოუკიდებელი ინსპექტორის შერჩევის პროცესი.277
2019 წლის ანგარიშში Freedom House, საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების
დამოუკიდებლობის საკითხთან ერთად, მის გამჭვირვალობასაც ასახელებს პრობლემად.278ამ
შეფასებას ეთანხმებიან ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც
სასამართლოში არსებული გამოწვევების ფონზე, ნეგატიურად აფასებენ სასამართლოში
მიმდინარე პროცესების გამჭვირვალობის ხარისხს.279
განსაკუთრებულ პრობლემად სახელდება სისტემაში ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების
დახურულ კარს მიღმა მიღება.280 ამისი ნათელი მაგალითი 2015 წლის ბოლოს ლევან მურუსიძის
სააპელაციო სასამართლოში არჩევა იყო.281 მურუსიძის არჩევის სასარგებლოდ მთავარ
არგუმენტად მისი „ავტორიტეტი” და მოსამართლეთა კორპუსის მხარდაჭერა სახელდებოდა.282
ორი წლის შემდეგ, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატმა ევა გოცირიძემ
დაადასტურა, რომ მურისიძის მხარდაჭერისას ისინი არ ხელმძღვანელობდნენ კანონით და ეს
შემთხვევა ამოვარდნილი იყო ზოგადი სტანდარტიდან.283 საეჭვო გარემოებებში მოხდა ასევე მიხეილ
ჩინჩალაძის დანიშვნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ 2017 წელს.284
მკვლევარებს მნიშვნელოვან პრობლემად მიაჩნიათ მოსამართლეობის კანდიდატების
მნიშვნელოვან რიცხვთან გასაუბრებების დახურვა, დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და მენეჯმენტის
დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობებზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე პირების
ვინაობისა და ბიოგრაფიული მონაცემების დახურულობა.285
სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობა განსაკუთრებული კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 2018 წლის ბოლოს განვითარებული მოვლენებისას, როდესაც,
საბჭომ, უხეში პროცედურული დარღვევებითა და დაჩქარებული წესით, წარუდგინა პარლამენტს
უზენაეს სასამართლოში უვადოდ დასამტკიცებელი მოსამართლეების 10-კაციანი სია. პროცესი
წარიმართა ყოველგვარი საზოგადოებრივი დისკუსიისა და გამჭვირვალობის მინიმალური
სტანდარტების უგულვებელყოფით.286 საზოგადოებრივი პროტესტის ფონზე, მოსამართლეთა
დანიშვნის პროცესი დროებით შეჩერდა.287
პარლამენტისთვის წარსადგენად კანდიდატთა შერჩევის ახალი პროცესი იუსტიციის უმაღლესმა
საბჭომ 2019 წლის მაისში დაიწყო და 4 სექტემბერს საკანონმდებლო ორგანოსთვის 20 კაციანი
სიის წარდგენით დაასრულა. ამჯერად ფორმალური გამჭვირვალობის უფრო მაღალი ხარისხი იყო
276
იქვე
277
კოალიცია დამოუკიდებელი ინსპექტორის შერჩევის პროცესის მიმდინარეობას უარყოფითად აფასებს,
20 იანვარი, 2020, https://bit.ly/2RA9VgC
278
Freedom House, Freedom in World - Georgia, 2019, https://bit.ly/2O3w9Wa
279
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში”,
2018, გვ.63, https://bit.ly/2tWQinS
280
ინტერვიუ ნაზი ჯანეზაშვილთან.
281
რადიო თავისუფლება, „ლევან მურუსიძე ისევ მოსამართლეა,” დეკემბერი 25, 2015,
http://bit.ly/2Z8ZOkP
282
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, „იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების განცხადება”,
25 დეკემბერი, 2015http://bit.ly/2ZbPI2Z
283
ლიბერალი, “ევა გოცირიძე: მურუსიძის თემა ამოვარდნილი იყო კრიტერიუმებიდან და
სტანდარტიდან,” 28 ნოემბერი, 2017, http://bit.ly/2HTWeW3
284
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში”,
2018, გვ.36-38.
285
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია,
„იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, მონიტორინგის მეექვსე ანგარიში”, 2018, გვ.21. https://bit.ly/2FdVUjK
286
კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, “კოალიციის მიმართვა
საქართველოს პარლამენტს,” 27 დეკემბერი 2018, http://bit.ly/2kLBp6B
287
ნეტგაზეთი, “შემუშავდება მოსამართლეების არჩევის კრიტერიუმები, წარმოდგენილი იქნება
განახლებული სია — კობახიძე,” 12 იანვარი, 2019, http://bit.ly/2mjiGzE
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უზრუნველყოფილი.288 თუმცა, საერთო ჯამში, პროცესმა აჩვენა, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს
კიდევ ერთხელ მიეცა მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფისა და ხელისუფლების ინტერესების
გატარების შესაძლებლობა.289

ანგარიშვალდებულება (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა, რომ მოსამართლეები ანგარიშვალდებულნი იყვნენ
მათ ქმედებებზე?
კანონმდებლობა მეტწილად უზრუნველყოფს მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულებას.
კანონი მოსამართლეებისგან ყველა ტიპის საქმეებზე გამოტანილი გადაწყვეტილებების
დასაბუთებას მოითხოვს. მაგალითად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი პირდაპირ
აცხადებს, რომ სისხლის სამართლის საქმეებზე გამოტანილი როგორც შუალედური, ისე
საბოლოო გადაწყვეტილებები „დასაბუთებული“ უნდა იყოს.290 ადმინისტრაციული საპროცესო
კოდექსი ასევე მოითხოვს, რომ სასამართლოებმა მათ მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები
დაასაბუთონ.291 სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მოსამართლეებს გადაწყვეტილებების
დასაბუთების ვალდებულებისგან მხოლოდ იმ შემთხვევაში ათავისუფლებს, თუ გადაწყვეტილება
გასაჩივრებას არ ექვემდებარება ან თუ მხარეები განაცხადებენ, რომ გადაწყვეტილების უფრო
მაღალი ინსტანციის სასამართლოში გასაჩივრებას არ აპირებენ.292
საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში გაწერილია მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური
წარმოების დაწყების საფუძვლები, დისციპლინური გადაცდომის სახეები, დისციპლინური
სამართალწარმოების ვადები, დისციპლინური სახდელისა და დისციპლინური ზემოქმედების
ღონისძიების სახეები და ა.შ. მოსამართლის მიმართ დისციპლინურ სამართალწარმოებას იწყებს
და, საქმის წინასწარ შემოწმებასა და გამოკვლევას ახორციელებს დამოუკიდებელი ინსპექტორი,
რომელიც თავის დასკვნებსა და მოსაზრებებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს
წარუდგენს.293 ინსპექტორის დამოუკიდებლობას შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას იმ გარემოებამ,
რომ მას იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ნიშნავს და ათავისუფლებს.294

ანგარიშვალდებულება (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად აგებენ პასუხს მოსამართლეები მათ ქმედებებზე პრაქტიკაში?
288
კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, „კოალიცია იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესს აფასებს,” 12
სექტემბერი, 2019, http://bit.ly/2l563rP
289
კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, „კოალიცია იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესს აფასებს,” 12
სექტემბერი, 2019, http://bit.ly/2l563rP
290
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მიღებული 2009 წლის 9 ოქტომბერს,
მუხლები 194, 259.
291
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 23 ივლისს, მუხლები
13 (2), 21 (3), 21 (13), 21 (20), 26.
292
სამოქალაქო წარმოების კოდექსი, მუხლები 250, 257 (1).
293
საქართველოს კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, თავი 13.
294
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში”,
2018, გვ.47, https://bit.ly/2tWQinS
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მოსამართლეები ხშირად არ აგებენ პასუხს თავიანთ ქმედებებზე. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
პასიურია სასამართლოს მიუკერძოებლობასთან და დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებულ
საქმეებზე რეაგირებისას. გარდა ამისა, პრობლემურია საქმეთა გაჭიანურებისა და
გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის საკითხები.
სახალხო დამცველი წლების განმავლობაში წერს საქმეთა გაჭიანურებისა და დასაბუთებულობის
საკითხზე. ხშირია შემთხვევები, როდესაც სასამართლო გონივრულ და კანონით დადგენილ
ვადებში არ იხილავს საქმეს295. ასევე არსებობს დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების გამოტანის
მაგალითები.296
პრობლემას წარმოადგენს მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინურ სამართალწარმოების
საკითხი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა დისციპლინარული პასუხისმგებლობის
შესახებ წარდგენილ წინადადებებზე არასაკმარისად რეაგირებს.297
მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
პასიურია. წლების განმავლობაში საბჭოს მოკვლევა არ დაუწყია მრავალ საქმეზე, რომელთა
შემთხვევაშიც სასამართლოს მიუკერძოებლობასთან და დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით
დასაბუთებული კითხვები არსებობდა.298 2006-2017 წლებში კორუფციული სამართალდარღვევის
საფუძვლით პასუხისგებაში არცერთი მოსამართლე არ მიცემულა. კორუფციის შესაძლო
შემთხვევებთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია, როგორც წესი, საბჭოს მხრიდან
სათანადო რეაგირების გარეშე რჩება და საზოგადოებაში არსებული ლეგიტიმური კითხვებიც
პასუხგაუცემელია.299
ბოლო წლებში მოსამართლეები ფიგურირებდნენ ისეთ საქმეებში, რომელზეც საჭირო იყო
დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყება, მაგრამ ისინი შესაბამისი რეაგირების გარეშე
დარჩა. ამისი მაგალითია 2016 წელს, სააპელაციო სასამართლოს მაშინდელი თავმჯდომარის,
ვალერიან ცერცვაძის მიერ სასამართლო რესურსების უკანონოდ გამოყენების ფაქტი, რასთან
დაკავშირებითაც, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებისთვის, „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველომ” იუსტიციის საბჭოს მიმართა, მაგრამ საბჭოს რეაგირება არ
მოუხდენია.300
ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით თავის მხრივ ყურადღებას იქცევს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოში 2018 ბოლოს განვითარებული მოვლენები, როცა საბჭომ პარლამენტს
უზენაეს სასამართლოში უვადოდ განსამწესებლად წარუდგინა 10 კაციანი სია. სიაში იყვნენ
ისეთი მოსამართლეებიც, რომელთა კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა
არსებობდა, მათ მიერვე წარსულში მიღებული გადაწყვეტილებების გამო.301
სასამართლო სისტემაში ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების დროს სისტემაში
არსებული გავლენიანი ჯგუფის წევრებმა, მოსამართლეებმა სერგო მეთოფიშვილმა302,

295
საქართველო სახალხო დამცველი, “საქართველო სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ,” 2018, გვ.97, https://bit.ly/30BjnnS
296
საქართველო სახალხო დამცველი, “საქართველო სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ,” 2017, გვ. 112 http://bit.do/eL2pE
297
იქვე, გვ.101, http://bit.do/eL2pE
298
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში,”
2018, გვ.49, https://bit.ly/2tWQinS
299
იქვე
300
იქვე
301
კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, “კოალიცია მიმართავს
საქართველოს პარლამენტს,” 27 დეკემბერი 2018, https://bit.ly/2Jc8ow5
302
ტაბულა, “მეთოფიშვილი: ბესელიასნაირ პოლიტიკოსებს სურთ “ჯიბის” სასამართლოდ აქციონ
უზენაესი სასამართლო,” 16 იანვარი, 2019, http://bit.ly/2HXIyJK

64

დიმიტრი გვრიტიშვილმა და303 ლევან მურუსიძემ,304 პოლიტიკური ხასიათის განცხადებებითა და
პოლიტიკურ დისკუსიებში მონაწილეობით არაერთხელ დაარღვიეს ეთიკის კოდექსი, თუმცა მათი
დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი არ დამდგარა. ამასთან დაკავშირებით, „ქართული
ოცნების“ ყოფილმა წევრებმა ეკა ბესელიამ და გედევან ფოფხაძემ სარჩელიც მოამზადეს სერგო
მეთოფიშვილის წინააღმდეგ.305

კეთილსინდისიერება (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად
არსებობს
სამართლებრივი
კეთილსინდისიერებას უზრუნველყოფს?

მექანიზმები,

რომლებიც

მოსამართლეების

კანონმდებლობაში
არსებობს
გარკვეული
სამართლებრივი
მექანიზმები,
რომლებიც
მოსამართლეების კეთილსინდისიერებას ემსახურება. თუმცა, პრობლემატურია მოსამართლეთა
დანიშვნის საკითხი, რომელიც სასამართლოს კორპუსის კეთილსინდისიერი კადრებით შევსებას
ვერ უზრუნველყოფს.
საქართველოს კანონმდებლობით, მოსამართლეობის კანდიდატი შეირჩევა ორი ძირითადი
კრიტერიუმის – კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის – საფუძველზე. კეთილსინდისიერების
კრიტერიუმი კანდიდატის პიროვნული თვისებებისა და პროფესიული რეპუტაციის შეფასებას
გულისხმობს.306 თუმცა, ის გარემოება, რომ მხოლოდ კომპეტენტურობის შეფასება ხდება ქულათა
სისტემის მეშვეობით, შეუძლებელს ხდის იმის დადგენას, თუ რაზე დაყრდნობით ამოწმებს
შემფასებელი კანდიდატის კეთილსინდისიერებას, რაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფართო
დისკრეციას და სუბიექტური შეფასების შესაძლებლობას აძლევს.
კონსტიტუციის მიხედვით, მოსამართლე დამოუკიდებელია და მის გადაწყვეტილებაზე გავლენა არ
უნდა მოახდინოს პოლიტიკური, სოციალური, მხარის ინტერესის, საზოგადოებრივი ზემოქმედების
ან სხვაგვარმა ურთიერთობის გავლენამ.307
მოსამართლეზე ვრცელდება „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და
კორუფციის შესახებ” საქართველოს კანონი, რომელიც მას უწესებს შეზღუდვებს საჩუქრების
მიღებაზე, სამეწარმეო საქმიანობაზე და უწესებს მისი ფინანსებისა და საქმიანობის გასაჯაროების
ვალდებულებას.308
მოსამართლეთა დანიშვნის საკითხი, რომელზეც უკვე იყო საუბარი, თავის მხრივ პრობლემურია
მოსამართლეთა
კორპუსის
კეთილსინდისიერი
მოსამართლეებით
დაკომპლექტების
თვალსაზრისითაც. მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნის გაუმჭვირვალე პროცედურები ვერ
უზრუნველყოფს სისტემის კეთილსინდისიერი მოსამართლეებით შევსებას.309

303
On.ge, „სად იყვნენ არასამთავრობოები 2012 წლამდე? — მოსამართლე დიმიტრი გვრიტიშვილი,” 30
იანვარი 2019, http://bit.ly/2WOHxff
304
ნეტგაზეთი, “რა აღიარა მურუსიძემ – შავგულიძე “იმედის” პირისპირ [video],” 1 მაისი, 2019
http://bit.ly/2XuYNU2
305
იმედი, „ეკა ბესელია სერგო მეთოფიშვილის წინააღმდეგ სარჩელს ამზადებს”, 25 იანვარი, 2019,
http://bit.ly/2HUBBZQ
306
ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, მუხლი 35.
307
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 63.
308
საქართველოს კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ,
მიღებული 1997 წლის 17 ოქტომბერს.
309
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში #6, 2018, http://bit.ly/2WGYaJJ
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კეთილსინდისიერება (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად უზრუნველყოფილია მოსამართლეთა კეთილსინდისიერება პრაქტიკაში?
მოსამართლეთა კეთილსინდისიერება პრაქტიკაში უზრუნველყოფილი არ არის. განსაკუთრებით
პრობლემატურია მოსამართლეთა ფიგურირება ისეთ საქმეებში, სადაც საფუძლიანი კითხვები
არსებობს შესაძლო კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებით.
საზოგადოება
სასამართლო
ხელისუფლების
საქმიანობას
უარყოფითად
აფასებს.
ბოლოდროინდელი კვლევების მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი
(49%) მიიჩნევს, რომ სასამართლოში გავრცელებულია კორუფცია.310 ასევე, საყურადღებოა ის
გარემოება, რომ გამოკითხულთა მხოლოდ 19% ამბობს, რომ ის სრულიად ან მეტ-ნაკლებად
ენდობა საქართველოს მოსამართლეებს.311
მოსამართლეები ასევე ფიგურირებდნენ შესაძლო კორუფციულ გარიგებებთან დაკავშირებულ
საქმეებში. 2017 წელს სიგარეტის იმპორტიორ კომპანია „ფილიპ მორისს” „თბილისის
თამბაქოსთვის” 93 მილიონის გადახდა დაეკისრა.312 სასამართლო განხილვები დაჩქარებულად
და შესაძლო პროცედურული დარღვევებით წარიმართა, სასამართლო გადაწყვეტილება კი
მიღებული იყო სათანადო დასაბუთების გარეშე. არსებობდა ბევრი გარემოება, რომელიც საქმის
განხილვის არაობიექტურობასა და პროცესის სამართლიანი უფლების დარღვევით წარმართვაზე
მიუთითებდა.313 დავას იხილავდა მოსამართლე, რომელმაც იმავე დღეს ადგილობრივი თამბაქოს
მწარმოებელი კომპანია „ომეგას” სასარგებლოდ 270 მილიონამდე ლარით დააჯარიმა კიდევ
ერთი თამბაქოს მწარმოებელი საერთაშორისო კომპანია „ბრითიშ ამერიქან თობაქო.“314
როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებაში მწვავე გამოხმაურების ფონზე,
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება
სრულად შეცვალა და გააუქმა „ფილიპ მორისის” ვალდებულება 93 მილიონამდე ლარის
გადახდასთან დაკავშირებით.315 2018 წელს „ომეგა ჯგუფის” გარშემო გავრცელებული
ჩანაწერებიდან ჩანდა სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლების შესაძლო ჩართულობა
კორუფციულ გარიგებებში.316
სისტემის კეთილსინდისიერების თვალსაზრისით საყურადღებოა 2016 წლის თებერვალში,
მაშინდელი თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის, მამუკა ახვლედიანის
მიერ გავრცელებული ინფორმაცია 2015 წლის ნოემბერში ჩატარებული მოსამართლეთა
საკვალიფიკაციო გამოცდის წინ ტესტებისა და წერითი კაზუსების წისწარ გამჟღავნებასთან
დაკავშირებით.317 ტესტების გამჟღავნების საქმეში ფიგურირებდა მაშინდელი უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარე, ნინო გვენეტაძე. მამუკა ახვლედიანის თქმით, სწორედ გვენეტაძე
იყო პასუხისმგებელი ტესტების საკითხზე.318 გვენეტაძე ტესტების გამჟღავნებასთან მის კავშირს
310
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018,
https://caucasusbarometer.org/ge/nd2018ge/CORCOUR/
311
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, „საქართველოს მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება
სასამართლო სისტემის მიმართ”, 2018, https://bit.ly/30TkcZH
312
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „სასამართლოს გადაწყვეტილება კომპანია „ფილიპ
მორისისთვის” 93 მილიონამდე ლარის დაკისრებასთან დაკავშირებით კითხვებს ბადებს,” 30 მარტი, 2017,
http://bit.ly/2MvSLBy
313
იქვე.
314
იქვე
315
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კორუფციის კვამლი: დიდი განაწილება თამბაქოს
ბიზნესში,” 26 სექტემბერი, 2018, https://bit.ly/2tqcRVa
316
იქვე.
317
ტაბულა, “ახვლედიანი მოსამართლეობის გამოცდაზე ტესტების წინასწარ გამჟღავნებაზე საუბრობს,” 2
თებერვალი, 2016, http://tbl.ge/7p2
318
ნეტგაზეთი, “მამუკა ახვლედიანი: მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო ტესტებს ნინო გვენეტაძე
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უარყოფდა.319 2018 წლის თებერვალში კი იგი დამაჯერებელი განმარტების გარეშე გადადგა
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობიდან.320

როლი: აღმასრულებელ შტოზე ზედამხედველობა (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად ეფექტიანად ახორციელებს სასამართლო ხელისუფლება აღმასრულებელი შტოს
ზედამხედველობას?
კანონმდებლობა სასამართლო ხელისუფლებას
სათანადო უფლებამოსილებებს ანიჭებს
აღმასრულებელ შტოზე ზედამხედველობის განსახორციელებლად.
საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლება აქვს, მიიღოს გადაწყვეტილებები პრეზიდენტისა და
მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებების კონსტიტუციასთან შესაბამისობის საკითხებზე.321
ამასთან ერთად, კონსტიტუცია უზრუნველყოფს მოქალაქეთა უფლებას, რომ მთავრობის
ორგანოების უკანონო ქმედებების შედეგად მიღებული ზიანის ასანაზღაურებლად სასამართლოს
მიმართონ, ხოლო ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ყოველ მოქალაქეს ანიჭებს უფლებას,
რომ მთავრობის ორგანოების გადაწყვეტილებები სასამართლოში გაასაჩივროს.322
სასამართლო, საქართველოს პრეზიდენტის, პარლამენტის, მთავრობის, იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს, გენერალური პროკურორის, ეროვნული ბანკის საბჭოს, გენერალური აუდიტორის,
სახალხო დამცველის ან ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ან
აღმასრულებელი ორგანოს სარჩელის საფუძველზე იხილავს დავას შესაბამისი ორგანოს
უფლებამოსილების შესახებ.323
სასამართლო ხელისუფლების აღმასრულებელ შტოზე ზედამხედველობა პრაქტიკაში მეტად სუსტია.
ბოლო წლებში განვითარებული მოვლენები მნიშვნელოვან კითხვებს აჩენს აღმასრულებელი
ხელისუფლების სასამართლო ხელისუფლებაზე გავლენისა და მოსამართლეთა გავლენიან
ჯგუფთან შეთანხმებული მოქმედების შესახებ.
2014 წელს დაწყებული სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღის” განხორციელების
პროცესში გამოიკვეთა ხელისუფლების მიერ მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის პოლიტიკური
მხარდაჭერა, რის შედეგადაც საკანონმდებლო პაკეტიდან თავდაპირველად გათვალისწინებული
არაერთი ინიციატივა გაქრა და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რეფორმა გაჭიანურდა.324
განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს სისხლის სამართლის გახმაურებული
საქმეები,
რომელთა შემთხვევაში სასამართლო ხელისუფლებამ აღმასრულებელი შტოს ინტერესების
გამტარებლის ფუნქცია შეითავსა. ამ მხრივ საყურადღებოა „ბირჟა მაფიას” წევრების დაკავებისა
და მათთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდების საქმე, სადაც თავიდანვე ცხადი იყო, რომ
მომღერლების დაკავება მათ მიერ გადაღებულ კლიპს უკავშირდებოდა.325 საზოგადოებრივი
იბარებდა,” 23 თებერვალი, 2016, https://netgazeti.ge/law/96830/
319
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში,” 05
ივლისი, 2018, https://www.transparency.ge/ge/post/korupciis-riskebi-sasamartlo-sistemashi
320
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
თავმჯდომარის მიერ თანამდებობის დატოვება კითხვებს აჩენს,” 02 აგვისტო, 2018, https://bit.ly/2Ralzjj
321
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 89.
322
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მიღებულია 1999 წლის 25 ივნისს, მუხლი 178.
323
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 60.
324
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში,”
2018, გვ.36, https://bit.ly/2tWQinS
325
საქართველოს სახალხო დამცველი, „საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში
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პროტესტის ფონზე მომღერლები წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ,326327 შემდგომ კი
პროკურატურამ საქმის წარმოება შეწყვიტა.328
სასამართლოს პროცესის პოლიტიკური მოტივებით წარმართვის მაგალითია თბილისის
ყოფილი მერის, გიგი უგულავას საქმე. 2015 წლის მარტში სასამართლომ უგულავას აღკვეთის
ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა იმ ნორმის საფუძველზე, რომელიც მოგვიანებით
არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი. შედეგად, იგი წინასწარ პატიმრობაში წელიწადზე მეტ ხანს
იმყოფებოდა გამამტყუნებელი განაჩენის გარეშე.329
განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო მძიმე დარღვევები, რომლებსაც 2019 წლის შემდგომაზე
დაკავებული ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების მონაწილეთა სასამართლო პროცესებისას
ჰქონდა ადგილი და რომლებმაც გააძლიერეს ეჭვი, რომ სასამართლო ხელისუფლებას ამჟამად
არ შეუძლია აღმასრულებელი შტოს მაკონტროლებლის ფუნქციის შესრულება.330

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ”, 2017, გვ.169, http://bit.do/eL2pE
326
ნეტგაზეთი, “რეპერი გიორგი ქებურია წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს,” 12 ივნისი, 2017,
https://netgazeti.ge/news/200777/
327
ნეტგაზეთი, “ბირჟა მაფიის წევრი მიშკა მგალობლიშვილი წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს,”
12 ივნისი, 2017, https://netgazeti.ge/news/200718/
328
საქართველოს სახალხო დამცველი, „საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ”, 2017, გვ.169, http://bit.do/eL2pE
329
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში”,
2018, გვ.30, https://bit.ly/2tWQinS
330
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „დაკავებული დემონსტრანტების სასამართლო
პროცესები მძიმე დარღვევების ფონზე ჩატარდა“, 21 ნოემბერი, 2019, https://bit.ly/3aqZ8Or
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საჯარო სამსახური
საჯარო სამსახურის საქმიანობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზა მნიშვნელოვან ნორმებს
შეიცავს საჯარო სამსახურის დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების
და კეთილსინდისიერების უზრუნველსაყოფად. თუმცა, პრაქტიკაში საჯარო სამსახური
დამოუკიდებელი არ არის მის საქმიანობაზე არაჯეროვანი პოლიტიკური გავლენის გამო,
ხოლო გამჭვირვალობა არათანაბრად არის უზრუნველყოფილი საჯარო სამსახურის სისტემაში.
სუსტია საჯარო სამსახურში კორუფციის პრევენციისთვის გამიზნული საკანონმდებლო ნორმების
აღსრულება პრაქტიკაში. პოზიტიური რეფორმების მიუხედავად, კვლავაც არსებობს კორუფციის
მნიშვნელოვანი რისკები სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში.
საჯარო სამსახური
საერთო ქულა: 52,7
განზომილება

ინდიკატორი

შესაძლებლობები:
50

რესურსები

მმართველობა:
66,6

პრაქტიკა
50

დამოუკიდებლობა

75

25

გამჭვირვალობა

75

50

100

75

75

25

ანგარიშვალდებულება
კეთილსინდისიერება
როლი: 41.6

კანონი

საზოგადოების ინფორმირება

25

საჯარო დაწესებულებებთან,
სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციებთან და კერძო
სექტორთან თანამშრომლობა
კორუფციის პრევენციისა და დაძლევის
კუთხით

50

კორუფციის რისკების
შემცირება სახელმწიფო
შესყიდვების განხორციელებისას
კეთილსინდისიერების გარანტირების
გზით
კანონის და პრაქტიკის საშუალო ქულები

50

75

43,7
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სტრუქტურა და ორგანიზაცია
საქართველოს კანონმდებლობაში „საჯარო სამსახური“ განმარტებულია, როგორც საქმიანობა
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში და სხვადასხვა საჯარო
დაწესებულებებში (როგორებიცაა ეროვნული ბანკი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური,
ცენტრალური საარჩევნო კომისია), ასევე საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ნაწილში
(სსიპ-ებში, რომლებიც ნახევრად ავტონომიურ ორგანოებს წარმოადგენენ და სახელმწიფოს
ზოგადი ზედამხედველობის ქვეშ სხვადასხვა საჯარო ფუნქციებს ასრულებენ).331
საჯარო სამსახურის ბიურო წარმოადგენს ორგანოს, რომელიც პასუხისმგებელია საჯარო
სამსახურის შესახებ ერთგვაროვანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასა და ხელშეწყობაზე
და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინირებაზე. ბიურო ასევე ახდენს სახელმწიფო უწყებებში
ადამიანური რესურსების მართვის კოორდინირებას, აგროვებს თანამდებობის პირთა
ქონებრივ დეკლარაციებს, ახდენს საჯარო სამსახურში არსებული მდგომარეობის ანალიზს და
საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგენს შესაბამის რეკომენდაციებს.332

რესურსები (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად აქვს საჯარო სექტორს მისი მოვალეობების ეფექტიანად განხორციელებისთვის საჭირო
რესურსები?
საქართველოს საჯარო სამსახური მის თანამშრომლებს კონკურენტულ სახელფასო ანაზღაურებას
სთავაზობს და საკმარის რესურსებს ფლობს საჯარო სერვისების ეფექტიანად მისაწოდებლად.
ამის მიუხედავად, არაჯეროვანი გარე ჩარევისგან არასაკმარისმა დაცულობამ შესაძლოა საჯარო
სამსახურში დასაქმება ნაკლებად მიმზიდველი გახადოს პოტენციური ძლიერი კანდიდატებისთვის.
მოქალაქეებისთვის საჯარო სამსახურში მუშაობა, ზოგადად, მიმზიდველია. 2017 წელს
ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, საქართველოში რესპოდენტთა 79% სახელმწიფო
დაწესებულებებში დასაქმებას „პრესტიჟულად“ მიიჩნევს.333 საჯარო სამსახურში არსებული
ხელფასები კერძო სექტორთან შედარებით კონკურენტულია. ოფიციალური სტატისტიკური
მონაცემების მიხედვით, „სახელმწიფო მმართველობის, თავდაცვის და სავალდებულო
სოციალური დაცვის“ სექტორში საშუალო ხელფასი 1 268 ლარს შეადგენს (რაც უფრო მეტია,
ვიდრე ქვეყანაში არსებული საშუალო სახელფასო ანაზღაურება - 1 124 ლარი).334
საჯარო
სამსახურისთვის
გამოყოფილი
სახსრები
სათანადო
სამუშაო
პირობების
უზრუნველსაყოფად, როგორც ჩანს, საკმარისია. 2017 წელს ჩატარებული საჯარო მოსამსახურეების
გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, რესპოდენტთა 81% ეთანხმებოდა მოსაზრებას, რომ მათ
ჰქონდათ სამუშაოს შესასრულებლად საჭირო მასალები და ინვენტარი.335 ამ მოსაზრებას
ამყარებს მოქალაქეთა ზოგადი შეხედულება საჯარო სერვისების ხარისხის შესახებ - 2017 წელს
გამოკითხულ რესპოდენტთა 60% „კმაყოფილი“, ხოლო 28% „ძალიან კმაყოფილი“ იყო მათ
331
კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, მიღებული 2015 წლის 27 ოქტომბერს, მუხლი 3.
332
იქვე, მუხლი 20.
333
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), „საბაზისო კვლევა, საჯარო მმართველობის რეფორმის
მხარდაჭერა საქართველოში: მოსახლეობის განწყობებისა და დამოკიდებულებების კვლევა,“ იანვარი, 2017,
https://bit.ly/37L38XH
334
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური,
http://geostat.ge/?action=page&p_id=148&lang=geo
335
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), „საბაზისო კვლევა, საჯარო მმართველობის რეფორმის
მხარდაჭერა საქართველოში: მოსახლეობის განწყობებისა და დამოკიდებულებების კვლევა.“
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მიერ მიღებული უკანასკნელი საჯარო სერვისით.336 დადებითი კუთხით უნდა აღინიშნოს, რომ
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ბოლო დროს შეტანილი ცვლილებები337 მნიშვნელოვნად
გაზრდის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა დაფინანსებას, რაც იმით არის
განპირობებული, რომ დღგ-დან მიღებული სახსრების დიდი ნაწილი ადგილობრივი და
მუნიციპალური მართველობის ორგანოების დაფინანსებას მოხმარდება.338
თუმცა, როგორც ჩანს, საჯარო სამსახური პრობლემებს განიცდის მისი თანამშრომლების
პროფესიონალიზმის მხრივ. 2019 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, საჯარო მოხელეების
მხოლოდ 41 პროცენტი იზიარებს აზრს, რომ საჯარო სამსახურში პროფესიონალები მუშაობენ
(2016 წელს ამ აზრს გამოკითხულ საჯარო მოხელეთა 50 პროცენტი იზიარებდა). მოქალაქეთა
შემთხვევაში, იგივე რიცხვი 74 პროცენტიდან 58 პროცენტამდე შემცირდა 2016-2019
წლებში.339 საჯარო სამსახურის არასაკმარისმა დამოუკიდებლობამ (რაც განხილული იქნება
ამ თავის შესაბამის ქვეთავში) და ამით გამოწვეულმა სამუშაო ადგილების არასტაბილურობამ
შესაძლოა ნიჭიერ და კვალიფიციურ პოტენციურ კადრებს საჯარო სამსახურში დასაქმების ძიება
გადააფიქრებინოს.

დამოუკიდებლობა (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად დაცულია კანონით საჯარო სამსახურის დამოუკიდებლობა?
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი შეიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან
დებულებას, რომელთა მიზანი საჯარო სამსახურის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაა, მაგრამ
კანონი საჯარო მოსამსახურეებს მათ საქმიანობაში არაჯეროვანი პოლიტიკური ჩარევისგან ვერ
იცავს.
კანონი მიუკერძოებლობას და პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს საჯარო სამსახურის ფუნდამენტურ
პრინციპებად აცხადებს და შეიცავს მთელ რიგ დებულებებს, რომელთა მიზანი საჯარო
მოსამსახურეთა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაა. ეს დებულებები ეხება თანამშრომელთა
თანასწორობას (მუხლი 9), დამსახურებაზე დაფუძნებულ დასაქმებას (მუხლი 11), თანამშრომელთა
თანამდებობაზე განუსაზღვრელი ვადით დანიშვნას (33), თანამშრომელთა კონკურსის წესით
დანიშვნასა (34) და უსაფრთხო და თანაბარ სამუშაო პირობებს (56). კანონის მოთხოვნა, რომ
საჯარო სამსახურში არსებული ვაკანტური თანამდებობების შევსება (გარკვეული გამონაკლისების
გარდა) კონკურსის წესით უნდა მოხდეს, თანამდებობაზე დანიშვნის პროცესში არაჯეროვანი
პოლიტიკური ჩარევის პრევენციას ისახავს მიზნად.340 პირის იძულება, რომ სამსახურიდან
წასვლის შესახებ განცხადება დაწეროს, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი
ქმედებაა.341
ამის მიუხედავად, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)
აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ანტიკორუფციული ქსელის (ACN) ანგარიშის
მიხედვით, კანონის არსებული დებულებები „საკმარისი არ არის პრაქტიკაში პროფესიონალ
საჯარო მოსამსახურეთა პოლიტიკურად დანიშნულ პირთა მხრიდან არაჯეროვანი პოლიტიკური
336
იქვე,
337
საბიუჯეტო კოდექსი, მიღებული 2009 წლის 18 დეკემბერს, თავი 19, მუხლი 114.
338
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო,“ „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
პროექტის ანალიზი და რეკომენდაციები,“ 2018 წლის 18 ოქტომბერი, https://bit.ly/2N6IKIR
339
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP საქართველო), “საქართველოს საზოგადოებისა და საჯარო
მოხელეების დამოკიდებულება საჯარო მმართველობის რეფორმის მიმართ 2019,” 28 ნოემბერი, 2019,
https://bit.ly/35FJkE0
340
კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, მუხლები 9, 11, 33, 34, 56.
341
სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს, თავი 23, მუხლები 168, 169.
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ზეგავლენისგან დასაცავად“. ორგანიზაციამ ხაზი გაუსვა იმ პრობლემას, რომ საქართველოში
პოლიტიკური თანამდებობის პირები საჯარო მოსამსახურეების უშუალო ზედამხედველები არიან
და სახელმწიფოს რეკომენდაცია მისცა, რომ ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად უფროსი საჯარო
მოსამსახურის თანამდებობა შემოეღო,342 თუმცა ეს რეკომენდაცია არ შესრულებულა.

დამოუკიდებლობა (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად თავისუფალი არიან საჯარო მოსამსახურეები მათ საქმიანობაში გარე ჩარევისგან?
საჯარო მოსამსახურეები საკმარისად დაცული არ არიან გარე ზეწოლისგან და მათ საქმიანობაში
არაჯეროვანი ჩარევისგან.
2019 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, საჯარო მოხელეების მხოლოდ 42 პროცენტი
ფიქრობს, რომ საჯარო სამსახური თავისუფალია პოლიტიკური გავლენისგან (2016 წელს ეს
რიცხვი 56 პროცენტი იყო). იმავე კვლევის თანახმად, მოქალაქეთა 56 მიიჩნევს, რომ საჯარო
ინსტიტუტებში გადაწყვეტილებები პოლიტკური დაკვეთის საფუძველზე მიიღება (2016 წელს ასე
გამოკითხულთა 34 პროცენტი ფიქრობდა).343
2012 წელს საქართველოში მმართველი პარტიის ბოლო ცვლილების შემდეგ, საჯარო
სამსახურიდან 5 000-ზე მეტი თანამშრომელი დაითხოვეს და 6 500-ზე მეტი ახალი საჯარო
მოსამსახურე დაასაქმეს, რაც შემთხვევათა უდიდეს უმრავლესობაში კონკურსის გარეშე
მოხდა.344 ამის შემდეგ, ხელისუფლების ცვლილება აღარ მომხდარა, შესაბამისად, შეუძლებელია
განისაზღვროს, კანონმდებლობის შემდგომმა ცვლილებებმა შექმნა თუ არა საკმარისი გარანტიები
საჯარო მოსამსახურეთა ასეთი მასობრივი დათხოვნის თავიდან ასაცილებლად.
ამის მიუხედავად, საჯარო სექტორის თანამშრომლებზე ზეწოლასთან (მათ შორის, საჯარო
მოსამსახურეთა სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნასთან) დაკავშირებული ცნობები,
რომლებსაც საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები 2016 წლის
საპარლამენტო, 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და 2018 წლის საპრეზიდენტო
არჩევნების დროს გამუდმებით ავრცელებდნენ, მიუთითებს, რომ, პრაქტიკაში, საჯარო
მოსამსახურეები მმართველი პარტიის არაჯეროვანი ზეგავლენისგან კვლავ დაუცველნი არიან.345
არსებობს დამატებითი მტკიცებულებებიც იმისა, რომ ხელისუფლება სათანადოდ არ იცავს და
პატივს არ სცემს საჯარო სამსახურის დამოუკიდებლობასა და ავტონომიურობას. მაგალითად,
ხელისუფლებამ არ ჩაატარა გამოძიება გარემოს დაცვის სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის,
342
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Anti-Corruption Network
for Eastern Europe and Central Asia (ACN), Anti-Corruption Reforms in Georgia, Fourth Round of Monitoring
of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan, Paris, adopted at the ACN meeting on 15 September 2016 at
the OECD in Paris, pp. 30-31.
343
UNDP საქართველო, “საქართველოს საზოგადოებისა და საჯარო მოხელეების დამოკიდებულება
საჯარო მმართველობის რეფორმის მიმართ 2019,” 28 ნოემბერი, 2019, https://bit.ly/35FJkE0
344
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „საკადრო პოლიტიკა საჯარო სამსახურში
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ“ (2012 წლის 20 ოქტომბერი - 2013 წლის 1 მარტი)“, 2013,
https://bit.ly/2Fv95Mr
345
International Society for Fair Elections and Democracy (ISFED), Final Report of the Observation
Mission of the 2016 Parliamentary Elections, 2017, p. 7; The OSCE Office for Democratic Institutions and
Human Rights (OSCE/ODIHR), Georgia Parliamentary Elections, 8 and 30 October 2016, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, 3 February 2017, p. 12; The OSCE Office for Democratic Institutions
and Human Rights (OSCE/ODIHR), Georgia Local Elections, 21 October and 12 November 2017, OSCE/
ODIHR Election Observation Mission Final Report, 23 February 2018, p. 2; The OSCE Office for Democratic
Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR), Georgia Presidential Election, 28 October and 28 November
2018, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, 28 February 2019, p. 27.
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თამარ ბაგრატიას, მიერ გახმოვანებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომელმაც სოფლის
მეურნეობის მინისტრის მოადგილეს საჯაროდ დასდო ბრალი მასზე ზეწოლასა და სააგენტოს
ხელმძღვანელის მოადგილის დანიშვნის პროცესში არაჯეროვან ჩარევაში.346 2018 წლის
საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში, მმართველი პარტიიდან არჩეულმა პარლამენტის წევრმა
საჯაროდ განაცხადა, რომ საჯარო სექტორის თანამშრომლები ვალდებული იყვნენ, არჩევნებში
ხმა მმართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატისთვის მიეცათ.347 კიდევ ერთი ცნობილი
მაგალითია თამაზ ახობაძისა და ანა სუბელიანის შემთხვევა, რომლებიც საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროსთან არსებულ დანაშაულის პრევენციის ცენტრიდან დაითხოვეს 2014 წელს - მათი
მტკიცებით, მათ მიმართ პირადად იუსტიციის მინისტრის ნეგატიური განწყობის გამო.348 2017
წელს სასამართლომ დაადგინა, რომ მათი დათხოვნის საფუძველი ცალკეული თანამდებობის
პირების სუბიექტური დამოკიდებულება იყო და არა მათი სამუშაოს ხარისხი, და სამინისტროს
მათი სამსახურში აღდგენა დაავალა.349
სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით, საჯარო მოსამსახურეთა მიმართ ხშირად ირღვევა
შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებული კანონის დებულებები, მათ შორის სამსახურში
აყვანასთან და სამსახურიდან დათხოვნასთან დაკავშირებით.350

გამჭვირვალობა (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა საჯარო სამსახურის ფინანსური და ადამიანური
რესურსებისა და ინფორმაციის მართვის გამჭვირვალობას?
საქართველოს კანონმდებლობა ზოგადად უზრუნველყოფს მოქალაქეთა წვდომას საჯარო
სექტორთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე, თუმცა შესაბამისი დებულებების შესაძლო
დარღვევებზე რეაგირებისთვის აღსრულების მექანიზმის არარსებობა მნიშვნელოვან ხარვეზს
წარმოადგენს.
საჯარო სამსახურის თანამდებობის პირები ვალდებულნი არიან ყოველწლიურად შეავსონ
ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები. ამ დეკლარაციებს საჯარო სამსახურის ბიურო
ამოწმებს, რომელსაც შეუძლია დეკლარაციაში უზუსტობის გამო თანამდებობის პირი დააჯარიმოს
და ვალდებულია, რომ, დანაშაულის მტკიცებულების აღმოჩენის შემთხვევაში, ნებისმიერი
ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებს გადაუგზავნოს.351 უარყოფითად უნდა შეფასდეს
კანონში 2019 წლის აპრილში შესული ცვლილება, რომლის თანახმად თანამდებობის პირებს
უფლება აქვთ ქონებრივ დეკლარაციაში არ მიუთითონ კავშირი ისეთ კომპანიებთან, რომლებსაც
ბოლო 6 წლის ან 6 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ბრუნვა არ ჰქონიათ და ტრანზაქცია არ
განუხორციელებიათ.352

346
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, „სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის მიერ
დაირღვა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები,“ 26 მარტი, 2018,
https://bit.ly/36CeZan
347
ნეტგაზეთი, “რატომ უნდა სჭირდებოდეთ შეხსენება, ვის მისცენ ხმა? - მაკრახიძე საჯარო სექტორის
თანამშრომლებზე“, 03 ნოემბერი, 2018, https://netgazeti.ge/news/316765/
348
ტაბულა, სასამართლო: იუსტიციის სამინისტროდან 2 თანამშრომელი უკანონოდ გაათავისუფლეს, 05
აპრილი, 2016, https://bit.ly/2uv0Ldr
349
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კოალიციის განცხადება ანა სუბელიანისა და თამაზ
ახობაძის საქმეზე,” 31 მაისი, 2018, https://bit.ly/3023FSr
350
საქართველოს სახალხო დამცველი, „საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 2017, გვ. 199-200.
351
კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“, მუხლი 18(1).
352
კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“, მუხლი 18(1).
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საჯარო ინფორმაციის მართვის წესები ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითაა განსაზღვრული,
რომლის თანახმად, ყველას აქვს უფლება, გაეცნოს ადმინისტრაციულ ორგანოებში არსებულ
საჯარო ინფორმაციას, თუ ის არ შეიცავს სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას ან
პერსონალურ მონაცემებს. პირებმა, რომლებიც საჯარო ინფორმაციაზე წვდომას მოითხოვენ, უნდა
წარადგინონ წერილობითი განცხადება, ხოლო შესაბამისი საჯარო დაწესებულება ვალდებულია,
გასცეს ინფორმაცია დაუყოვნებლივ ან - იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის
გაცემა დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას მოითხოვს - არაუგვიანეს 10 დღისა. კოდექსი ასევე
შეიცავს დებულებებს ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების შესახებ, თუმცა ის, თუ რა
ტიპის ინფორმაცია უნდა გამოაქვეყნონ პროაქტიულად სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებმა,
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ მიღებული კანონქვემდებარე
აქტებით განისაზღვრება.353
ინფორმაციაზე წვდომის მარეგულირებელი კანონმდებლობა მთელ რიგ ხარვეზებს შეიცავს.
მაგალითად, არ არსებობს სპეციალურად განსაზღვრული ცენტრალური ორგანო, რომელიც
უფლებამოსილი იქნება, ზედამხედველობა გაუწიოს საჯარო დაწესებულებების მიერ
ინფორმაციაზე წვდომის რეგულაციების შესრულებას. ასევე ხარვეზია ის, რომ არ არსებობს
კანონის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მკაფიოდ განსაზღვრული სანქციები და მათი გამოყენების
მექანიზმი. ამასთან ერთად, ინფორმაციაზე წვდომის გამონაკლისებთან დაკავშირებული
დებულებები საკმარისად მკაფიო არ არის, კანონი არ ეხება სახელმწიფოს საკუთრებაში
არსებულ საწარმოებს, ხოლო საჯარო დაწესებულებებს ინფორმაციის მოთხოვნის საპასუხოდ
ინფორმაციის ელექტრონულად მიწოდების ვალდებულება არ ეკისრებათ.354
კანონმდებლობა შეიცავს დებულებებს სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობასთან
დაკავშირებით. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო კანონით ვალდებულია, შექმნას სახელმწიფო
შესყიდვების ერთიანი მონაცემთა ბაზა და განახორციელოს შესყიდვების მონიტორინგი, რათა
უზრუნველყოს გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპების განხორციელება.
შემსყიდველმა ორგანიზაციებმა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს უნდა წარუდგინონ
შესყიდვების შესახებ ანგარიშები და ეს ანგარიშები ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს ნებისმიერი
დაინტერესებული პირისთვის. ყველა ფასის შეთავაზება ელექტრონულად უნდა განხორციელდეს
და დოკუმენტები ერთიანი ონლაინ სისტემის მეშვეობით საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.355
უარყოფითი კუთხით უნდა აღინიშნოს, რომ საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების რეგულირება
კვლავ არასათანადოდ ხდება. „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ 2017
წლის ანგარიშის მიხედვით, შესაბამისი რეგულაციები შეიცავს საკმაოდ ბუნდოვან დებულებებს
საიდუმლო შესყიდვების ვადებისა და პროცედურის, კონტრაქტის გაფორმების, ანგარიშგებისა
და ინფორმაციის გამოქვეყნების შესახებ.356 OECD-ს ანტიკორუფციული ქსელის რეკომენდაცია,
რომელიც საიდუმლო შესყიდვების კანონებით (და არა კანონქვემდებარე აქტებით) რეგულირებას
ითვალისწინებს, შესრულებული არ არის.357
სამსახურში მიღების პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, „საჯარო სამსახურის
შესახებ“ კანონი მოითხოვს, რომ საჯარო სამსახურში არსებული ყველა ვაკანსია საჯარო
სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული სპეციალური ვებ-გვერდის მეშვეობით
353
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 25 ივნისს, მუხლები 10,
35-36, 37.
354
ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“, „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ
საქართველოს კანონმდებლობის რეფორმირება“, ივლისი, 2016, გვ. 5-7.
355
კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, მუხლები 4, 12 (1), 22.
356
„საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“, „საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების წესი“,
2017, გვ. 12-13.
357
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Anti-Corruption Network
for Eastern Europe and Central Asia (ACN), Istanbul Anti-Corruption Action Plan Fourth Round of Monitoring, Georgia, Progress Update Report, March 2019, pp. 94-106.
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გამოცხადდეს.358 პრობლემური გამონაკლისია ის გარემოება, რომ საჯარო დაწესებულებებს
შეუძლიათ, კონკურსის გარეშე სამსახურში მიიღონ „ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები“
(დამხმარე პერსონალი საჯარო მოსამსახურის სტატუსის გარეშე).359

გამჭვირვალობა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად ეფექტიანად სრულდება კანონის ის დებულებები, რომლებიც საჯარო სამსახურის
ფინანსური და ადამიანური რესურსებისა და ინფორმაციის მართვის გამჭვირვალობას ეხება?
საქართველოს საჯარო დაწესებულებები მოთხოვნილ ინფორმაციას უმეტეს შემთხვევაში
გასცემენ და სახელმწიფო შესყიდვების პროცესი ზოგადად გამჭვირვალეა, ამავე დროს, ქონების
დეკლარირება პრაქტიკაშიც ხორციელდება, თუმცა ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებასთან
დაკავშირებული რეგულაციების აღსრულება საჯარო სექტორში არათანაბრად ხდება.
თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციები სამთავრობო პორტალზე ქვეყნდება.360
საჯარო სამსახურის ბიურომ 2018 წელს 379 დეკლარაცია შეისწავლა და შემთხვევათა 78%-ში
თანამდებობის პირებს ჯარიმა დააკისრა.361
საქართველო,
ზოგადად,
სახელმწიფო
შესყიდვების
გამჭვირვალობას
წარმატებით
უზრუნველყოფს: სამთავრობო დაწესებულებებთან კონტრაქტების გასაფორმებლად ტენდერები
სპეციალური ვებ-გვერდის მეშვეობით ტარდება და ყველა შესაბამისი დოკუმენტიც ამ გვერდზე
ქვეყნდება.362
საჯარო სექტორი მეტწილად რეაგირებს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებზე. „ინფორმაციის
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) (ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია,
რომელიც ინფორმაციაზე წვდომასთან დაკავშირებით ყოველწლიურ კვლევებს ატარებს)
მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, 2017 წელს საჯარო დაწესებულებებმა ინფორმაციის
მოთხოვნების 88%-ზე მოახდინეს რეაგირება და სრული ინფორმაცია შემთხვევათა 76%-ში
გასცეს.363 შედარებით ცუდი მდგომარეობაა ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების კუთხით:
მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წელს შესწავლილი 100 საჯარო დაწესებულებიდან 85%-ს ვებგვერდი აქვს შექმნილი და ინფორმაციას პროაქტიულად აქვეყნებს, არცერთ მათგანს კანონით
განსაზღვრული ინფორმაცია სრულად არ გამოუქვეყნებია. ასევე დიდია განსხვავება სხვადასხვა
დაწესებულებებს შორის, მაგალითად, განათლების სამინისტროს შესაბამისი ინფორმაციის 98%
აქვს გამოქვეყნებული, მთავრობის ადმინისტრაციას კი - მხოლოდ 39%.364
წინა ქვეთავში განხილული კანონმდებლობის ხარვეზებიდან გამომდინარე, არ არსებობს
ინფორმაციის თავისუფლებასთან დაკავშირებული რეგულაციების აღსრულების ქმედითი
მექანიზმი და არ გამოიყენება სანქციები კანონის დარღვევის შემთხვევაში.

358
საჯარო სამსახურის ბიურო, ვაკანსიები საჯარო სამსახურში, https://www.hr.gov.ge/
359
კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, მუხლი 83.
360
საჯარო სამსახურის ბიურო, თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაცია, https://declaration.gov.ge
361
საჯარო სამსახურის ბიურო, “საჯარო სამსახურის ბიუროს საქმიანობის 2018 წლის ანგარიში“, გვ. 14-18.
362
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, ერთიანი ელექტრონული სისტემა,
https://tenders.procurement.gov.ge
363
„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI), „ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობა
საქართველოსა და ვიშეგრადის ქვეყნებში“, 28 მაისი, 2018, გვ. 9-10.
364
„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI), „საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული
გამოქვეყნების პრაქტიკა საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში“, 14 ივნისი, 2019, გვ. 4.
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ანგარიშვალდებულება (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა,
ანგარიშვალდებულნი იყვნენ მათ ქმედებებზე?

რომ

საჯარო

სექტორის

თანამშრომლები

საქართველოს კანონმდებლობა საჯარო სექტორის თანამშრომლების ანგარიშვალდებულების
კუთხით სათანადო დებულებებს ითვალისწინებს. მამხილებლებს შეუძლიათ
სხვადასხვა
არხების მეშვეობით განაცხადონ დანაშაულის შესახებ, საჯარო მოსამსახურეებისთვის ბრალის
წაყენება სხვადასხვა სამოხელეო დანაშაულისთვის არის შესაძლებელი, ხოლო მოქალაქეებს
ასევე შეუძლიათ საჯარო დაწესებულებების სხვადასხვა გადაწყვეტილებებისა და ქმედებების
გასაჩივრება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უფლებამოსილია, ჩაატაროს საჯარო
დაწესებულებების აუდიტი, აღნიშნულ დაწესებულებებს კი საკუთარ ორგანიზაციაში შიდა აუდიტის
სამსახურების შექმნა ევალებათ.
საქართველოს კანონმდებლობა მამხილებელთა დასაცავად ძლიერ დებულებებს შეიცავს.
მამხილებლებს შეუძლიათ დარღვევების შესახებ სხვადასხვა არხებით, მათ შორის საჯარო
დაწესებულების შიდა მექანიზმის, გამომძიებლის, პროკურორის ან სახალხო დამცველის
მეშვეობით განაცხადონ. კანონი კრძალავს მამხილებელთა დაშინებას, მათზე ზეწოლას ან
მათ დისკრიმინაციას; მამხილებლებს ასევე უფლება აქვთ, მოითხოვონ დაცვა მათი ან მათი
ოჯახის წევრთა მიმართ მუქარის შემთხვევაში. მამხილებლის წინააღმდეგ სამოქალაქო,
ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლებრივი წარმოების დაწყების შემთხვევაში, შესაბამის
დაწესებულებას მოეთხოვება დაამტკიცოს, რომ მამხილებლისთვის წაყენებული ბრალდებები
მხილების ფაქტს არ უკავშირდება. მამხილებლის საჩივარი არ შეიძლება განიხილოს იმავე
მოხელემ, რომლის წინააღმდეგაც არის საჩივარი მიმართული ან მოხელემ, რომელიც პირდაპირ
ან ირიბად დაინტერესებულია განხილვის შედეგებით და ვისი მიუკერძოებლობაც, შესაბამისად,
ეჭვს იწვევს.365
ადმინისტრაციული ორგანოების (საჯარო დაწესებულებების) გადაწყვეტილებებთან ან
ქმედებებთან დაკავშირებული საჩივრის წარდგენა შესაძლებელია შესაბამის დაწესებულებაში,
ზემდგომ დაწესებულებაში ან სასამართლოში.366 ადმინისტრაციული ორგანოები ვალდებულნი
არიან, საჩივრის განხილვის დროს ყველა დაინტერესებულ მხარეს მისცენ საკუთარი აზრის
წარდგენის შესაძლებლობა.367 სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, საჯარო სამსახურის
თანამშრომლებს შეიძლება ბრალი წარედგინოთ სხვადასხვა სამოხელეო დანაშაულისთვის,
როგორებიცაა, მაგალითად, ქრთამის აღება ან მიცემა, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების
ბოროტად გამოყენება, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, ზეგავლენით ვაჭრობა
და სამსახურეობრივი სიყალბე.368
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უფლებამოსილია, ჩაატაროს საჯარო დაწესებულებების
აუდიტი. სამსახურს უფლება აქვს, ჰქონდეს წვდომა ყველა შესაბამის მასალაზე და ვალდებულია,
სამართალდამცავ ორგანოებს შეატყობინოს ნებისმიერი შესაძლო დანაშაულებრივი საქმიანობის
შესახებ.369 ამასთან ერთად, საჯარო დაწესებულებებს მოეთხოვებათ, შექმნან შიდა აუდიტის
სამსახურები, რომლებიც ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ ამ დაწესებულებების საქმიანობის
კანონთან შესაბამისობა.370
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კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“, თავი V(1).
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მუხლები 177-178.
იქვე, მუხლი 194.
სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლები 332, 333, 338, 339
კანონი „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“, მიღებული 2008 წლის 26 დეკემბერს, მუხლები 6, 20.
კანონი „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“, მუხლები 4, 18.

ყველა საჯარო დაწესებულება ანგარიშვალდებულია საქართველოს პარლამენტის წინაშე.
პარლამენტი უფლებამოსილია, გამოითხოვოს ინფორმაცია სახელმწიფო დაწესებულებიდან,
ანგარიშის
წარსადგენად/ჩვენების
მისაცემად
გამოიძახოს
პარლამენტის
წინაშე
ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირი და დაიწყოს საჯარო დაწესებულების საქმიანობის
შემოწმება.371

ანგარიშვალდებულება (პრაქტიკა)
ქულა: 75
რამდენად ანგარიშვალდებულნი არიან საჯარო სექტორის თანამშრომლები მათ ქმედებებში
პრაქტიკაში?
სამართალდამცავი ორგანოები, სასამართლო და სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ზოგადად,
ეფექტიანად ახერხებენ საჯარო სექტორის ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფას. ამის
მიუხედავად, შიდა აუდიტის პროცესი კვლავ სუსტია, ხოლო პრაქტიკაში მხილების სისტემის
ეფექტიანობის შეფასება ჯერაც არ განხორციელებულა.
სასამართლოს ეფექტიანობა საჯარო სექტორის ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის
თვალსაზრისით ბოლო წლებში ზოგადად გაუმჯობესდა. 2015-2018 წლებში კერძო მხარეების
მიერ საჯარო დაწესებულებების წინააღმდეგ მოგებულ საქმეთა წილი მზარდი ტენდენციით
ხასიათდებოდა: 2015 წელს ასეთი საქმეების წილი 61%, 2016 წელს - 64%, 2017 წელს - 69%
და 2018 წელს - 66% იყო.372
საჯარო სამსახურის თანამშრომლებს პასუხისგება სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევის
გამოც უწევთ. 2018 წელს, 133 პირს კორუფციასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ბრალდება
წარედგინა,373 ხოლო 118 პირი კორუფციისა და სამოხელეო დანაშაულისთვის იქნა
მსჯავრდებული.374
საეჭვოა პრაქტიკაში მამხილებელთა დაცვის სისტემის ქმედითობა. მთავრობას ამ სისტემის
ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ამომწურავი სტატისტიკა არ გამოუქვეყნებია. 2017 წელს
მთავრობის მიერ OECD-ს ანტიკორუფციული ქსელისთვის წარდგენილი ანგარიშის მიხედვით,
საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე (https://mkhileba.gov.ge)
მხილების 68 შემთხვევა იყო რეგისტრირებული,375 თუმცა ხელმისაწვდომი არ არის მხილების
ამ არხის გამოყენების უფრო ახალი სტატისტიკური მონაცემები, ასევე მონაცემები სხვა
არხების გამოყენების შესახებ. მხილების არხების ეფექტიანობის შეფასება მთავრობას ჯერ არ
ჩაუტარებია.376
2018 წლის ნოემბერში, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა საჯაროდ განაცხადა
საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის გაყალბების გეგმის შესაძლო არსებობის შესახებ,
პროკურატურამ მათ საჯარო უწყებაში მათი წყაროს ვინაობის გამჟღავნება მოსთხოვა იმის
მიუხედავად, რომ ამ უკანასკნელს ანონიმურად დარჩენა სურდა.377 სამართალდამცავი უწყებების
371
პარლამენტის რეგლამენტი, მიღებული 2018 წლის 6 დეკემბერს, თავი XIII.
372
საქართველოს უზენაესი სასამართლო, სასამართლოების სტატისტიკური მონაცემები,
https://bit.ly/39MmkXb
373
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის ანგარიში“, 2018, გვ. 17.
374
საქართველოს უზენაესი სასამართლო, სასამართლოების სტატისტიკური მონაცემები,
https://bit.ly/2tJ8swk
375
OECD ACN, 2019, p. 47.
376
Ibid., p. 49-50.
377
ლიბერალი, “გიგაური: არ დავასახელეთ წყარო, თუმცა დავასახელეთ თათბირისა და მოწმობების
დაბეჭდვის ადგილი,” 21 ნოემბერი, 2018, https://bit.ly/2s4ZJ70
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მხრიდან ამგვარი დამოკიდებულება ნაკლებად არის წამახალისებელი პოტენციური მომავალი
მამხილებლებისთვის. შემაშფოთებელია, რომ, 2019 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად,
საჯარო მოხელეთა 44 ფიქრობს, რომ უწყების შიგნით დარღვევის გასაჩივრებისთვის შეიძლება
დაისაჯოს.378
საჯარო სექტორის დაწესებულებებს ამოწმებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, რომელმაც 2018
წელს 90 აუდიტორული შემოწმება ჩაატარა და 33 შემთხვევაში აუდიტის მასალები შემდგომი
შესწავლისთვის სამართალდამცავ უწყებებს გადაუგზავნა.379 ამის მიუხედავად, როგორც ჩანს,
შიდა აუდიტის სამსახურები ნაკლებად ეფექტიანად ფუნქციონირებენ. 2018 წელს ფინანსთა
სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტის მიერ ჩატარებულმა შეფასებამ ამ დარგში მთელი
რიგი ნაკლოვანებები, მათ შორის
ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებული ხარვეზები,
380
გამოავლინა. OECD-ს ანტიკორუფციული ქსელის 2019 წლის მარტის ანგარიშში აღნიშნულია,
რომ მთავრობას წინსვლა არ ჰქონია მისი 2016 წლის რეკომენდაციის შესრულების კუთხით,
რომელიც შიდა აუდიტის სამსახურების შესაძლებლობების გაძლიერებას ითვალისწინებდა,.381
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების განხილვის საბჭო შესყიდვების პროცესში
ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მექანიზმია. საბჭომ 2018 წელს 1 040 საჩივარი მიიღო
და 588 შემთხვევაში დავა მომჩივანთა სასარგებლოდ გადაწყვიტა.382

კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მექანიზმები (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფს
კეთილსინდისიერებას?

კანონმდებლობა

საჯარო

სამსახურში

დასაქმებულ

პირთა

საქართველოში საჯარო სამსახურის კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებული ძლიერი
კანონმდებლობა მოქმედებს, თუმცა მნიშვნელოვანი ხარვეზებია იმ ნორმებში, რომლებიც
დასაქმების შემდგომი პერიოდის შეზღუდვებს ეხება.
საქართველოში საჯარო სამსახურის თანამშრომლების კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით
მრავალი საკანონმდებლო დებულება მოქმედებს. ეს დებულებები მოცემულია კანონში „საჯარო
დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“383 და მთავრობის
დადგენილებაში საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის
შესახებ.384
საჯარო მოსამსახურეებს მოეთხოვებათ, რომ საკუთარი მოვალეობები მიუკერძოებლად და
პატიოსნად შეასრულონ და ეკრძალებათ სამსახურეობრივი სახსრების არასწორი ხარჯვა და
სამსახურეობრივი უფლებამოსილების პირადი მიზნებით გამოყენება. მათ ეკრძალებათ ისეთი
378
UNDP საქართველო, “საქართველოს საზოგადოებისა და საჯარო მოხელეების დამოკიდებულება
საჯარო მმართველობის რეფორმის მიმართ 2019,” 28 ნოემბერი, 2019, https://bit.ly/35FJkE0
379
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის
ანგარიში“, 2019, გვ. 6.
380
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, Department of Internal State Control/Harmonization, Monitoring Report on Implementation of Internal State Financial Control System Development Strategy’s 20172018 Action Plan as of December 2018, 2018 წლის დეკემბერი, გვ. 4.
381
OECD ACN, 2019, p. 46.
382
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2018 წლის საქმიანობის
ანგარიში“, 2019, გვ. 25-26.
383
კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“, მიღებული
1997 წლის 17 ოქტომბერს.
384
საქართველოს მთავრობის დადგენილება #200 საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი
წესების განსაზღვრის შესახებ, მიღებული 2017 წლის 20 აპრილს.
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საჩუქრების ან მომსახურების მიღება, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს მათი
სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებაზე და ვალდებულნი არიან, რომ ნებისმიერი
ასეთი შეთავაზების შესახებ მათ ხელმძღვანელს აცნობონ. ისინი ვალდებულნი არიან, მიიღონ
ზომები ინტერესთა შეუთავსებლობის ნებისმიერი შემთხვევის პრევენციისთვის და განაცხადონ
ინტერესთა შეუთავსებლობის შესახებ, როგორც კი ასეთი ფაქტი მათთვის ცნობილი გახდება.
საჯარო მოსამსახურეებს ასევე ევალებათ, საჯაროდ განაცხადონ მათთან დაკავშირებული იმ
პირის შესახებ, რომელიც იმავე დაწესებულებაში მუშაობს. მათ ეკრძალებათ, სამსახურეობრივი
ფუნქციების შესრულებისას, დადონ კომერციული გარიგებები საკუთარი ოჯახის წევრებთან ან ახლო
ნათესავებთან, ასევე იმ დაწესებულებასთან, სადაც ისინი მუშაობენ, კომერციულ სუბიექტებთან
ან პოლიტიკურ პარტიებთან. როდესაც საჯარო მოსამსახურე სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტის
წილს ფლობს, მან საკუთარი წილი საჯარო სამსახურში ყოფნის ვადით დროებით სამართავად
სხვა პირს უნდა გადასცეს. კანონი ადგენს საჯარო მოსამსახურის მიერ წლის განმავლობაში
მიღებული საჩუქრების ჯამურ დასაშვებ ღირებულებას და ერთჯერადად მიღებული საჩუქრის
მაქსიმალურ დასაშვებ ღირებულებას. მსგავსი შეზღუდვა ვრცელდება საჯარო მოსამსახურეების
ოჯახის წევრებზეც.385
საჯარო მოსამსახურეებს ეკრძალებათ საჯარო სამსახურის პარალელურად ნებისმიერი
ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება და ბიზნესში ჩართვა. თანამდებობის პირის ახლო ნათესავი
არ შეიძლება დაინიშნოს ამ თანამდებობის პირის ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ თანამდებობაზე,
გარდა იმ შემთხვევისა, როცა დანიშვნა ღია კონკურსის წესით ხდება.386 საჯარო მოსამსახურეების
მიერ ქრთამის აღება ან მიცემა საქართველოს კანონმდებლობით სისხლის სამართლის
დანაშაულია.387
უარყოფითი კუთხით უნდა აღინიშნოს, რომ დასაქმების შემდგომი პერიოდის შეზღუდვები სუსტია.
მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო მოსამსახურეებს (საჯარო სამსახურიდან წასვლის შემდეგ
ერთი წლის განმავლობაში) ეკრძალებათ იმ საწარმოებში მუშაობა, რომელთა საქმიანობის
ზედამხედველობასაც ისინი წინა სამი წლის მანძილზე ახორციელებდნენ, კანონი არ შეიცავს
შესაბამის ტერმინთა განმარტებას, რაც მის აღსრულებას ართულებს. საჩუქრებთან დაკავშირებულ
დებულებებში არსებულმა ხარვეზებმა (კერძოდ, ოჯახის წევრებისგან მიღებულ საჩუქრებთან
დაკავშირებით) შესაძლოა პრაქტიკაში დარღვევებიც გამოიწვიოს.388
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონი შეიცავს დებულებებს ინტერესთა შეუთავსებლობის
თავიდან აცილების შესახებ, თუმცა კანონი არ მოითხოვს, რომ შესყიდვების კონტრაქტებში
ანტიკორუფციული დებულებები იქნეს შეტანილი.389

კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მექანიზმები (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად უზრუნველყოფილია საჯარო მოსამსახურეთა კეთილსინდისიერება პრაქტიკაში?
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საჯარო სექტორში ქრთამის აღების მაჩვენებელი ძალზე
დაბალია, ანტიკორუფცული ნორმების აღსრულება მთლიანობაში არაეფექტიანია.
საქართველოში საჯარო მოსამსახურეებს შორის ქრთამის აღების შემთხვევები ძალზე იშვიათია.
385
კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“, მუხლები 5,
7-11, 13, 13(1)-13(6).
386
იქვე, მუხლი 13.
387
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლები 338-339.
388
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „თანამდებობის პირების მიერ მიღებული საჩუქრები
დამატებით შესწავლას საჭიროებს“, 07 მარტი, 2018, https://bit.ly/36AGhy5
389
კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, მუხლი 8.
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2019 წელს ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, რესპოდენტთა მხოლოდ 1%-მა განაცხადა,
რომ საჯარო სერვისის მისაღებად მათ ან მათ ოჯახის წევრებს ქრთამის მიცემა მოსთხოვეს. თუმცა,
იმავე გამოკითხვის მიხედვით, 59%-მა აღნიშნა, რომ გავრცელებულ პრაქტიკას წარმოადგენს
თანამდებობის პირების მიერ სხვადასხვა მიზნებით თანამდებობის ბოროტად გამოყენება,
როგორიცაა ოჯახის წევრების დასაქმება, საკუთარი ბიზნეს ინტერესების დაცვა და სახელმწიფო
სახსრების არასწორი ხარჯვა.390
ანტიკორუფციული წესების პრაქტიკაში გამოყენების მხრივ მნიშვნელოვანი პრობლემები
არსებობს. OECD-ს ანტიკორუფციული ქსელის 2016 წლის ანგარიშში აღნიშნული იყო, რომ
შესაბამისი დებულებების პრაქტიკული აღსრულება თითქმის არ ხდებოდა და ცენტრალურ
დონეზე და სამინისტროებში/სახელმწიფო ორგანოებში ანტიკორუფციული ფუნქციები მკაფიოდ
არ ნაწილდებოდა.391 ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, ორგანიზაციამ საქართველოს მთავრობას
რეკომენდაცია მისცა, რომ მკაფიოდ განესაზღვრა სხვადასხვა დაწესებულებების როლი
ანტიკორუფციული წესების აღსრულების კუთხით, გაეძლიერებინა შიდა აუდიტის სამსახურების
შესაძლებლობები და განეხილა საჯარო დაწესებულებებში აღსრულებაზე პასუხისმგებელი
სპეციალური თანამშრომლების დანიშვნის საკითხი. ამის მიუხედავად, საქართველო ამ
რეკომენდაციას 2019 წლის მარტის მდგომარეობით კვლავაც არ ასრულებდა.392
გამოწვევად რჩება ნეპოტიზმის სავარაუდო შემთხვევებზე ეფექტიანი რეაგირება.393 2019 წელს
ჩატარებული კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 59 პროცენტი ფიქრობს, რომ თანამდებობის
პირები ბოროტად იყენებენ თავიანთ მდგომარეობას, ხოლო მათი 91 პროცენტი, ვინც ამ
მოსაზრებას იზიარებს, მიიჩნევს, რომ ისინი ამას ნათესავებისა და ახლობლების დასაქმებისთვის
აკეთებენ.394 ბოლო პერიოდში გამოვლენილი შემთხვევები, როდესაც თანამდებობის პირებთან
დაკავშირებული კომპანიები საეჭვო გარემოებებში იგებდნენ სახელმწიფო ტენდერებს,
სახელმწიფო შესყიდვების პროცესში კორუფციის შესაძლო არსებობაზე მიუთითებენ.395

როლი: საზოგადოების ინფორმირება (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად ახდენს საჯარო სექტორი საზოგადოების ინფორმირებას კორუფციის წინააღმდეგ
ბრძოლაში მისი როლის შესახებ?
საჯარო სექტორი არ ახდენს ფართო საზოგადოების აქტიურად ინფორმირებას კორუფციიისა და
ანტიკორუფციული ღონისძიებების შესახებ.
საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია კორუფციის შესახებ საზოგადოების
ინფორმირებას და მისი ცნობიერების ამაღლებას ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად აცხადებს.
390
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „კორუფცია საქართველოში მნიშვნელოვან
გამოწვევად რჩება,“ 2019 წლის 12 აპრილი, https://bit.ly/2N1VFvF
391
OECD ACN, 2016, p. 36.
392
OECD ACN, 2019, p. 46.
393
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „თანამდებობის პირების ოჯახის წევრები საჯარო
სამსახურში,“ 17 ოქტომბერი, 2019,
https://www.transparency.ge/ge/blog/tanamdebobis-pirebis-ojaxis-cevrebi-sajaro-samsaxurshi
394
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „კორუფცია საქართველოში მნიშვნელოვან
გამოწვევად რჩება,“ 12 აპრილი, 2019,
https://www.transparency.ge/en/post/corruption-remains-significant-challenge-georgia
395
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „გორის მაჟორიტარ კანდიდატად დასახელების
შემდეგ იოსებ მაკრახიძესთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა ტენდერებიდან 91.8 მილიონ ლარზე მეტი
მიიღეს,“ 02 სექტემბერი, 2019, https://bit.ly/37Oal9K
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სტრატეგიის მიხედვით, მთავრობამ, საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესაბამისი სტრატეგიის
მიღებასთან ერთად, უნდა ჩაატაროს კორუფციასთან დაკავშირებული საინფორმაციო კამპანიები
და საგანმანათლებლო შეხვედრები.396
ამის მიუხედავად, მთავრობა პრაქტიკაში შესაბამის აქტივობებს, ზოგადად, არ ახორციელებს.
OECD-ს ანტიკორუფციულმა ქსელმა 2016 წლის ანგარიშში აღნიშნა, რომ აღნიშნულ აქტივობებს
„შეზღუდული“ ხასიათი ჰქონდა და მთავრობას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის
შემუშავების „დაჩქარება“, საინფორმაციო აქტივობების „გაგრძელება და გაფართოება“ და
„სისტემური, მაღალი დონის და კომპლექსური კორუფციის საკითხებზე“ ფოკუსირება ურჩია.397
ორგანიზაციის 2019 წლის პროგრესის ანგარიშის მიხედვით, საინფორმაციო აქტივობები
მხოლოდ „ძალზე მცირე მასშტაბით“ ტარდებოდა.398 ანტიკორუფციულ საბჭოს (რომელსაც ამ
აქტივობების კოორდინირება ევალება) საკუთარი ვებ-გვერდი არ გააჩნია.
დადებითი კუთხით უნდა ითქვას, რომ 2018 წელს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ
ჩატარებულ ტრენინგებსა და შეხვედრებში, რომლებიც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონსა
და ანტიკორუფციულ მექანიზმებში განხორციელებულ ცვლილებებს ეხებოდა, საჯარო
მოსამსახურეებთან ერთად, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მედიის
წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ.399

როლი: საჯარო დაწესებულებებთან, სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციებთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობა კორუფციის
პრევენციისა და დაძლევის კუთხით (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად თანამშრომლობს საჯარო სექტორი საჯარო ზედამხედველობის დაწესებულებებთან,
ბიზნესთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ანტიკორუფციული ინიციატივების განხორციელების
მიზნით?
საჯარო
სექტორი
სამოქალაქო
საზოგადოების
ორგანიზაციებთან
ანტიკორუფციულ
ღონისძიებებთან დაკავშირებით რამდენიმე არხის მეშვეობით თანამშრომლობს, კერძო
სექტორთან მის თანამშრომლობას კი უფრო შეზღუდული ხასიათი აქვს.
იუსტიციის სამინისტროსთან მოქმედი ანტიკორუფციული საბჭო საჯარო დაწესებულებებს,
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და კერძო სექტორს შორის ანტიკორუფციულ
პოლიტიკასთან დაკავშირებით თანამშრომლობის ძირითადი ადგილია. ყველა ძირითად
საჯარო დაწესებულებასთან ერთად, საბჭოში საქართველოს წამყვანი სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციებისა და ბიზნეს-ასოციაციების წარმომადგენლებიც შედიან.400
ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში
საბჭო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან თანამშრომლობდა.401 მეორე მხრივ,
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების განცხადებით, იუსტიციის სამინისტრო მათთან
396
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია,
https://bit.ly/2FJGD9V
397
OECD ACN, 2016, p. 24.
398
OECD ACN, 2019, p. 17.
399
საჯარო სამსახურის ბიურო, 2018, გვ. 20.
400
საქართველოს მთავრობის დადგენილება #390 კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი
საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ, მიღებული 2013 წლის 30
დეკემბერს.
401
OECD ACN, 2016, p. 23.
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სათანამშრომლოდ განწყობილი არ იყო 2018 წელს „ღია მმართველობის პარტნიორობის“
სამოქმედო გეგმის შედგენის პროცესში.402
მნიშვნელოვანი დადებითი მოვლენაა, რომ საჯარო სამსახურის ბიურომ შექმნა დამოუკიდებელი
კომისია, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან შედგება
და რომელსაც ყოველი წლის დასაწყისში ქონებრივი დეკლარაციების შესამოწმებლად შერჩევა
ევალება (იმ დეკლარაციებთან ერთად, რომლებსაც ელექტრონული სისტემა შემთხვევითი
წესით არჩევს). კომისია პირველად 2019 წლის იანვარში შეიკრიბა და შესამოწმებლად 302
დეკლარაცია შეარჩია.403
უარყოფითი კუთხით უნდა აღინიშნოს, რომ ხელისუფლებამ კორუფციის პრევენციის
ღონისძიებებში კერძო სექტორის აქტიურად ჩართვა დიდწილად ვერ მოახერხა (მიუხედავად
იმისა, რომ ანტიკორუფციულ საბჭოში ბიზნესის წარმომადგენლებიც შედიან). 2016 წელს
OECD-ის ანტიკორუფციულმა ქსელმა ამ სფეროში მთელი რიგი ხარვეზები გამოავლინა და
მთავრობას მათ აღმოსაფხვრელად რამდენიმე რეკომენდაცია მისცა, მაგრამ, 2019 წლის
მარტის მდგომარეობით, მთავრობის მიერ რეკომენდაციების შესრულებაში მიღწეული წინსვლა
„შეზღუდულ ხასიათს ატარებდა“.404

როლი: კორუფციის რისკების შემცირება სახელმწიფო შესყიდვების
განხორციელებისას კეთილსინდისიერების გარანტირების გზით (კანონი და
პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა კეთილსინდისიერების დაცვას სახელმწიფო
შესყიდვების პროცედურების განხორციელებისას, მათ შორის როგორც მიმწოდებლებზე, ისე
თანამდებობის პირებზე სანქციების დაწესებას და მათი გადაწყვეტილებების განხილვისა და
გასაჩივრების მექანიზმების არსებობას?
საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების ძალზე გამჭვირვალე ელექტრონული სისტემა აქვს
შექმნილი. არაკონკურენტული შესყიდვების მოცულობა ბოლო წლებში შემცირდა, მაგრამ
მთლიანობაში კვლავაც დიდია. მოქმედებს შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის
ეფექტიანი მექანიზმი, მაგრამ ინტერესთა შეუთავსებლობის წესები ამომწურავი არ არის და
კორუფციაში მხილებულ კომპანიებსა და პირებს შესყიდვებში მონაწილეობა არ ეკრძალებათ.
საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობა ფართოა
და მოიცავს მთელ რიგ დეტალურ დებულებებს, რომელთა მიზანს შესყიდვების პროცესის
ობიექტურობის უზრუნველყოფა და კორუფციის რისკის შემცირება წარმოადგენს. სახელმწიფო
შესყიდვების მარეგულირებელი წესები განსაზღვრულია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
კანონსა და რიგ კანონქვემდებარე აქტებში.
სახელმწიფო შესყიდვებს ცალკეული საჯარო დაწესებულებები სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს ზოგადი ზედამხედველობის ქვეშ ახორციელებენ. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინირება და მონიტორინგი ევალება.
402
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), „ღია მმართველობა საქართველოს“
ფორუმში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, 2018
წლის 13 ივლისი, https://bit.ly/2QURqDa
403
საჯარო სამსახურის ბიურო, 2019 წლის განმავლობაში შესამოწმებელი თანამდებობის პირთა
ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების შერჩევის მიზნით შექმნილი დამოუკიდებელი კომისიის სხდომის
ოქმი #1, https://bit.ly/2Qz59R0
404
OECD ACN, 2016, p. 90; OECD ACN, 2019, p. 113.
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სააგენტო ანგარიშვალდებულია აღმასრულებელი ხელისუფლების წინაშე და მის ხელმძღვანელს
პრემიერ-მინისტრი ნიშნავს. სააგენტო ვალდებულია, შემსყიდველი ორგანიზაციების
ანგარიშების საფუძველზე, მუდმივად მოახდინოს სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში არსებული
მდგომარეობის შესწავლა და ანალიზი და მთავრობას წარუდგინოს რეკომენდაციები, ასევე
უზრუნველყოს შესყიდვების პროცედურების კანონის შესაბამისად განხორციელება.405
OECD-ს ანტიკორუფციული ქსელის ანგარიშის მიხედვით, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ
„შესყიდვების სრულიად ელექტრონული პლატფორმის წყალობით, მსოფლიოში შესყიდვების
ერთ-ერთ ყველაზე გამჭვირვალე და ღია სისტემას შექმნა“, თუმცა შესყიდვების შესახებ კანონით
გათვალისწინებული გამონაკლისები საშუალებას იძლევა, რომ კონტრაქტები ელექტრონული
პლატფორმის მიღმა ან არაკონკურენტული პროცედურებით იქნას გაფორმებული.406
კანონი სახელმწიფო შესყიდვების სტანდარტულ მეთოდად ღია და კონკურენტულ ფასების
შეთავაზებას ადგენს. პროცესის ყველა ეტაპი, ტენდერის გამოცხადებიდან კონტრაქტის
გაფორმებამდე, ცენტრალიზებული ელექტრონული სისტემით ხორციელდება და, შედეგად,
შესაბამისი ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ღიაა.407
პრობლემურია კანონის ის დებულებები, რომლებიც ფასების კონკურენტული შეთავაზებიდან
გამონაკლისებს ითვალისწინებს და კონტრაქტის პირდაპირი წესით („გამარტივებული შესყიდვის“
პროცედურით) გაფორმების საშუალებას იძლევა. კანონით დაშვებული ზოგიერთი არაგონივრული
გამონაკლისის გამო,408 შესყიდვების საერთო მოცულობაში არაკონკურენტული წესით
გაფორმებული კონტრაქტების წილი მაღალ ნიშნულზე რჩება და ის 2018 წელს გაფორმებული
სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტების ჯამური ღირებულების 19%-ს შეადგენდა409 (თუმცა
2016 წელს დაფიქსირებულ მაჩვენებელთან (37%) შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირდა).410
როგორც საჯარო სამსახურის ანგარიშვალდებულების პრაქტიკის ქვეთავში აღვნიშნეთ,
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების განხილვის საბჭო სახელმწიფო შესყიდვების
პროცესთან დაკავშირებული დავების მოგვარების მექანიზმს წარმოადგენს.
სისხლის სამართლის კოდექსი ადგენს სანქციებს სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული
კორუფციული დარღვევებისთვის.411 „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონი შეიცავს
დებულებებს შესყიდვების პროცესში ინტერესთა შეუთავსებლობის თავიდან აცილების შესახებ,412
თუმცა ისინი მხოლოდ ხელისუფლების ორგანოებს ეხება და პოტენციურ მიმწოდებლებს შორის
წარმოქმნილ შესაძლო ინტერესთა შეუთავსებულობას არ არეგულირებს.413 კანონი კორუფციაში
მხილებულ კომპანიებსა და პირებს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობას არ უკრძალავს და,
შესაბამისად, კორუფციასა და თაღლითობაში ჩართულ პირებთან დაკავშირებულ კომპანიებს
(მათ შორის, მმართველი პარტიის ერთ-ერთი დეპუტატის თანასაკუთრებაში არსებულ კომპანიას)
მსხვილი სახელმწიფო კონტრაქტები კვლავ უფორმდებათ.414
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კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, მუხლი 4.
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OECD ACN, 2016, p. 79.
407
კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, თავი III.
408
OECD ACN, 2016, pp. 79-80.
409
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2018 წლის საქმიანობის
ანგარიში“, 2019, გვ. 5.
410
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, „როგორ ხარჯავს სახელმწიფო ჩვენს ფულს:
სახელმწიფო შესყიდვები 2015-2017 წლებში“, 2017 წლის დეკემბერი, გვ. 4.
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სისხლის სამართლის კოდექსი, თავი XXVI, მუხლი 195.¹
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საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „კორუფციაში და თაღლითობაში მხილებულ პირებს
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სამართალდამცავი უწყებები
სამართალდამცავი უწყებები სათანადო დაფინანსებას იღებენ და ეფექტურად უმკლავდებიან
კორუფციას საჯარო ადმინისტრაციის ქვედა დონეზე. ამავე დროს, ისინი არ რეაგირებენ
ქმედითად კორუფციის ისეთ შემთხვევებზე, რომლებიც მაღალ თანამდებობის პირებს ან სხვა
გავლენიან ადამიანებს ეხება, რისი მთავარი მიზეზიც მმართველი პარტიისგან ამ უწყებების
არასაკმარისი დამოუკიდებლობა და მათზე მმართველი პარტიის ლიდერის არაფორმალური
გავლენაა. დაბალია სამართალდამცავი უწყებების ანგარიშვალდებულებისა და მათი საქმიანობის
გამჭვირვალობის ხარისხიც.
სამართალდამცავი უწყებები
საერთო ქულა: 54,1
განზომილება
შესაძლებლობები:
66,6

მმართველობა: 45.8

როლი: 50

ინდკატორი

კანონი

პრაქტიკა

რესურსები

100

დამოუკიდებლობა

75

25

გამჭვირვალობა

50

25

ანგარიშვალდებულება

75

25

კეთილსინდისიერება

75

25

სამართლებრივი დევნა
კორუფციის წინააღმდეგ

კანონის და პრაქტიკის საერთო ქულები

50

65

41,6

სტრუქტურა და ორგანიზაცია
შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური (შემგდომში სუსი) და
პროკურატურა საქართველოს მთავარ სამართალდამცავ უწყებებს წარმოადგენენ. სამივე უწყების
საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირების ძირითად დებულებებს შემდეგი კანონები ადგენენ:
პოლიციის საქმიანობას “პოლიციის შესახებ”, სუს-ის “სახელმწიფო უსაფრთხოების შესახებ”,
ხოლო პროკურატურის შემთხვევაში “პროკურატურის შესახებ” კანონი.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიციურ ფუნქციებს ითავსებს, რომელთა შორისაა საზოგადოებრივი
უსაფრთხოება და მართლწესრიგი, დანაშაულისა და სხვა სამართალდარღვევათა გამოვლენა,
აღკვეთა, გამოძიება და ანალიზი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციის სფეროა
სახელმწიფო საზღვრის დაცვაც. სამინისტროს ერთ-ერთი ამოცანა ადამიანის უფლებებისა და

84

თავისუფლებების დაცვაა.415 შსს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფების, ტერიტორიული
ორგანოების, საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და მისი მმართველობის სფეროში შემავალი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისგან შედგება. თავის მხრივ პოლიციის ორგანიზაციულსტრუქტურულ საქმიანობას შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულება განსაზღვრავს.416
მაგალითად, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი, განსაკუთრებულ
დავალებათა დეპარტამენტი და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი სამინისტროს
სტრუქტრული ერთეულებია, რომლებიც კანონდმებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილების
ფარგლებში საპოლიციო საქმიანობას ახორციელებენ.417
საქართველოს
პროკურატურა
დამოუკიდებელი
ორგანოა,
რომელიც
ერთიანი,
ცენტრალიზებული სისტემისგან შედგება და სისხლისსამართლებრივ დევნის, გამოძიების
საპროცესო ხელმძღვანელობისა და უფლებამოსილებების ფარგლებში სისხლის სამართლის
საქმის გამოძიების ფუნქციებითაა აღჭურვილი. გარდა ამისა, ზედამხედველობს ოპერატიულსამძებრო საქმიანობის იმ ნაწილს, რომელიც „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის
შესახებ“ საქართველოს კანონით საპროკურორო უფლებამოსილების ფარგლებში ექცევა.
სასამართლოში კი პროკურატურა სახელმწიფო ბრალმდებელია. საქართველოს პროკურატურის
სისტემას ქმნის გენერალური პროკურატურა, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკების პროკურატურები, თბილისის პროკურატურა, საოლქო პროკურატურები,
რაიონული პროკურატურები და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სპეციალიზებული
პროკურატურები. საქართველოს პროკურატურას გენერალური პროკურორი ხელმძღვანელობს,
რომელიც კანონით დადგენილი წესით სისხლისსამართლებრივ დევნას
ახორციელებს
საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის უფროსის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და კანონით განსაზღვრულ
სხვა პირთა მიმართ. გენერალურ პროკურორს საქართველოს პარლამენტი ირჩევს, კანდიდატებს
კი საპროკურორო საბჭო წარადგენს. ბოლოდროინდელი რეფორმის შედეგად, პროკურატურაში
ორი ახალი ორგანო ჩამოყალიბდა: საპროკურორო საბჭო, რომელიც ფუნქცია პროკურატურის
საქმიანობის დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფაა, და
პროკურორთა კონფერენცია - პროკურორთა და პროკურატურის გამომძიებელთა კრება, რომლის
უფლებამოსილება საპროკურორო საბჭოს წევრთა არჩევაა.418
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კომპეტენციას განეკუთვნება ტერორიზმთან,
კორუფციასთან, ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა, საქართველოს
კონსტიტუციური
წყობილების,
სუვერენიტეტის,
ტერიტორიული
მთლიანობისა
და
სამხედრო პოტენციალის უცხო ქვეყნების სპეციალური სამსახურებისა და ცალკეულ პირთა
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებისაგან დაცვა და სხვა.419

რესურსები (პრაქტიკა)
ქულა: 100
რამდენად აქვთ სამართალდამცავ უწყებებს პრაქტიკაში ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის
საჭირო ფინანასური და ადამიანური რესურსები და ინფრასტრუქტურა?

415
საქართველოს მთავრობის დადგენილება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების
დამტკიცების შესახებ, მიღებული 2013 წლის 13 დეკემბერს.
416
საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტი.
417
საქართველოს მთავრობის დადგენილება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების
დამტკიცების შესახებ, 2013 წლის 3 დეკემბერი.
418
ორგანული კანონი პროკურატურის შესახებ, მიღებული 2018 წლის 30 ნოემბერს.
419
კანონი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ, მიღებული 2015 წლის 15
ივლისს, მე-5 მუხლი.
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სამართალდამცავი უწყებები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მზარდ დაფინანსებას იღებენ.
2019 წლის ბიუჯეტის მიხედვით, საქართველოს პროკურატურის დაფინანსება 37 მილიონ ლარს
შეადგენს, უწყებაში კი 860 თანამშრომელია დასაქმებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს
დაფინანსება 766, 600 მილიონი ლარით განისაზღვრა, ამჟამად უწყებაში კი 29 418
თანამშრომელია დასაქმებული.420
2015 წელს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის შემდეგ, სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური ცალკე, დამოუკიდებელ უწყებად ჩამოყალიბდა. 2019 წლის ბიუჯეტის მიხედვით, სუსში 3, 850 ადამიანია დასაქმებული, ხოლო დაფინანსება 136 მილიონ ლარს შეადგენს.421
სამართალდამცავი უწყებების დაფინანსება უკანასკნელ წლებში არ შემცირებულა და ზრდის
ტენდენციით ხასიათდება. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის მიხედვით, გასულ წელთან
შედარებით, პროკურატურის დაფინანსება დაახლოებით 1 მილიონი ლარით, სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის - 9 მილიონი ლარით, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი
- 90 მილიონი ლარით არის გაზრდილი.422

დამოუკიდებლობა (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად დამოუკიდებლენი არიან სამართალდამცავი უწყებები კანონის დონეზე?
კანონმდებლობა
მნიშვნელოვან
დებულებებს
ადგენს
სამართალდამცავი
უწყებების
დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად, თუმცა ასევე შეიცავს ხარვეზებს, რომლებიც ამ
ინსტიტუტებზე არაჯეროვანი გარე ზეგავლენის შესაძლებლობას ქმნიან.
“სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ” კანონი სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევის
პროცედურებსა და უფლებამოსილებებს განსაზღვრავს. ასევე, ადგენს სამსახურში მიღების
კრიტერიუმებსა და საქმიანობის პრინციპებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების საქმიანობის ერთერთი მთავარი სახელმძღვანელო პრინციპი დისკრიმინაციის დაუშვებლობა და პოლიტიკური
ნეიტრალიტეტია.423 ამავე კანონით დარეგულირებულია უწყების ხელმძღვანელი პირის
თანამდებობაზე დანიშვნის ასაკობრივი ცენზი, კრიტერიუმები და პროცედურა, რომელიც
რამდენიმე ეტაპს მოიცავს.424 საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების წარდგინებით
პარლამენტი დადგენილი რეგლამენტის მიხედვით უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს 6 წლის
ვადით ირჩევს.425
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის არჩევის მოქმედი წესი მის ინსტიტუციურ
დამოუკიდებლობას ვერ უზრუნველყოფს იმ პირობებში, როდესაც პრემიერ-მინისტრი, მთავრობა და
საპარლამენტო უმრავლესობა ერთი პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენენ, ხოლო ხელმძღვანელის
დანიშვნის წესი საპარლამენტო უმრავლესობის გარდა პროცესში სხვა პოლიტიკური ჯგუფების
მონაწილეობას გამორიცხავს. პრემიერ-მინისტრის მხრიდან კანდიდატურის ერთპიროვნულად
ნომინირების შესაძლებლობა თანამდებობაზე კანდიდატის პოლიტიკური ნიშნით შერჩევის
საფუძველს ქმნის.426
420
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, https://mof.ge/5187
421
იქვე.
422
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი, https://mof.ge/5187
423
კანონი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ, მუხლი 4.
424
იქვე, მუხლი 7.
425
იქვე, მუხლი 7.
426
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “უსაფრთხოების სამსახურის რეფორმა
საქართველოში,” 18 ივნისი, 2018, https://bit.ly/30s9mcw
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“პოლიციის შესახებ” კანონში ჩამოთვლილია ის დებულებები, რომლებიც პოლიციელის
სამსახურში მიღების, დაწინაურებისა და გათავისუფლების საკითხებს ადგენს. ამავე კანონის
მიხედვით, პოლიციელი პოლიტიკურად ნეიტრალურია, საკუთარი პროფესიული საქმიანობის
რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ინტერესების სასარგებლოდ განხორციელების უფლება არ
აქვს.427 პოლიციელი საჯარო მოხელეა.428 პოლიციაში მსახურის პარალელურად პოლიციელს
სხვა საბიუჯეტო თუ კომერციულ ორგანიზაციაში მუშაობის უფლება არ აქვს (გარდა სამეცნიერო,
პედაგოგიური ან შემოქმედებითი საქმიანობისა).429 სამსახუროებირვი მოვალეობის შესრულებისას
მისთვის ხელის შეშლა აკრძალულია, ამასთან ერთად, პოლიციელს უფლება აქვს, თავისი
ინტერესების დასაცავად მიმართოს სასამართლოს.430 ამავე კანონში სამსახურიდან დათხოვნის
კრიტერიუმებია ჩამოთვლილი.431
პოლიციელის სამსახურში მიღების, დაწინაურებისა და დათხოვნის პროცედურები შინაგან
საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დებულებაშია ჩამოთვლილი.432 EMC-ის კვლევის თანახმად,
შინაგან საქმეთა სამინისტროში დასაქმების პოლიტიკის და სისტემის გამჭვირვალობისა და
ობიექტურობისთვის დადგენილ ნორმები წინააღმდეგობრივია. მინისტრი, როგორც პოლიტიკური
ფიგურა, დასაქმების საკითხებში განსაკუთრებული უფლებამოსილებით სარგებლობს.
ნორმატიულ დონეზე არ არის განსაზღვრული ის მინიმალური მატერიალური და პროცედურული
ჩარჩოები, რამაც უნდა უზრუნველყოს ამ პროცესის დაცვა პოლიტიკური მოტივებისგან.433 ამავე
კვლევის თანახმად, პრობლემური და ბუნდოვანია, როგორც პოლიციელის დაწინაურების ისე,
დაქვეითებისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების კრიტერიუმები და პროცედურები, რაც
უსამართლო პრაქტიკის განვითარების საფრთხეებს წარმოშობს.434
საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის დამოუკიდებლობა საქართველოს კონსტიტუციითა
და “პროკურატურის შესახებ” კანონითაა გარანტირებული. პროკურატურას ხელმძღვანელობს
გენერალური პროკურორი, რომელსაც 6 წლის ვადით საპროკურორო საბჭოს წარდგინებით
საქართველოს პარლამენტი ირჩევს. პროკურატურის დამოუკიდებლობას, გამჭვირვალობასა
და ეფექტიანობას 15 წევრისგან შემდგარი, 2 წლის ვადით არჩეული საპროკურორო საბჭო
უზრუნველყოფს. პროკურატურის უფლებამოსილება, სტრუქტურა და საქმიანობა კი ორგანული
კანონით განისაზღვრება.435
საქართველოს პროკურატურას გენერალური პროკურორი მართავს. “პროკურატურის
შესახებ” კანონში ჩამოთვლილია ის სავალდებულო კრიტერიუმები, რომლებსაც გენერალური
პროკურორობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს. მაგალითად, კანდიდატი არ უნდა იყოს
ნასამართლევი, უნდა ჰქონდეს უმაღლესი იურიდიული განათლება, იყოს საქართველოს
მოქალაქე და ა.შ. 436 სამოქალაქო სექტორის შეფასებით, გენერალური პროკურორის შერჩევის
კონკრეტული პროცედურა კვლავ ბუნდოვანია. პარლამენტმა არ გაიზიარა სამოქალაქო სექტორის
შეთავაზება ღია კონკურსის შემოღებასთან დაკავშირებით.437
გენერალური პროკურორი საკმაოდ ფართო უფლებამოსილებებით სარგებლობს. მაგალითად,
მის კომპეტენციაში შედის: პროკურატურის საკადრო საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღება,
427
კანონი პოლიციის შესახებ, მუხლი 14.
428
იქვე, მუხლი 4.
429
იქვე, მუხლი 36.
430
იქვე, მუხლი 48.
431
იქვე, მუხლი 41-42.
432
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №995, საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ, მიღებული 2013 წლის 31 დეკემბერს.
433
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC), “პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის
დაცვა პოლიციის საქმიანობაში,” https://bit.ly/2RiyWgf
434
იქვე.
435
საქართველოს კონსტიტუცია, მიღებული 1995 წლის 24 აგვისტოს, მუხლი 65.
436
ორგანული კანონი პროკურატურის შესახებ, მუხლი 16(7).
437
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, “კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე
მართლმსაჯულებისთვის პროკურატურის რეფორმის შედეგებს აფასებს,” 07 დეკემბერი, 2018,
https://bit.ly/2FTBPyJ
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პროკურატურის ორგანოების შექმნა და გაუქმება, სათათბირო ხმის უფლებით საპროკურორო
საბჭოს
სხდომებზე
დასწრება,
სისხლის
სამართლის
პოლიტიკიდან
გამომდინარე
სახელმძღვანელო პრინციპების დამტკიცება - თუმცა, სისხლის სამართლის პოლიტიკის
განსაზღვრის უფლებამოსილება საქართველოს პარლამენტს მიენიჭა. გენერალური პროკურორის
კომპეტენციაა პროკურატურის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცება, ასევე
საჩივრებისა და განაცხადების განხილვა.438 აღსანიშნავია, რომ გენერალური პროკურორისათვის
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ფართო დისკრეციის მინიჭებას ნეგატიურად აფასებენ,
როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ისე ვენეციის კომისია.439
“პროკურატურის შესახებ” კანონი მთელ რიგ დებულებებს შეიცავს, რომლებიც საკანონმდებლო
დონეზე პროკურატურის ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას განაპირობებს. მაგალითად,
კანონის მიხედვით, პროკურატურის თანამშრომლისთვის აკრძალულია ისეთი მოვალეობის
დაკისრება, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციით, კანონით ან სხვა საკანონმდებლო აქტით
გათვალისწინებული არ არის. ამასთან ერთად პროკურატურის საქმიანობის ერთ-ერთი მთავარი
პრინციპი ობიექტურობა და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტია.440 პროკურატურის თანამშრომლებს
პოლიტიკური პარტიის წევრობა და სამეწარმეო საქმიანობაც ეკრძალებათ (გარდა სამეცნიერო,
შემოქმედებითი და პედაგოგიური საქმიანობისა).441 პროკურატურის მუშაკის მიერ სამსახურეობრივი
მოვალეობის შესრულებისას მისთვის ხელის შეშლა ან მის ოჯახის წევრზე ნებისმიერი ხასიათის
ზეწოლა ან ძალადობა აკრძალულია და მათ სახელმწიფო იცავს. პროკურორი თავის საქმიანობაში
დამოუკიდებელია, დაკავებული თანამდებობიდან მისი გათავისუფლება კი აკრძალულია გარდა
კანონით დადგენილი შემთხვევებისა.442
პროკურატურის ინსტიტუციურ მოდელში კიდევ ერთი სიახლე საპროკურორო საბჭოა, რომელიც
პროკურატურის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნა. საპროკურორო საბჭო
15 წევრისგან შედგება, რომლის 8 წევრს პროკურორთა კონფერენცია ირჩევს. კანონით
ასევე განსაზღვრულია საბჭოს დაკომპლექტების წესი და პროცედურები. 443 საპროკურორო
საბჭოს ძირითადი უფლებამოსილებაა გენერალური პროკურორის კანდიდატის დამტკიცება,
გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების მიმართ დისციპლინური
სამართალწარმოების განხორციელება, ასევე, 6 თვეში ერთხელ, ხოლო საპროკურორო საბჭოს
წევრთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით – დაუყოვნებლივ, პროკურატურის საქმიანობის შესახებ
გენერალური პროკურორის, მისი პირველი მოადგილის ან მოადგილის ანგარიშის მოსმენა.444
ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის კონტექსტში საპროკურორო საბჭოს მოქმედი
საკანონმდებლო ფუნქციები სუსტია. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, სამოქალაქო სექტორის
წარმომადგენლებმა და სახალხო დამცველის აპარატმა საბჭოსთვის მინიმალური ფუნქციების
მინიჭება ნეგატიურად შეაფასეს. საქართველოს სახალხო დამცველისა და ვენეციის კომისიის
შეფასებით, არსებული კანონმდებლობის პირობებში საბჭოს მასზე დაკისრებული ფუნქციის
(პროკურატურის ეფექტიანობა, გამჭვირვალობა და დამოუკიდებლობა) შესრულება გაუჭირდება.
საბჭოს როლი პროკურატურის ფუნქციონირებაში მინიმალურია.445
ვენეციის კომისიის შეფასებით, მოქმედი საკანონმდებლო ჩარჩო და საბჭოს შემადგენლობა
საკმარისად ვერ ზრდის საზოგადოების ნდობას პროკურატურის დამოუკიდებლობის მიმართ.
438
ორგანული კანონი პროკურატურის შესახებ, მუხლი 15.
439
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), “პროკურატურის რეფორმა – რა
ცვლილებებით შეხვდა სისტემა 2019 წელს,” 04 თებერვალი 2019, https://bit.ly/3acxrc0
440
ორგანული კანონი პროკურატურის შესახებ, მუხლი 4, 5.
441
იქვე, მუხლი 45.
442
იქვე, მუხლი 74.
443
იქვე, მუხლი 19.
444
იქვე, მუხლი 19.
445
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2018 წელი, გვ.102.
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საბჭოს მოქმედი ფუნქციონირების მოდელი კი პროკურატურის დამოუკიდებლობას
ვერ
უზრუნველყოფს. კომისიის მოსაზრებით, კარიერის მართვის, ეთიკისა და წახალისების საბჭო,
გენერალური პროკურორის ნაცვლად, საპროკურორო საბჭოს უნდა დაექვემდებაროს. ამასთან,
კომისია მიიჩნევს, რომ საპროკურორო საბჭოს როლი უნდა გაიზარდოს პროკურორთა კარიერის
მართვის ნაწილში და ეს ფუნქცია უნდა გადანაწილდეს საბჭოსა და გენერალურ პროკურორს
შორის.446
GRECO-ს თანახმად, პრობლემას წარმოადგენს გენერალური პროკურორის ზედმეტად ფართო
უფლებამოსილებები პროკურორების დანიშვნისა და დაწინაურების მხრივ, ასევე შესაბამისი
პროცედურების არასაკმარისი გამჭვირვალობა.447

დამოუკიდებლობა (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად დამოუკიდებელნი არიან სამართალდამცავი უწყებები პრაქტიკაში?
მმართველი პარტიისა და პირადად მისი ლიდერის არაჯეროვანი გავლენა სამართალდამცავ
უწყებებზე ნეგატიურად აისახება მათ დამოუკიდებლობაზე.
ბოლო წლებში ტენდენციის სახე მიიღო სამართალდამცავი უწყებების ხელმძღვანელებად
მმართველი პარტიის ლიდერ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული პირების დანიშვნამ.
2018 წელს გენერალურ პროკურორად შალვა თადუმაძე, ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის ყოფილი
ადვოკატი, დაინიშნა.448 ივანიშვილის პირადი დაცვის ყოფილი უფროსი ვახტანგ გომელაური
2015 წლიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ხელმძღვანელობდა, ხოლო 2019 წელს
შინაგან საქმეთა მინისტრად დაინიშნა.449 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის
თანამდებობაზე გომელაური გრიგოლ ლილუაშვილმა შეცვალა, რომელიც წარსულში ბიძინა
ივანიშვილთან დაკავშირებულ კომპანიებში სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას იკავებდა.450
ბოლო პერიოდში მომხდარმა არაერთმა შემთხვევამ გაამყარა ეჭვი, რომ სამართალდამცავი
უწყებები მმართველი პარტიის გავლენის ქვეშ იმყოფებიან და მისი დაკვეთით მოქმედებენ
ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების მიმართ. აღსანიშნავია შემდეგი
შემთხვევები:
•

სისხლისსამართლებრივი დევნა “თიბისი ბანკის” სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი წევრების
მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ.451

•

პარტია
„გამარჯვებული
საქართველოს“
სისხლისსამართლებრივი დევნა.452

ლიდერის,

ირაკლი

ოქრუაშვილის

446
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), “ვენეციის კომისიამ საპროკურორო
საბჭოს შესახებ ახალ დებულებებთან დაკავშირებით მოსაზრება გამოაქვეყნა,” 19 დეკემბერი, 2018,
https://idfi.ge/ge/opinions_of_venice_commision_about_prosecutor_council
447
Group of States Against Corruption (GRECO), Fourth Evaluation Round, Compliance Report, Georgia, Strasbourg, 18-22 March 2019, p 12.
448
ტაბულა, “თადუმაძე: ქვეყანაში ორი მილიარდერია და ორივეს ოჯახს ჩემი დიპლომით
ვემსახურებოდი,” 16 ივლისი, 2018, https://bit.ly/2sqgaLk
449
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მინისტრი და მოადგილეები - ვახტანგ გომელაური,
https://police.ge/ge/ministry/the-minister-and-his-deputies/vakhtang-gomelauri
450
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “ივანიშვილის კომპანიები - თანამდებობის პირების
სამჭედლო სამი წლის შემდეგ,” 05 ოქტომბერი, 2018, https://bit.ly/2FNH8Qf
451
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „თიბისი ბანკის” დამფუძნებლებისთვის ბრალის
წაყენება გამოძიების მიმართ ბევრ კითხვას აჩენს,” 25 ივლისი, 2019, https://bit.ly/2Re3EHe
452
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “ირაკლი ოქრუაშვილის დაკავება პოლიტიკური
დევნის ეჭვებს აჩენს,” 26 ივლისი, 2019, https://bit.ly/2FPEZn3
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•

სისხლისსამართლებრივი დევნა პარლამენტის წევრ ნიკა მელიას წინააღმდეგ.453

•

სისხლისსამართლებრივი დევნა ტელეკომპანია „მთავარის“ დირექტორ ნიკა გვარამიას
წინააღმდეგ.454

•

სისხლისსამართლებრივი დევნა ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ, რომლის
ოჯახიც ტელეკომპანია „პირველს“ ფლობს.455

•

არაპროპორციული საპოლიციო ძალის გამოყენება ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების
მონაწილეთა წინააღმდეგ.456

2018 წელს ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის თანახმად, მოქალაქეთა
უმრავლესობა ფიქრობს, რომ სამართალდამცავი უწყებები მმართველი პარტიის ინტერესებს
ემსახურებიან.457

გამჭვირვალობა(კანონი)
ქულა: 50
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა საზოგადოების
ორგანოების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციაზე?

წვდომას

სამართალდამცავი

საჯარო ინფორმაციის შესახებ ზოგადი საკანონმდებლო ნორმები სამართალდამცავ უწყებებზეც
ვრცელდება, თუმცა სპეციალური კანონმდებლობა, რომელიც მათი საქმიანობის ცალკეული
ასპექტების საჯაროობას არეგულირებს, საკმარისად დეტალური არ არის.
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსისა და “საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ” გათვალისწინებული კატეგორიის
ინფორმაციის გასაჯაროების ვალდებულება სამართალდამცავ უწყებებზეც ვრცელდება,
ამავე კანონითა და დადგენილებით გათვალისწინებული პროცედურებითა და ვადებით.
სამართალდამცავ უწყებებში დასაქმებული ის პირები, რომლებზეც “საჯარო სამსახურის შესახებ”
კანონის მოქმედების არეალი ვრცელდება, ვალდებულები არიან შეავსონ მათი ქონებრივი
მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაცია.458
ამასთან
ერთად,
აღსანიშნავია,
რომ
სამართალდამცავი
უწყებების
საქმიანობის
დამარეგულირებელი კანონები ინფორმაციის გასაჯაროების შესახებ კონკრეტულ და დეტალურ
ინფორმაციას არ შეიცავს და ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების უფლებას უწყების
თანამდებობის პირებს უტოვებს. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოქმედება (რომელიც
ინფორმაციის თავისუფლებას არეგულირებს) არ ვრცელდება აღმასრულებელი ხელისუფლების
ორგანოთა იმ საქმიანობაზე, რომელიც დაკავშირებულია დანაშაულის ჩადენის გამო პირის
453
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “სახელმწიფოს ქმედებები 20 ივნისის საქმის
გამოძიების ფარგლებში კვლავ შერჩევითია,” 07 ოქტომბერი, 2019, https://bit.ly/2Tqev3n
454
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება ნიკა
გვარამიასთვის ბრალის წარდგენის შესახებ,” 09 აგვისტო, 2019, https://bit.ly/38cwyOD
455
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „ტვ პირველის“ მფლობელის ოჯახის წევრის
სამართლებრივი დევნა ამძაფრებს კითხვებს ქვეყანაში სიტყვის თავისუფლებასა და შერჩევით სამართალთან
დაკავშირებით,” 22 აგვისტო, 2019, https://bit.ly/35R9Jid
456
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), “EMC შეფასებით, სახელმწიფომ
26 ნოემბერს არაპროპორციული ძალა გამოიყენა,” 28 ნოემბერი 2019, https://bit.ly/36VrEFv; ადამიანის
უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), “არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება 20
ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე,” 21 ივნისი 2019, https://bit.ly/2RhgrZn
457
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საზოგადოებრივი აზრის კვლევა: კორუფცია, ნდობა
ინსტიტუტების მიმართ და საჯარო პოლიტიკის საკითხები,” 11 მაისი, 2018, https://bit.ly/30oLqXu
458
კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ, მიღებული
1997 წლის 17 ოქტომბერს, მუხლი 14.
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სისხლისსამართლებრივ დევნასთან და სისხლის სამართლის საქმის წარმოებასთან, ასევე
ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობასთან.459 “პოლიციის შესახებ” კანონში არის ზოგადი ჩანაწერი
იმის თაობაზე, რომ პოლიცია ვალდებულია თავისი საქმიანობის შესახებ საჯარო ინფორმაცია
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიაწოდოს სახელმწიფო ორგანოებს,
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და დაინტერესებულ პირებს.460
“პროკურატურის შესახებ” ორგანული კანონით გამჭვირვალობის კუთხით მხოლოდ ის არის
განსაზღვრული, რომ პროკურატურას საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად განთავსებისას
ოფიციალურ წყაროდ ვებგვერდსა და სოციალურ ქსელს იყენებს.461 სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსი პროკურორს/გამომძიებელს ავალდებულებს, რომ გამოძიების შესახებ
მასალები არ გასაჯაროვდეს.462 თუმცა, პირს დაზარალებულად ცნობის შემთხვევაში უფლება
აქვს მიიღოს ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ და გაეცნოს სისხლის სამართლის
საქმის მასალებს, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება გამოძიების ინტერესებს.463 ოპერატიულ-სამძებრო
საქმიანობის შესახებ” კანონი განსაზღვრავს, რომ ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა მკაცრად
გასაიდუმლოებულია და აკრძალულია ასეთ საქმიანობასთან დაკავშირებული მასალების
გასაჯაროება.464 ამავე კანონით, პროკურორი უფლებამოსილია მოტივირებული დადგენილებით
მოახდინოს ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის ამსახველი დოკუმენტებისა და მასალების
განსაიდუმლოება მათი სისხლის სამართლის საქმეში მტკიცებულებების სახით გამოყენები
მიზნით.465

გამჭვირვალობა(პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად გამჭვირვალეა სამართალდამცავი უწყებების საქმიანობა და გადაწყვეტილების მიღება
პრაქტიკაში?
სამართალდამცავი უწყებების საქმიანობა, მთლიანობაში, საკმარისად გამჭვირვალე არ არის.
სამართალდამცავი უწყებების საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიღების ორი საშუალება
არსებობს: საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა და თავად ამ უწყებების მიერ მათი საქმიანობის,
შესყიდვების, საკადრო, სახელფასო თუ ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ ინფორმაციის
მათსავე ვებ-გვერდზე განთავსება.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრაქტიკა სამართალდამცავ უწყებებში არაერთგვაროვანია.
2018 წლის კვლევის თანახმად, საჯარო ინფორმაციის გაცემის მაჩვენებელი შინაგან საქმეთა
სამინისტროში 72 პროცენტი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში 63 პროცენტი, ხოლო
გენერალურ პროკურატურაში 28 პროცენტი იყო.466
ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების მხრივ, სამი სამართალდამცავი უწყებიდან ყველაზე
კარგი მდგომარეობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროშია. პროკურატურისა და სუს-ის
ვებ-გვერდებზე ამ უწყებების საქმიანობის შესახებ საკმაოდ მწირი ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი.
459
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მე-4 მუხლი.
460
კანონი პოლიციის შესახებ, მუხლი 15.
461
ორგანული კანონი პროკურატურის შესახებ, მუხლი 55
462
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მიღებული 2009 წლის 9 ოქტომბერს,
მუხლი 104.
463
იქვე, მუხლი 57
464
საქართველოს კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ, მიღებული 1999 წლის 30 აპრილს,
მუხლი 5 და 21
465
იქვე, მუხლი 5
466
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), “IDFI-მ საქართველოში საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ანგარიში წარადგინა,” 03 მაისი 2019, https://bit.ly/2tXk5zQ
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შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე, საჯარო ინფორმაციის განყოფილებაში
ხელმისაწვდომია ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკადრო უზრუნველყოფის,
დაფინანსების, შესყიდვების, რეგისტრირებული დანაშაულის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებების შესახებ.
IDFI-ის შეფასებით, შსს ფინანსური
ინფორმაციის გამოქვეყნებისას უმეტესწილად შემოიფარგლება მხოლოდ იმ ინფორმაციით,
რომელიც აკმაყოფილებს მთავრობის დადგენილების მოთხოვნებს, ასევე დადგენილების
მოთხოვნების მიღმა, აქვეყნებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან
სტატისტიკურ მონაცემებს.467 IDFI-ის შეფასებით, 2018 წლიდან, სამინისტრო დაპირებისამებრ,
ყოველთვიურად უზრუნველყოფს დანაშაულის მდგომარეობის შესახებ დეტალური მონაცემების
ხელმისაწვდომობას.468
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს აქვს საკუთარი ვებ-გვერდი, თუმცა სამსახურის
საქმიანობის შესახებ საკმაოდ მწირი ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი, მათ შორის ყოველწლიური
ანგარიშები, რომლებიც სუს-ის საქმიანობების მიმართულებებს აჯამებს, ასევე სამსახურის
უფროსისა და მისი მოადგილეების ჩამონათვალი.469
საქართველოს პროკურატურის ვებ-გვერდზე არსებობს საჯარო ინფორმაციის განყოფილება,
თუმცა მისი ქვეგანყოფილებების უმრავლესობა ცარიელია და შესაბამის მონაცემებს არ შეიცავს.470
საჯარო ინფორმაციის გაცემის პრობლემაზე მიუთითებს ”EMC”-ის მიერ პროკურატურაში მიმდინარე
რეორგანიზაციაზე ინფორმაციის გამოთხოვის შემთხვევაც.471 საქართველოს პროკურატურამ
რეორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია არც IDFI-ის არ მიაწოდა.472 პროკურატურამ ასევე უარი
თქვა ზოგიერთი მნიშვნელოვანი საქმის გამოძიების შესახებ ინფორმაციის და გენერალური
პროკურორის უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი ინფორმაციის გასაჯაროებაზე.473474
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად, არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების შესწავლისას,
სახალხო დამცველის აპარატი მოკლებულია შესაძლებლობას მიიღოს საგამოძიებო და
საპროცესო მოქმედებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია, რაც ადამიანის უფლებების დაცვაზე
ეფექტიანი ზედამხედველობის განხორციელების შესაძლებლობას გამორიცხავს და ბუნებრივია,
ნეგატიურად აისახება პროკურატურის გამჭვირვალობის ხარისხზეც.475

467
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), “საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად
გამოქვეყნების პრაქტიკა საქართველოს საჯარო დაწესებულებებში,” ივნისი, 2019, გვ.11,
https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/General/research_on_proactive_disclosure_geo.pdf
468
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), “მკვეთრად გაუარესებული
კრიმინოგენური მდგომაროება თუ წინა წლებში დამალული სტატისტიკის შედეგი?” 29 აგვისტო, 2018,
https://idfi.ge/ge/worsened_criminal_case_or_hidden_statistics_in_the_past_years
469
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, https://ssg.gov.ge/
470
http://pog.gov.ge/public-info
471
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), “პროკურატურა მიმდინარე
რეორგანიზაციის პროცესის შესახებ ინფორმაციას არ ასაჯაროვებს,” 05 ნოემბერი, 2018,
https://bit.ly/2QUdWgx
472
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), “საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა საქართველოში 2018,” აპრილი, 2019, გვ.12, https://bit.ly/36Wy1so
473
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “გახმაურებული საქმეების გამოძიების შესახებ
ინფორმაცია დახურულია,” 15 სექტემბერი, 2017, https://bit.ly/36VP4uD
474
ნეტგაზეთი, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა” თადუმაძის დიპლომის ასლის მოთხოვნით
სასამართლოს მიმართავს,” 31 იანვარი, 2019, https://netgazeti.ge/news/337466/
475
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, “საქართველოში ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ - 2018,” 2018 წელი, გვ.22.
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ანგარიშვალდებულება(კანონი)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფს კანონი რომ სამართალდამცავი უწყებები ანგარიშვალდებულნი
იყვნენ მათ ქმედებებზე?
მოქმედი კანონმდებლობა მნიშვნელოვან დებულებებს შეიცავს სამართალდამცავი უწყებების
ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად, თუმცა არსებობს ხარვეზები უსაფრთხოების
სექტორზე საპარლამენტო კონტროლისა და სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლების
მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების მხრივ.
მოქმედი კანონმდებლობა სამართალდამცავი უწყებების ანგარიშვალდებულების, როგორც
გარე ისე შიდა მექანიზმებს შეიცავს. “სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ”
კანონის თანახმად, უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი საქართველოს მთავრობისა
და პარლამენტის წინაშეა ანგარიშვალდებული. წელიწადში ერთხელ კი სამსახურის უფროსი ან
მისი მოადგილე საქართველოს პარლამენტს სამსახურის საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენენ.476
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს,
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის – საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს ზედამხედველობას თავდაცვისა და
უშიშროების კომიტეტში შექმნილი ნდობის ჯგუფი ახორციელებს.477 ნდობის ჯგუფი 5 წევრისგან
შედგება.478 პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, ნდობის ჯგუფი უფლებამოსილია, ასეთი
გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ოპერატიულტექნიკური სააგენტო წელიწადში არაუმეტეს ორჯერ შეამოწმოს. აღნიშნული სააგენტოს
საქმიანობის შემოწმების მიზნით ნდობის ჯგუფის წევრს/წევრებს შეარჩევს ნდობის ჯგუფი
რეგლამენტით დადგენილი წესით.479
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობაზე სხვადასხვა სახის ზედამხედველობას
საქართველოს გენერალური პროკურორი, მისდამი დაქვემდებარებული პროკურორები,
აუდიტის სამსახური
და სასამართლო ახორციელებენ.480 გარდა ამისა, სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურში გენერალური ინსპექციის სამსახური არსებობს, რომელიც სუს-ის
უფროსს ექვემდებარება. გენერალური ინსპექცია მოსამსახურეთა მიერ დისციპლინური წესდების
ნორმების დარღვევის, მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა ჩადენის ფაქტებს სწავლობს და
ახდენს სათანადო რეაგირებას.481
“პოლიციის შესახებ” კანონის თანახმად, პოლიციელისა და სამინისტროს სხვა მოსამსახურის
საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი ხორციელდება საპარლამენტო, საპრეზიდენტო,
სამთავრობო, საფინანსო კონტროლისა და საპროკურორო ზედამხედველობის საფუძველზე,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.482 კანონის მიხედვით, პირს, რომელიც
თვლის, რომ პოლიციის ქმედებით მისი უფლებები და თავისუფლებები დაირღვა, საშუალება
აქვს აღნიშნული ზემდგომ პოლიციელთან, პროკურატურაში ან სასამართლოში გაასაჩივროს.483
შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა კონტროლის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი გენერალური
ინსპექციაა, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს
სამინისტროს სისტემაში „პოლიციის ეთიკის კოდექსისა“ და „საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს თანამშრომელთა დისციპლინური წესდების“ ნორმების დარღვევასა და სხვა
476
477
478
479
480
481
482
483

კანონი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ, მუხლი 9.
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მიღებული 2018 წლის 6 დეკემბერს, მუხლი 156.
იქვე, მუხლი 157.
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 159.
კანონი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ, მუხლი 45, 49.
იქვე, მუხლი 50.
კანონი პოლიციის შესახებ, მუხლი 58.
იქვე, მუხლი 56.
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მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების გამოვლენასა და რეაგირებას. გენერალური ინსპექცია
შინაგან საქმეთა მინისტრს ემორჩილება.484 2015 წლის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროში
შიდა აუდიტის დეპარტამენტი შეიქმნა, რომელიც სამინისტროს შიგნით შესაბამისობის, ფინანსურ,
სისტემურ, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და ეფექტიანობის აუდიტს ატარებს.485
“პროკურატურის შესახებ” კანონის მიხედვით, საქართველოს პროკურატურა საქართველოს
პარლამენტის წინაშეა ანგარიშვალდებული. პროკურატურის საქმიანობის საპარლამენტო
კონტროლი ხორციელდება პროკურატურის საქმიანობის შესახებ ყოველწლიური ანგარიშის
მოსმენით. საქართველოს გენერალური პროკურორი, მისი პირველი მოადგილე ან მოადგილე
უფლებამოსილია, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში – ვალდებულია დაესწროს პარლამენტის,
მისი კომიტეტისა და კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცეს სხდომაზე დასმულ შეკითხვებს
და წარმოადგინოს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში. პროკურატურის საქმიანობაზე
კონტროლს სასამართლოც ახორციელებს. კერძოდ, იმ საგამოძიებო და სხვა საპროცესო
მოქმედებების ჩატარება, რომლებიც ზღუდავს საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ
ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს, დაიშვება სასამართლოს გადაწყვეტილებით,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. საქართველოს აუდიტის სამსახური
კი პროკურატურისათვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრებისა და სხვა
მატერიალური ფასეულობების ხარჯვის კონტროლს ახორციელებს.486
პროკურატურის თანამშრომელი დანაშაულისა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის
ჩადენის შემთხვევაში პასუხს საერთო წესით აგებს. პროკურორის, პროკურატურის გამომძიებლის,
პროკურატურის მრჩევლის ან მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის მიმართ
სისხლისსამართლებრივ დევნას იწყებს გენერალური პროკურორი.487
პროკურატურის თანამშრომლის მიერ სამსახურეობრივი დისციპლინის დარღვევის, შეუფერებელი
საქციელის ჩადენის ანდა კანონით
დაკისრებული მოვალეობის შეუსრულებლობის ან
არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში გენერალური პროკურატურის გენერალური ინსპექცია
სამსახურეობრივ შემოწმებას ატარებს, ხოლო გენერალური ინსპექცია უშუალოდ გენერალური
პროკურორის წინაშეა ანგარიშვალდებული.488 გარდა ამისა, პირებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ
პროკურატურის მიერ განხორციელებულ ოპერატიულ–სამძებრო მოქმედებებს მათი უფლებებისა
და თავისუფლებების უკანონო შეზღუდვა მოჰყვა, შეუძლიათ ასეთი მოქმედებების კანონიერება
შესაბამის ზემდგომ სახელმწიფო ორგანოში, პროკურორთან ან სასამართლოში გაასაჩივრონ.489
პროკურატურის ანგარიშვალდებულების კონტექსტში სახალხო დამცველის ანგარიშში
აღნიშნულია, რომ “პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი პროკურატურის
ანგარიშვალდებულების სხვადასხვა მექანიზმებს განსაზღვრავს. მათ შორის არის საპროკურორო
საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის წინაშე წარსადგენი ანგარიშები. კონკრეტულ სისხლის
სამართლის საქმესთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესაძლებლობა
ორივე შემთხვევაში გამოირიცხება.
ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, შეუძლებელი
ხდება საქართველოს გენერალური პროკურატურის საქმიანობის ანგარიშვალდებულების
უზრუნველყოფა კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით.490
სამოქალაქო სექტორის შეფასებით, პარლამენტის მოქმედ რეგლამენტში ასახული პოზიტიური
ცვლილებების მიუხედავად, არსებული საკანონდებლო ჩარჩო, შეზღუდული მანდატი და
484
იქვე, მუხლი 57.
485
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №749, მუხლი 3, 30 სექტემბერი, 2015,
https://police.ge/files/video%20image/auditi.pdf
486
ორგანული კანონი პროკურატურის შესახებ, მუხლი 68, 69, 70.
487
იქვე, მუხლი 76.
488
იქვე, მუხლი 77.
489
საქართველოს კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ, მუხლი 6.
490
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, 2018, გვ.103.
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ინფორმაციაზე მაკონტროლებლის წვდომის ხარისხი არ ქმნის ეფექტიანი ზედამხედველობის
განხორციელების წინაპირობას თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორზე.491
სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების კუთხით კიდევ ერთი
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შექმნაა, თუმცა სამოქალქო
სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით, სახელმწიფო ინსპექტორის მოქმედი მოდელი
რამდენიმე მიმართულებითაა პრობლემური, რაც მისი საქმიანობის ეფექტიანობას ეჭვქვეშ
აყენებს. კერძოდ, უნდა გაფართოვდეს სამსახურის მანდატი და საგამოძიებო უფლებამოსილებას
დაქვემდებარებულ დანაშაულთა წრე. გარდა ამისა, უნდა გადაიხედოს სახელმწიფო ინსპექტორის
სამსახურის კომპეტენციაც. იმის გამო, რომ სისხლისსამართლებრივი დევნა კვლავ პროკურატურის
უფლებამოსილებაა, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ოპერაციული დამოუკიდებლობა
მნიშვნელოვნად არის შესუსტებული.492

ანგარიშვალდებულება (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად უზრუნველყოფილია სამართალდამცავი უწყებების ანგარიშვალდებულება მათ
ქმედებებზე პრაქტიკაში?
სამართალდამცავი უწყებების ანგარიშვალდებულება პრაქტიკაში სათანადოდ უზრუნველყოფილი
არ არის. უკანასკნელი წლების განმავლობაში ქმედითი რეაგირების გარეშე დარჩა ამ უწყებების
თანამშრომელთა მიერ ჩადენილი არაერთი სავარაუდო დანაშაული.
ანგარიშვალდებულების კუთხით აღსანიშნავია, სამივე ძალოვანი უწყების მიერ მათი
საქმიანობის წლიური ანგარიშების წარდგენა პარლამენტის წინაშე. ამასთან ერთად, შინაგან
საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი შესაძლო
დანაშაულისა თუ გადაცდომების შესახებ შიდა მოკვლევას ატარებს. სამინისტროს ვებ-გვერდზე
განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, 2018 წლის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს
გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული შემოწმებების შედეგად 1,714 შემთხვევაში შსს-ს
თანამშრომლებს დისციპლინური სახდელი დაეკისრათ. ყველაზე ხშირად გამოყენებული
სახდელის ფორმა შენიშვნა იყო (665 შემთხვევაში), ხოლო ყველაზე იშვიათად გამოყენებული
სანქცია - თანამდებობიდან ჩამოქვეითება.493
საქართველოს მთავარი პროკურორის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ 2017 წელს მთავარი
პროკურატურის გენერალურმა ინსპექციამ 68 სამსახურებრივი შემოწმება ჩაატარა პროკურატურის
115 მუშაკის მიმართ.494
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვებ-გვერდზე გენერალური ინსპექციის მიერ სუს-ის
თანამშრომლებზე დაწყებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგები ხელმისაწვდომი არ არის.
491
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი
უსაფრთხოების სექტორის კონტროლის არასაკმარის მექანიზმებს ითვალისწინებს,” 04 ოქტომბერი, 2018,
https://bit.ly/2NujjRB
492
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “პარლამენტმა სახელმწიფო ინსპექტორის
სამსახურის საგამოძიებო უფლებამოსილების ამოქმედება მეოთხედ გადაავადა,” 03 ივლისი, 2019,
https://bit.ly/2TwLkvT
493
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, “2018 წელს შსს გენერალური ინსპექციის მიერ
ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებისთვის
დაკისრებული დისციპლინური სახდელების რაოდენობა,” https://bit.ly/36128Oc
494
საქართველოს პროკურატურა, საქართველოს მთავარი პროკურორის ანგარიში, 06 თებერვალი, 2018
წელი, https://bit.ly/2RNwrTi
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სახალხო დამცველის 2017 წლის სპეციალური ანგარიშის მიხედვით, სუს-ის გენინსპექციას
მოქალაქეები, სხვა ორგანოებთან შედარებით, გაცილებით იშვიათად მიმართავენ.495
ანგარიშვალდებულების მიმართულებით სამართალდამცავ უწყებებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი
პრობლემა იკვეთება: სუსტი საპარლამენტო კონტროლი, გენერალური ინსპექციის ფუნქციური
მოწყობა და ინსპექციის ხელმძღვანელი პირის შერჩევის წესი, რომელიც მის დამოუკიდებლობას
საფრთხეს უქმნის.496 უკანასკნელ წლებში, ქმედითი რეაგირების გარეშე დარჩა არაერთი
გახმაურებული საქმე, რომლებშიც სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენელთა მიერ
ჩადენილი დანაშაულის ნიშნები იკვეთებოდა:
•

2019 წლის 20-21 ივნისს, საპროტესტო აქციის დაშლის დროს საპოლიციო ძალის
არაპროპორციული გამოყენება, რასაც აქციის მონაწილეებისა და ჟურნალისტების დაშავება
მოჰყვა.497

•

სამართალდამცავების მიერ პოეტ ზვიად რატიანის ცემის საქმე.498

•

ე.წ. ხორავას ქუჩის საქმის გამოძიებისას დაშვებული არაერთი კანონდარღვევა.

•

მტკიცებულებების სავარაუდო ფალსიფიკაცია ე.წ “ბირჟა მაფიის” საქმეში.500

•

აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის სავარაუდო გატაცება თბილისში და
აზერბაიჯანული მხარისათვის მისი გადაცემა.501

•

თავდასხმა ყოფილ გენერალურ აუდიტორ ლაშა თორდიაზე, რომელშიც ყოფილი მთავარი
პროკურორი ოთხარ ფარცხალაძე მონაწილეობდა.502

•

ძალის სავარაუდო გადამეტება 2018 წლის 12 მაისს კლუბ „ბასიანში“ განხორციელებული
სპეცოპერაციისას.503

499

„საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის” კვლევის მიხედვით, ადგილობრივი და
საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები საკუთარ ანგარიშებში, ხოლო საქართველოს
სახალხო დამცველი მის მიერ 2014-2017 წლებში მომზადებულ სპეციალურ თუ ყოველწლიურ
ანგარიშებში ყურადღებას ამახვილებენ რა პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების პრობლემის
მზარდ ტენდენციაზე, მნიშვნელოვან გარემოებად გამოყოფენ ამ კატეგორიის საქმეებზე როგორც
გამოძიების არდაწყებას ან დაგვიანებით დაწყებას, ასევე გამოძიების წარმართვას არასწორი
495
საქართველოს სახალხო დამცველი, “საქართველოს სახალხო დამცველის შესწავლის შედეგები
დისციპლინური წარმოება, მოქალაქეთა საჩივრების საფუძველზე საქართველოს მთავარი პროკურატურის,
შინაგან საქმეთა, სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროებისა და საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიმართ,” 2017, გვ.11,
http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019041112142123160.pdf
496
ინტერვიუ სოფო ვერძეულთან.
497
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება 20
ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე,” 21 ივნისი, 2019, https://bit.ly/2NtJEiL
498
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), “EMC ზვიად რატიანის საქმეზე
შინაგან საქმეთა მინისტრის გუშინდელ განცხადებას ეხმაურება,” 23 მარტი, 2019, https://bit.ly/2sqntCK
499
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “მირზა სუბელიანის საქმე: ობიექტური
მართლმსაჯულება თუ შეთანხმებული განაჩენი,” 11 მარტი, 2019, https://bit.ly/2Nsx3wh საქართველოს
პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის 2018 წლის 5 სექტემბერის დასკვნა და რეკომენდაციები
http://bit.ly/2Uw9Qh2
500
საქართველოს სახალხო დამცველი, “საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ,” 2017, გვ.169,
https://drive.google.com/file/d/1gcWDvqloj-PTKW5FWBczRKSLdQrKkoO9/view
501
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “არასამთავრობო ორგანიზაციები აფგან მუხთარლის
იძულებითი გაუჩინარების ფაქტს ეხმიანებიან,” 30 მაისი, 2017, https://bit.ly/2RievQz
502
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი
განცხადება გენერალურ აუდიტორ ლაშა თორდიაზე მომხდარ თავდასხმასთან დაკავშირებით,” 13 მაისი,
2017, https://bit.ly/2NtOeO2
503
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), “12 მაისის მოვლენებთან
დაკავშირებით EMC-იმ პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართა,” 12 ივნისი, 2018,
https://bit.ly/30pcQNi
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კვალიფიკაციით, ხშირ შემთხვევაში მიკერძოებული ორგანოს მიერ და დაზარალებულის
არასაკმარის ჩართულობას გამოძიების პროცესში.504
სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლების მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების
კუთხით, სახალხო დამცველის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ პროკურატურის მიერ დამოუკიდებლად
დაწყებული გამოძიების ფონზეც, პასუხისგებაში მიცემისა და დამნაშავეთა გამოვლენის
პროცენტული მაჩვენებელი დაბალია. ყოველმხრივი, ეფექტიანი და დროული გამოძიების
პრობლემა ის ძირითადი ხარვეზია, რომელიც იკვეთება შემაჯამებელი გადაწყვეტილებებით.
კერძოდ საქართველოს სახალხო დამცველის წინადადებების საფუძველზე, 2012-2018
წლებში, პროკურატურაში გამოძიების დაწყების მოთხოვნით გაგზავნილი 106 წინადადებიდან,
პასუხისმგებელი პირი არცერთ შემთხვევაში არ ყოფილა გამოვლენილი.505
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის არსებულ მოდელთან დაკავშირებით რამდენიმე საკვანძო
საკითხია პრობლემური, მათ შორის სამსახურის უფროსის არჩევის შემთხვევაც. სამოქალაქო
სექტორის შეფასებით, კონკურსი პროცედურული დარღვევით ჩატარდა, რამაც წარმოშვა ეჭვი,
რომ ინსპექტორის ვინაობაწინასწარ იყო გადაწყვეტილი.506

კეთილსინდისიერება (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფილია სამართალდამცავი უწყებების კეთილსინდისიერება კანონით?
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა მნიშვნელოვან დებულებებს შეიცავს სამართალდამცავი
უწყებების კეთილსინდისიერების უზრუნველსაყოფად. კანონები “სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის შესახებ”, „პოლიციის შესახებ“ და „პროკურატურის შესახებ“ ამ უწყებებში დასაქმებული
თანამშრომლების კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის ზოგად დებულებებს ადგენენ.
აღნიშნული საკითხები უფრო დეტალურადაა დარეგულირებული „საჯარო დაწესებულებაში
ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ კანონში. ამავე დროს, პრობლემურია
სამართალდამცავ უწყებებში მამხილებელთა დაცვის საკითხი.
აღსანიშნავია, რომ კეთილსინდისიერების დარეგულირების კუთხით, სამართალდამცავ უწყებებში
კონტროლის შიდა მექანიზმები საკმაოდ სუსტი და ზოგადია. ამ უწყებების გენერალური ინსპექციების
ერთ-ერთი ამოცანა მათივე თანამშრომლების ინტერესთა შეუთავსებლობის გამოვლენა,
ეთიკის წესების შესრულებაზე კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელებაა. სამივე
სამართალდამცავ უწყებაში გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელს ნიშნავს და ათავისუფლებს
ამავე უწყების ხელმძღვანელი პირი, გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელი ექსკლუზიურად
ანგარიშვალდებულია მხოლოდ უწყების ხელმძღვანელი პირის წინაშე, რაც ბუნებრივია
ზრდის პოლიტიკური გავლენის რისკს და ეჭვქვეშ აყენებს ამ ორგანოების ეფექტიანობას
კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მხრივ.
“სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ” კანონის მიხედვით, სამსახურის უფროსის
თანამდებობა შეუთავსებელია საჯარო ან კერძო სამსახურში ნებისმიერ თანამდებობასთან.
სამსახურის უფროსს უფლება არ აქვს, ახორციელებდეს რაიმე ანაზღაურებად საქმიანობას, გარდა
504
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, “სამართალდამცავთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის
შემთხვევათა გამოძიების ხარვეზები და მსხვერპლთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში,” 2018,
გვ.7, https://gdi.ge/uploads/other/0/760.pdf
505
საქართველოს სახალხო დამცველი, “საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ,” 2018, გვ. 106.
506
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, “კოალიციის განცხადება სახელმწიფო
ინსპექტორის ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებზე,” 10 ივნისი, 2019, https://bit.ly/38eOfNT
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სამეცნიერო, პედაგოგიური ან შემოქმედებითი საქმიანობისა.507 ამავე კანონში განმარტებულია
სამსახურებრივი შეუთავსებლობის საკითხები. კერძოდ, სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის მოხელეს სხვა ანაზღაურებადი სამუშაოს ან თანამდებობის დაკავება მხოლოდ
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურშივე შეუძლია. სახელწმიფო უსაფრთხოების სამსახურში
დასაქმებულ პირებს არ ეკრძალებათ სამეცნიერო, პედაგოგიური ან შემოქმედებითი საქმიანობის
განხორციელება.508
„პოლიციის შესახებ“ კანონი და “პოლიციელის ეთიკის კოდექსი” შინაგან საქმეთა სამინისტროში
დასაქმებულ მოხელეთა კეთილსინდისიერების საკითხებს განსაზღვრავს. კერძოდ, “პოლიციის
შესახებ” კანონის თანახმად, პოლიციელებს ეკრძალებათ ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაოს
შესრულება სხვა სახელმწიფო უწყებაში ან კომერციულ საწარმოში (გარდა სამეცნიერო,
პედაგოგიური ან შემოქმედებითი საქმიანობისა).509 პოლიციელის სამსახურიდან დათხოვნის
წესებს შორის ჩამოთვლილია, დისციპლინური გადაცდომის ჩადენა, მის მიმართ კანონიერ
ძალაში შესული სასამართლო განაჩენი და თანამდებობრივი შეუთავსებლობა.510 გარდა ამ
კანონისა, პოლიციის ეთიკის კოდექსი მოიცავს მთელ რიგ საკითხებს, რომლებიც პოლიციის
თანამშრომელთა კეთილსინდისიერად ქცევის წესებს აყალიბებს.511
“პროკურატურის შესახებ” კანონის მიხედვით, პროკურატურის თანამშრომლებს ეკრძალებათ
ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება სხვა სახელმწიფო უწყებაში ან კომერციულ
საწარმოში.512
პროკურატურის საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი სათათბირო
ორგანოებიდან ერთ-ერთი კარიერის მართვის, ეთიკისა და წახალისების საბჭოა. გენერალური
პროკურორის მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად, დისციპლინური გადაცდომის (გარდა
კანონით დადგენილი გამონაკლისებისა), წახალისებისა და დაწინაურების საკითხების განხილვა
და რეკომენდაციის გაცემა ამ საბჭოს ერთ-ერთი უფლებამოსილებათთაგანია, თუმცა მისი
გადაწყვეტილება მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათისაა.513 საქართველოს პროკურატურის
ეთიკის კოდექსი მოითხოვს, რომ პროკურატურის თანამშრომლები პროფესიული საქმიანობისას
დამოუკიდებლად, მიუკერძოებლად და სამართლიანად მოქმედებდნენ. კოდექსის მიხედვით,
პროკურატურის თანამშრომლებმა „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და
კორუფციის შესახებ“ კანონის მოთხოვნები უნდა დაიცვან.514
კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ ადგენს,
რომ იმ საჩუქრების მაქსიმალური ღირებულება, რომლებიც საჯარო მოხელეებმა (მათ შორის,
სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმაც) შეიძლება წლის განმავლობაში მიიღონ, მათი
წლიური ხელფასის 15 პროცენტს არ უნდა აღემატებოდეს. მსგავსი შეზღუდვა მოქმედებს საჯარო
მოხელეთა ოჯახის წევრებზეც. საჯარო მოხელეებს (მათ შორის, სამართალდამცავი უწყებების
თანამშრომლებს) უფლება არ აქვთ, მოითხოვონ ანაზღაურება ან საჩუქარი იმ მომსახურებისთვის,
რომლის გაწევა მათ კანონით დადგენილი გასამრჯელოს საფასურად ევალებათ ან დადონ
ქონებრივი გარიგება იმ სახაზინო დაწესებულებასთან, რომელშიც მათ თანამდებობა უკავიათ.
საჯარო მოხელეს და მისი ოჯახის წევრებს უფლება არ აქვთ, ეკავოთ რაიმე თანამდებობა,
მუშაობდნენ ან ფლობდნენ აქციებს საწარმოში, რომლის საქმიანობის კონტროლიც საჯარო
მოხელის უფლებამოსილებას განეკუთვნება. ამავე კანონის მიხედვით, საჯარო მოხელეები (მათ
შორის, სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლები) ექვემდებარებიან დაჯარიმებას, თუ ისინი
ქონებრივ დეკლარაციას კანონით დადგენილ ვადაში არ წარადგენენ. თუ მოხელე დაჯარიმებიდან
507
კანონი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ, მუხლი 8.
508
იქვე, მუხლი 28.
509
კანონი პოლიციის შესახებ, მუხლი 36.
510
იქვე, მუხლი 41.
511
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება №999, საქართველოს პოლიციის ეთიკის
კოდექსისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთ მოსამსახურეთა ქცევის ინსტრუქციების
დამტკიცების შესახებ, მიღებულია 2013 წლის 31 დეკემბერს.
512
ორგანული კანონი პროკურატურის შესახებ, მუხლი 45.
513
იქვე, მუხლი 21.
514
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება N234, საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა ეთიკის
კოდექსის დამტკიცების შესახებ, 25 მაისი, 2017, მუხლი 22.
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2 კვირის ვადაში ქონებრივ დეკლარაციას კვლავ არ წარადგენს, მას სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობა დაეკისრება.515 ამასთან, კანონის დებულებები მამხილებთლა დაცვის შესახებ
ამ დრომდე არ ვრცელდება სამართალდამცავ უწყებებში დასაქმებულ პირებზე.516

კეთილსინდისიერება (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად უზრუნველყოფილია სამართალდამცავი უწყებების კეთილსინდისიერება პრაქტიკაში?
სამართალდამცავი უწყებების კეთილსინდისიერება სათანადოდ უზრუნველყოფილი არ არის.
განსაკუთრებით სუსტია რეაგირება ისეთ შემთხვევებზე, რომლებიც მაღალი თანამდებობის
პირებს ეხება.
სამართალდამცავი უწყებები გარკვეულ ზომებს იღებენ პრაქტიკაში კეთილსინდისიერების
უზრუნველყოფის მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია
გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტის მიერ შსს-ს თანამშრომელთათვის დაკისრებული
დისციპლინარული სახდელების სტატისტიკა (იხ. ქვეთავი ანგარიშვალდებულების შესახებ).
საქართველოს მთავარი პროკურორის ანგარიშის მიხედვით, 2017 წელს პროფესიული ეთიკისა
და ინტერესთა შეუთავსებლობის საკითხებზე და პერსონალური მონაცემების დაცვის თემაზე
პროკურატურის თანამშრომლებს ტრენინგები ჩაუტარდათ.
პროკურატურის გენერალურმა
ინსპექციამ 21 თანამშრომლის სამსახურებრივი შემოწმება განახორციელა. 4 თანამშრომელს
რეკომენდაცია მისცა, ხოლო 17-ს დისციპლინარული პასუხისმგებლობა დააკისრა.517
2018 წელს ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის თანახმად, მოქალაქეთა მნიშვნელოვანი
ნაწილი ფიქრობს, რომ პოლიციასა და პროკურატურაში კორუფციაა გავრცელებული. მაგალითად,
გამოკითხულთა 44% თვლის რომ პროკურატურაში კორუფცია ძალიან გავრცელებულია ან მეტნაკლებადაა გავრცელებული. პოლიციის შემთხვევაში კი იგივე პოზიცია გამოკითხულთა 41%-მა
დააფიქსირა.518
მოქალაქეთა მსგავსი განწყობის მიზეზი, შესაძლოა, სამართალდამცავი უწყებების არაერთი
მაღალი თანამდებობის პირის საეჭვო ქონების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია იყოს, რასაც
საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან სათანადო რეაგირება ან თავად ამ თანამდებობის პირების
მხრიდან დამაჯერებელი განმარტება არ მოჰყოლია.519

როლი: სამართლებრივი დევნა კორუფციის წინააღმდეგ (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად ავლენენ და იძიებენ სამართალდამცავი უწყებები კორუფციის ფაქტებს?

515
კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ, მუხლი 5, 9,
10, 13, 20.
516
იქვე, მუხლი 2011.
517
საქართველოს პროკურატურა, საქართველოს მთავარი პროკურორის ანგარიში, 06 თებერვალი, 2018
წელი, გვ.55-56, https://bit.ly/2uEcO8s
518
NDI-ის დაკვეთით CRRC - საქართველო, “საზოგადოების განწყობა საქართველოში 2018 წლის
დეკემბრის გამოკითხვის შედეგები,” დეკემბერი, 2018, https://bit.ly/2u4LGPj
519
REGinfo.ge, “როგორ იზრდებოდა სუს-ის უფროსის მოადგილის ოჯახის ქონება და შემოსავლები,” 08
მაისი 2017, https://bit.ly/2uM0qD7; საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „ოთარ ფარცხალაძის
ქონება და ბიზნესი“, https://www.youtube.com/watch?v=zO5S7TEt9C4
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საქართველოს სამართალდამცავი უწყებები წარმატებით უმკლავდებიან კორუფციის ზოგიერთ
ფორმას (მაგალითად, ქრთამის აღებას საჯარო სერვისების სფეროში), თუმცა არაეფექტიანია
მათი რეაგირება მაღალი დონის კორუფციის შესაძლო შემთხვევებზე.
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, სამოხელეო დანაშაულის
კატეგორიას განეკუთვნება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება,
სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, ბრალდებულის სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობისაგან უკანონო გათავისუფლება, განმარტების, ჩვენების ან დასკვნის მიცემის
იძულება, სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობა, ქრთამის აღება, ქრთამის მიცემა,
ზეგავლენით ვაჭრობა, კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღება, სამსახურებრივი სიყალბე,
სამსახურებრივი გულგრილობა და ა.შ. 520
სამართალდამცავ უწყებებს სხვადასხვა ტიპის დანაშაულის, მათ შორის კორუფციის სავარაუდო
ფაქტების გამოსაძიებლად სათანადო უფლებამოსილება გააჩნიათ. ამ მიზნით, სამართალდამცავი
უწყებები ატარებენ ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებსა და საგამოძიებო მოქმედებებს,
მათ შორის ჩხრეკასა და ამოღებას, ინფორმაციის გამოთხოვას, სატელეფონო კომუნიკაციის
ფარული მიყურადებასა და ჩაწერას, ფარული ვიდეოჩაწერას ან/და აუდიოჩაწერას.521 ისეთი
საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც ზღუდავს კერძო საკუთრებას, მფლობელობას ან პირადი
ცხოვრების ხელშეუხებლობას, ტარდება სასამართლოს განჩინების საფუძველზე
თუმცა
გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, საგამოძიებო მოქმედება შეიძლება მოსამართლის
განჩინებისგარეშე ჩატარდეს და მისი კანონიერება ex post facto შეფასდეს.522 გარდა ამისა,
ქონების შესაძლო ჩამორთმევის უზრუნველსაყოფად სასამართლოს შეუძლია ბრალდების
მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე ყადაღა დაადოს ბრალდებულის, მისი მოქმედებისათვის
მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის ან/და მასთან დაკავშირებული პირის ქონებას.523
ამასთან, ბრალდების მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე შესაძლებელია ბრალდებულის
თანამდებობიდან (სამუშაოდან) გადაყენება (თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ამ
თანამდებობაზე (სამუშაოზე) დარჩენით იგი ხელს შეუშლის გამოძიებას, დანაშაულის შედეგად
მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას ან განაგრძობს დანაშაულებრივ საქმიანობას).524 პროკურორი
უფლებამოსილია, ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების
შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართოს, ხოლო, სამართალდამცავებს უფლება აქვთ პირი
სასამართლოს განჩინების გარეშე დააკავონ.525
2018 წლის ანგარიშის მიხედვით, სუსის ანტიკორუფციულ სააგენტოში გამოძიება სისხლის
სამართლის 71 საქმეზე დაიწყო. ბრალდებულის სახით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში კი
133 პირის მისცეს.526
საქართველოს მთავარი პროკურატურის ანგარიშის მიხედვით, 2016 წელს 784 საქმეზე
დაიწყო გამოძიება, საიდანაც 52%-ში გამოძიება სამოხელეო დანაშაულის კვალიფიკაციით
მიმდინარეობდა, ხოლო 2017 წელს,724 სისხლის სამართლის საქმიდან - 57.2%. 2016 წელს
სისხლისსამართლებრივი დევნა 178 პირის მიმართ დაიწყო, საიდანაც 20% სამსახურებრივი
უფლებამოსილების გადამეტებას(სსკ-ის 333-ე მუხლი) უკავშირდებოდა. 2017 წელს 185
პირის მიმართ დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნიდან, 1.7%
სამსახურებრივი
უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებას წარმოადგენდა.527
520
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს, თავი 39.
521
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, კარი IV;
საქართველოს კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ, აპრილს, მუხლი 7.
522
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 112.
523
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 151.
524
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 159.
525
იქვე, მუხლი 171, 198 და 199.
526
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, “სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში 2018,”
27 მარტი, 2019, გვ.16, https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/216941?
527
საქართველოს პროკურატურა, “საქართველოს მთავარი პროკურორის ანგარიში 2017,” 06
თებერვალი, 2018, გვ.32, https://bit.ly/3agaEfA
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მიუხედავად ზემოაღნიშნული შემთხვევებისა, უკანასკნელ წლებში მომხდარი არაერთი
გახმაურებული შემთხვევა და საზოგადოებრივი აზრის კვლევები მიუთითებს, რომ, პოლიტკური
ნების არარსებობის პირობებში, კორუფციის კომპლექსური ფორმების წინააღმდეგ ბრძოლა
ეფექტიანი არ არის.
კორუფციის წინააღმდეგ სამართალდამცავი უწყებების ბრძოლის ეფექტიანობა რამდენიმე
ინდიკატორის საშუალებით შეიძლება შეფასდეს. მაგალითად, შესაბამისი სტრუქტურების მიერ
გამოძიებული კორუფციული დანაშაულებები, მათ შორის მოქმედ თუ ყოფილ მაღალჩინოსნებთან,
მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებთან დაკავშირებული შესაძლო კორუფციული
შემთხვევები. ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი ინდიკატორია საერთაშორისო თუ ადგილობრივი
ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული თემატური კვლევებიც. მაგალითად, “კორუფციის აღქმის
ინდექსის” კვლევის თანახმად, ბოლო წლებში საქართველოს ქულა მნიშვნელოვნად არ
გაუმჯობესებულა.528 ამავე ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ემუქრება „უკუსვლა
დემოკრატიის სფეროში, რაც მაღალი დონის კორუფციის საფრთხეს ზრდის და გულისხმობს,
რომ ქვეყანა მომავალში დაკვირვებას საჭიროებს”. იქვე აღნიშნულია, რომ ამის მიზეზებია
„სამართალდამცავ უწყებებში ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა, კორუფცია და პოლიტიკური
ჩარევა სასამართლოს საქმიანობაში, სახელმწიფოს მიტაცება და მთავრობის მიერ ორგანიზებული
თავდასხმები დამოუკიდებელ სამოქალაქო საზოგადოებაზე.“ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ
„მიუხედავად ხელისუფლებაში კორუფციისა და უკანონო ქმედებების გამოძიების გადაუდებელი
საჭიროებისა, საქართველოს არ შეუქმნია დამოუკიდებელი სააგენტოები, რომლებიც სათანადო
მანდატით იქნებოდნენ აღჭურვილნი.”529
საგულისხმოა, რომ ბოლო წლებში ხელისუფლების მიერ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის
პოლიტიკას გამოკითხულთა უმრავლესობა ნეგატიურად აფასებს.530 NDI-ის მიერ ჩატარებული
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 30%-ის აზრით, კორუფცია
ძალიან გავრცელებულია ქვეყანაში. აქვე აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთა 44% და 41%-ის
აზრით, კორუფცია პროკურატურასა და პოლიცაშია გავრცელებული. ამავე კვლევის მიხედვით,
პროკურატურასა და პოლიციაში კორუფციის ყველაზე მეტად გავრცელებულ ფორმად ნეპოტიზმს
და ქრთამის აღებას ასახელებენ.531
„ღია საზოგადოების ფონდის“ დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევების
მიხედვით, გამოკითხულთა 68.8% აზრით
თანამდებობის პირები ძალაუფლებას პირადი
სარგებლის მიზნით იყენებენ. 58.7%-ს კი სჯერა, რომ თანამდებობის პირები თანხის სანაცვლოდ
ბიზნესმენებს მფარველობენ. 60% აზრით, თანამდებობის პირები ძალაუფლებას იყენებენ
დანაშაულის დასაფარად.532 “საერთაშორისო გამჭვრივალობა - საქართველოს” დაკვეთით
ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევების მიხედვით, გამოკითხულთა უმრავლესობა (51%)
ფიქრობს, რომ არ ხდება კორუფციის შემთხვევების სათანადოდ გამოძიება მაშინ, როდესაც საქმე
მაღალი თანამდებობის პირებს ან მმართველ პარტიასთან დაკავშირებულ გავლენიან ადამიანებს
ეხება. გამოკითხულთა 42% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ხელისუფლება, როგორც წესი, ხელს
აფარებს კორუფციაში ჩართულ პირებს და მხოლოდ 31% ფიქრობს, რომ მთავრობა, როგორც
წესი, ამხელს ასეთ პირებს.533
528
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კორუფციის აღქმის ინდექსი 2018: მაღალი დონის
კორუფციის შემთხვევების გამოუძიებლობა პროგრესის ნაკლებობას განაპირობებს,” 29 იანვარი, 2019,
https://bit.ly/387M9PB
529
Transparency International, Eastern Europe & Central Asia: weak checks and balances threaten
anti-corruption efforts, 29 January 2019, https://bit.ly/2QUyPs3
530
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კორუფციის გლობალური ბარომეტრი 2016:
წვრილმანი კორუფციის დონე საქართველოში კვლავ დაბალია, თუმცა მთავრობის ანტიკორუფციულ
პოლიტიკას მოსახლეობა არაეფექტურად მიიჩნევს,” 16 ნოემბერი, 2016, https://bit.ly/382zu0i
531
NDI-ის დაკვეთით CRRC-საქართველო, “საზოგადოების განწყობა საქართველოში 2018 წლის
დეკემბრის გამოკითხვის შედეგები,” დეკემბერი, 2018, https://bit.ly/2u4LGPj
532
ღია საზოგადოების ფონდი, “ახალი სოციოლოგიური კვლევის შედეგები,” 3 აპრილი, 2019,
https://bit.ly/2QVPagk
533
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კორუფცია საქართველოში მნიშვნელოვან
გამოწვევად რჩება,” 12 აპრილი, 2019, https://bit.ly/2TpGUXt
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საზოგადოებაში ამგვარი შეხედულებისა და აღქმის ჩამოყალიბება შესაძლოა უკანასკნელ
პერიოდში მომხდარ გახმაურებულ საქმეებს უკავშირდება, რომლებშიც ხელისუფლების ყოფილი
ან მოქმედი მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მონაწილეობა იკვეთებოდა და
რომლებიც სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან ქმედითი რეაგირების გარეშე დარჩა:
•

ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებული კომპანიისათვის მერიის
მიერ მიწის ნაკვეთის გადაცემის პროცესში გამოკვეთილი სავარაუდო კორუფციის ნიშნები;534

•

“ომეგა ჯგუფის საქმე” და მაღალი თანამდებობის პირების შესაძლო მონაწილეობა თამბაქოს
ბაზარზე არსებულ კორუფციულ სქემაში;535

•

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებში მაღალი დონის კორუფციის შესაძლო
შემთხვევები;536

•

ჟურნალისტური გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაღალი თანამდებობის
პირის მიერ დროის მოკლე პერიოდში დაგროვილი დეკლარირებული და არადეკლარილებული
ქონების შესახებ;537

•

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ 600 000-მდე ამომრჩევლის შესაძლო
მოსყიდვის ფაქტი.538

მაღალი დონის კორუფციის ამ და სხვა შესაძლო შემთხვევებზე სამართალდამცავი უწყებების
არაეფექტიანი რეაგირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, სავარაუდოდ, მათი არასაკმარისი
დამოუკიდებლობა და მათ საქმიანობაზე მმართველი პარტიის არაჯეროვანი გავლენაა, რაც ამ
თავის შესაბამის ნაწილშია განხილული.

534
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “ოთარ ფარცხალაძის კომპანიისთვის ქონების
არამართლზომიერად გადაცემის ფაქტებზე გამოძიება უნდა დაიწყოს,” 28 თებერვალი, 2018,
https://bit.ly/2FPwW9F
535
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კორუფციის კვამლი: დიდი განაწილება თამბაქოს
ბიზნესში,” 26 სექტემბერი, 2018, https://bit.ly/2tmD0Ux
536
რადიო თავისუფლება, “კორუფციული სქემები ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებში,”
ივლისი 18, 2018, https://bit.ly/2FOZS1G
537
REGinfo.ge, “როგორ იზრდებოდა სუს-ის უფროსის მოადგილის ოჯახის ქონება და შემოსავლები,” 08
მაისი 2017, https://bit.ly/35QJQyN
538
OSCE ODIHR, Presidential Election 28 October and 28 November 2018 - Election Observation Mission Final Report, 28 February 2019, p. 27. https://bit.ly/2u00leU
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საარჩევნო ადმინისტრაცია
საარჩევნო ადმინისტრაცია მეტწილად კარგად ართმევს თავს არჩევნების ორგანიზებას, თუმცა
არსებობს მნიშვნელოვანი ხარვეზები საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა კვალიფიკაციის
მხრივ, ხოლო საარჩევნო საჩივრები ყოველთვის სათანადოდ არ განიხილება. საარჩევნო
ადმინისტრაციის რიგი გადაწყვეტილებები კითხვებს ბადებს მის დამოუკიდებლობასთან
დაკავშირებით. ბოლო წლებში გამოვლინდა ფავორიტიზმისა და ნეპოტიზმის შესაძლო
შემთხვევები საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შერჩევისას.
საარჩევნო ადმინისტრაცია
საერთო ქულა: 68
განზომილება

ინდიკატორი

შესაძლებლობები:
58,3

რესურსები

მმართველობა: 70,8

გამჭვირვალობა

დამოუკიდებლობა

ანგარიშვალდებულება
კეთილსინდისიერება
როლი: 75

კანონი

50
75

50

100

75

50

50

100

50

არჩევნების
ადმინისტრირება

კანონის და პრაქტიკის საერთო ქულები

პრაქტიკა

75

80

58,3

სტრუქტურა და ორგანიზაცია
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის (ცესკო), საოლქო
საარჩევნო კომისიებისა და საუბნო საარჩევნო კომისიებისგან შედგება. ადმინისტრაციის
ფორმირების პრინციპები და წესები, ასევე მისი უფლებამოსილებები და მოვალეობები დეტალურად
არის აღწერილი საქართველოს საარჩევნო კოდექსში. 539 ცესკო, საკუთარი კომპეტენციის
ფარგლებში, აკონტროლებს ყველა დონის საარჩევნო კომისიებს და უზრუნველყოფს საარჩევნო
კანონმდებლობის ერთგვაროვან გამოყენებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ცესკო თავმჯდომარისა
და თერთმეტი წევრისგან შედგება. ცესკოს ხუთ წევრს საქართველოს პრეზიდენტის წარდგენით
ირჩევს საქართველოს პარლამენტი, ხოლო ექვს წევრს კანონით დადგენილი წესით ნიშნავენ
პოლიტიკური პარტიები.540

539
540

საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მიღებულია 2012 წლის 10 იანვარს, მუხლი 2.
იქვე, თავი 10, მუხლი 2.
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ცესკოს თავმჯდომარეს, საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით, ხუთი წლის ვადით ირჩევენ
ცესკოს წევრები ან საქართველოს პარლამენტი (იმ შემთხვევაში, თუ თავად ცესკო თავმჯდომარეს
ვერ აირჩევს).
საოლქო საარჩევნო კომისიები ცესკოს მიერ შექმნილ მუდმივმოქმედ ორგანოებს წარმოადგენენ.
თითოეული საოლქო საარჩევნო კომისია შედგება ცესკოს მიერ ხუთი წლის ვადით არჩეული ხუთი
წევრისგან, რომელთაც არჩევნების დანიშვნიდან მისი საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდე
პერიოდში კიდევ შიდი წევრი ემატება (აქედან ექვს წევრს პოლიტიკური პარტიები ნიშნავენ, ერთს
კი ცესკო ირჩევს).541 საუბნო საარჩევნო კომისიები თორმეტი წევრისგან შედგება, რომელთაგან
ექვსს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისია ირჩევს, დანარჩენ ექვსს კი პოლიტიკური პარტიები
ნიშნავენ.542

რესურსები (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად აქვს საარჩევნო ადმინისტრაციას მისი ფუნქციების პრაქტიკაში განსახორციელებლად
საჭირო რესურსები?
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის დაფინანსებაა სტაბილურია. ადმინისტრაციამ
მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გასწია მისი წევრებისა და თანამშრომლების კვალიფიკაციის
ასამაღლებლად, თუმცა საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა პროფესიონალიზმის კუთხით
კვლავ მნიშვნელოვანი პრობლემები არსებობს.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ბოლო წლებში სტაბილურ დაფინანსებას იღებს (იხ. ცხრილი). 2019
წელს დაფინანსების მკვეთრი კლება იმით არის გამოწვეული, რომ აღნიშნულ წელს ეროვნული
მასშტაბის არჩევნები არ ჩატარებულა. იმავე წელს, ადმინისტრაციის საბაზისო დაფინანსებამ
ოდნავ მოიმატა კიდეც. სტაბილურია თანამშრომელთა რაოდენობაც. ადმინისტრაციის მუშაობა
არ შეფერხებულა. დაფინანსების ნაკლებობის ან გამოყოფილი თანხების დაგვიანებული
გადარიცხვის მიზეზით
2016

2017

2018

2019

მთლიანი დაფინანსება

69.9

64.2

67.0

27.4

თანამშრომელთა რაოდენობა

494

500

500

531

არჩევნების ჩასატარებლად გამოყოფილი
დაფინანსება

46.0

37.9

40.1

0.00

საარჩევნო სისტემის განვითარებისთვის
გამოყოფილი დაფინანსება

10.2

11.0

11.2

11.9

საარჩევნო ადმინისტრაციის დაფინანსება (მილიონ ლარებში) და თანამშრომელთა რაოდენობა. წყარო:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, www.mof.ge.

ცესკო ძალისხმევას მიმართავდა საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა კვალიფიკაციის
ამაღლებისკენ.
ცესკომ
ახალი თანამშრომლებისთვის შეიმუშავა სასწავლო მოდული, რომელიც
541
იქვე, მუხლი
19.
მათთვის
ადმინისტრაციული პროცედურების, ეთიკის კოდექსისა და შიდა
542
იქვე,სტანდარტული
მუხლი 24.
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რეგულაციების გასაცნობად არის გამიზნული. ცესკოს სასწავლო ცენტრში მოქმედებს საარჩევნო
ადმინისტრაციის წევრთა სერტიფიცირების მექანიზმი. კანდიდატები, რომლებსაც ცესკოს წევრობა
ან თანამშრომლობა, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრობა სურთ, ვალდებულნი არიან
საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი აიღონ, რომელიც ძალაშია ხუთი წლის
განმავლობაში.543
ცესკოს სასწავლო ცენტრში საარჩევნო კომისიების წევრებისთვის მოქმედებს სასწავლო
პროგრამა, რომლის მიზანია, კომისიების წევრები იმ უნარ-ჩვევებით აღჭურვოს, რომლებიც მათ
არჩევნებთან დაკავშირებული საჩივრების უკეთ განხილვასა და საზოგადოებისთვის დროული
და ზუსტი ინფორმაციის მიწოდებაში დაეხმარება.544 2017 წელს, ცესკომ საოლქო საარჩევნო
კომისიების წევრებისთვის მედიასთან ურთიერთობის თემაზე ტრენინგების სერია ჩაატარა.
იმავე წელს, ცესკომ, საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების
მიზნით, მათი უწყვეტი განათლების პოლიტიკა შეიმუშავა და დანერგა.545 ცესკოს ცნობით, მსგავსი
ტრენინგები პერიოდულად იმართება.546
უარყოფითი კუთხით უნდა ითქვას, რომ სერტიფიცირების მოთხოვნა საუბნო საარჩევნო
კომისიების წევრებზე არ ვრცელდება. ამის შედეგია, რომ არჩევნების დამკვირვებლები ხაზს
უსვამდნენ საარჩევნო პროცესის გარკვეული კომპონენტების (განსაკუთრებით ხმების დათვლისა
და საჩივრების განხილვის) ხარვეზებს და აღნიშნავდნენ, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიების
დონეზე საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა არასათანადო კვალიფიკაცია კვლავ პრობლემას
წარმოადგენს.547 ამავე დროს, 2016-2018 წლებში ჩატარებული არჩევნების პერიოდში,
დამკვირვებლები ხშირად აღნიშნავდნენ ხმის მიცემისთვის შეუსაბამო შენობების პრობლემას,
რაც, მათი თქმით, ზოგიერთი საარჩევნო უბნის გადატვირთულობას იწვევდა და უარყოფითად
მოქმედებდა ხმის მიცემისა და ხმების დათვლის პროცესზე.548

დამოუკიდებლობა (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად დამოუკიდებელია საარჩევნო ადმინისტრაცია კანონით?
საქართველოს კანონმდებლობა საარჩევნო ადმინისტრაციის არაჯეროვანი ზეგავლენისგან
დამცავ გარანტიებს შეიცავს, მაგრამ კანონის დებულებებში კვლავ რჩება მთელი რიგი ხარვეზები.
კანონმდებლობა შეიცავს მთელ რიგ მნიშვნელოვან დებულებებს, რომელთა მიზანი საარჩევნო
ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის განმტკიცებაა. საარჩევნო კოდექსი ხაზგასმით ადგენს
საარჩევნო ადმინისტრაციის სხვა სახელმწიფო ორგანოებისგან დამოუკიდებლობას და
კრძალავს მის საქმიანობაში ჩარევას.549 კოდექსის მიხედვით, საარჩევნო კომისიების წევრები
და თანამშრომლები საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეები არიან და პარტიული საქმიანობა
ეკრძალებათ (ეს აკრძალვა არ ეხება პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნულ წევრებს).550
ამასთან ერთად, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა
(OSCE ODIHR) თავის ანგარიშში ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ პოლიტიკური პარტიებისთვის
კომისიებში ადგილების გამოყოფა პრობლემას წარმოადგენს და აღნიშნა, რომ „თუ პარტიები
543
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ადამიანური რესურესების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, თამარ
შუკაკიძის, ინტერვიუ ავტორთან, თბილისი, 2019 წლის 21 ივნისი.
544
ცენტრალური საარჩევნო კომისია, წლიური ანგარიში, 2018, გვ. 99-100, https://bit.ly/2tH8sN9
545
ცენტრალური საარჩევნო კომისია, წლიური ანგარიშები (2017- 2018), https://bit.ly/36CJSvj
546
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს მიმოწერა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან,
2019 წლის ნოემბერი.
547
OSCE ODIHR, Georgia Parliamentary Election 2016 - Election Observation Mission Final Report, 3
February 2016, p. 1; OSCE ODIHR, 2017, p. 3; OSCE ODIHR, 2018, pp. 1-3. https://bit.ly/35HStvP
548
OSCE ODIHR, 2016, p. 23, OSCE ODIHR, 2017, .p. 24; OSCE ODIHR, 2018, p. 29.
549
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლები 7-8.
550
იქვე, მუხლი 16.
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საარჩევნო კომისიების წევრთა დასახელების უფლებას შეინარჩუნებენ, შესაძლებელია კომისიის
წევრთა დანიშვნის ფორმულის ისე გადახედვა, რომ უფრო დაბალანსებული პოლიტიკური
წარმომადგენლობა იქნეს უზრუნველყოფილი და ხელი შეეწყოს მიუკერძოებლობასთან
დაკავშირებული აღქმების გაძლიერებას“.551 ერთ-ერთი ექსპერტის თქმით, საარჩევნო კომისიებში
ადგილების ამჟამინდელი განაწილება უსამართლო გარემოს ქმნის და აზიანებს საარჩევნო
ადმინისტრაციის, როგორც ხელისუფლების დამოუკიდებელი ორგანოს, რეპუტაციას.552
კანონი საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეებს სამსახურიდან თვითნებური დათხოვნისგან
ნაწილობრივ იცავს. ცესკოს თავმჯდომარისა და წევრების უფლებამოსილების ვადაზე ადრე
შესაწყვეტად პარლამენტის დადგენილებაა საჭირო. კანონი ადგენს იმ პირობებს, რომელთა
დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც, პარლამენტს ასეთი დადგენილების მიღება შეუძლია
(აღნიშნული პირობები კანონმდებლობის სხვადასხვა დარღვევებით შემოიფარგლება).553 მეორე
მხრივ, პოლიტიკურ პარტიებს უფლება აქვთ, რომ მათ მიერ დანიშნული კომისიების წევრები
გამოიწვიონ. ამ უფლების ერთადერთი შეზღუდვა ის არის, რომ კომისიის წევრის გამოწვევა
დაუშვებელია არჩევნების დანიშვნის დღიდან მისი საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდე.554

დამოუკიდებლობა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად დამოუკიდებელია საარჩევნო ადმინისტრაცია პრაქტიკაში?
ცესკო, ზოგადად, პროფესიონალურად მუშაობს, მაგრამ ზოგიერთი გადაწყვეტილება მის
მიუკერძოებლობას ეჭვქვეშ აყენებს. ასევე არსებობს პრობლემები ქვედა დონის კომისიების
დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით.
საარჩევნო ადმინისტრაციას ბოლო წლებში დამოუკიდებლობის კუთხით არაერთგვაროვანი
შეფასება ეძლეოდა. ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის
(OSCE ODIHR) 2016 წლის საპარლამენტო, 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობისა
და 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შეფასების ანგარიშების მიხედვით, ცესკო
საარჩევნო პერიოდების თავდაპირველ ეტაპზე ძირითადი დაინტერესებული მხარეების ნდობით
სარგებლობდა, მაგრამ შემდგომში მის მიმართ ნდობის დონე ეცემოდა, განსაკუთრებით
არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ (2016 და 2018 წლებში).555
საარჩევნო ადმინისტრაციას საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის თარიღის შერჩევის სადავო
გადაწყვეტილების გამო აკრიტიკებდნენ.556 მიიჩნეოდა, რომ არჩევნების (შაბათ-კვირის ნაცვლად)
შუა კვირაში ჩატარების გადაწყვეტილება მმართველი პარტიის ინტერესებს ემსახურებოდა.
ამასთან ერთად, მმართველი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა არჩევნების მეორე ტურის გამართვის
თარიღი საჯაროდ დაასახელა ცესკოს მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებამდე, რამაც კიდევ
უფრო გააღრმავა ეჭვები კომისიის მუშაობაზე არაჯეროვან ზეგავლენასთან დაკავშირებული.557
ასევე სადავო იყო ქვედა დონის კომისიების წევრების შერჩევის პროცესი. 2016 წლის საპარლამენტო
არჩევნების შემდეგ, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა
(OSCE ODIHR) თავის ანგარიშში აღნიშნა, რომ იმ უბნებზე, სადაც თავმჯდომარეებად პარტიების
551
OSCE ODIHR, 2018, pp. 6-7.
552
ელენე ნიჟარაძის ინტერვიუ ავტორთან.
553
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 29.
554
იქვე, მუხლი 13.
555
OSCE ODIHR, 2016, p. 2; OSCE ODIHR, 2017, pp. 1-2; OSCE ODIHR, 2018, p. 2.
556
OSCE ODIHR, 2018, pp. 7-8.
557
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „ცესკოს გადაწყვეტილება არ ითვალისწინებს
საქართველოს მოქალაქეების ინტერესებს“, 2018 წლის 16 ნოემბერი, https://bit.ly/2QZuJh5
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მიერ დასახელებული პირები აირჩიეს, ძირითადად „ქართული ოცნების“ ნომინირებული პირების
არჩევა მოხდა.558 ადგილობრივმა დამკვირვებლებმა დააფიქსირეს შემთხვევები, როდესაც
საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრები საუბნო კომისიების წევრებს წანასწარ შედგენილი
სიების საფუძველზე არჩევდნენ. ეს სიები, სავარაუდოდ (მეტწილად), პარტია „ქართული
ოცნების“ აქტივისტებისა და პარტიასთან დაკავშირებული სხვა პირების ოჯახის წევრებისა და
ნათესავებისგან შედგებოდა. მოგვიანებით, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის
საერთაშორისო საზოგადოებამ“ (ISFED) აღნიშნული წინასწარი სიები მოიპოვა ოზურგეთის,
ქობულეთის, სამტრედიისა და სენაკის მუნიციპალიტეტებში.559 მსგავსი პრობლემები 2017 წლის
ადგილობრივი თვითმმართველობისა560 და 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების561 დროსაც
გამოვლინდა.

გამჭვირვალობა (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა, რომ საზოგადოებამ შესაბამისი ინფორმაციის
მიღება შეძლოს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობისა და გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესის შესახებ?
კანონმდებლობა საარჩევნო ადმინისტრაციის გამჭვირვალობის შესახებ ამომწურავ დებულებებს
შეიცავს.
საარჩევნო კოდექსი მოითხოვს, რომ ადმინისტრაციამ საარჩევნო დოკუმენტაცია და არჩევნების
შესახებ ინფორმაცია მათი მოთხოვნიდან 2 დღის ვადაში გასცეს. საარჩევნო კომისიების
სხდომები ღიაა და აკრედიტირებულ მედიის წარმომადგენლებს და დამკვირვებლებს მათზე
დასწრების უფლება აქვთ.562 საუბნო საარჩევნო კომისიები ვალდებულნი არიან, ამომრჩეველთა
სიები თვალსაჩინო ადგილას გამოაკრან.563 ცესკო ვალდებულია, რომ ხმის დათვლის შედეგების
ოქმები, უბნებიდან მიღებული კენჭისყრის შედეგები და არჩევნების საბოლოო შედეგები საკუთარ
ვებ-გვერდზე განათავსოს.564 საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობას შეიძლება საფრთხე შეუქმნას
საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილმა ცვლილებებმა, რომელთა მიხედვით საუბნო საარჩევნო
კომისიები შემაჯამებელ ოქმებს პირდაპირ ცესკოს აღარ გაუგზავნიან, რაც არჩევნების შედეგების
დროულ გამოქვეყნებას შეაფერხებს.565
საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მედიასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს უფლება აქვთ,
რომ არჩევნების დღეს კენჭისყრის შენობაში იმყოფებოდნენ. ყველა დამკვირვებელს და
პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს შეუძლია, რეგისტრაციის გავლისთანავე, დააკვირდეს
არჩევნების პროცესს. დამკვირვებლებს და პოლიტიკური პარტიების/მედიის წარმომადგენლებს
558
OSCE ODIHR, 2016, p. 7.
559
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, „2016 წლის
საპარლამენტო არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში”, 2017, pp. 16-17.
https://bit.ly/2QYvKpH
560
OSCE ODIHR, 2017, p. 6.
561
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების
წინასაარჩევნო გარემოს შეფასება“, 2018 წლის 27 ოქტომბერი, https://bit.ly/35DPrIS
562
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, თავი 2, მუხლი 8.
563
იქვე, მუხლი 34.
564
იქვე, თავი 3, მუხლი 76.
565
სამართიალი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, „საარჩევნო კოდექსში
დაგეგმილი ცვლილებები საფრთხეს უქმნის არჩევნების გამჭვირველობას,“ 14 იანვარი, 2020 წელი,
http://www.isfed.ge/geo/gantskhadebebi/saarchevno-kodeqsshi-dagegmili-tsvlilebebi-safrtkhes-uqmnis-archevnebis-gamchvirvelobas
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უფლება აქვთ, დააკვირდნენ ამომრჩეველთა რეგისტრაციის, კენჭისყრისა და ხმების დათვლის
პროცესებს, მიიღონ კენჭისყრისა და არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმების ასლები.566

გამჭვირვალობა (პრაქტიკა)
ქულა: 75
რამდენად საჯაროა საარჩევნო ადმინისტრაციის ანგარიშები და გადაწყვეტილებები პრაქტიკაში?
საარჩევნო ადმინისტრაცია, ზოგადად, გამჭვირვალედ მუშაობს, თუმცა არის ყურადსაღები
გამონაკლისებიც.
დამკვირვებლები მეტწილად დადებითად აფასებენ საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობას
კომისიების სხდომების ღიაობის, კანდიდატების რეგისტრაციის გამჭვირვალობის, საჩივრების
განხილვის, კენჭისყრის პროცესის, ხმების დათვლისა და შეჯამების კუთხით.567 ეუთოს
დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა (OSCE ODIHR) მაღალი
შეფასება მისცა ცესკოს მუშაობას დაინტერესებული მხარეებისთვის რეგულარული ბრიფინგების
ჩატარების, საკუთარი და საოლქო საარჩევნო კომისიების გადაწყვეტილებების საკუთარ ვებგვერდზე განთავსებისა და საჩივრების ონლაინ რეესტრის წარმოების გამო.568
ამის მიუხედავად, დამკვირვებლები აღნიშნავდნენ შემთხვევებს, როცა ადმინისტრაციის
საქმიანობა საკმარისად გამჭვირვალე არ იყო, მათ შორის ისეთ შემთხვევებს, როცა საუბნო
საარჩევნო კომისიების წევრთა შერჩევის პროცესი გამჭვირვალე არ იყო, საუბნო კომისიები
კენჭისყრის ოქმებს არასათანადოდ ავსებდნენ და თვალსაჩინო ადგილას არ აკრავდნენ, ხოლო
ცესკო არაფორმალურ, დამკვირვებლებისთვის დახურულ სამუშაო შეხვედრებს ატარებდა.569
მეტიც, მიუხედავად იმისა, რომ, როგორც ზემოთ აღინიშნა, საჩივრების განხილვის პროცესი,
ზოგადად, გამჭვირვალეა, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პირველ და მეორე
ტურებს შორის პერიოდში დავების განხილვა ხშირად გაუმჭვირვალედ ხდებოდა. 2018 წლის
საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდშიც, საოლქო საარჩევნო კომისიები საჩივრებს ყოველთვის
გამჭვირვალედ არ განიხილავდნენ და გადაწყვეტილების გამოსატანად წინასწარ გამზადებულ
შაბლონებს იყენებდნენ.570

ანგარიშვალდებულება (კანონი)
ქულა: 50
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია ანგარიშვალდებული
იყოს მის ქმედებებზე?
კანონმდებლობა
მეტწილად ძლიერ ნორმებს შეიცავს საარჩევნო ადმინისტრაციის
ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის კუთხით, თუმცა არსებობს საარჩევნო საჩივრების
განხილვასთან დაკავშირებული პრობლემები.
ცესკო ანგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე და ვალდებულია, საკანონმდებლო ორგანოს
ანგარიში წარუდგინოს ყოველი არჩევნების შედეგების შეჯამებიდან 60 დღის ვადაში.571
566
567
568
569
570
571
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საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, თავი 5.
OSCE ODIHR, 2016, p. 3; OSCE ODIHR, 2017, pp. 2, 7, 25, 28; OSCE ODIHR, 2018, pp. 1-4, 21-22, 30.
OSCE ODIHR, 2016, p. 7; OSCE ODIHR, 2018, pp. 7, 20.
OSCE ODIHR, 2017, p. 7; OSCE ODIHR, 2018, pp. 7, 30.
OSCE ODIHR, 2018, p. 23.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 14.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უფლებამოსილია, შეამოწმოს არჩევნებისთვის გამოყოფილი
ფულადი სახსრების ხარჯვის მართლზომიერება.572
არჩევნებთან დაკავშირებული საჩივრის წარდგენა შესაძლებელია საარჩევნო კომისიაში ან
სასამართლოში. საუბნო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრება შეიძლება საოლქო
საარჩევნო კომისიაში, ხოლო საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება საჩივრდება ცესკოში
ან სასამართლოში. ცესკოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია სასამართლოში.573
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა (OSCE ODIHR)
საარჩევნო დავების გადაწყვეტასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა დაახასიათა, როგორც
„რთული და არასაჭიროდ შემზღუდავი“ და გააკრიტიკა ის გარემოება, რომ ამომრჩევლებს
საჩივრის შეტანა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუძლიათ, თუ ისინი ამომრჩეველთა სიაში არ
აღმოჩნდებიან, ასევე ის გარემოება, რომ გასაჩივრებას არ ექვემდებარება ცესკოს თავმჯდომარის
გადაწყვეტილება, არ მოითხოვოს წინასაარჩევნო კამპანიის წესების დარღვევისთვის სანქციების
დაკისრება. ორგანიზაციამ ხელისუფლებას რეკომენდაცია მისცა, რომ საჩივრების განხილვის
პროცედურები გაამარტივოს და მოქალაქეებს საჩივრის წარდგენის უფლებასთან დაკავშირებული
შეზღუდვები მოუხსნას.574

ანგარიშვალდებულება (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად ანგარიშვალდებულია საარჩევნო ადმინისტრაცია მის ქმედებებზე პრაქტიკაში?
საარჩევნო ადმინისტრაციის ანგარიშვალდებულება პრაქტიკაში მხოლოდ ნაწილობრივ არის
უზრუნველყოფილი, რაც დავების გადაწყვეტის პროცესის ხარვეზებით არის გამოწვეული.
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა (OSCE ODIHR)
არაერთგვაროვანი შეფასება მისცა საჩივრების განხილვის პროცესს 2016 წლის საპარლამენტო,
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების
პერიოდში. ორგანიზაციამ დადებითად შეაფასა აღნიშნული პროცესის გამჭვირვალობა
(განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდებში), მაგრამ არჩევნების შემდგომ და პირველ და
მეორე ტურებს შორის დავების განხილვის შესახებ მისი დასკვნები ნაკლებად პოზიტიური იყო.
მთლიანობაში, ორგანიზაციამ რამდენიმე, ჯერაც გადაუჭრელი პრობლემა გამოავლინა, რომელთა
შორის იყო წესების ზედმეტად ფორმალისტური განმარტება, კანონის არაერთგვაროვანი
აღსრულება, ასევე საქმეების საფუძვლიანად განხილვის სურვილის არარსებობა როგორც
საარჩევნო კომისიებში, ისე სასამართლოებში.575
მართალია, ზედმეტად რთული კანონმდებლობა დავების გადაწყვეტის პროცესში ხარვეზებს
იწვევს, მაგრამ, ცესკოს წარმომადგენლის თქმით, პროცესზე ასევე ნეგატიურად მოქმედებს ის
გარემოება, რომ რთულია მაღალკვალიფიური პროფესიონალების საარჩევნო კომისიებში
სამუშაოდ მოზიდვა.576 მეორე მხრივ, ერთ-ერთი სადამკვირვებლო არასამთავრობო ორგანიზაციის
წარმომადგენლის თქმით, საარჩევნო დავების განხილვასთან დაკავშირებული პრობლემები და
წინასაარჩევნო კამპანიის წესების დარღვევები (რამაც, მისი აზრით, 2016 წლის საპარლამენტო
არჩევნების შემდეგ ბევრად მძიმე ფორმა მიიღო) იმითაც არის გამოწვეული, რომ საარჩევნო
572
კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, თავი 5, მუხლი 17.
573
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, თავი 9, მუხლი 77.
574
OSCE ODIHR, 2018, p 20.
575
OSEC ODIHR, 2016, pp. 2-3, 26; OSEC ODIHR, 2017, pp. 1, 3, 21-22, 26; OSCE ODIHR, 2018, pp.
20, 23 31.
576
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ადამიანური რესურესების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, თამარ
შუკაკიძის, ინტერვიუ ავტორთან, თბილისი, 2019 წლის 21 ივნისი.
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ადმინისტრაციას საჩივრების უმეტესობის ეფექტიანად განხილვის და კომისიების წევრების
მიმართ სანქციების გამოყენების სურვილი არ აქვს.577

კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მექანიზმები (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად არსებობს მექანიზმები, რომლებიც საარჩევნო ადმინისტრაციის კეთილსინდისიერებას
უზრუნველყოფს?
საქართველოში
ძლიერი
კანონმდებლობა
მოქმედებს
თანამშრომელთა კეთილსინდისიერების უზრუნველსაყოფად.

საარჩევნო

ადმინისტრაციის

საარჩევნო ადმინისტრაციაში მოქმედებს ეთიკის კოდექსი, რომელიც მისი ყველა
წევრისთვის სავალდებულოა. სხვა საკითხების რეგულირებასთან ერთად, კოდექსი ადგენს
მიუკერძოებლობასთან, ინტერესთა შეუთავსებლობასთან და საჩუქრების მიღებასთან
დაკავშირებულ წესებს.578 ამასთან ერთად, ცესკოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე და
მდივანი თანამდებობის პირის სტატუსით სარგებლობენ,579 ხოლო ცესკოს თანამშრომლებს საჯარო
მოსამსახურის სტატუსი აქვთ.580 შესაბამისად, მათ ევალებათ, დაიცვან „საჯარო დაწესებულებაში
ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ კანონის კეთილსინდისიერებასთან
დაკავშირებული დებულებები, რომლებიც წინამდებარე ანგარიშის შესაბამის თავებში დეტალურად
არის აღწერილი.

კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მექანიზმები (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად უზრუნველყოფილია საარჩევნო ადმინისტრაციის კეთილსინდისიერება პრაქტიკაში?
საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრთა კეთილსინდისიერება პრაქტიკაში მხოლოდ ნაწილობრივ
არის უზრუნველყოფილი.
საარჩევნო ადმინისტრაციამ მისი წევრების კეთილსინდისიერების უზრუნველსაყოფად გარკვეული
ნაბიჯები გადადგა. მაგალითად, 2018 წლის ოქტომბერში, ყველა დონის საარჩევნო კომისიების
წევრებმა ხელი მოაწერეს ეთიკის კოდექსს, რითაც ვალდებულება აიღეს, რომ იმოქმედებდნენ
საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით და საკუთარი ფუნქციების შესრულებისას იქნებოდნენ
სამართლიანები, მიუკერძოებლები და დამოუკიდებლები.581
უარყოფითი კუთხით უნდა ითქვას, რომ საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა
შერჩევის პროცესში ადგილი ჰქონდა ფავორიტიზმისა და ნეპოტიზმის შემთხვევებს. 2016 წლის
საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში, საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრები საუბნო კომისიების
წევრებს, სავარაუდოდ, წინასწარ შედგენილი სიების საფუძველზე არჩევდნენ, რომლებიც,
სავარაუდოდ, პარტია „ქართული ოცნების“ აქტივისტებისა და პარტიასთან დაკავშირებული
577
ელენე ნიჟარაძის ინტერვიუ ავტორთან.
578
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება #14/2012, მიღებულია 2012 წლის 9
მარტს.
579
კანონი საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ, მიღებული
1997 წლის 17 ოქტომბერი, მუხლი 2.
580
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 7.
581
ცენტრალური საარჩევნო კომისია, „საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის
არჩევნები“, 2019 წლის თებერვალი, http://cesko.ge/res/docs/20190415171028AnnualReport-2019Eng.pdf
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სხვა პირების ოჯახის წევრებისა და ნათესავებისაგან შედგებოდა.582 2018 წლის საპრეზიდენტო
არჩევნების დროს, საოლქო საარჩევნო კომისიებში შერჩეული 73 დროებითი წევრიდან, 14
შემთხვევაში გამოიკვეთა შერჩეული პირების ნათესაური კავშირები საარჩევნო ადმინისტრაციის
თანამდებობის პირებთან, ხოლო 8 შემთხვევაში საოლქო კომისიებში მმართველი პარტიის
მხარდამჭერი ან აქტივისტი აირჩიეს.583
შეშფოთების საგანია ასევე ცესკოს წევრებისა და თანამშრომლების მიერ მიღებული პრემიების
ოდენობა.584

როლი: არჩევნების ადმინისტრირება (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 75
უზრუნველყოფს თუ არა საარჩევნო ადმინისტრაცია არჩევნების თავისუფლად და სამართლიანად
ჩატარებას და საარჩევნო პროცესის კეთილსინდისიერად წარმართვას?
საარჩევნო ადმინისტრაცია მნიშვნელოვან ძალისხმევას ახორციელებს თავისუფალი და
სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად, მაგრამ რამდენიმე სერიოზული პრობლემა, მათ შორის
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და ასეთ შემთხვევებზე საარჩევნო ადმინისტრაციის
არასათანადო რეაგირება, ნეგატიურად აისახება მთლიანი პროცესის კეთილსინდისიერებაზე.
ადმინისტრაცია პასუხისმგებელია საარჩევნო პროცესის სხვადასხვა ეტაპის, მათ შორის
ამომრჩევლებისა და პოლიტიკური კანდიდატების რეგისტრაციის, საარჩევნო კამპანიის
რეგულირების, კენჭისყრის, ხმების დათვლისა და შეჯამების ადმინისტრირებასა და
ზედამხედველობაზე.585
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა (OSCE ODIHR)
დადებითად შეაფასა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების, 2017 წლის ადგილობრივი
თვითმმართველობის არჩევნების და 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ადმინისტრირების
ხარისხი.586
ცესკო ბოლო წლებში მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო აქტივობებს ახორციელებდა და
ტრენინგებს ატარებდა ადმინისტრაციის ყველა დონის კომისიების წევრებისთვის, ასევე ატარებდა
საინფორმაციო კამპანიებს, რომელთა მიზანს ამომრჩევლების, მათ შორის შშმ პირების,
არჩევნებში მონაწილეობის წახალისება წარმოადგენდა.587
საარჩევნო ადმინისტრაცია ეფექტიანად მუშაობდა ამომრჩეველთა სიების გასაუმჯობესებლად.
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისმა (OSCE ODIHR)
აღნიშნა, რომ ადმინისტრაციამ სიების გასაუმჯობესებლად „სამაგალითო ძალისხმევა“ გასწია
და დაინტერესებული მხარეები სიების სიზუსტის მიმართ „დიდ ნდობას“ გამოხატავდნენ.
ორგანიზაცია ასევე ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ ამომრჩევლებს საკუთარი რეგისტრაციის
582
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, „2016 წლის
საპარლამენტო არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიში“, 2017, pp. 16-17.
https://bit.ly/2tMf3FW
583
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველო, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, „2018 წლის
საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს შეფასება“, 2018 წლის 27 ოქტომბერი,
https://bit.ly/2scfAkk
584
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, „ცესკოს თანამშრომელთა
და წევრთა ანაზღაურება გაუმართლებლად მაღალია”, 10 მაისი, 2016, http://old.isfed.ge/main/1047/geo/
585
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხლი 14.
586
OSCE ODIHR, 2016, p. 1; OSCE ODIHR, 2017, p. 1; OSCE ODIHR, 2018, p. 1.
587
OSCE ODIHR 2016, p. 8; OSCE ODIHR, 2017, pp. 2-3, 19; OSCE ODIHR, 2018, p. 8.

111

გადასამოწმებლად „საკმარისი შესაძლებლობა“ ჰქონდათ.588 ასევე პოზიტიურად შეფასდა
ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაციის პროცესი.589 ორგანიზაციის
შეფასებით, კანდიდატთა რეგისტრაცია „გამჭვირვალე და ინკლუზიური“ იყო.590
ბოლო წლებში ჩატარებული არჩევნების დროს, ადმინისტრაცია, ზოგადად, ახერხებდა
თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო კამპანიის უზრუნველყოფას.591 ამის მიუხედავად,
ადგილი ჰქონდა ძალადობის რამდენიმე საყურადღებო შემთხვევას. ამავე დროს, პრობლემად
რჩებოდა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და ასეთ შემთხვევებზე საარჩევნო
ადმინისტრაციის არასათანადო რეაგირება, ასევე საჯარო სექტორის თანამშრომლებზე,
კანდიდატებსა და ამომრჩევლებზე ზეწოლა, რაც ზიანს აყენებდა არჩევნების სამართლიანობას.592
არჩევნების დღეს საარჩევნო კომისიები, ზოგადად, კარგად მუშაობდნენ და ახერხებდნენ
კენჭისყრის პროცედურების სათანადოდ ჩატარებას, თუმცა ხმების დათვლის პროცედურა
ნაკლები წარმატებით ტარდებოდა და დამკვირვებლები მრავალ დარღვევას აფიქსირებდნენ.593
საარჩევნო პროცესის საერთო ხარისხზე ასევე ნეგატიურად მოქმედებდა დავების განხილვასთან
დაკავშირებული ხარვეზები, რომლებიც ანგარიშვალდებულების ქვეთავში იქნა აღწერილი.

588
589
590
591
592
593
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OSCE

ODIHR,
ODIHR,
ODIHR,
ODIHR,
ODIHR,
ODIHR,

2016,
2016,
2017,
2016,
2016,
2016,

p.
p.
p.
p.
p.
p.

1; OSCE ODIHR, 2017, p. 2; OSCE ODIHR, 2018, p. 2.
3; OSCE ODIHR, 2017.
2; OSCE ODIHR, 2018, p. 10.
2; OSCE ODIHR, 2017, p. 2; OSCE ODIHR, 2018, p. 1.
12; OSCE ODIHR, 2017, pp. 12-13; OSCE ODIHR, 2018, pp. 11-12.
23; OSCE ODIHR, 2017, p. 23; OSCE ODIHR, 2018, pp. 21-22.

სახალხო დამცველი
სახალხო დამცველს საკმარისი რესურსები აქვს მისი როლის ეფექტიანად შესასრულებლად.
ის დამოუკიდებლად და გამჭვირვალედ მოქმედებს, მოქალაქეთა განცხადებებზე ეფექტიანად
რეაგირებს, პროაქტიულად სწავლობს შემთხვევებს და ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში
არსებული პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად რეკომენდაციებს ამზადებს. ამის მიუხედავად, სახალხო
დამცველის მუშაობის ეფექტიანობას ზოგჯერ აბრკოლებს სხვა საჯარო დაწესებულებების
მხრიდან თანამშრომლობის ნაკლებობა და მათი მიერ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების
შეუსრულებლობა.
სახალხო დამცველი
საერთო ქულა: 80,5
განზომილება

ინდიკატორი

შესაძლებლობები:
83,3

რესურსები

მმართველობა:
95,8

გამჭვირვალობა

დამოუკიდებლობა

ანგარიშვალდებულება
კეთილსინდისიერება

როლი: 62,5

კანონი

პრაქტიკა
75

75

100

100

100

75

100

100

100

გამოძიება

75

სანიმუშო პრაქტიკის დამკვიდრების
ხელშეწყობა

50

კანონის და პრაქტიკის საშუალო ქულები

79,1

85,7

სტრუქტურა და ორგანიზაცია
კონსტიტუციის მიხედვით, სახალხო დამცველს 6 წლის ვადით ირჩევს პარლამენტი.594 სახალხო
დამცველის უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება ორგანული კანონით „საქართველოს
სახალხო დამცველის შესახებ“.595 კანონის თანახმად, სახალხო დამცველი ზედამხედველობას
უწევს სახელმწიფო ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა,
საჯარო დაწესებულებათა და თანამდებობის პირთა მხრიდან ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვასა და პატივისცემას და ასევე ვალდებულია, ხელი შეუწყოს საჯარო და
კერძო სექტორებში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრას.596 სახალხო დამცველის
საქმიანობის უზრუნველსაყოფად შექმნილია სახალხო დამცველის აპარატი.597
594
საქართველოს კონსტიტუცია, მიღებულია 1995 წლის 24 აგვისტოს, მუხლი 35.
595
საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“, მიღებულია 1996
წლის 16 მაისს.
596
იქვე, მუხლი 3.
597
იქვე, მუხლი 26.
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რესურსები (პრაქტიკა)
ქულა: 75
რამდენად აქვს სახალხო დამცველს მისი მოვალეობების პრაქტიკაში განსახორციელებლად
საჭირო რესურსები?
სახალხო დამცველის აპარატის ფინანსური და ადამიანური რესურსები, ზოგადად, საკმარისია
ომბუდსმენის ინსტიტუტის შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, თუმცა აპარატისთვის
მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს საკუთარი შენობის არქონა.
სახალხო დამცველის აპარატის ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, ყველა საჯარო
დაწესებულება და თანამდებობის პირი კანონით ვალდებულია ყოველმხრივ დაეხმაროს სახალხო
დამცველს და დაუყოვნებლივ წარუდგინოს მის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და მასალები.598
სახალხო დამცველის აპარატის სახელმწიფო დაფინანსების ოდენობა 2016-2019 წლებში
სტაბილური იყო. დაფინანსება 2018 წელს შემცირდა, მაგრამ შემდეგ ისევ გაიზარდა და 2019
წელს 2016 წლის დონეს გადააჭარბა (იხ.ცხრილი). აპარატისთვის სახელმწიფო დაფინანსების
გადარიცხვის შეფერხება არ დაფიქსირებულა. აპარატი ასევე იღებს საერთაშორისო დონორების
დაფინანსებას, რომელიც სხვადასხვა პროექტების განსახორციელებლად გამოიყენება.599
სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა რაოდენობა ბოლო წლებში არ შეცვლილა
(იხ.ცხრილი). სახალხო დამცველის მოადგილის თქმით, აპარატის თანამშრომელთა უმეტესობა
მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალები არიან, თუმცა თანამშრომელთა ნაწილს დამატებითი
ტრენინგი ჭირდება, რაც პოზიტიურად გავლენას იქონიებს ინსტიტუტის მუშაობაზე.600
2016

2017

2018

2019

სახალხო დამცველის აპარატის სახელმწიფო
დაფინანსება

6.0

6.4

5.5

6.4

თანამშრომელთა რაოდენობა

123

123

123

123

სახალხო დამცველის აპარატის სახელმწიფო დაფინანსება (მილიონ ლარებში) და თანამშრომელთა
რაოდენობა.601

2018 წელს, სახალხო დამცველის აპარატი იძულებული გახდა, დაეტოვებინა სახელმწიფოს მიერ
გამოყოფილი ოფისი შენობის ავარიული მდგომარეობის გამო და ნაქირავებ ოფისში გადასულიყო.
სახალხო დამცველის განცხადებით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აპარატის შესაძლებლობების
გასაძლიერებლად გამოყოფილი თანხის ნაწილი ოფისის ქირის გადასახდელად იხარჯება და
აპარატმა 2019 წელს თანამშრომლებისთვის ხელფასების გაზრდა ვერ შეძლო.602

598
იქვე, მუხლი 23.
599
ავტორის ინტერვიუ გიორგი ბურჯანაძესთან.
600
იქვე.
601
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, სახელმწიფო ბიუჯეტი, https://mof.ge/GovBudget
602
ნეტგაზეთი, სახალხო დამცველის აპარატი შენობის ქირასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს,
23 იანვარი, 2019, https://netgazeti.ge/news/335360/
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დამოუკიდებლობა (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად დამოუკიდებელია სახალხო დამცველი კანონის მიხედვით?
კანონი ძლიერ დებულებებს შეიცავს სახალხო დამცველის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად.
საქართველოს სახალხო დამცველის სამართლებრივი სტატუსი გამყარებულია კონსტიტუციით,
რომელიც ხაზს უსვამს, რომ სახალხო დამცველის საქმიანობისთვის დაბრკოლებების შექმნა
კანონით ისჯება.603 ამასთანავე, „სახალხო დამცველის შესახებ“ კანონით აკრძალულია სახალხო
დამცველზე ნებისმიერი ზემოქმედება და მის საქმიანობაში ჩარევა. სახალხო დამცველის
საქმიანობისთვის ნებისმიერი ფორმით დაბრკოლების შექმნა სახალხო დამცველის ანგრიშში
უნდა აისახოს და პარლამენტის განსაკუთრებული მსჯელობის საგანი უნდა გახდეს.604
სახალხო დამცველი, კანონის მიხედვით, ხელშეუხებლობით სარგებლობს და პარლამენტის
თანხმობის გარეშე მისი დაპატიმრება ან სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა დაუშვებელია.
სახელმწიფო ვალდებულია, სახალხო დამცველს მისი მოვალეობების შეუფერხებლად
შესრულებისთვის აუცილებელი პირობები შეუქმნას და, მისი განცხადების საფუძველზე,
უზრუნველყოს მისი ოჯახის უსაფრთხოება. მნიშვნელოვანია, რომ საგანგებო ან საომარი
მდგომარეობის გამოცხადება არ წყვეტს სახალხო დამცველის საქმიანობას და არ ზღუდავს მის
უფლებამოსილებებს.605
სახალხო დამცველს პარლამენტი ექვსი წლის ვადით ირჩევს. სახალხო დამცველის
უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის კანონით გათვალისწინებული საფუძვლების ნუსხა
მოკლეა და კონკრეტული და გონივრული პირობებისგან შედგება. მისი უფლებამოსილების
შეწყვეტა მხოლოდ პარლამენტის გადაწყვეტილებით შეიძლება მოხდეს. სახალხო დამცველის
მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად, კანონი მას ანაზღაურებად ან პოლიტიკურ საქმიანობას,
აგრეთვე სხვა სახელმწიფო თანამდებობის დაკავებას უკრძალავს.606
სახალხო დამცველი უფლებამოსილია, მისი აპარატის სტრუქტურა და მუშაობის წესი თავად
განსაზღვროს.607 მისი დამოუკიდებლობის კიდევ ერთი გარანტი ის არის, რომ სახალხო დამცველის
აპარატის სახელფასო ასიგნებების წინა წლის ასიგნებებთან შედარებით შემცირება მხოლოდ
მისი თანხმობით არის შესაძლებელი,608 თუმცა უარყოფითად უნდა შეფასდეს ის გარემოება, რომ
ეს დებულება აპარატის მთელ ბიუჯეტს არ ეხება.

დამოუკიდებლობა (პრაქტიკა)
ქულა: 100
რამდენად დამოუკიდებელია სახალხო დამცველი პრაქტიკაში?
სახალხო დამცველი პრაქტიკაში დამოუკიდებელია.
სახალხო დამცველის საქმიანობაში პირდაპირი ჩარევის ფაქტები არ დაფიქსირებულა, ასევე
603
604
605
606
607
608

საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 35.
კანონი სახალხო დამცველის შესახებ, მუხლები 4, 25.
იქვე, მუხლები 5, 1.
იქვე, მუხლები 6-8, 10.
იქვე, მუხლი 26.
იქვე, მუხლი 25.
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ადგილი არ ჰქონია სახალხო დამცველის მხრიდან კანონით აკრძალულ საქმიანობას, რომელსაც
შეეძლო ომბუდსმენის ინსტიტუტის დამოუკიდებლობისთვის ზიანი მიეყენებინა. სახალხო
დამცველი არც თანამდებობიდან ვადაზე ადრე გადაუყენებიათ. სახალხო დამცველის მოადგილის
თქმით, სახალხო დამცველის აპარატი შეუფერხებლად და გარე ჩარევის გარეშე მუშაობს.609
უარყოფითი კუთხით უნდა ითქვას, რომ როგორც ახლანდელი, ისე წინა სახალხო დამცველი
არაჯეროვანი სიტყვიერი თავდასხმების ობიექტები ხდებოდნენ. წინა სახალხო დამცველი, უჩა
ნანუაშვილი, 2017 წლის მიწურულს აღნიშნავდა, რომ მთავრობის, საპარლამენტო უმრავლესობისა
და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან ომბუდსმენის ინსტიტუტის
წინააღმდეგ საჯარო განცხადებები კეთდებოდა.610 დააახლოებით იმავე პერიოდში, ევროპის
საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა გამოხატა შეშფოთება იმ შესაძლო „ზიანის“ გამო, რაც
შეიძლებოდა ხელისუფლების მაღალჩინოსანთა მხრიდან სახალხო დამცველის მისამართით
განხორციელებულ „სიტყვიერ შეტევებს“ მოჰყოლოდა.611 ახლანდელმა სახალხო დამცველმა,
ნინო ლომჯარიამაც, საჯაროდ განაცხადა, რომ მას სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ.612
ამასთანავე, 2019 წლის ივნისში, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები თბილისში
ძალადობრივი ულტრამემარჯვენე ჯგუფების მუქარისა და ძალადობის ობიექტები გახდნენ.613

გამჭვირვალობა (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფს არსებული კანონმდებლობა, რომ საზოგადოებამ შესაბამისი
ინფორმაციის მიღება შეძლოს სახალხო დამცველის საქმიანობისა და გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესის შესახებ?
საქართველოს კანონმდებლობა სახალხო დამცველის აპარატის გამჭვირვალედ მუშაობის
უზრუნველსაყოფად ამომწურავ დებულებებს შეიცავს.
სახალხო დამცველის აპარატი, ვალდებულია, რომ გამოაქვეყნოს ომბუდსმენის საქმიანობის
ანგარიშები, რომლებიც უნდა შეიცავდეს საქმის შესწავლის შედეგებსა და სხვადასხვა საქმეებთან
დაკავშირებულ რეკომენდაციებს. აღნიშნული ინფორმაცია უნდა აისახოს სახალხო დამცველის
ყოველწლიურ ანგარიშში, რომელსაც ის საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს. თავის მხრივ,
საკანონმდებლო ორგანო ვალდებულია, რომ სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიში
საკუთარ ოფიციალურ ბეჭდვით ორგანოში გამოაქვეყნოს.614 ამასთანავე, სახალხო დამცველმა
განმცხადებლებს უნდა აცნობოს მათი განცხადების საპასუხოდ ჩატარებული შემოწმების
შედეგები.615 სახალხო დამცველი და მისი მოადგილეები ვალდებულნი არიან, ყოველწლიურად
შეავსონ დეტალური ქონებრივი დეკლარაცია, რომელიც საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენტია.616
609
ავტორის ინტერვიუ გიორგი ბურჯანაძესთან.
610
იმედი, “ომბუდსმენი ევროსაბჭოს დეპუტატებს ქვეყანაში ადამიანის უფლებებზე ელაპარაკა,” 22
ნოემბერი 2017, https://bit.ly/2TlRwXx
611
ლიბერალი, “ნილს მუიჟნიეკსი: სახალხო დამცველზე სიტყვიერი შეტევები მიუღებელია,” 18 ნოემბერი,
2017, https://bit.ly/2uzufGZ
612
REGinfo.ge, “შუბლის გახვრეტით მემუქრებოდნენ – სახალხო დამცველი,” 12 ნოემბერი, 2018,
https://bit.ly/2QI3g4J
613
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), “არასამთავრობო ორგანიზაციების
განცხადება 14 და 16 ივნისს მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით,” 18 ივნისი, 2019, https://bit.ly/2TbeZu5
614
კანონი სახალხო დამცველის შესახებ, მუხლი 22.
615
იქვე, მუხლი 17.
616
კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“, მიღებულია
1997 წლის 17 ოქტომბერს, მუხლები 2, 14-19.
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საჯარო ინფორმაციაზე წვდომასთან დაკავშირებული ზოგადი დებულებები სახალხო
დამცველის აპარატსაც ეხება.617 ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება რეგულირდება
სახალხო დამცველის ბრძანებით, რომელიც ასევე ადგენს, თუ რა ტიპის ინფორმაცია უნდა
გამოქვეყნდეს პროაქტიულად.618 ამასთანავე, სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობაში
საზოგადოების მონაწილეობის გასაადვილებლად, კანონი საზოგადოებრივი საბჭოების შექმნასაც
ითვალისწინებს.619

გამჭვირვალობა (პრაქტიკა)
ქულა: 100
რამდენად გამჭვირვალეა სახალხო დამცველის საქმიანობა და გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესი პრაქტიკაში?
სახალხო დამცველის აპარატი პრაქტიკაში გამჭვირვალედ მუშაობს და საკუთარი საქმიანობის
შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას აქვეყნებს.
სახალხო დამცველის ვებ-გვერდზე620 ინსტიტუტის შესახებ ვრცელი ინფორმაციაა განთავსებული,
მათ შორის ინფორმაცია სახალხო დამცველისა და მისი მოადგილეების შესახებ, აპარატის
სტრუქტურა და შიდა რეგულაციები, ასევე ინფორმაცია აპარატის მიერ განხორციელებული
სახელმწიფო შესყიდვებისა და პროექტების შესახებ.
ვებ-გვერდზე ასევე განთავსებულია სახალხო დამცველის ყოველწლიური საპარლამენტო
ანგარიშები, საქმიანობის ანგარიშები და სპეციალური ანგარიშები, რასაც თან ახლავს ომბუდსმენის
რეკომენდაციები. სახალხო დამცველისა და მისი მოადგილეების ქონებრივი დეკლარაციები
საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომია შესაბამის ვებ-გვერდზე.621

ანგარიშვალდებულება (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფს კანონი, რომ სახალხო დამცველმა წარადგინოს ანგარიშები თავისი
საქმიანობის შესახებ და ანგარიშვალდებული იყოს საკუთარი ქმედებების გამო?
სახალხო დამცველის ანგარიშვალდებულება, ზოგადად, ძლიერი საკანონმდებლო ნორმებით
არის უზრუნველყოფილი.
სახალხო დამცველი ანგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე. მან საკანონმდებლო ორგანოს
ყოველწლიურად უნდა წარუდგინოს ანგარიში, რომელშიც ასახული იქნება ქვეყანაში ადამიანის
უფლებათა დაცვის მხრივ არსებული მდგომარეობა. ანგარიშში ასევე დასახელებული უნდა იყვნენ
სახელმწიფო ხელისუფლების ის ორგანოები და თანამდებობის პირები, რომლებიც არღვევდნენ
ადამიანის უფლებებს და არ ითვალისწინებდნენ სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს.
ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს სახალხო დამცველის ზოგადი მოსაზრება ადამიანის უფლებათა
სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ და წარმოდგენილი უნდა იყოს მისი დასკვნები და
617
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მიღებულია 1999 წლის 15 ივლისს, მუხლები 10,
28, 38, 40.
618
სახალხო დამცველის ბრძანება #98, 2019 წლის 7 ივნისი.
619
კანონი სახალხო დამცველის შესახებ, მუხლი 26.
620
საქართველოს სახალხო დაცველი, www.ombudsman.ge
621
თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაცია, www.declaration.gov.ge
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რეკომენდაციები. ყოველწლიური ანგარიში საჯარო დოკუმენტია და პარლამენტი ვალდებულია,
ის გამოაქვეყნოს.622 ამის მიუხედავად, კანონი, ყოველწლიური ანგარიშგების გარდა,
ანგარიშვალდებულების სხვა ფორმებს ნაკლებად ითვალისწინებს. კანონი სახალხო დამცველს
უფლებას აძლევს, რომ ჩატარებული საჩივრების შემოწმების შედეგები მედიას აცნობოს, მაგრამ
ამგვარ ვალდებულებას არ უწესებს.623
სახალხო დამცველის საქმიანობა და სახალხო დამცველის აპარატი, სახელმწიფო ხელისუფლების
სხვა ორგანოების და თანამდებობის პირების მსგავსად, სასამართლოს ზედამხედველობას
ექვემდებარება. გამომდინარე იქიდან, რომ სახალხო დამცველის აპარატი საჯარო სამსახურის
ნაწილია, საჯარო სამსახურის თავში განხილული ანგარიშვალდებულების საკმაოდ ძლიერი
ზოგადი მექანიზმები (მათ შორის, დებულებები, რომლებიც მამხლებლებლებს ეხება) სახალხო
დამცველის აპარატის თანამშრომლებზეც ვრცელდება.

ანგარიშვალდებულება (პრაქტიკა)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფილია პრაქტიკაში სახალხო დამცველის მიერ ანგარიშების წარდგენა
და საკუთარი ქმედებების გამო მისი ანგარიშვალდებულება?
სახალხო დამცველის ანგარიშვალდებულებასთან
პრაქტიკაში, ზოგადად, სათანადოდ სრულდება.

დაკავშირებული

კანონის

დებულებები

სახალხო დამცველი, კანონის შესაბამისად, პარლამენტს ყოველწლიურად წარუდგენს ანგარიშს
საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, რომელშიც დეტალურად
არის გადმოცემული სახალხო დამცველის აპარატის დასკვნები თითოეულ განხილულ სფეროში.
ანგარიშები განიხილება პარლამენტის სხდომებზე.624 ამ ანგარიშებში წარმოდგენილია ადამიანის
უფლებების მიმდინარე საკითხების ამომწურავი ანალიზი და მიმოხილვა, ასევე ადამიანის
უფლებების დარღვევებთან, სამართალწარმოებასთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებული
სტატისტიკური მონაცემები.625 სახალხო დამცველის აპარატი ასევე აქვეყნებს ყოველწლიურ
საქმიანობის ანგარიშებს, თუმცა ომბუდსმენის ვებ-გვერდზე განთავსებული ბოლო ასეთი ანგარიში
2017 წელს ეხება, ხოლო 2018 წლის ანგარიში გამოქვეყნებული არ არის.626
სახალხო დამცველის აპარატი საკუთარი ვებ-გვერდის შესაბამის განყოფილებაში რეგულარულად
აქვეყნებს ომბუდსმენის ინსტიტუტის საქმიანობასთან დაკავშირებულ ახალ ამბებს.627 20152017 წლებში, აპარატი აქტიურად ატარებდა ბრიფინგებს და დაახლოებით 1 000 პრეს-რელიზი
გამოაქვეყნა, ასევე მრავალი საინფორმაციო და მონიტორინგთან დაკავშირებული ბიულეტენი
მოამზადა.628

622
კანონი სახალხო დამცველის შესახებ, მუხლი 22.
623
იქვე, თავი 3, მუხლი 21.
624
საქართველოს პარლამენტი, “პარლამენტმა სახალხო დამცველის ანგარიში მოისმინა,” 19 ივლისი,
2018 https://bit.ly/2QGEOkc
625
საქართველოს სახალხო დამცველი, საპარლამენტო ანგარიშები, https://bit.ly/2R9ZC2C
626
საქართველოს სახალხო დამცველი, საქმიანობის ანგარიშები, https://bit.ly/2snyvsw
627
საქართველოს სახალხო დამცველი, ახალი ამბები, http://ombudsman.ge/eng/akhali-ambebi
628
საქართველოს სახალხო დამცველი, „საქართველოს სახალხო დამცველის საქმიანობის ანგარიში
2012-2017 წწ“, http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019041316073396284.pdf
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კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მექანიზმები (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფს კანონის დებულებები სახალხო დამცველის მიერ საკუთარი
მოვალეობების კეთილსინდისიერ აღსრულებას?
კანონმდებლობა სახალხო დამცველისა და მისი აპარატის თანამშრომლების კეთილსინდისიერების
უზრუნველსაყოფად ამომწურავ დებულებებს შეიცავს.
სახალხო დამცველს ეკრძალება პოლიტიკური პარტიის წევრობა და პოლიტიკურ საქმიანობაში
ჩაბმა.629 ის ვალდებულია, რომ დაიცვას ზოგადი ანტიკორუფციული წესები (მათ შორის,
ინტერესთა შეუთავსებლობის, საჩუქრების მიღებისა და სხვა საკითხების შესახებ), რომლებიც
აღწერილია საჯარო სამსახურის, აღმასრულებელი შტოსა და საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ
თავებში. საჯარო მოსამსახურეთა ქცევის წესები, რომლებიც საჯარო სამსახურის შესახებ თავში
იყო განხილული, სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებსაც ეხებათ.
სახალხო დამცველის აპარატში ასევე მოქმედებს შინაგანაწესი, რომელიც ადგენს მისი
თანამშრომლების ქცევის წესებს და მოიცავს სხვადასხვა საკითხებს, მათ შორის, ინტერესთა
შეუთავსებლობას, ეთიკას, კეთილსინდისიერებასა და კონფიდენციალურობას.630

კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მექანიზმები (პრაქტიკა)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფილია პრაქტიკაში სახალხო დამცველის მიერ საკუთარი მოვალეობების
კეთილსინდისიერი აღსრულება?
სახალხო დამცველისა და მისი აპარატის თანამშრომელთა კეთილსინდისიერება პრაქტიკაში
საკმარისად არის უზრუნველყოფილი.
სახალხო დამცველის აპარატში არსებობს სპეციალური ადამიანური რესურსების მართვის
დეპარტამენტი, რომელსაც ევალება შედეგების განხილვა, შესაბამისი ნორმების შესრულების
შეფასება და თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება. აპარატის წარმომადგენლის
განცხადებით, ბოლო წლებში აპარატის თანამშრომლების მიერ კანონის დარღვევის და მათი
ქმედებების გამო გაფრთხილების მიღების ცოტა შემთხვევა ფიქსირდება. მხოლოდ ერთმა
თანამშრომელმა ჩაიდინა დარღვევა, რომელიც სერიოზულ გადაცდომად იქნა მიჩნეული, რის
გამოც აღნიშნული თანამშრომელი სამსახურიდან გაათავისუფლეს.631
ბოლო წლებში არ ყოფილა არცერთი გახმაურებული შემთხვევა, რომ სახალხო დამცველი ან
მისი აპარატის თანამშრომლები კორუფციაში ყოფილიყვნენ ჩართული ან კანონის შესაბამისი
ნორმები დაერღვიოთ.

629
კანონი სახალხო დამცველის შესახებ, მუხლი 8.
630
საქართველოს სახალხო დამცველი, შინაგანაწესი, თბილისი, 2019 წლის 28 იანვარი,
https://bit.ly/382nwE1
631
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს მიმოწერა სახალხო დამცველის აპარატთან
ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, 2019 წლის 17 სექტემბერი.
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როლი: გამოძიება (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 75
რამდენად აქტიურად და ეფექტიანად რეაგირებს სახალხო დამცველი მოქალაქეებისგან მიღებულ
განცხადებებზე?
სახალხო დამცველი მოქალაქეთა მრავალ განცხადებას/საჩივარს იხილავს და მოკვლევას
საკუთარი ინიციატივით იწყებს, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში სახალხო დამცველის აპარატის მუშაობაზე
ნეგატიურ გავლენას ახდენს გარკვეული საჯარო დაწესებულებების მხრიდან თანამშრომლობის
ნაკლებობა.
სახალხო დამცველს ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევების გამოსაძიებლად ფართო
უფლებამოსილებები აქვს. კანონის მიხედვით, სახალხო დამცველი ვალდებულია, გამოავლინოს
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დარღვევის ფაქტები. ის აგრეთვე ასრულებს
გაერო-ს წამების საწინააღმდეგო კონვენციით გათვალისწინებული პრევენციის ეროვნული
მექანიზმის ფუნქციას.632 სახალხო დამცველი დამოუკიდებლად ატარებს ადამიანის უფლებებისა
და თავისუფლებების დაცვის მხრივ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის მონიტორინგს და
უფლებამოსილია, წამოიწყოს სავარაუდო დარღვევის ფაქტების გამოკვლევა როგორც საკუთარი
ინიციატივით, ისე მიღებული საჩივრების საფუძველზე. სახალხო დამცველი ვალდებულია,
განიხილოს კერძო პირების, იურიდიული პირებისა და პოლიტიკური და რელიგიური ჯგუფების
საჩივრები და განცხადებები, რომლებიც სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოთა და
თანამდებობის პირთა ქმედებებს ეხება. ციხეებში და თავისუფლების შეზღუდვის სხვა ადგილებში
მყოფ პირთა მიერ სახალხო დამცველისთვის გაგზავნილი განცხადებები კონფიდენციალურია
და მათი გახსნა და წინასწარ შემოწმება აკრძალულია. სახალხო დამცველი ვალდებულია,
განმცხადებელს აცნობოს ჩატარებული შემოწმების შედეგი.633
შემოწმების ჩატარებისას, სახალხო დამცველს უფლება აქვს, დაუბრკოლებლად შევიდეს
სახელმწიფო ხელისუფლების ნებისმიერ ორგანოში და საჯარო დაწესებულებაში, მათ
შორის, თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში და სამხედრო ქვედანაყოფებში, და ნებისმიერ
თანამდებობის პირს მოსთხოვოს წერილობითი ახსნა-განმარტება გამოსაკვლევი საკითხის
შესახებ. ხელისუფლების ნებისმიერი ორგანო/საჯარო დაწესებულება და თანამდებობის პირი
ვალდებულია, სახალხო დამცველს დაუყოვნებლივ ან არაუგვიანეს 10 დღისა მიაწოდოს
მოთხოვნილი დოკუმენტები და მასალები. იმ შემთხვევაში, თუ გაჩნდება ეჭვი, რომ ადგილი
აქვს დანაშაულს, სახალხო დამცველს უფლება აქვს, სამართალდამცავ ორგანოებს სისხლის
სამართლის საქმის აღძვრა მოსთხოვოს. სხვა შემთხვევაში, ის უფლებამოსილია, შესაბამის
სამართალდამცავ ორგანოებს კანონდამრღვევების მიმართ დისციპლინარული ზომების გატარება
მოსთხოვოს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, სახალხო დამცველს შეუძლია, პარლამენტს
ადამიანის უფლებათა სავარაუდო დარღვევის გამოსაძიებლად დროებითი საგამომძიებლო
კომისიის შექმნის რეკომენდაციით მიმართოს.634
სახალხო დამცველის აპარატში საჩივრების/განცხადებების წარდგენა საკმაოდ მარტივად ხდება
და შესაძლებელია როგორც პირისპირ შეხვედრის, ისე ონლაინ სისტემის მეშვეობით. სახალხო
დამცველის ვებ-გვერდზე განთავსებულია მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი გზამკვლევი
საჩივრების/განცხადებების ავტორთა უფლებების შესახებ და სახალხო დამცველისთვის
მიმართვის დეტალური ინსტრუქცია.635

632
633
634
635
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კანონი სახალხო დამცველის შესახებ, თავები 3, 3.¹
იქვე, მუხლები 3, 3(3), 12, 13, 15 17.
კანონი სახალხო დამცველის შესახებ, მუხლები 18, 21.
საქართველოს სახალხო დამცველი, გზამკვლევი, http://ombudsman.ge/geo/gzamkvlevi

სახალხო დამცველის აპარატში წარდგენილი საჩივრების რაოდენობა 2012-2018 წლებში
თითქმის გაორმაგდა (4,291-დან 8,480-მდე გაიზარდა).636 მრავალ გახმაურებულ საქმეზე
სახალხო დამცველმა საკითხის შესწავლა საკუთარი ინიციატივითაც ჩაატარა. ასეთ საქმეებს
შორის იყო:
•

2017 წლის დეკემბერში ჩატარებული ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის დროს ძალის
შესაძლო გადამეტება, რასაც შედეგად ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის სიცოცხლის ხელყოფა
მოჰყვა;637

•

პროკურატურის მიერ 2017 წელს თბილისში მომხდარი ორი მოზარდის მკვლელობის
სავარაუდოდ არასათანადო გამოძიება;638

•

2019 წლის ივნისში თბილისში, პარლამენტის შენობის წინ, პოლიციის სპეცდანიშნულების
რაზმის მიერ აქციის დაშლისას გადამეტებული ძალის სავარაუდო გამოყენება.639

მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო დაწესებულებებისა და თანამდებობის პირთა უმეტესობა იცავს
კანონის იმ დებულებებს, რომლებიც მათ სახალხო დამცველის საქმიანობის ხელშეწყობას
ავალდებულებს, არის ყურადსაღები გამონაკლისებიც. სახალხო დამცველის ანგარიშში
აღნიშნულია, რომ, ზოგ შემთხვევაში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და იუსტიციის
სამინისტრო ომბუდსმენთან სათანადოდ არ თანამშრომლობდნენ, ასევე ხაზგასმულია
შემთხვევები, როცა საჯარო დაწესებულებები სახალხო დამცველის აპარატს მოთხოვნილ
ინფორმაციას არ აწვდიდნენ.640
საზოგადოება სახალხო დამცველს, ზოგადად, დადებითად აღიქვამს. 2017 წელს ჩატარებული
გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, რესპოდენტთა 67%-მა განაცხადა, რომ სახალხო დამცველს
სრულად, ძირითადად ან ნაწილობრივ ენდობოდნენ.641

როლი: სანიმუშო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად აქტიურად და ეფექტიანად მოქმედებს სახალხო დამცველი მთავრობასა და
საზოგადოებაში ეთიკური ქცევის ნორმების დამკვიდრების მხრივ?
სახალხო დამცველს მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებები აქვს, რათა სანიმუშო პრაქტიკის
დამკვიდრებას შეუწყოს ხელი. მან ბოლო წლებში არაერთი რეკომენდაცია გასცა, თუმცა
შესაბამისი დაწესებულებები ამ რეკომენდაციებს ხშირად არ ასრულებენ.
კანონის თანახმად, სახალხო დამცველის იურისდიქცია საქართველოს ტერიტორიაზე
მოქმედ (როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი) ხელისუფლების ყველა ორგანოზე,
საჯარო დაწესებულებაზე და თანამდებობის პირზე ვრცელდება.642 მას გააჩნია მთელი რიგი
უფლებამოსილებები და ვალდებულებები, რომლებიც სანიმუშო პრაქტიკის დამკვიდრებისთვის
636
სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში 2018, გვ. 13, https://bit.ly/2R8hfja
637
საქართველოს სახალხო დამცველი, “სახალხო დამცველი თემირლან მაჩალიკაშვილის
გარდაცვალების ფაქტს ეხმიანება,” 10 იანვარი, 2018, https://bit.ly/309ukx1
638
საქართველოს სახალხო დამცველი, “ სახალხო დამცველი ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის
საქმეს ეხმიანება,” 31 მაისი, 2018, https://bit.ly/2Rh7vDB
639
საქართველოს სახალხო დამცველი, “საქართველოს სახალხო დამცველი რუსთაველის გამზირზე 2019
წლის 20-21 ივნისს განვითარებულ მოვლენებს ეხმიანება,” 21 ივნისი, 2019, https://bit.ly/2Tavc2P
640
სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში 2017, გვ. 17-24.
641
CRRC - საქართველო, “კავკასიის ბარომეტრი 2017 საქართველო,” სექტემბერი-ოქტომბერი, 2017,
https://caucasusbarometer.org/ge/cb2017ge/TRUOMB/
642
კანონი სახალხო დამცველის შესახებ, მუხლები 3, 23.
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ხელის შეწყობას გულისხმობს. მაგალითად, სახალხო დამცველს შეუძლია, პარლამენტს
რეკომენდაციები და წინადადებები წარუდგინოს, რომლებიც ადამიანის უფლებების სფეროში
არსებული კანონმდებლობის გაუმჯობესებას ემსახურება. სახალხო დამცველი უფლებამოსილია,
სახელმწიფო ორგანოებს წარუდგინოს წინადადებები იმ პირთა წინააღმდეგ დისციპლინარული ან
ადმინისტრაციული ზომების გატარების შესახებ, რომელთა მოქმედებამაც ადამიანის უფლებების
და თავისუფლებების დარღვევა გამოიწვია.643 სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები და
თანამდებობის პირები, რომლებიც სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს ან წინადადებებს
იღებენ, ვალდებულნი არიან, ისინი განიხილონ და 20 დღის განმავლობაში განხილვის შედეგები
სახალხო დამცველს წერილობით აცნობონ.644 სახალხო დამცველის მოვალეობები ასევე მოიცავს
საგანმანათლებლო საქმიანობას ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა სფეროში.645
პრაქტიკაში, სახალხო დამცველის მიერ სანიმუშო პრაქტიკის დამკვიდრების ხელშეწყობა
ძირითადად რეკომენდაციებით შემოიფარგლება. სახალხო დამცველის ბოლო საპარლამენტო
ანგარიშის მიხედვით, გარკვეული დადებითი მაგალითების და იმ გარემოების მიუხედავად,
რომ სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიშში წარმოდგენილი 344
რეკომენდაციიდან 235 საკანონმდებლო ორგანოს რეზოლუციაში აისახა, არსებითი ხასიათის
რეკომენდაციების შესრულების საერთო მდგომარეობა „დამაკმაყოფილებელი არ არის“ და
ისინი ხშირად წლების მანძილზე შეუსრულებელი რჩება.646
პარლამენტისთვის რეკომენდაციების წარდგენასთან ერთად, 2018 წლის განმავლობაში სახალხო
დამცველმა სასამართლოებში 11-ჯერ წარადგინა სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae)
მოსაზრება, ასევე გამოაქვეყნა 11 სპეციალური ანგარიში და საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოში წარადგინა 2 კონსტიტუციური სარჩელი.647 2012-2017 წლებში, სახალხო
დამცველის აპარატში მომზადდა 74 სპეციალური ანგარიში. 2015-2017 წლებში, აპარატმა ასევე
ჩაატარა 56 ტრენინგი თანასწორობის საკითხებზე, რომლებშიც 1,174 პირი მონაწილეობდა.648

643
იქვე, მუხლი 21.
644
იქვე, მუხლი 24.
645
იქვე, მუხლი 3.
646
სახალხო დამცველის აპარატი, „საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მდგომარეობის შესახებ“, 2018, თბილისი, გვ. 21,
https://bit.ly/35IDl12
647
იქვე, გვ. 13.
648
საქართველოს სახალხო დამცველი, “საქართველოს სახალხო დამცველის საქმიანობის ანგარიში
2012 – 2017 წწ.” http://ombudsman.ge/res/docs/2019041316073396284.pdf
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სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გამჭვირვალე ინსტიტუტია, რომელიც აქტიურად მუშაობს
საჯარო რესურსების განკარგვის შემოწმების კუთხით. ამავე დროს, საჯარო უწყებები ხშირად
არ ასრულებენ სამსახურის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს. ასევე, ნაკლებად ეფექტიანია
სამსახურის მიერ განხორციელებული პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების მონიტორინგი,
განსაკუთრებით არჩევნების დროს.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
საერთო ქულა: 73.5
განზომილება

ინდიკატორი

შესაძლებლობები:
66,6

რესურსები
დამოუკიდებლობა

მმართველობა:
95.8

როლი: 58.3

კანონი

პრაქტიკა
50

100

50

75

100

ანგარიშვალდებულება

100

100

კეთილსინდისიერება

100

100

გამჭვირვალობა

ეფექტიანი ფინანსური აუდიტები

75

დარღვევების აღმოჩენა და
სანქციების დაწესება

50

ფინანსური მართვის გაუმჯობესება

50

კანონის და პრაქტიკის საშუალო ქულა

78.5

71.8

სტრუქტურა და ორგანიზაცია
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახური
საჯარო
მმართველობის
ეფექტიანობისა
და
ანგარიშვალდებულების ხელშესაწყობად საბიუჯეტო სახსრებისა და სხვა საჯარო რესურსების
გამოყენებასა და ხარჯვას ზედამხედველობს. იგი უფლებამოსილია აგრეთვე შეამოწმოს
საფინანსო-სამეურნეო კონტროლის სხვა სახელმწიფო ორგანოთა საქმიანობა, წარუდგინოს
პარლამენტს საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფის წინადადებები.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ხელმძღვანელობს გენერალური აუდიტორი, რომელსაც
პარლამენტის თავმჯდომარის წარდგინებით, ხუთი წლის ვადით, სრული შემადგენლობის
უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი. ასევე სრული შემადგენლობის უმრავლესობაა საჭირო
მისი იმპიჩმენტისთვის.649
649

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მიღებული 2018 წლის 6 დეკემბერს, მუხლი 180.
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სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია. იგი ანგარიშვალდებულია
პარლამენტის წინაშე და ასევე უზრუნველყოფს საჯარო სახსრების მართვის კონტროლს
პარლამენტის მიერ.650

რესურსები (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად აქვს აუდიტორულ დაწესებულებას პრაქტიკაში მისი მიზნების მისაღწევად აუცილებელი
რესურსები?
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მეტწილად აღჭურვილია მისი მიზნების მისაღწევად საჭირო
რესურსებით. წლიდან წლამდე გარკვეული რაოდენობით იზრდება მისი ბიუჯეტი. მთავარი
პრობლემა ადამიანურ რესურსებს უკავშირდება, რომელიც თავის მხრივ პრობლემას ქმნის
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების მონიტორინგის მიმართულებითაც.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტი, ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლით
გათვალისწინებული მოცულობის ფარგლებში, არ შეიძლება იყოს წინა წლის შესაბამის
მოცულობაზე ნაკლები.651 აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის წინა წელთან შედარებით შემცირება
შესაძლებელია მხოლოდ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანხმობით.652
გენერალური აუდიტორი პარლამენტს წარუდგენს მომავალი წლის საბიუჯეტო განაცხადს, რომლის
საქართველოს მთავრობისთვის წარდგენას უზრუნველყოფს საქართველოს პარლამენტი.653
ბიუჯეტის ფორმირების წესი განისაზღვრება პარლამენტის რეგლამენტით.654
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ კანონში გათვალისწინებულია გარკვეული სოციალური
გარანტიები აუდიტის სამსახურის თანამშრომლებისთვის, რომლებიც ეხება ჯანმრთელობის
დაზღვევას, საქმიანობის შესრულების დროს მიღებული ზიანის ანაზღაურებას, გენერალური
აუდიტორისა და მისი მოადგილეების გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახისთვის გასაცემ თანხას
და სხვა საკითხებს.655
პრაქტიკაში სრულდება კანონის მოთხოვნა, რომლის მიხედვითაც აუდიტის სამსახურის თანხმობის
გარეშე არ შეიძლება შემცირდეს მისი ბიუჯეტი.656 2015 წლიდან 2019 წლამდე სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტი დაახლოებით 2.8 მილიონი ლარით გაიზარდა და 15.8 მილიონი
ლარი შეადგინა.657
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მეტწილად გააჩნია მისი ფუნქციების შესასრულებლად
საჭირო რესურსები.658 თუმცა, არსებობს გარკვეული პრობლემები კვალიფიციური კადრების
650
საქართველოს კონსტიტუცია.
651
საქართველოს ორგანული კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, მიღებული 2008 წლის
26 დეკემბერს, მუხლი 34.
652
იქვე
653
იქვე
654
იქვე
655
იქვე
656
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, “სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტი,” http://bit.ly/2kVnhrr
657
იქვე
658
ავტორის ინტერვიუ გიორგი კაპანაძესთან - სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის
დეპარტამენტის უფროსი.
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შენარჩუნებასთან
დაკავშირებით.
სამსახურის
წარმომადგენლის
თქმით,
სამსახურს,
გამომდინარე შეზღუდული სახელფასო რესურსიდან, უჭირს კვალიფიციური კადრების მოზიდვა
და შენარჩუნება.659
აუდიტის სამსახურის თანამშრომლებს აქვთ შესაძლებლობა პერიოდულად გაიარონ გადამზადება
მათი სპეციალობისთვის საჭირო სხვადასხვა მიმართულებით.660661
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ერთ-ერთი ფუნქციაა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების
ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგი. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ,
„ეუთოს” სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიშში ნათქვამია, რომ აუდიტის სამსახურს
არ გააჩნია საკმარისი ადამიანური რესურსები აღნიშნული ფუნქციის შესასრულებლად. ამის
გამო, იგი შემოიფარგლება ისეთი განცხადებების გადამოწმებით, რომლებიც გაშუქდა მედიაში
და/ან პრობლემად წამოჭრეს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა ან პოლიტიკურმა
პარტიებმა.662

დამოუკიდებლობა (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად დამოუკიდებელია აუდიტორული დაწესებულება კანონით?
კანონის დონეზე აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილია. შესაბამისი
ჩანაწერები არსებობს კონსტიტუციასა და ორგანულ კანონში.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს დამოუკიდებლობა კონსტიტუციით აქვს გარანტირებული.663
იგი დამოუკიდებელია, უწყებრივად, ფინანსურად, ფუნქციონალურად და ორგანიზაციულადაც.664
აუდიტის სამსახური ემორჩილება მხოლოდ კანონს. დაუშვებელია მის საქმიანობაში ჩარევა
ან/და მისი საქმიანობის კონტროლი, ამ საქმიანობასთან დაკავშირებით ანგარიშის მოთხოვნა
თუ ეს პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული კანონით. აკრძალულია სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურზე ყოველგვარი პოლიტიკური ზეწოლა, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა ქმედება, რომელმაც
შეიძლება ხელყოს მისი დამოუკიდებლობა.665
კანონის მიხედვით, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გენერალური აუდიტორის უფლებამოსილების
განხორციელების დამოუკიდებლობა. არავის არ აქვს უფლება, ჩაერიოს ან ზეგავლენა
მოახდინოს მის გადაწყვეტილებაზე.666 შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები დადგენილი წესით
უზრუნველყოფენ გენერალური აუდიტორის პირად უსაფრთხოებას.667
გენერალური აუდიტორის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა, დაკავება ან დაპატიმრება,
მისი ბინის, მანქანის, სამუშაო ადგილის ან პირადი ჩხრეკა შეიძლება მხოლოდ საქართველოს
პარლამენტის თანხმობით. გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების შემთხვევა, რაც დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს საქართველოს პარლამენტს. თუ საქართველოს პარლამენტი მომდევნო 48 საათის
659
იქვე
660
ავტორის ინტერვიუ ლაშა თორდიასთან - გენერალური აუდიტორი (2012-2017)
661
ინტერვიუ გიორგი კაპანაძესთან.
662
Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE), ODIHR Election Observation Mission
Final Report, 28 February 2019, https://bit.ly/2HEn70z
663
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 69.
664
საქართველოს ორგანული კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, მუხლი 3.
665
იქვე
666
იქვე, მუხლი 9.
667
იქვე
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განმავლობაში არ მისცემს თანხმობას, დაკავებული ან დაპატიმრებული გენერალური აუდიტორი
დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს.668
გენერალური აუდიტორის თანამდებობიდან გადაყენების უფლება მხოლოდ პარლამენტს აქვს.
ამ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა პარლამენტის წევრთა უმრავლესობის მხარდაჭერა.669

დამოუკიდებლობა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად თავისუფალია პრაქტიკაში აუდიტორული დაწესებულება მის საქმიანობაში გარე
ჩარევისაგან?
მიუხედავად იმისა, რომ კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს დამოუკიდებლობის მყარ
გარანტიებს ანიჭებს, ზოგჯერ ეს გარანტიები პრაქტიკაში ვერ რეალიზდება.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობა საფრთხის ქვეშ მოექცა ბოლო დროს
ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული, ლაშა თორდიას საქმის დროს. ლაშა თორდიამ, რომელიც
გენერალური აუდიტორის პოსტს იკავებდა, 2017 წლის 13 მაისს განაცხადა, რომ ყოფილმა
მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ და მისი დაცვის წევრებმა სცემეს.670 თორდიას
განმარტებით, ფარცხალაძის აგრესია გამოიწვია აუდიტის სამსახურის კვლევამ, რომელიც
მერიასა და ფარცხალაძის კომპანიის ურთიერთობებს ეხებოდა. თავად ფარცხალაძემ
ბრალდებები უარყო. შსს-მ გამოძიება იმავე დღეს 126-ე მუხლით დაიწყო, რაც ძალადობას
გულისხმობს. 22 მაისს კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოთარ ფაცხალაძესა და ლაშა თორდიას
შორის ფიზიკური დაპირისპირების ამსახველი ვიდეოკადრები გამოაქვეყნა. შემთხვევის
ამსახველი ვიდეოჩანაწერების არსებობის მიუხედავად, გამოძიებამ რეაგირება მხოლოდ
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდგომ მოახდინა და ფარცხალაძეს,
წინასწარი განცხადების გარეშე, ღამის საათებში გამართული სასამართლო პროცესის შედეგად
5000-ლარიანი გირაო შეეფარდა აღმკვეთ ღონისძიებად.671 ფარცხალაძისთვის წარდგენილი
ბრალი მხოლოდ ცემას მოიცავს. თორდიას ინტერესების დამცველები მოითხოვენ, რომ მუხლი
გადაკვალიფიცირდეს როგორც „სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენელზე თავდასხმა”.672
გენერალურ აუდიტორზე თავდასხმა და ძალოვანი სტრუქტურების არაჯეროვანი რეაგირება
ნეგატიური სიგნალი იყო აუდიტის სამსახურის თანამშრომლებისთვის, რადგან გამოჩნდა, რომ
გავლენიან პირებთან დაპირისპირებისას შესაძლოა ისინი დაუცველები აღმოჩნდენ.673
გარდა ამისა ეს შემთხვევა იყო დარტყმა აუდიტის სამსახურის ავტორიტეტსა და იმიჯზე. აუდიტის
სამსახურის წარმომადგენლის თქმით, ეს შემთხვევა მათ გარკვეულ დისკომფორტსა და
უხერხულობას უქმნიდათ საბიუჯეტო ორგანიზაციებთან ურთიერთობისას.674
ამ შემთხვევის მიღმა, საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი აუდიტის სამსახურის საქმიანობაში
უხეში ჩარევის შესახებ. აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლის თქმით, არ აქვთ განცდა, რომ მათ
ყოველდღიურ საქმიანობაში ვინმე ერევა.675 გარდა ამისა, ყოფილი გენერალური აუდიტორის
შეფასებით, ფარცხალაძესთან დაპირისპირების ინციდენტმა აჩვენა, რომ აუდიტის სამსახურს
668
იქვე
669
პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 180.
670
ნეტგაზეთი, “თორდია-ფარცხალაძის საქმე ამ დრომდე გამოუძიებელია,” 02 ოქტომბერი, 2018,
https://bit.ly/2HiaZ4L
671
Civil.ge, “ოთარ ფარცხალაძეს 5 000 ლარიანი გირაო შეეფარდა,” 06 ნოემბერი, 2018,
https://civil.ge/ka/archives/263974
672
იქვე
673
ინტერვიუ ლაშა თორდიასთან
674
ინტერვიუ გიორგი კაპანაძესთან.
675
იქვე
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იმ დროისთვის შეეძლო გავლენიან პირებთან მიმართებითაც მოემზადებინა კრიტიკული
ანგარიშები. თუმცა, სახელმწიფომ აუდიტის სამსახური ვერ დაიცვა, რაც მომავალში მისი
დამოუკიდებლობისთვის ნეგატიური გზავნილია.676

გამჭვირვალობა (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა, რომ საზოგადოებას შესაბამისი ინფორმაციის
მიღება შეეძლოს აუდიტის სამსახურის საქმიანობისა და გადაწყვეტილებების შესახებ?
კანონმდებლობა შეიცავს რიგ ჩანაწერებს აუდიტის სამსახურის საქმიანობის გამჭვირვალობის
უზრუნველსაყოფად. თუმცა, არსებობს გარკვეული ორაზროვნებები იმასთან დაკავშირებით თუ
კონკრეტულად რა ვალდებულებები გააჩნია ამ მხრივ აუდიტის სამსახურს.
ორგანული კანონის მიხედვით, სამსახური ცალსახად არ არის ვალდებული, რომ გამოაქვეყნოს
აუდიტის ანგარიშები. კანონში ნათქვამია, რომ სამსახური „უფლებამოსილია” გამოაქვეყნოს მის
მიერ ჩატარებული აუდიტის ანგარიშები.677
თუმცა, აუდიტის სამსახურში მოქმედებს გენერალური აუდიტორის 2018 წლის 7 თებერვლის
ბრძანება,678 რომელიც საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებისა და საჯარო
ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის წესს ადგენს. ხსენებულ ბრძანებაში
გაწერილია თუ რა ტიპის ინფორმაციის გამოქვეყნება ევალება დაწესებულებას; რომელი
სტრუქტურული ერთეულია პასუხისმგებელი ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე. ასევე მითითებულია
სხვადასხვა სახის ინფორმაციის განახლების ვადები. იქვე ნათქვამია, რომ საჯარო ინფორმაცია
ვებგვერდზე იმგვარად უნდა განთავსდეს, რომ შესაძლებელი იყოს ინფორმაციის ჩამოტვირთვა,
კოპირება და ბეჭდვა მისი შეცვლის, დაზიანების და დაკარგვის გარეშე.
აუდიტის სამსახურში განსაზღვრულია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა
და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირები.679 მათი საკონტაქტო
ინფორმაცია კი მითითებულია ვებგვერდზე. გარდა ამისა, აუდიტის სამსახურზე ვრცელდება
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრული ინფორმაციის საჯაროობის
პრინციპები.680

გამჭვირვალობა (პრაქტიკა)
ქულა: 100
რამდენად
უზრუნველყოფილია
აუდიტორული
გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობა პრაქტიკაში?

დაწესებულების

საქმიანობისა

და

მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობაში არის გარკვეული ორაზროვნება დაწესებულების
676
ინტერვიუ ლაშა თორდიასთან.
677
ორგანული კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, მუხლი 25.
678
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის ბრძანება №01463/21, საჯარო
ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ, 07 თებერვალი, 2018 https://bit.ly/2VmXPau
679
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური დირექტორის ბრძანება, “საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო
მოსამსახურეების განსაზღვრის შესახებ,” 22 მარტი, 2019 https://bit.ly/2Jgfj6N
680
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.
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გამჭვირვალობის ვალდებულებებთან
გამჭვირვალე ინსტიტუტია.

დაკავშირებით,

აუდიტის

სამსახური

პრაქტიკაში

2018 წლის მაისში სახელმწიფო აუდიტის სამსახური „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტის” მიერ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის
დაჯილდოვდა.681 უნდა აღინიშნოს, რომ აუდიტის სამსახური, აღნიშნული ჯილდოს მფლობელი
მეოთხედ გახდა.
აუდიტის სამსახური აქვეყნებს ინფორმაციას მისი წლიური გეგმის შესახებ,682სადაც გაწერილია თუ
რა საქმიანობები აქვს დაგეგმილი დაწესებულებას მომდევნო წლის განმავლობაში. ვებგვერდზე
ასევე ხელმისაწვდომია აუდიტის სამსახურის მიერ პარლამენტში წარდგენილი საქმიანობის
წლიური ანგარიშები, სადაც ჩანს თუ რა ძირითად აქტივობებს ასრულებდა გასული წლის
განმავლობაში აუდიტის სამსახური.683
აუდიტის სამსახური საკუთარ ვებგვერდზე აქტიურად აქვეყნებს ინფორმაციას მის საქმიანობასთან
დაკავშირებით. საიტზე ხელმისაწვდომია ინფორმაცია დაწესებულების მიერ განხორციელებული
ეფექტიანობის, შესაბამისობის, ფინანსური აუდიტების შესახებ.684 ინფორმაცია დახარისხებულია
აუდიტის ტიპების მიხედვით.
აუდიტის სამსახური ასევე აქვეყნებს პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის შედეგად
გამოვლენილი სამართალდარღვევებისა და დაკისრებული პასუხისმგებლობის ზომების შესახებ
ინფორმაციის სტატისტიკას.685
ინსტიტუტი აქვეყნებს ინფორმაციას სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ,
სადაც კვარტლების მიხედვით წარმოდგენილია თუ როგორ ასრულებდა ბიუჯეტით განსაზღვრულ
ვალდებულებებს.686

ანგარიშვალდებულება (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა, რომ აუდიტის სამსახური ანგარიშვალდებული იყოს
მის ქმედებებზე?
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ანგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე. საკუთარი
საქმიანობის ანგარიშის გარდა, აუდიტის სამსახურს ევალება პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება
მთავრობის ანგარიშთან დაკავშირებით.
აუდიტის სამსახური მთავრობის ანგარიშთან დაკავშირებით, პარლამენტში მოხსენებას წელიწადში
ორჯერ წარადგენს, ბიუჯეტის შესრულების წინასწარი ანგარიშისა და სრული ანგარიშის წარდგენის
დროს. ხოლო საკუთარი საქმიანობის ანგარიშს, - წელიწადში ერთხელ.687 გარდა ამისა,
აუდიტის სამსახური 2 წელიწადში ერთხელ პარლამენტს წარუდგენს ანგარიშს თვითმმართველი
681
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, „სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისთვის დაჯილდოვდა”, 05 მარტი, 2019, https://bit.ly/2Q2Lnvn
682
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, “აუდიტორული საქმიანობის დაგეგმვის პროცესი,”
https://sao.ge/audit/audit-planning-process
683
იქვე
684
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, “სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისთვის დაჯილდოვდა,” 05 მარტი, 2019, https://sao.ge/news/1069
685
იქვე
686
იქვე
687
ორგანული კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, მუხლი 31.
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ერთეულების ბიუჯეტების ხარჯვასა და შესრულებასთან დაკავშირებით ჩატარებული აუდიტების
შესახებ.688
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსურ აუდიტს, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით,
ყოველწლიურად ახორციელებს საქართველოს პარლამენტის მიერ შერჩეული აუდიტორული
ფირმა (გარე აუდიტორი).689
გენერალური აუდიტორი უფლებამოსილია, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულია,
დაესწროს საქართველოს პარლამენტის, პარლამენტის კომიტეტის, საპარლამენტო ფრაქციის
ან/და პარლამენტის საგამოძიებო ან სხვა დროებითი კომისიის სხდომას. ამასთანავე, მას
მოთხოვნისთანავე უნდა მოუსმინოს საქართველოს პარლამენტმა, პარლამენტის კომიტეტმა,
საპარლამენტო ფრაქციამ ან/და პარლამენტის საგამოძიებო ან სხვა დროებითმა კომისიამ. 690
იგივე ვრცელდება გენერალური აუდიტორის მოადგილეებზეც.

ანგარიშვალდებულება (პრაქტიკა)
ქულა: 100
რამდენად ანგარიშვალდებულია აუდიტის სამსახური მის ქმედებებზე პრაქტიკაში?
საერთო ჯამში, აუდიტის სამსახური ანგარიშვალდებულია მის ქმედებებზე პრაქტიკაში. აუდიტორული
დაწესებულება ასრულებს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულების დადგენილ მოთხოვნებს
და მისი ფინანსური ანგარიშგება დადებითად ფასდება გარე აუდიტორული კომპანიების მიერ.
აუდიტის სამსახური, კანონის შესაბამისად, ყოველწლიურად წარუდგენს პარლამენტს მისი
საქმიანობის ანგარიშებს, რომლებიც პარალელურად აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზეც
ქვეყნდება. ანგარიშები შინაარსობრივია, მოიცავს ინფორმაციას აუდიტორული საქმიანობის
მნიშვნელოვან შედეგებზე, დაწესებულების მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულებაზე,
ასევე ინფორმაციას სამართალდამცავ უწყებებთან კომუნიკაციაზე.691
გარდა ამისა, პოზიტიურად უნდა შეფასდეს აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მომდევნო
4 წლის სტრატეგია, სადაც წარმოდგენილია ის ძირითადი ხედვები და მიმართულებები,
რომლებზეც მუშაობას აპირებს აუდიტი 2018-2022 წლის განმავლობაში.692
აუდიტის სამსახურში ყოველწლიურად ტარდება კანონით გათვალისწინებული გარე აუდიტები
და აუდიტის ფინანსური ანგარიშგება პოზიტიურად ფასდება. მაგალითად, 2018 წელს აუდიტის
სამსახურში გარე აუდიტი ჩაატარა კომპანია „დელოიტმა”, რომლის დასკვნითაც, აუდიტის
სამსახურის მიერ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია ყველა არსებითი
ასპექტის გათვალისწინებით. იგი შეესაბამება ფინანსთა სამინისტროს მიერ 2014 წლის 31
დეკემბერს დამტკიცებული #429 „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვისა და
ფინანსური ანგარიშგების ინსტრუქციას“693

688
იქვე
689
იქვე, მუხლი 34.
690
იქვე, მუხლი 10.
691
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, https://sao.ge
692
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, “სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განვითარების სტრატეგია 20182022,” https://bit.ly/2Vq4JvI
693
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, “სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის
ანგარიში,” 2019 წელი, გვ.79, http://bit.ly/2kvZnTe

129

კეთილსინდისიერება (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად არსებობს მექანიზმები, რომლებიც აუდიტორული დაწესებულების კეთილსინდისიერებას
უზრუნველყოფს?
აუდიტის სამსახურის კეთილსინდისიერების უზრუნველსაყოფად არსებობს ძლიერი მექანიზმები,
რომლებიც ძირითადად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორთა ეთიკის კოდექსშია
წარმოდგენილი.694
ხსენებული დოკუმენტი მოიცავს ნორმებს ისეთი პრინციპების შესახებ როგორიცაა: აუდიტის
სამსახურის თანამშრომელთა პატიოსნება, დამოუკიდებლობა და ობიექტურობა, პოლიტიკური
ნეიტრალიტეტი, ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობა, პროფესიული საიდუმლოების დაცვა
და სხვა.695
აუდიტორს მოეთხოვება იყოს სამართლიანობის იდეების ერთგული, კეთილსინდისიერად და
პირნათლად ასრულებდეს სამსახურებრივ მოვალეობებს. აუდიტორს პატიოსნება მოეთხოვება
როგორც პროფესიული, ისე პიროვნული თვალსაზრისითაც. მან თავიდან უნდა აიცილოს
ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ზიანს მიაყენებს პირადად მის ან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის
რეპუტაციას.696
აუდიტორს მოეთხოვება დამოუკიდებლად და ობიექტურად იმოქმედოს საკუთარი საქმიანობისას.
იგი არ უნდა მოექცეს საზოგადოებრივი აზრისა ან სხვა ისეთი ფაქტორების გავლენის ქვეშ,
რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუშალონ საქმიანობის ჯეროვან განხორციელებაში.697
აუდიტორს ევალება დაიცვას პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. მას ეკრძალება იყოს პოლიტიკური
პარტიის წევრი ან რაიმე სხვა გზით მონაწილეობდეს პოლიტიკურ საქმიანობაში. აუდიტორმა თავი
უნდა შეიკავოს ნებისმიერი ქმედებისაგან, რამაც შეიძლება ეჭვი წარმოშვას მის ობიექტურობასა
და დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით ან ზიანი მიაყენოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის,
როგორც პოლიტიკურად ნეიტრალური ორგანოს რეპუტაციას. 698
აუდიტორი ვალდებულია დაიცვას „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და
კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები, ასევე „საჯარო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს კანონით დადგენილი ქცევის ზოგადი წესები ინტერესთა შეუთავსებლობის
შემთხვევაში ან/და კორუფციული სამართალდარღვევის თავიდან აცილების მიზნით.699 აუდიტორმა
უშუალო ხელმძღვანელს უნდა შეატყობინოს ნებისმიერ არსებულ თუ შესაძლო ინტერესთა
შეუთავსებლობაზე, აუდიტორმა თავი უნდა აარიდოს ისეთ ურთიერთობებს, რომლებიც ქმნის
კორუფციის რისკს.700
აუდიტორი ვალდებულია დაიცვას პროფესიული საიდუმლოება და არ გაახმაუროს ინფორმაცია,
რომელიც მისთვის ხელმისაწვდომი გახდა პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას, გარდა
კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. მას ეკრძალება პირადი მიზნებისთვის გამოიყენოს
სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესრულებისას მოპოვებული ინფორმაცია.701
694
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის ბრძანება №65/37, 04 აპრილი, 2013,
https://bit.ly/2JcHROw
695
იქვე, მუხლი 3.
696
იქვე, მუხლი 4.
697
იქვე, მუხლი 5.
698
იქვე, მუხლი 6.
699
იქვე, მუხლი 7.
700
იქვე
701
იქვე, მუხლი 8.
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კეთილსინდისიერება (პრაქტიკა)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფილია აუდიტორული დაწესებულების კეთილსინდისიერება პრაქტიკაში?
აუდიტის სამსახური, არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, კეთილსინდისიერად ასრულებს
საკუთარ საქმიანობას.
სამსახურის წარმომადგენელის თქმით, პრაქტიკაში გამოიყენება აუდიტის სამსახურში არსებული
ეთიკის კოდექსი. მათ შორის არსებობს შემთხვევები, როდესაც, საჯარო მოხელისთვის
შეუფერებელი ქცევის გამო, გამოყენებულია ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული მაქსიმალური
ზომა სამსახურიდან გათავისუფლება. თუმცა, მას არ დაუკონკრეტებია, თუ რა სახის დარღვევაზე
იყო საუბარი.702
გარდა ამისა, უნდა აღინიშოს, რომ ბოლო წლებში არ ყოფილა საზოგადოებისთვის ცნობილი
რაიმე შემთხვევა, რომელიც აუდიტის სამსახურში კეთილსინდისიერების მხრივ პრობლემების
არსებობაზე მიუთითებდა.

როლი: ეფექტიანი ფინანსური აუდიტის ჩატარება (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 75
რამდენად ეფექტიანად ატარებს აუდიტორული დაწესებულება სახელმწიფო სახსრების ხარჯვის
აუდიტს?
საჯარო ფინანსური რესურსების ეფექტიანი მართვის მონიტორინგი და ხელშეწყობა აუდიტის
სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. დაწესებულება სამი სახის აუდიტს ატარებს: ფინანსური
აუდიტი, ეფექტიანობის აუდიტი და შესაბამოსობის აუდიტი.703
ფინანსური აუდიტი მოიცავს ისეთ პროცედურებს როგორიცაა აუდიტის ობიექტის ანგარიშისა
და ანგარიშგების შემოწმება, საქმიანობისა და ფინანსური სისტემის კანონმდებლობასთან
შესაბამისობის შემოწმებას, შიდა კონტროლისა და შიდა აუდიტის ფუნქციის შემოწმებას და
სხვა.704
ამოცანის შესასრულებლად აუდიტის სამსახური რეგულარულად ატარებს სხვადასხვა სახელმწიფო
უწყების ფინანსურ აუდიტს და ამზადებს დასკვნებს საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური
საქმიანობის კანონთან შესაბამისობაზე.
სამსახურის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია ინფორმაცია, წლების მიხედვით, აუდიტის სამსახურის
მიერ გაკეთებულ ანგარიშებზე სხვადასხვა სამთავრობო უწყებების შესახებ. ანგარიშები მოიცავს
პრაქტიკულად ყველა სამინისტროს, ასევე მათ დაქვემდებარებულ უწყებებს. 705

702
703
704
705

ინტერვიუ გიორგი კაპანაძესთან.
საქართველოს ორგანული კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ.
იქვე
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, აუდიტის ანგარიშები, https://sao.ge/audit/audit-reports
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როლი: დარღვევების აღმოჩენა და სანქციების დაწესება
ქულა: 50
აფიქსირებს და იძიებს თუ არა აუდიტორული დაწესებულება საჯარო თანამდებობის პირების
მიერ ჩადენილ კანონდარღვევებს?
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური სხვადასხვა ინსტუმენტითაა აღჭურვილი დარღვევების
აღმოჩენის მხრივ. რაც შეეხება სანქციების დაწესებას, მსგავსი უფლებამოსილება ინსტიტუტს
მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებული დარღვევების შემთხვევაში
აქვს.
სამსახური ახორციელებს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების ფინანსური საქმიანობის
მონიტორინგს. იგი უფლებამოსილია ჩაატაროს აუდიტი, ყადაღა დაადოს ფიზიკური პირების,
იურიდიული პირების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების ქონებას (მათ შორის,
საბანკო ანგარიშებს), შეადგინოს სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი და მიიღოს შესაბამისი
დადგენილება.706 2018 წელს აუდიტის სამსახურმა სამართალდამცავ ორგანოებში აუდიტის 33
ანგარიში გადააგზავნა.707
საარჩევნო სუბიექტი ვალდებულია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს წარუდგინოს ინფორმაცია
საბანკო ანგარიშის შესახებ, რომლიდანაც მოხდება საარჩევნო კამპანიისათვის აუცილებელი
ხარჯების დაფინანსება.708
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისათვის აუცილებელი ინფორმაციის ან/და დოკუმენტაციის
მიწოდებისათვის თავის არიდება, მცდარი ინფორმაციის წარდგენა, მის საქმიანობაში ჩარევა
ან მისი საქმიანობისათვის სხვაგვარად ხელის შეშლა − გამოიწვევს პასუხისმგებელი პირის
დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.709
აუდიტის სამსახურის უფლებამოსილებას ეკუთვნის არაგეგმიური ფინანსური ან/და შესაბამისობის
აუდიტის ჩატარება აუდიტის ობიექტებში, პარლამენტისა და პარლამენტის დროებით საგამოძიებო
კომისიის მიმართვის საფუძველზე.710
კანონით მინიჭებულ ბერკეტებს აუდიტის სამსახური არც თუ ისე აქტიურად იყენებს. შექმნილია
სპეციალური ვებგვერდი, სადაც წარმოდგენილია პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის
დეპარტამენტის საქმიანობა. იქვე არსებობს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეების
რეესტრი. თუმცა, წარმოდგენილი ინფორმაციიდან ჩანს, რომ აუდიტის სამსახურის მიერ
დაწესებული სანქციები მწირია.711
აუდიტის სამსახური ამ თვალსაზრისით, ძირითადად, არაეფექტიანი იყო 2018 წლის საპრეზიდენტო
არჩევნების როგორც პირველი, ისე მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდში. დაწესებულება
პასიური იყო პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების რეგულაციების სავარაუდო დარღვევებზე
რეაგირებისას. შემთხვევების გადამოწმების პროცესი დიდხანს იწელებოდა და საბოლოოდ,
706
ორგანული კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, მუხლი 6.
707
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, “სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის
ანგარიში,” 2019, გვ.77, http://bit.ly/2kvZnTe
708
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის ბრძანება №2915/21.
709
ორგანული კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, მუხლი 26.
710
იქვე, მუხლი 18.
711
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, “სამსახურის მიერ წარმოებული ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმეების რეესტრი,” https://monitoring.sao.ge/registry-of-offenders
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შედეგიც არ ჩანდა. მხოლოდ 26 ნოემბერს გამოაქვეყნა აუდიტის სამსახურმა მცირე ანგარიში,
რომელშიც მოცემული იყო ინფორმაცია რამდენიმე დარღვევაზე რეაგირების შესახებ, რამაც ამ
უწყების მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებითაც გააჩინა კითხვები.712

როლი: ფინანსური მართვის გაუმჯობესება (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად ეფექტურად უწყობს ხელს აუდიტის სამსახური მთავრობის ფინანსური მართვის
გაუმჯობესებას?
ფინანსური მართვის გაუმჯობესება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი
გაცხადებული მიზანია.713 ამის უზრუნველსაყოფად აუდიტის სამსახურს შესაბამისი საკანონმდებლო
გარანტიები აქვს. აუდიტის სამსახური გარკვეულწილად პრაქტიკაშიც ახორციელებს ამ ფუნქციას.
დარღვევა-ნაკლოვანებების იდენტიფიცირებასთან ერთად, აუდიტის სამსახური უფლებამოსილია,
სისტემური ხარვეზების პრევენციის მიზნით, მის მიერ ჩატარებული აუდიტის შედეგად, გასცეს
შესაბამისი რეკომენდაციები. აუდიტის ანგარიში და რეკომენდაცია წარედგინება აუდიტის ობიექტს
ან ობიექტის ზემდგომ ორგანოს, რომლის წინაშეც ანგარიშვალდებულია აუდიტის ობიექტი.714
რეკომენდაციები შესაძლებელია შეეხებოდეს ისეთ საკითხებს როგორიცაა: ა) საბიუჯეტო
სახსრების ეკონომიური ათვისება, ბ) სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და მართვის მოწესრიგება,
გ) საჯარო სექტორის უწყებებში შიდა კონტროლის სისტემის გაუმჯობესება, დ) ანტიკორუფციული
პოლიტიკის დანერგვის ხელშეწყობა, ე) არამიზნობრივი ხარჯვის პრევენცია და სხვა.715
რეკომენდაციის შესაბამისად გატარებული ღონისძიებების შესახებ სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურს უნდა ეცნობოს 1 თვეში, თუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ სხვა ვადა არ
არის დადგენილი.716
აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელი არცთუ ისე მაღალია. აუდიტის
წლიური ანგარიშის მიხედვით, 2015-2017 წლებში გაცემული რეკომენდაციების შესრულების
მაჩვენებელი 43%-დან 60%-მდე გაიზარდა. თუმცა, სამსახურის მიზანია რეკომენდაციების
შესრულების უფრო მაღალი მაჩვენებლის მიღწევა. აქედან გამომდინარე, აუდიტის სამსახურმა
დაიწყო რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის კონცეფციის
შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს აუდიტის ობიექტებთან პროაქტიულ კომუნიკაციას,
პროცესების ავტომატიზაციასა და მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმის დანერგვას.717
აუდიტის სამსახური ასევე გასცემს რეკომენდაციებს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტთან
დაკავშირებით, რომელთა ნაწილსაც ფინანსთა სამინისტრო ითვალისწინებს და შეაქვს ცვლილება
ბიუჯეტის პროექტში.718

712
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო,” ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება 2018
წლის საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის,” 28 დეკემბერი, 2018, https://bit.ly/2Q1XGIt
713
ორგანული კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, მუხლი 4.
714
იქვე, მუხლი 34.
715
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, „რაში გამოიხატება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის (სას-ის)
როგორც მრჩევლის როლი,” https://sao.ge/faq#
716
ორგანული კანონი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ, მუხლი 4.
717
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, “სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის
ანგარიში,” 2019, გვ.35, http://bit.ly/2kvZnTe
718
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, “დასკვნა ,,საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესახებ’’ საქართველოს კანონის პროექტზე,” https://bit.ly/2VCqTQj
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პოლიტიკური პარტიები
ქართული კანონმდებლობა უზრუნველყოფს პოლიტიკური პარტიების დაფუძნებისა და
რეგისტრაციის სიმარტივეს, თუმცა პოლიტიკურ კონკურენციაზე უარყოფითად აისახება მართველ
პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის რესურსების მხრივ არსებული დიდი უთანასწორობა.
ხშირად ქმედითი რეაგირების გარეშე რჩება ოპოზიციური პარტიების წევრებისა და აქტივისტების
მიმართ ძალადობის შემთხვევები, ხოლო სამართალდამცავი უწყებები და სასამართლოები
ზოგიერთ შემთხვევაში შერჩევითად იყენებენ კანონს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების
მიმართ. პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება დიდწილად გამჭვირვალეა პრაქტიკაში,
თუმცა უზრუნველყოფილი არ არის მმართველი პარტიის ანგარიშვალდებულება - ხშირად
ქმედითი რეაგირების გარეშე რჩება დაფინანსების მარგულირებელი ნორმების დარღვევის
შესაძლო შემთხვევები. სუსტია პოლიტიკური პარტიების შიდა დემოკრატიული მმართველობის
პროცედურები და პარტიების კავშირი ფართო საზოგადოებასთან.
პოლიტიკური პარტიები
საერთო ქულა: 56,2
განზომილება

ინდიკატორი

შესაძლებლობები:
68,7

მმართველობა:
62,5

როლი: 37,5

კანონი

პრაქტიკა

რესურსები

100

25

დამოუკიდებლობა

100

50

გამჭვირვალობა

100

75

ანგარიშვალდებულება

75

50

კეთილსინდისიერება

50

25

ინტერესების აგრეგირება და
გამოხატვა

25

ანტიკორუფციული პოლიტიკისადმი
ერთგულება

50

კანონის და პრაქტიკის საშუალო ქულები

85

42,8

სტრუქტურა და ორგანიზაცია
საქართველოში 244 პოლიტიკური პარტიაა რეგისტრირებული,719 თუმცა რეალურად მოქმედი
პარტიების რაოდენობა ბევრად მცირეა. კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების720 რაოდენობა
კი 19-ია. საქართველოს პარლამენტში ამჟამად საკუთარი ფრაქცია ხუთ პოლიტიკურ პარტიას
ყავს.

719
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, მოძებნე პოლიტიკური გაერთიანება,
https://napr.gov.ge/p/477
720
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მიღებულია 2012 წლის 10 იანვარს, მუხლი 2.
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რესურსები (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა ხელსაყრელ გარემოს პოლიტიკური პარტიების
შექმნისა და ფუნქციონირებისთვის?
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა პოლიტიკური პარტიების შექმნისა და ფუნქციონირების
დამაბრკოლებელ დებულებებს არ შეიცავს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც პარტიას
კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ მიმართული გაცხადებული მიზნები აქვს.
საქართველოს მოქალაქეებს პოლიტიკური პარტიის შექმნისა და მის საქმიანობაში მონაწილეობის
მიღების კონსტიტუციური უფლება აქვთ.721 პარტიების შექმნის, საქმიანობის საფუძვლები და
ფუნქციონირების კონკრეტული წესები ჩამოყალიბებულია საქართველოს ორგანულ კანონში
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“.722 საქართველოს შეიარაღებული
ძალების, უსაფრთხოების სამსახურის, პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს პოლიტიკური პარტიის
წევრობის უფლება არ აქვთ.723
პოლიტიკური პარტიის შესაქმნელად საჭიროა მოქალაქეთა არანაკლებ 300 კაციანი ყრილობა,
რომელიც იღებს პარტიის წესდებას.724 პარტიის დამფუძნებელი ყრილობიდან ერთი კვირის
ვადაში პარტიამ რეგისტრაციისთვის განაცხადით უნდა მიმართოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ
სააგენტოს და გარკვეული დოკუმენტები, მათ შორის არანაკლებ 1,000 წევრის სია, წარუდგინოს.725
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს უფლება აქვს, განმცხადებელ პარტიას რეგისტრაციაზე
უარი უთხრას, თუ მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტები ეწინააღმდეგება პოლიტიკური პარტიების
კანონის ან კონსტიტუციის მოთხოვნებს. რეგისტრაციაზე უარის შემთხვევაში, სააგენტო
ვალდებულია, განმცხადებელს უარის გადაწყვეტილება და მისი დასაბუთებული მიზეზი წერილობით
აცნობოს. თუ საჯარო რეესტრი კანონით მითითებულ ვადაში განმცხადებელს უარის შესახებ
წერილობით არ აცნობებს და, ამასთანავე, თუ განმცხადებლის მიერ წარდგენილი დოკუმენტები
კანონის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, პარტია ავტომატურად რეგისტრირებულად ჩაითვლება.
განმცხადებელს შეუძლია, პარტიის რეგისტრაციაზე სამინისტროს უარი სასამართლოში
გაასაჩივროს.726
კანონი „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” გამონაკლისის სახით, რამდენიმე
შეზღუდვას აწესებს პოლიტიკური პარტიების შექმნასთან დაკავშირებით. კერძოდ, დაუშვებელია
ისეთი პარტიის შექმნა და საქმიანობა, რომლის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური
წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა,
ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ან რომელიც ეწევა ომის ან ძალადობის პროპაგანდას,
აღვივებს ეროვნულ, კუთხურ, რელიგიურ ან სოციალურ შუღლს. ასევე, დაუშვებელია პარტიის
შექმნა რეგიონული ან ტერიტორიული ნიშნის მიხედვით.727

721
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 23.
722
საქართველოს ორგანული კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, მიღებული
1997 წლის 31 დეკემბერს.
723
იქვე, მუხლი 10.
724
იქვე, მუხლი 12.
725
იქვე, მუხლი 22.
726
იქვე, მუხლი 23.
727
იქვე, მუხლი 5 და 6.
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რესურსები (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად მიუწვდებათ პოლიტიკურ პარტიებს ხელი ფინანსურ რესურსებზე, რომლებიც ეფექტური
პოლიტიკური კონკურენციისთვის არის აუცილებელი?
მიუხედავად იმისა, რომ სახელისუფლებო და ოპოზიციურ პარტიებს საკანონმდებლო დონეზე
ფინანსურ რესურსებზე წვდომის თანაბარი შესაძლებლობები აქვთ, რეალობა კარდინალურად
განსხვავებულია. როგორც წესი, მმართველი პარტიის შემოწირულებები რამდენიმეჯერ აღემატება
ყველა სხვა ოპოზიციური პარტიის ფინანსურ რესურსებს. ამასთან ერთად, ოპოზიციურ პარტიებს
კერძო დაფინანსებებზე, მათ შორის მსხვილი კომპანიებისა და მათი წარმომადგენლების
შემოწირულობებზე ხელი ფაქტობრივად არ მიუწვდებათ და სახელმწიფო დაფინანსება
მათი დაფინანსების ყველაზე მნიშვნელოვანი წყაროა. შესაბამისად, რეალური პოლიტიკური
კონკურენცია ამ კონტექსტში უზრუნველყოფილი არ არის.
კანონით განსაზღვრულია პოლიტიკური პარტიის ქონების შემადგენელი ელემენტები, მათ შორის,
საწევრო შენატანები, შემოწირულებები და შესაბამის შემთხვევაში სახელმწიფო დაფინანსება
და საბანკო სესხები. პარტიებს ეკრძალებათ დაფინანსების მიღება სხვა ქვეყნის ფიზიკური
და იურიდიული პირებისაგან, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და მოძრაობებისაგან და
სახელმწიფო ორგანოსგან, სახელმწიფო ორგანიზაციისაგან, საჯარო სამართლის იურიდიული
პირისაგან, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საზოგადოებისაგან, გარდა
კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.728
პარტიის მიერ თითოეული მოქალაქისაგან მიღებული შემოწირულებების საერთო ოდენობა
წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 60 000 ლარს, ხოლო თითოეული იურიდიული პირისაგან
მიღებული შემოწირულებების საერთო ოდენობა წელიწადში არ უნდა აღემატებოდეს 120 000
ლარს. პარტიის თითოეული წევრის მიერ განხორციელებული საწევრო შენატანების წლიური
ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 1 200 ლარს.729
სახელმწიფოს მიერ პარტიების საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება რეგულირდება საქართველოს
საარჩევნო კანონმდებლობის საფუძველზე.730 საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პირდაპირ
პარტიისთვის გასანაწილებლად გამოყოფილ თანხას იღებს საქართველოს ცენტრალურ
საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული ის პარტია, რომელიც: დამოუკიდებლად ან საარჩევნო
ბლოკის შემადგენლობაში მონაწილეობდა არჩევნებში, თუ მან ან შესაბამისმა საარჩევნო
ბლოკმა ბოლო საპარლამენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საერთო
არჩევნებში მიიღო არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 3% ან 3%-ზე მეტი; ასევე
პარტია, რომელიც დამოუკიდებლად ან საარჩევნო ბლოკის შემადგენლობაში მონაწილეობდა
ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში, მისი ან შესაბამისი საარჩევნო ბლოკის წარდგენით
არჩეულ იქნა მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი და ეს პარტია საქართველოს პარლამენტში
წარმოდგენილია ფრაქციით. საბაზო დაფინანსების ოდენობა წელიწადში 300 000 ლარია,
დამატებითი მოცულობები კი კანონით განსაზღვრული ფორმულით ითვლება.731 საბიუჯეტო
დაფინანსების გარდა, საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად გადაირიცხება
თანხა ფონდში, რომლის მიზანიცაა პარტიებისა და არასამთავრობო სექტორის განვითარებისა
და ჯანსაღი, კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.732
უკანასკნელ პერიოდში გამართული არჩევნები პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კარგი
ინდიკატორია, ხოლო პარტიების მიერ მიღებული შემოწირულებები მეტ-ნაკლებად ზუსტ სურათს
728
729
730
731
732
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იქვე თავი 3,
იქვე თავი 3,
იქვე, თავი 3,
იქვე, თავი 3,
იქვე, თავი 3,

მუხლი 26
მუხლი 27
მუხლი 29
მუხლი 30
მუხლი 301

ქმნის ქართული პოლიტიკური პარტიების რეალური ფინანსური რესურსების, სახელმწიფო
დაფინანსებასა და კერძო შემოწირულებებს შორის არსებული ბალანსის შესახებ.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული შემოსავლები
ასე გადანაწილდა:733

ამრიგად, „ქართული ოცნების” მიერ მიღებული შემოსავალი შვიდჯერ აღემატებოდა მეორე
ადგილზე გასულ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” შემოსავლებს და თითქმის ორჯერ
აღემატებოდა სხვა კვალიფიციური პარტიების ერთად აღებულ შემოსავლებს. პარტიების
შემოსავლებს შორის ასეთი სხვაობა 2010 წლის შემდეგ არ დაფიქსირებულა.734
ამასთან ერთად, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, გარდა „ქართული ოცნებისა” და
„პატრიოტთა ალიანსისა“, ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის შემოსავლის უდიდეს ნაწილს
საბიუჯეტო დაფინანსება შეადგენდა. ასევე, თვალში საცემია, რომ „ქართული ოცნების”
შემოსავლების უთანასწორობა განპირობებულია მოზიდული კერძო შემოწირულებების დიდი
ოდენობით, ამ კომპონენტში მმართველი პარტია კონკურენტებს მრავალგზის აღემატებოდა.735
2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნეზე იგივე ტენდენცია შენარჩუნდა.

733
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება საქართველოში:
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები,” თებერვალი, 2017, გვ.19, https://bit.ly/37QSXRC
734
იქვე, გვ.19, https://bit.ly/37QSXRC
735
იქვე, გვ.21, https://bit.ly/37QSXRC
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„ქართული ოცნების” მიერ მიღებული შემოწირულობების ჯამი თხუთმეტჯერ აღემატებოდა მეორე
ადგილზე გასულ „ევროპული საქართველოს“ შემოწირულებებს და ათჯერ მეტი იყო ყველა სხვა
პარტიის ჯამურ შემოწირულობებზე.736
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე „ქართულ ოცნებას” საკუთარი კანდიდატი არ ჰყოლია,
თუმცა ოფიციალურად მხარი პრეზიდენტობის დამოუკიდებელ კანდიდატ, სალომე ზურაბიშვილს
დაუჭირა. აღსანიშნავია, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის შემოსავლების ყველაზე დიდი
წილი სწორედ მასზე მოდის.

736
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “ვინ აფინანსებს პოლიტიკური პარტიებს
საქართველოში,” დეკემბერი, 2017, გვ. 9,
https://www.transparency.ge/sites/default/files/political-donations.pdf
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დამოუკიდებლობა (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად არსებობს სამართლებრივი გარანტიები, რომლებიც პოლიტიკურ პარტიებს მათ
საქმიანობაში არაჯეროვანი ჩარევისაგან იცავს?
კანონმდებლობა არ შეიცავს რაიმე მნიშვნელოვან ხარვეზს, რომელიც პოლიტიკური პარტიების
საქმიანობაში გარეშე ძალების არაჯეროვანი ჩარევის შესაძლებლობას შექმნიდა. პოლიტიკური
პარტიების შესახებ კანონი ადგენს, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს პოლიტიკური
პარტიის უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვა, ხოლო სახელმწიფო ორგანოებსა და
თანამდებობის პირებს, როგორც რესურსების (კანონი) შესახებ ქვეთავში იყო აღნიშნული, პარტიის
საქმიანობაში ჩარევა ეკრძალებათ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა.737
პოლიტიკური პარტიების კანონი შეიცავს გარანტიებს, რომლებიც პარტიებს ხელისუფლების
მიერ მათი თვითნებური გაუქმებისგან იცავს. კანონის 36–ე მუხლის მიხედვით, საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუძლია აკრძალოს პარტია, რომლის მიზანია საქართველოს
კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის დამოუკიდებლობის
ხელყოფა, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, ან რომელიც ეწევა ომის ან ძალადობის
პროპაგანდას, აღვივებს ეროვნულ, კუთხურ, რელიგიურ ან სოციალურ შუღლს, ქმნის ან შექმნილი
აქვს შეიარაღებული ფორმირება.738

737
738

კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, თავი 1, მუხლი 7.
იქვე, თავი 4, მუხლი 36.
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დამოუკიდებლობა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად თავისუფალი არიან
არაჯეროვანი ჩარევისგან?

პოლიტიკური

პარტიები

პრაქტიკაში

მათ

საქმიანობაში

ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური პარტიების დაშლის, გაუქმებისა ან აკრძალვის ფაქტებს
ადგილი არ ჰქონია, თუმცა იყო პოლიტიკური პარტიებისა და მათი მხარდამჭერების მიმართ
ძალადობის შემთხვევები.
ბოლო წლებში პოლიტიკურ პარტიებზე ზეწოლის შემთხვევებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია
ოპოზიციური „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერებზე თავდასხმა ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში 2016 წლის მაისში.739
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე საარჩევნო სუბიექტებს წინასაარჩევნო კამპანიის
თავისუფლად ჩატარების საშუალება ჰქონდათ და ფუნდამენტური თავისუფლებები ზოგადად
დაცული იყო, თუმცა ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის
სადამკვირვებლო მისიამ წინასაარჩევნო ღონისძიებების ჩაშლის რამდენიმე მცდელობა,
პარტიების ოფისების ან საარჩევნო მასალების დაზიანების მრავალი შემთხვევა და რამდენიმე
ცალკეული ძალადობრივი ინციდენტი დააფიქსირა.740 დაპირისპირება პოლიტიკურ პარტიებს
შორის განსაკუთრებით მეორე ტურის წინ გამწვავდა. „ქართული ოცნებისა“ და „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ აქტივისტებს შორის ფიზიკურ შეტაკებებს ჰქონდა ადგილი და ამ
ინციდენტებთან დაკავშირებით საქმეები აღიძრა. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და
მის კოალიციაში შემავალი პარტიები გამოძიების ხარისხს ეჭვქვეშ აყენებდნენ. მათი აზრით,
ხელისუფლება რაც შეიძლება მსუბუქი სასჯელის გამოყენებას აპირებდა.741
სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით, საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურამდე
გამოძიება 12 საქმეზე დაიწყო, პირველ და მეორე ტურს შორის პერიოდში 34 სისხლის სამართლის
საქმეზე, მეორე ტურის კენჭისყრის დღის შემდეგ კი სისხლის სამართლის 31 საქმეზე. 742
შერჩევითი სამართლის გამოყენების და ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე ზეწოლის
შთაბეჭდილებას ტოვებს ასევე „ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთი ლიდერის, ნიკა მელიას
და პარტია „გამარჯვებული საქართველოს“ ლიდერის, ირაკლი ოქრუაშვილის მიმართ
სისხლისსამართლებრივი დევნა თბილისში, 2019 წლის 20 ივნისს მომხდარ არეულობასთან
დაკავშირებით.743

739
საქართველოს სახალხო დამცველი, “საქართველოს სახალხო დამცველი კორცხელში მომხდარ
ინციდენტზე ადეკვატურ რეაგირებას ითხოვს,” 23 მაისი, 2016, https://bit.ly/39OYLga
740
ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის, დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და
ადამიანის უფლებების ოფისი (OSCE ODIHR), “საპრეზიდენტო არჩევნები 2018 წლის 28 ოქტომბერი და
28 ნოემბერი - ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის საერთაშორისო
საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია საბოლოო ანგარიში,” 28 თებერვალი, 2019, გვ.4, https://bit.ly/2Tbye78
741
OSCE ODIHR, 2019, გვ.50.
742
საქართველოს სახალხო დამცველი, “საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ,” 2018, გვ. 219,
https://bit.ly/2t3SvRf
743
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “სახელმწიფოს ქმედებები 20 ივნისის საქმის
გამოძიების ფარგლებში კვლავ შერჩევითია,” 07 ოქტომბერი, 2019, https://bit.ly/2uAQOew
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გამჭვირვალობა (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად შეიცავს კანონმდებლობა დებულებებს, რომლებიც
დაკავშირებული ფინანსური ინფორმაციის გასაჯაროებას მოითხოვს?

პარტიებისგან

მათთან

მოქმედი კანონმდებლობა პოლიტიკურ პარტიებს მიღებული შემოსავლების დეკლარირებას,
ხოლო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ამ ინფორმაციის საკუთარ ვებ-გვერდზე პროაქტიულად
გამოქვეყნებას ავალდებულებს.
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების მონიტორინგისა და გამჭვირვალობის უზრუნველმყოფი
მექანიზმები „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების” შესახებ კანონშია ფორმულირებული.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ამ კანონის რეგულირების სფეროში მყოფი პარტიების
ფინანსური მდგომარეობისა და შემოწირულობების წესს ადგენს.
პარტია ყოველი წლის 1 თებერვლამდე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს უგზავნის გასული
წლის საფინანსო დეკლარაციას აუდიტორის (აუდიტორული ფირმის) დასკვნასთან ერთად.
პარტიის იურიდიული მისამართის მიხედვით ადგილობრივ საგადასახადო ორგანოში იგზავნება
დეკლარაციისა და აუდიტორის (აუდიტორული ფირმის) დასკვნის ასლები. დეკლარაციაში
აისახება პარტიის წლიური შემოსავალი (საწევრო შენატანებისა და შემოწირულებების ოდენობები,
საწევრო შენატანების განმახორციელებელ მოქალაქეთა ვინაობა, მონაცემები შემოწირულებების
განმახორციელებელი მოქალაქეებისა და იურიდიული პირების თაობაზე, სახელმწიფოს
მიერ გამოყოფილი, აგრეთვე პარტიის მიერ საგამომცემლო საქმიანობიდან და სხვადასხვა
ღონისძიების მოწყობით მიღებული თანხები) და გასავალი (არჩევნებზე, სხვადასხვა ღონისძიების
დაფინანსებაზე, შრომის ანაზღაურებასა და მივლინებაზე გაწეული და სხვა ხარჯები), აგრეთვე,
ქონებრივი მდგომარეობის ანგარიში (კუთვნილი შენობა-ნაგებობებისა და ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების რაოდენობა და სახეობა, მათი საერთო ღირებულება, საბანკო დაწესებულებებში
რიცხული თანხების ოდენობა). პოლიტიკური პარტიის მიერ არჩევნების პერიოდში მიღებული
შემოსავალი და გასავალი საფინანსო დეკლარაციაში ცალკე უნდა იყოს აღნიშნული. სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური ვალდებულია, მიღებული მონაცემები მიაწოდოს ყველა დაინტერესებულ
მხარეს და ვებ-გვერდზე 5 დღის ვადაში განათავსოს აღნიშნული ინფორმაცია.744

გამჭვირვალობა (პრაქტიკა)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფენ პოლიტიკური პარტიები თავიანთი ფინანსური ინფორმაციის
საჯაროობას?
ინფორმაცია პოლიტიკური პარტიების ფინანსების შესახებ საჯაროდ ხელმისაწვდომია, თუმცა
არსებობს პრობლემები შემოწირულობებისა და ხარჯების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით.
პოლიტიკური პარტიების დეკლარაციები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებ-გვერდზეა
ხელმისაწვდომი. ამასთან ერთად, აუდიტის სამსახურის საიტზევე შესაძლებელია პოლიტიკური
პარტიების მიერ მიღებული შემოწირულებების შესახებ ინფორმაციის მიღება. მათ შორის,
განხორციელებული შემოწირულების ოდენობის, შემომწირველი პირის/ორგანიზაციისა და
შემოწირულობის განხორციელების თარიღით.745
744
745

კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, მუხლი 32.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, დეკლარაციები, https://monitoring.sao.ge/declarations
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საარჩევნო კამპანიების გამჭვირვალობის კუთხით პრობლემურია მესამე პირის საშუალებით
განხორციელებული შემოწირულობების გამოყენება არსებული შეზღუდვებისთვის გვერდის
ასავლელად, რისი შესაძლო შემთხვევებიც 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას
გამოვლინდა.746

ანგარიშვალდებულება (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად ითვალისწინებს კანონმდებლობა პოლიტიკურ პარტიებზე ფინანსურ ზედამხედველობას?
კანონმდებლობა პოლიტიკურ პარტიებზე ფინანსური ზედამხედველობის მნიშვნელოვან
ინსტრუმენტებს ითვალისწინებს, თუმცა შესაბამისი დებულებები არაერთ ხარვეზს შეიცავს.
პოლიტიკური პარტიების ანგარიშვალდებულების ერთ-ერთი ძირითადი და ყველაზე
მნიშვნელოვანი ასპექტი მათ ფინანსურ საქმიანობაზე ზედამხედველობაა. საქართველოში
მოქმედი კანონმდებლობა პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული შემოსავლებისა და
გასავლების დეკლარირებას, აღრიცხვას მოითხოვს. ამასთან ერთად, პოლიტიკური პარტიები
ვალდებულნი არიან შევსებული დეკლარაციები აუდიტის სამსახურს წარუდგინონ. სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური პარტიის საფინანსო დეკლარაციისა და საარჩევნო კამპანიის ფონდის
ანგარიშის სისრულეს, სისწორეს და კანონიერებას ამოწმებს. მას შეუძლია წელიწადში ერთხელ
პარტიის ფინანსური საქმიანობის აუდიტი ჩაატაროს, დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში
სანქციები გამოიყენოს, ხოლო დანაშაულის ნიშნების არსებობისას პროკურატურის ორგანოებს
მიმართოს.747
ამავე დროს, კანონმდებლობაში არ არის გათვალისწინებული საკმარისი დრო იმისთვის,
რომ დარღვევებზე რეაგირება საარჩევნო პერიოდში მოხდეს, გარდა ამისა, კანონმდებლობას
აკლია საკმარისი დებულებები, რომლითაც სესხების რეგულირება მოხდება. კანონმდებლობით
არ არის დარეგულირებული მეორე ტურში დაფინანსების და ანგარიშგების მოთხოვნები და
არ არის განხილული მესამე მხარის მიერ კამპანიაში მონაწილეობის საკითხები.748 კანონი არ
ავალდებულებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსებასთან
დაკავშირებული ანგარიშების შემოწმებას ან მისი დასკვნების კენჭისყრის დღემდე გამოქვეყნებას,
რაც წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსების გამჭვირვალობას ზღუდავს და ზეგავლენას ახდენს
ამომრჩეველთა მიერ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების უნარზე.749
არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო პრობლემურია შემოწირულობების კონტროლის მხრივაც.
კერძოდ, აუდიტის სამსახურს არ აქვს საშუალება საჭიროების შემთხვევაში პოტენციური
კანონდამრღვევი იძულებით დაიბაროს გამოკითხვაზე.750

746
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “2018 საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის
დაფინანსება,” 2018, გვ.4, https://bit.ly/2R2Hpnv
747
კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, თავი 1, მუხლი 34(1).
748
OSCE ODIHR, 2019, გვ.24.
749
იქვე, 2019, გვ.28.
750
ინტერვიუ ზურაბ აზნაურაშვილთან, 14 ივნისი, 2019.
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ანგარიშვალდებულება (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად ხორციელდება პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის ზედამხედველობა
პრაქტიკაში?
მიუხედავად, საკანონმდებლო დონეზე არსებული მექანიზმებისა, პრაქტიკაში პოლიტიკური
პარტიების ანგარიშვალდებულება სათანადოდ უზრუნველყოფილი არ არის.
პოლიტიკური პარტიები სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს წარუდგენენ ფინანსურ ანგარიშებს,
რომლებიც ინტერნეტის საშუალებით ქვეყნდება, თუმცა არსებობს მნიშვნელოვანი პრობლემები
ანგარიშგების სიზუსტის შემოწმების მხრივ.751
აუდიტის სამსახურის შესაბამისს დეპარტამენტს ადამიანური რესურსის სიმცირის გამო შეზღუდული
აქვს პოლიტიკური პარტიების რეგიონული ოფისების მონიტორინგის შესაძლებლობა. აღნიშნულ
პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებს ის გარემოება რომ წინასაარჩევნო პერიოდში აუდიტის
სამსახურს შტატგარეშე თანამშრომლების აყვანის შესაძლებლობა არ აქვს. შესაბამისად,
დროისა და ადამიანური რესურსის ნაკლებობის გამო პარტიების ფინანსური საქმიანობის
ზედამხედველობის მექანიზმი პრაქტიკაში ნაკლოვანია და ნაკლებად ეფექტიანი.752
იმავე პრობლემას უსვამს ხაზს ეუთოს მიერ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე მომზადებული
დასკვნაც. კერძოდ, ორგანიზაციის აზრით, უმჯობესი იქნებოდა, რომ კანონმდებლობა დაჩქარებულ
ვადებს ითვალისწინებდეს, რომელთა ფარგლებშიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა
წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსების წესების დარღვევებზე რეაგირება და საკუთარი
დასკვნების გამოქვეყნება უნდა მოახდინოს; გარდა ამისა, სასურველია, რომ კანონმდებლობა
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელისუფლების სხვა ორგანოებთან თანამშრომლობას ცხადად
არეგულირებდეს, რათა შესაბამის ინფორმაციაზე დროული წვდომა იქნას გარანტირებული.753
ფინანსური ზედამხედველობის პრაქტიკა პრობლემურია პოლიტიკური პარტიების მიერ
ფინანსური დეკლარაციების წარდგენისას. მაგალითად, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე
დეკლარაციების აბსოლუტური უმრავლესობა არასრულად და არაერთგვაროვნად იყო შევსებული.
ანგარიშგებების ბევრ ველში სავალდებულო ინფორმაცია საერთოდ არ იყო მითითებული.754

კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მექანიზმები (კანონი)
ქულა: 50
რამდენად არსებობს კანონის ნორმები, რომლებიც პოლიტიკური პარტიების დემოკრატიულ შიდა
მართვას უზრუნველყოფს?
საკანონმდებლო დონეზე პოლიტიკური პარტიების დემოკრატიული მართვის პრინციპები
გაწერილი არ არის და მთლიანად პოლიტიკური პარტიების შიდა რეგულირების სფეროს
წარმოადგენს.

751
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, https://monitoring.sao.ge/
752
ინტერვიუ ზურაბ აზნაურაშვილთან, 14 ივნისი, 2019.
753
OSCE ODIHR, 2019, გვ.29.
754
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების და
ადმინისტრაციული რესურსების მონიტორინგის მეორე შუალედური ანგარიში,” 27 ნოემბერი, 2018, გვ.24,
https://bit.ly/2QETBfj
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კანონში აღნიშნულია, რომ ყველა პარტია ვალდებულია, სულ მცირე ოთხ წელიწადში ერთხელ
გამართოს პარტიის წევრთა საერთო ყრილობა. ასეთ ყრილობას ან პარტიის ყველა წევრი უნდა
დაესწროს ან პარტიის წევრთა მიერ არჩეული არანაკლებ 200 წარმომადგენელი, რაც თითოეული
პარტიის წესდებაზეა დამოკიდებული. ყრილობამ უნდა აირჩიოს პარტიის ხელმძღვანელობა,
ასევე პარტიის აღმასრულებელი და საზედამხედველო ორგანოების წევრები.755

კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მექანიზმები (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად აქვთ პოლიტიკურ პარტიებს დემოკრატიული შიდა მართვის ქმედითი მექანიზმები?
საქართველოს წამყვან პოლიტიკურ პარტიებში დემოკრატიული მართვის შიდა მექანიზმები
სუსტია.
როგორც წინა ქვეთავშია აღნიშნული, პოლიტიკური პარტიების მართვის ნორმები საკანონმდებლო
დონეზე გაწერილი არ არის და მთლიანად პოლიტიკური გაერთიანებების ორგანიზაციულ
სტრუქტურაზეა დამოკიდებული. ამ დროისათვის საქართველოში არაერთი პოლიტიკური პარტიაა
რეგისტრირებული, თუმცა მათი აბსოლუტური უმრავლესობა მხოლოდ ფურცელზე არსებობს.
„ქართული ოცნება”, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”, „ევროპული საქართველო” და
„პატრიოტთა ალიანსი” ამ ეტაპზე არსებული პოლიტიკური პარტიებიდან ყველაზე მეტად
არიან წარმოდგენილნი, როგორც საკანონმდებლო, ისე ადგილობრივი თვითმმართველობის
წარმომადგენლობით ორგანოებში. ზემოთ ჩამოთვლილი პარტიების მართვა, პარტიის
მმართველი პირებისა და შიდა ორგანოების დაკომპლეტქების წესი ამავე პარტიების წესდებითაა
განსაზღვრული, ხოლო პარტიის ხელმძღვანელ პირებს ყრილობის გზით, შიდა ინსტიტუციური
მოწყობის საფუძველზე ირჩევენ.756 757 758 759
მიუხედავად ნორმატიული და წესდების დონეზე გაწერილი მექანიზმებისა, ფართოდაა
დამკვიდრებული მოსაზრება, რომ საქართველოში მოქმედ პოლიტიკურ პარტიებს დემოკრატიული
შიდა მართვის ქმედითი მექანიზმები კვლავ სუსტი აქვთ. საქართველოში საკმაოდ არასტაბილური
და ნაკლებად ინსტიტუციონალიზებული პარტიული სისტემაა, სადაც პარტიული კონკურენცია
არამდგრადი და არაგანგრძობითია, პარტიებს საკმაოდ სუსტი ფესვები აქვთ საზოგადოებაში
და პარტიული ორგანიზაციები ლიდერებზე არიან დამოკიდებულნი.760 აქვე აღსანიშნავია, რომ
ორი ყველაზე მსხვილი პოლიტიკური პარტია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” და „ქართული
ოცნება” კვლავ მყარად არიან დამოკიდებულნი მათ ყოფილ თუ მოქმედ პოლიტიკურ ლიდერებზე,
რომლებიც გადაწყვეტილების მიმღებ მთავარ პირებად რჩებიან. „ქართული ოცნების“ შიგნით
ძალაუფლება მეტწილად მისი ლიდერის, ბიძინა ივანიშვილის ხელშია კონცენტრირებული.761
მიხეილ სააკაშვილი ასევე ინარჩუნებს წამყვან პოზიციას „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში“
755
კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, თავი 2, მუხლი 17.
756
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, “მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,საქართველოს
პატრიოტთა ალიანსის” წესდება, გვ. 3, https://partylists.cec.gov.ge/uploads/82/16.patriottaaliansi.pdf
757
ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის, “მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება
,,ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის” წესდება,” https://bit.ly/2T6iMZQ
758
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, “მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების ,,ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის” წესდება,” https://unm.ge/ge/about-us/cesdeba
759
ქართული ოცნება, “მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების „ქართული ოცნება - დემოკრატიული
საქართველოს“ წესდება,” http://41.ge/charter
760
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, “გამმიჯნავი ხაზების პრობლემა საქართველოს პარტიულ
პოლიტიკაში: მიზეზები და შედეგები,” აპრილი, 2017, გვ.8, https://bit.ly/2tGVf73
761
Georgia Country Report, “Informal Governance and Corruption – Transcending the Principal Agent
and Collective Action Paradigms,” July 2018, https://bit.ly/35CbsHN
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იმის მიუხედავად, რომ ფორმალურად პარტიის თავჯდომარე აღარ არის და წლებია უკრაინაში
ცხოვრობს.762763

როლი: ინტერესების აგრეგაცია და რეპრეზენტაცია (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად ახერხებენ პოლიტიკური პარტიები სოციალურ ინტერესთა გაერთიანებას და მათ
პოლიტიკურ სფეროში წარმოდგენას?
საქართველოს პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ სოციალური ინტერესების ეფექტიანად
წარმოდგენას.
უკანასკნელ წლებში, საქართველოს მოსახლეობაში პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობა
დაბალია. მაგალითად, 2017 წელს პოლიტიკურ პარტიებს გამოკითხულთა მხოლოდ 8%
ენდობოდა. გამოკითხულთა 43% ნაწილობრივ ენდობოდა ან არ ენდობოდა, ხოლო 40%
საერთოდ არ ენდობოდა.764
2018 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, საქართველოში გამოკითხულთა მხოლოდ
13% მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური პარტიები მათ ინტერესებს გამოხატავენ. გამოკითხულთა
უმრავლესობის აზრით, პოლიტიკური პარტიები საკუთარ (44%) ან მათი დამფინანსებლების
(31%) ინტერესებს გამოხატავენ.765 2019 წლის ზაფხულში ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად,
მოქალაქეთა 45% ფიქრობს, რომ მათ შეხედულებებთან ახლოს არცერთი პოლიტიკური პარტია
არ დგას.766
აღნიშნული მონაცემები ორ შესაძლო პრობლემაზე მიუთითებს: პოლიტიკურ პარტიებს
რეალურად არ შეუძლიათ საზოგადოების ინტერესების გამოხატვა ან კომუნიკაცია პარტიებსა და
ამომრჩევლებს შორის არაეფექტურია. ორივე პრობლემა მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოში
პოლიტიკურ პარტიასა და ამომრჩეველს შორის ურთიერთკავშირი სუსტია.767

როლი: ანტიკორუფციული პოლიტიკის მხარდაჭერა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად უთმობენ პოლიტიკური პარტიები სათანადო ყურადღებას საჯარო დაწესებულებების
ანგარიშვალდებულებასა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას?
უკანასკნელ წლებში ქართული პოლიტიკური პარტიები და დამოუკიდებელი პოლიტიკური
სუბიექტები საარჩევნო დაპირებებისას სულ უფრო ხშირად ახსენებენ კორუფციის წინააღმდეგ
ბრძოლის პრობლემებს.
762
რადიო თავისუფლება, “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ახალი თავმჯდომარის ასარჩევად
ყრილობას მართავს,” მარტი 24, 2019, https://www.radiotavisupleba.ge/a/29838970.html
763
რადიო თავისუფლება, „ნაციონალური მოძრაობა“ - ეს ბზარი აქ იყო?” მაისი 20, 2019,
https://bit.ly/2tOH3ZW
764
CRRC - საქართველო, “კავკასიის ბარომეტრი 2017 საქართველო,” სექტემბერი-ოქტომბერი, 2017,
https://bit.ly/2uw0Hdi
765
CRRC - საქართველო, “კავკასიის ბარომეტრი 2018 საქართველო,” დეკემბერი, https://bit.ly/2R1UPQB
766
NDI, ივლისი, 2019.
767
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, “ქართული პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობის კლებადი
ტენდენცია: რას ნიშნავს ეს დემოკრატიისთვის საქართველოში და როგორ შეიძლება უარყოფითი შედეგების
თავიდან აცილება?” მარტი, 2019, გვ.6, https://bit.ly/2FC0Yhd
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2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ პროგრამაში
ნეპოტიზმისგან, კორუფციისგან და კლანური მმართველობისგან თავისუფალი გარემოს
ჩამოყალიბებაზე იყო საუბარი.768 „ქართული ოცნების“ 2016 წლის საარჩევნო პროგრამაში
ასევე იყო ნახსენები საჯარო სამსახურის რეფორმა და კორუფციის წინააღმდეგ გადადგმული
ნაბიჯები.769 კორუფციის, ნეპოტიზმისა და ანგარიშვალდებულების საკითხები აქტუალური იყო
2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზეც. მაგალითად, თბილისის მერობის კანდიდატები
ელენე ხოშტარია, ალეკო ელისაშვილი და ზაალ უდუმაშვილი საარჩევნო კამპანიის დროს
ხშირად საუბრობდნენ ამ საკითხებზე.770771772
საინტერესოა, რომ 2018 წლის დეკემბრის NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მიხედვით,
ისინი, ვისაც მიაჩნიათ, რომ პოლიტიკურ პარტიებში კორუფცია არ არსებობს, მოსახლეობის 14%ს წარმოადგენენ, თუმცა საზოგადოების, თითქმის, ნახევარს - 46%-ს - მიაჩნია, რომ პოლიტიკურ
პარტიებში გარკვეულწილად არის კორუფცია. 773 აღსანიშნავია, რომ მმართველმა პარტიამ
„ქართულმა ოცნებამ“ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გორის ოლქში კანდიდატად
წარადგინა იოსებ მაკრახიძე, რომელიც კორუფციულ დანაშაულში იყო ბრალდებული და რომლის
მიმართ სამართლებრივი დევნა მხოლოდ არჩევნებამდე მცირე ხნით ადრე შეწყდა ამნისტიის
საფუძველზე.774

768
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პროგრამა, https://www.unm.ge/ge/about-us/programa
769
ქართული ოცნება, “საარჩევნო პროგრამა - 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები,” გვ.9,
http://41.ge/program
770
ON.ge, “ბრძოლა მერობისთვის უპარტიოდ - ინტერვიუ ალეკო ელისაშვილთან,” 07 სექტემბერი, 2017,
http://go.on.ge/gfl
771
REGinfo, “ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილსის მერობის კანდიდატად ზაალ უდუმაშვილი წარადგინა,”
26 ივნისი, 2017, https://bit.ly/37QrM9u
772
აღმოსავლეთ ევროპული ცენტრი მულტიპარტიული დემოკრატიისთვის (EECMD), ინტერვიუ - ელენე
ხოშტარია, ევროპული საქართველო, 2017, გვ.2, https://bit.ly/39XdVQE
773
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, “ქართული პოლიტიკური პარტიების მიმართ ნდობის კლებადი
ტენდენცია: რას ნიშნავს ეს დემოკრატიისთვის საქართველოში და როგორ შეიძლება უარყოფითი შედეგების
თავიდან აცილება?” მარტი, 2019, გვ.8, https://bit.ly/2FC0Yhd
774
ფაქტ-მეტრი, “ქართულმა ოცნებამ” გორში წარადგინა კანდიდატი, რომელსაც პროკურატურამ ბრალი
წაუყენა და აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეეფარდა,” 17 აგვისტო, 2016, https://bit.ly/36FompP
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მედია
ქართული კანონმდებლობა ხელსაყრელ გარემოს ქმნის მედიაორგანიზაციების დაფუძნებისა და
მათი საქმიანობისთვის, თუმცა მედიის, განსაკუთრებით ტელემაუწყებლების, დამოუკიდებლობა
პრაქტიკაში უზრუნველყოფილი არ არის და არსებობს მათ სარედაქციო საქმიანობაში ჩარევის
აშკარა ნიშნები. პრობლემას წარმოადგენს მედიის პოლარიზაცია (პირველ რიგში, საარჩევნო
კამპანიების მიმდინარეობისას). ასევე პრობლემურია მედიის მიერ სიძულვილის ენის გამოყენება
და ყალბი ინფორმაციის გავრცელება (განსაკუთრებით ინტერნეტის საშუალებით), რაც ამცირებს
მედიის მთავარ ფუნქციას, მოქალაქეებს ინფორმაცია მიაწოდოს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური
პროცესების შესახებ. საგამოძიებო ჟურნალისტიკა, მთლიანობაში, სუსტად არის განვითარებული.
მედია
საერთო ქულა: 58,3
განზომილება

ინდიკატორი

შესაძლებლობები:
62,5

რესურსები

მმართველობა:
54,1

გამჭვირვალობა

როლი: 58,3

კანონი

პრაქტიკა

100

50

75

25

100

50

ანგარიშვალდებულება

75

25

კეთილსინდისიერება

50

25

დამოუკიდებლობა

კორუფციის ფაქტების გამოძიება
და გასაჯაროება

75

საზოგადოების ინფორმირება
კორუფციისა და მისი შედეგების
შესახებ

50

საზოგადოების ინფორმირება
მმართველობასთან
დაკავშირებული საკითხების
შესახებ

50

კანონის და პრაქტიკის საშუალო ქულები

80

43,7

სტრუქტურა და ორგანიზაცია
ტელევიზია საქართველოში ინფორმაციის ძირითადი წყაროა. მეორე ადგილი ინტერნეტს უჭირავს,
ხოლო სხვა მედიის (მათ შორის გაზეთების) გავლენა უმნიშვნელოა.775 ყველაზე პოპულარული
775
CRRC - საქართველო, “NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში,” 2019 წლის აპრილი,
https://caucasusbarometer.org/en/na2019ge/INFSOUF1/
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ტელეარხები „იმედი“, „მთავარი არხი“, „რუსთავი 2“, „ტვ პირველი“, „საზოგადოებრივი
მაუწყებელი“, „პალიტრანიუსი“, „ფორმულა“ და „აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი“
არიან.776

რესურსები (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა მრავალფეროვანი და დამოუკიდებელი მედიის
არსებობის ხელშემწყობი გარემოს შექმნას?
საქართველოს კანონმდებლობა დაბრკოლებებს არ ქმნის მრავალფეროვანი და დამოუკიდებელი
მედიასექტორის ჩამოყალიბებისთვის.
ბეჭვდითი მედიაორგანიზაციების დასაფუძნებლად ავტორიზაციის ან ლიცენზიის მოპოვება
საჭირო არ არის და მათი საქმიანობა სპეციალური ნორმებით არ რეგულირდება.
ტელემაუწყებლების დაფუძნებისა და საქმიანობის წესები განსაზღვრულია კანონით. მაუწყებლობის
სფეროში საქმიანობა ხორციელდება „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონის საფუძველზე შექმნილი
საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და
რადიოს მიერ, აგრეთვე ამ საქმიანობის ლიცენზირების ან/და ავტორიზაციის საფუძველზე.
ლიცენზია კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ჩატარებული კონკურსის საფუძველზე
გაიცემა. კონკურსში მონაწილეობის სავალდებულო მოთხოვნები, განაცხადის მიღების ვადები
და გამარჯვებული პრეტენდენტისთვის ლიცენზიის გაცემის ვადები განსაზღვრულია კანონით.777
ლიცენზიის მინიჭებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება
სასამართლოში გასაჩივრდეს.778 კომისია ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მაუწყებლებზე
ლიცენზიის გაცემის უფლება აქვს.779
ავტორიზაცია შესაბამისი პროცედურის საფუძველზე ხორციელდება. განცხადებას თან უნდა
ახლდეს სავალდებულოდ მისათითებელი ინფორმაციაც. განცხადების მიღებიდან 10 სამუშაო
დღის ვადაში კომისია ახორციელებს მაუწყებლობის ავტორიზაციას. მაუწყებლობის ავტორიზაცია
განუსაზღვრელი ვადით ხდება.780
საზოგადოებრივი მაუწყებელი ძირითადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი
დაფინანსების ოდენობა წინა წლისათვის განსაზღვრული მთლიანი შიდა პროდუქტის 0,14
პროცენტს შეადგენს.781
საქართველოს კონსტიტუცია ადგენს, რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები თავისუფალია.
ცენზურა დაუშვებელია. სახელმწიფოს ან ცალკეულ პირებს არა აქვთ მასობრივი ინფორმაციის
ან მისი გავრცელების საშუალებათა მონოპოლიზაციის უფლება.782 კანონი „მაუწყებლობის
შესახებ“ ასევე შეიცავს დებულებებს, რომელთა მიზანს მედიის მფლობელობის კონცენტრაციის
აკრძალვის გზით კონკურენციისთვის ხელის შეწყობა წარმოადგენს.783 კონსტიტუციით არის
გარანტირებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობა სახელმწიფო უწყებების,
776
IRI Georgia, Public Opinion Survey Residents of Georgia, September-October 2019
https://bit.ly/2RcYEE1; CRRC - საქართველო, “NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში,” 2019 წლის
დეკემბერი, https://bit.ly/379TRbU
777
საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, მიღებული 2004 წლის 23 დეკემბერს, მუხლი 43.
778
იქვე, მუხლი 44.
779
იქვე, მუხლი 41.
780
იქვე, მუხლი 451.
781
იქვე, მუხლი 33.
782
საქართველოს კონსტიტუცია, მიღებული 1995 წლის 24 აგვისტოს, მუხლი 17.
783
საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, მუხლი 60.
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პოლიტიკური და კომერციული გავლენისგან. ამასთან ერთად, ყველას აქვს ინტერნეტზე წვდომისა
და მისი თავისუფლად გამოყენების უფლება.784 2018 წელს ამოქმედებული საკანონმდებლო
ცვლილებებით, საზოგადოებრივ მაუწყებელს კომერციული რეკლამის განთავსების უფლება
გაუფართოვდა, რამაც აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, რადგანაც ამან შეიძლება, არათანაბარ
პირობებში ჩააყენოს კერძო მაუწყებლები, რომლებისთვისაც რეკლამა შემოსავლის ძირითადი
წყაროა.785

რესურსები (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად არსებობს მრავალფეროვანი და დამოუკიდებელი
სხვადასხვა შეხედულებების წარმოჩენას უზრუნველყოფს?

მედიასექტორი,

რომელიც

რესურსების სიმცირის გამო, ქართული მედიასექტორი არათანაბრად არის განვითარებული,
როგორც მედიის სახეობების, ისე რეგიონების მიხედვით.
მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებზე ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყარო
ტელევიზიაა. მეორე ადგილს ინტერნეტი იკავებს. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა აჩვენებს,
რომ მედიისა და ინფორმაციის გავრცელების უდიდესი ნაწილი სწორედ ტელევიზიაზე მოდის.786
უკანასკნელ წლებში გაიზარდა ტელემაუწყებლების რაოდენობა, თუმცა, სატელევიზიო ბაზრის
მოცულობა და შემოსავლები არ გაზრდილა.787 ამავე კონტექსტში აღსანიშნავია, რომ თბილისს
გარეთ მოქმედი რეგიონული მედიის რესურსები შეზღუდული და მწირია, რაც ამ ტიპის მედიის
ზრდის პერსპექტივას ამცირებს.788
„ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის“ ყოფილი დირექტორის, ნატა ძველიშვილის, შეფასებით,
ქართული მედიაბაზარი და შესაბამისად, რესურსებიც მწირია, რადგან მფლობელისათვის
მედიაბიზნესის ფლობა მომგებიანი არ არის. როგორც წესი, ცალკეული პირები მედიას საკუთარი
ბიზნესის ან პოლიტიკური ინტერესების ლობირების მიზნით ქმნიან, რაც ჯანსაღი მედიაგარემოს
ჩამოყალიბებას ხელს არ უწყობს. გამონაკლისს წარმოადგენენ მედიაორგანიზაციები, რომლებსაც
აფუძნებენ სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ენთუზიასტი ადამიანები და მათთვის ღირებულია
კარგი მედიასაშუალებების არსებობა, თუმცა, ამ ტიპის მედიას მნიშვნელოვანი ფინანსური
პრობლემები აქვს და უმეტესად დონორების დაფინანსებაზე არიან დამოკიდებული.789
საზოგადოებრივი მაუწყებელი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო
ბიუჯეტიდან გარანტირებულ დაფინანსებას იღებენ. შესაბამისად, მათი შემოსავლები რამდენიმე
მილიონით აღემატება კერძო ტელევიზიების ჯამურ შემოსავლებს. 2018 წლის საკანონმდებლო
ცვლილებებით, საზოგადოებრივ მაუწყებელს გაუფართოვდა კომერციული რეკლამის და
სპონსორობის განთავსების უფლება. ცვლილებებს ტელევიზიებისა და სამოქალაქო სექტორის
უმრავლესობა ეწინააღმდეგებოდა და მსჯელობა მკვეთრი დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა.
შემოთავაზებულ ცვლილებებს ვეტო დაადო პრეზიდენტმაც, თუმცა, პარლამენტმა ვეტო დაძლია
784
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 17.
785
ნეტგაზეთი, “რატომ (არ) უნდა ჰქონდეს კომერციული რეკლამა “საზოგადოებრივ მაუწყებელს”, 15
ნოემბერი, 2017, https://netgazeti.ge/news/233975/
786
CRRC - საქართველო, “საზოგადოების განწყობა საქართველოში,” 2018 წლის მარტი, გვ.80,
https://bit.ly/2v4iCIh
787
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “ვის ეკუთვნის ქართული მედია,” 2018, გვ.27,
https://bit.ly/36fCVzm
788
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “2018 წლის სარეკლამო ბაზრის ანალიზი და
გამოწვევები,” 17 ივლისი, 2019, https://bit.ly/30DhI15
789
ინტერვიუ ნატა ძველიშვილთან, 7 ივნისი, 2019 წ.

149

და კანონი ძალაში შევიდა. 790აღნიშნულმა საკანონმდებლო ცვლილებამ შედარებით მცირე
მედიასაშუალებებისათვის კიდევ უფრო მეტად გაზარდა ბაზარზე არსებული უთანასწორო
მდგომარეობა.791

დამოუკიდებლობა (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად არსებობს სამართლებრივი გარანტიები, რომლებიც მედიას მის საქმიანობაში
არაჯეროვანი ჩარევისგან იცავს?
მედიის თავისუფლების მხრივ საქართველოს მთლიანობაში კარგი კანონმდებლობა აქვს.
საკანონმდებლო ბაზა მედიის საქმიანობაში არაჯეროვანი ჩარევის პრევენციის არაერთ მექანიზმს
შეიცავს. გამოხატვის თავისუფლება დაცულია კონსტიტუციით, „სიტყვისა და გამოხატვის
თავისუფლებისა“ და „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონებით. კანონმდებლობა ასევე იცავს
სარედაქციო დამოუკიდებლობასა და უზრუნველყოფს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.
გამოხატვის თავისუფლება დაცულია საქართველოს კონსტიტუციით - „ყოველ ადამიანს აქვს
უფლება, თავისუფლად მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია“. კონსტიტუციაში ხაზგასმითაა
აღნიშნული, რომ „მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები თავისუფალია. ცენზურა დაუშვებელია.
სახელმწიფოს ან ცალკეულ პირებს არა აქვთ მასობრივი ინფორმაციის ან მისი გავრცელების
საშუალებათა მონოპოლიზაციის უფლება“.792 საქართველოს კონსტიტუციით არის განსაზღვრული
საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობა სახელმწიფო უწყებების, პოლიტიკური და
არსებითი კომერციული გავლენისაგან. ასევე, კონსტიტუციით არის განსაზღვრული კომუნიკაციების
მარეგულირებელი კომისიის ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა.793
„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ კანონის მიხედვით, სახელმწიფო ცნობს
და იცავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ
ფასეულობებს. ამავე კანონის მიხედვით, გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს ნებისმიერი
ფორმის ინფორმაციისა და იდეების მოძიების, მიღების, შექმნის, შენახვის, დამუშავებისა და
გავრცელების უფლებას. ცენზურა დაუშვებელია, მედიის სარედაქციო პოლიტიკა უნდა იყოს
დამოუკიდებელი, პლურალისტული. ასევე, ჟურნალისტს უფლება აქვს, წყაროს საიდუმლოება
დაიცვას, სარედაქციო გადაწყვეტილებები კი საკუთარი სინდისის მიხედვით მიიღოს.794 სიტყვის
თავისუფლების შეზღუდვა და ჟურნალისტის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა, საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, დანაშაულია.795
სამაუწყებლო ლიცენზიის/ავტორიზაციის ფლობა ეკრძალებათ პოლიტიკურ პარტიებსა და
მათ თანამდებობის პირებს, ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და მათ თანამშრომლებს, ასევე,
ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე იურიდიულ პირებს და
ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს.796 კანონის მიხედვით, საქართველოს
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია ვალდებულია, გაატაროს ღონისძიებები, რომლებიც
აუცილებელია საინფორმაციო საშუალებებებში მოსაზრებათა პლურალიზმის სტიმულირებისთვის
და მაუწყებლების საკუთრების კონცენტრაციის თავიდან ასაცილებლად.797
790
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “2017 წლის სარეკლამო ბაზრის გამოწვევები,”
2018, გვ.18, https://www.transparency.ge/sites/default/files/advertising-market-2017-_2_0.pdf
791
ინტერვიუ ნატა ძველიშვილთან.
792
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 17.
793
იქვე, მუხლი 17.
794
საქართველოს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, მიღებული 2004 წლის 24
ივნისს, მუხლი 3.
795
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს, 154 მუხლი.
796
საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, მუხლი 37.
797
იქვე, მუხლი 62.
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კანონმდებლობაში არსებობს მთელი რიგი დებულებები, რომლებიც ტელემაუწყებლების
სარედაქციო დამოუკიდებლობას ეხება. კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“ მოითხოვს, რომ
საქართველოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
ფინანსდება, უზრუნველყოს პროგრამების სარედაქციო დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა,
სამართლიანობა და სხვადასხვა ტიპის, მათ შორის სახელისუფლებო, პოლიტიკური
ზეგავლენისგან თავისუფლება.798 კანონი სახელმწიფო უწყებებს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე
ზეწოლის განხორციელებას პირდაპირ უკრძალავს და შეიცავს მთელ რიგ დებულებებს, რომელთა
მიზანი საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაა.799
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო ცხრა წევრისგან შედგება. საბჭოს წევრებს
პარლამენტი ირჩევს სახალხო დამცველის, საპარლამენტო უმრავლესობის, საპარლამენტო
უმრავლესობის გარეთ დარჩენილ პარლამენტის წევრთა არანაკლებ ერთი მეოთხედის და აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით.800
კანონმდებლობა მნიშვნელოვან დაბრკოლებებს არ ქმნის კერძო, სათემო, საუნივერსიტეტო
მედიასაშუალებების დაფუძნებისა და ფუნქციონირებისთვის, თუმცა, კერძო და სათემო
მაუწყებლებმა ლიცენზიის ან ავტორიზაციის მოსაპოვებლად განაცხადი უნდა წარადგინონ
გარკვეული პროცედურების დაცვით.
მაუწყებლებისთვის ლიცენზიისა და ავტორიზაციის
მინიჭების წესებში არ არის კონკრეტული ან პირდაპირი მექანიზმები, რომელთა საშუალებით
ხელისუფლებას ამ პროცესზე პოლიტიკური კონტროლის განხორციელება შეუძლია. სამაუწყებლო
ლიცენზიებს და ავტორიზაციას საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია გასცემს,
რომელიც, „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონის მიხედვით, დამოუკიდებელი მარეგულირებელი
ორგანოა და არც ერთ სახელმწიფო უწყებას არ ექვემდებარება. კანონი კომისიის წევრების
საქმიანობაში ჩარევას პირდაპირ კრძალავს.801
მედიის საქმიანობის შეზღუდვა მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებშია დაშვებული. კონსტიტუციის
თანახმად, შეზღუდვა „დასაშვებია მხოლოდ კანონის შესაბამისად, დემოკრატიულ საზოგადოებაში
აუცილებელი სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ან ტერიტორიული მთლიანობის
უზრუნველსაყოფად, სხვათა უფლებების დასაცავად, კონფიდენციალურად აღიარებული
ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან ასაცილებლად ან სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და
მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად.“802 საქართველოს კანონი „საგანგებო მდგომარეობის
შესახებ,“ ხელისუფლების აღმასრულებელ შტოს საგანგებო მდგომარეობის დროს
მედიასაშუალებებზე კანონმდებლობის შესაბამისად კონტროლის დაწესების უფლებას აძლევს.803
საქართველოს კანონი „საომარი მდგომარეობის შესახებ“ მსგავს ფორმულირებას შეიცავს.804
საქართველოს კანონმდებლობა ცილისწამებისთვის სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
არ ითვალისწინებს. „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ კანონის თანახმად,
მედიაში ჟურნალისტის მიერ გამოქვეყნებულ ცილისწამებასთან დაკავშირებული სასამართლო
დავისას მოპასუხე მედიის მესაკუთრეა.805 ამასთან ერთად, პირს ცილისწამებისთვის არ ეკისრება
პასუხისმგებლობა, თუ მან არ იცოდა და არც შეიძლებოდა სცოდნოდა, რომ ცილისწამებას
ავრცელებდა.806
სამოქალაქო სექტორის შეფასებით, გამოხატვის თავისუფლებასა და კრიტიკული აზრის
შეზღუდვის პოტენციურ საფრთხეებს შეიძლება შეიცავდეს ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული
განცხადებები, რომ კანონმდებლობა ცილისწამების მიმართულებით შესაცვლელია ყალბი
798
799
800
801
802
803
804
805
806

იქვე, მუხლი 16.
იქვე, მუხლი 18.
იქვე, მუხლი 24.
იქვე, მუხლი 01.
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 17.
კანონი საგანგებო მდგომარეობის შესახებ, მიღებული 1997 წლის 17 ოქტომბერს, მუხლი 04.
კანონი საომარი მდგომარეობის შესახებ, მიღებული 1997 წლის 31 ოქტობერს, მუხლი 04.
საქართველოს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, მუხლი 6.
იქვე, მუხლი 16.

151

ინფორმაციის გავრცელებისა და სიძულვილის ენის გამოყენების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით,807
ასევე კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ პარლამენტში წარდგენილი წინადადება,
რომელიც რიგი საკითხების მაუწყებელთა თვითრეგულირების სფეროდან რეგულირების
სფეროში გადატანას ითვალისწინებს.808

დამოუკიდებლობა (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად თავისუფალია მედია პრაქტიკაში მის საქმიანობაში არაჯეროვანი ჩარევისგან?
ქართული მედიის დამოუკიდებლობა პრაქტიკაში უზრუნველყოფილი არ არის. დამოუკიდებელ
ტელეკომპანიებზე ზეწოლისთვის ხელისუფლება, სავარაუდოდ, ფინანსურ ინსტრუმენტებს,
მარეგულირებელ მექანიზმს, სასამართლოს და სამართალდამცავ უწყებებს იყენებს.
2017 წლის 6 იანვარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ მაუწყებლის გენერალურ
დირექტორად ვასილ მაღლაფერიძე აირჩია. ვასილ მაღლაფერიძე მმართველი პარტიის
ლიდერის, ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის კუთვნილ ტელეკომპანია GDS-ში გადაცემა „20/30-ის“
გენერალურ პროდიუსერად მუშაობდა, ხოლო წარსულში იყო ასევე ივანიშვილების კუთვნილი
ტელევიზიის - TV9-ის დირექტორის მოადგილე.809 მაღლაფერიძის დირექტორად არჩევისა და
GDS-ზე „20/30-ისა“ და სხვა გადაცემების დახურვის შემდეგ, საზოგადოებრივ მაუწყებელში
ტელეკომპანია GDS-ის ათეულობით თანამშრომელი დასაქმდა, მათ შორის, ხელმძღვანელ
თანამდებობებზე.810
მედიისა და ჟურნალისტების დამოუკიდებლობისთვის კიდევ ერთი საგანგაშო ნიშანია
ბოლო წლებში განვითარებული სხვა მოვლენებიც. 2015 წელს ტელეკომპანია „იმედზე“ ორი
პოლიტიკური თოქშოუ დაიხურა, ხოლო გადაცემების წამყვანი ინგა გრიგოლია სამსახურიდან
გაათავისუფლეს. გრიგოლიას შეფასებით, გადაცემების დახურვა პოლიტიკური გადაწყვეტილება
იყო.811 ტელეკომპანია „იმედის“ ყოფილი პროდიუსერი, მაია სტეფნაძე, 2019 წლის მაისში
მის გათავისუფლებას სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ხელისუფლების კრიტიკის შემცველ
პოსტს უკავშირებდა. მოგვიანებით, ამ საქმეზე სახალხო დამცველმა ტელეკომპანია „იმედის“
წინააღმდეგ განსხვავებული მოსაზრების გამო დისკრმინაცია დაადგინა.812.
2016 წლის თებერვალში საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გაათავისუფლეს ჟურნალისტი ეკა
მიშველაძე, მისი გადაცემა „პირველი სტუდია“ კი დაიხურა. მიშველაძე გადაწყვეტილებას იმ
გარემოებას უკავშირებდა, რომ მისი მეუღლე ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო.
სასამართლოს გადაწყვეტილებით, საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ჟურნალისტის უკანონო
807
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “რატომ არ უნდა შეიზღუდოს გამოხატვის
თავისუფლების სტანდარტები,” 29 მაისი, 2019, https://bit.ly/2RssW4k
808
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „GNCC-მ არ უნდა დაარეგულიროს სიძულვილის ენის
საკითხები,“ 17 ივნისი, 2019,
https://transparency.ge/ge/post/gncc-m-ar-unda-daareguliros-sizulvilis-enis-sakitxebi
809
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “ვასილ მაღლაფერიძის არჩევა საზოგადოებრივ
მაუწყებელზე პოლიტიკური ზეგავლენის გაძლიერებაზე მიუთითებს,” 11 იანვარი, 2017, https://bit.ly/2v9mcRL
810
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “ივანიშვილის კომპანიები - თანამდებობის პირების
სამჭედლო სამი წლის შემდეგ,” 05 ოქტომბერი, 2018, https://bit.ly/2R8zQgh
811
ნეტგაზეთი, “ინგა გრიგოლია: რეიტინგული გადაცემების დახურვა პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა,”
28 აგვისტო, 2015, https://bit.ly/2tzv9mL
812
ნეტგაზეთი, “ომბუდსმენმა განსხვავებული მოსაზრებისთვის “იმედის” მიერ სტეფნაძის დისკრიმინაცია
დაადგინა,” 18 ოქტომბერი, 2019, https://netgazeti.ge/news/399270/
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გათავისუფლების გამო, მიშველაძის სასარგებლოდ 30 000 ლარის ოდენობით კომპენსაციის
გადახდა დაეკისრა.813
მედიის საქმიანობაში პოლიტიკური ჩარევის ეჭვი აღძრა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის
ტელევიზიის დირექტორის ნათია კაპანაძის იმპიჩმენტმა. მოგვიანებით არხის მრჩეველთა საბჭომ
დირექტორად გიორგი კოხრეიძე აირჩია. დირექტორის არჩევის პროცესმა, ახალი დირექტორის
განცხადებებმა და თანამშრომლების მიმართ დამოკიდებულებამ არხის ჟურნალისტებსა
და არასამთავრობო სექტორში გააჩინა ლეგიტიმური ეჭვები, რომ ახალი დირექტორის
მეშვეობით ხელისუფლება აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სარედაქციო პოლიტიკის
პროსახელისუფლებოსკენ შეცვლას ცდილობს.814
დამოუკიდებელი მედიის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის შესახებ წარმოშობილ ეჭვებს
ამყარებს ჟურნალისტ ნინო ჟიჟილაშვილის განცხადებაც, რომლის მიხედვითაც, „მაესტროში“
მუშაობისას, ტელეკომპანიის დამფუძნებელი სახელისუფლებო და რუსული ინტერესის გატარებას
სთხოვდა.815 „მაესტროს“ ხელმძღვანელობის ცვლილებას 2016 წელს რამდენიმე გადაცემის
დახურვა და ათობით ჟურნალისტის დათხოვნა მოჰყვა.816
2018 წლის 16 ოქტომბერს ტელეკომპანია „იბერია“ დაიხურა.817 ტელევიზიის დახურვას
ხელისუფლების მიერ არხის დაფინანსების მთავარი წყაროს - „ომეგა ჯგუფის“, დაყადაღება
უძღოდა წინ. ჟურნალისტებმა მაუწყებლის დახურვა ხელისუფლებისადმი კრიტიკულ სარედაქციო
პოლიტიკას დაუკავშირეს.818
2019 წლის ზაფხულში, ტელეკომპანია „რუსთავი 2”-ის მფლობელის ცვლილების შემდეგ,
ახალმა გენერალურმა დირექტორმა წამყვანი ჟურნალისტების ჯგუფი სამსახურიდან დაითხოვა,
ხოლო 60-ზე მეტმა ჟურნალისტმა პროტესტის ნიშნად არხის დატოვების გადაწყვეტილება თავად
მიიღო.819 „რუსთავი 2”-დან წამოსულმა ჟურნალისტების ნაწილმა ტელეკომპანიის ყოფილი
გენერალური დირექტორის, ნიკა გვარამიას მიერ 2019 წლის აგვისტოში დაფუძნებულ „მთავარ
არხზე“ გადაინაცვლა,820 ხოლო პროკურატურამ გვარამიას ბრალი წარუდგინა, „რუსთავი-2”ის დირექტორობისას კომპანიის საზიანოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების გამო.821
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოთქვეს ვარაუდი, რომ პროკურატურის მოქმედება
პოლიტიკურად მოტივირებული იყო.822 ამასთან, სახალხო დამცველის აზრით, გვარამიასთვის
წარდგენილი
ბრალდება
„არ
შეიცავს
სისხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის
823
დაკისრებისთვის საკმარის მკაფიო ნიშნებს.“
813
REGinfo.ge, ეკა მიშველაძემ საზოგადოებრივ მაუწყებელს დავა სააპელაციო სასამართლოშიც მოუგო,
03 მაისი, 2018, https://bit.ly/36c40DF
814
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „ქართული ოცნების“ მიერ აჭარის ტელევიზიის
ხელში ჩაგდების მცდელობის ქრონოლოგია,” 11 დეკემბერი, 2019, https://bit.ly/37elD7k
815
ტაბულა, “ჟიჟილაშვილი: მაესტრო სამთავრობო და რუსული ინტერესის გატარებას მთხოვდა, რაც
თანხვედრაში იყო,” 19 ოქტომბერი, 2018, https://bit.ly/37g6sKz
816
ტაბულა, “NGO-ები: მაესტრო ჟურნალისტების პროფესიულ თავისუფლებას უგულებელყოფს,” 03
ივნისი, 2016, https://bit.ly/2tukqtY
817
რადიო თავისუფლება, “ორგზის დახურული „იბერიის“ ბუნდოვანი მომავალი,” 17 ოქტომბერი, 2018,
https://bit.ly/2NLqipj
818
რადიო თავისუფლება, “ტელეკომპანია “იბერია” ხელისუფლებას ადანაშაულებს დახურვის
მცდელობაში,” 07 სექტემბერი, 2018, https://www.radiotavisupleba.ge/a/29477013.html
819
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის
მოსალოდნელი ცვლილების გამო “რუსთავი 2”–ს თანამშრომლები მასობრივად ტოვებენ,” 22 აგვისტო, 2019,
https://bit.ly/2Rxmt8l
820
სამხრეთის კარიბჭე, „ნიკა გვარამიამ ახალი ტელევიზია ‘მთავარი არხი’ დააფუძნა“, 17 აგვისტო, 2019
წელი, http://sknews.ge/index.php?newsid=23915
821
Business Media Georgia, „პროკურატურამ ნიკა გვარამიას ბრალი წარუდგინა-რას ედავება გამოძიება
რუსთავი 2-ის ყოფილ გენერალურ დირექტორს?“ 9 აგვისტო, 2019 წელი, https://bit.ly/34LbOMq
822
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება ნიკა
გვარამიასთვის ბრალის წარდგენის შესახებ“, 9 აგვისტო, 2019 წელი, https://bit.ly/2qGBJGq
823
საქართველოს სახალხო დამცველი, “სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება ნიკა გვარამიას ბრალდების
საქმეზე,” 04 ნოემბერი, 2019, https://bit.ly/3arFQbE
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ხელისუფლების მხრიდან სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის მცდელობაზე საუბრობენ კიდევ
ერთი ტელევიზიის - „ტვ პირველის“ დამფუძნებელი და ჟურნალისტებიც. არხის ერთ-ერთმა
ტელეწამყვანმა, ნინო ჟიჟილაშვილმა, კი განაცხადა, რომ დაფიქსირდა “შემაშფოთებელი
სიგნალები”, რომელიც „ტვ პირველის“ შინაარსის შეცვლას შეეხებოდა.824 2019 წლის 6
აგვისტოს პროკურატურამ დაკითხვაზე დაიბარა ტელეკომპანია „პირველის“ მფლობელი
ვახტანგ წერეთელი,825 ხოლო მის მამას - ავთანდილ წერეთელს, 22 აგვისტოს ბრალი წარუდგინა
უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის საქმესთან დაკავშირებით.826 ავთანდილ და ვახტანგ
წერეთლები პროცესებს „ტვ პირველის“ კრიტიკულ სარედაქციო პოლიტიკას უკავშირებენ.827
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოთქვეს ვარაუდი, რომ პროცესი შესაძლოა გამოყენებული
ყოფილიყო დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლისთვის.828
უკანასკნელ წლებში მედიაგარემოს პოლარიზაციამ ერთგვარი ტენდენციის სახე მიიღო
და საქართველოში მოქმედი ძირითადი მაუწყებლების სახასიათო ნიშნად ჩამოყალიბდა.
მედიაგარემოს პოლარიზაციის ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებლი მიზეზი თავად პოლიტიკური
სისტემის ორპოლუსიანობაა. მედიასაშუალებები კი, არა ღირებულებების, არამედ კონკრეტული
პირების/პარტიების მიმართ არიან მიკერძოებულნი, ხოლო პოლიტიკური სუბიექტების პოზიციის
ცვლილება იმავე მედიის სარედაქციო პოლიტიკაზეც აისახება.829
„ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის“ ანგარიშის მიხედვით, 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების
წინა პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ ასრულებდა მასზე დაკისრებულ მოვალეობასა
და ფუნქციას, ძირითადად კი ხელისუფლების სასარგებლოდ მიკერძოებას ავლენდა. პირველი
არხის საინფორმაციო გამოშვება „მოამბე“ მაყურებელს, თითქმის, არასდროს სთავაზობდა მწვავე
ექსკლუზიურ მასალებს, გადაცემა ვერ ავლენდა კორუფციულ ფაქტებს, ადამიანის უფლებების
დარღვევის შემთხვევებს.830 ხელისუფლებისადმი არამოდარაჯე პოზიციით, პირველი არხთან
ერთად, 2017 წლის მთელი წინასაარჩევნო პერიოდის განმავლობაში გამოირჩეოდა „იმედი.“
არჩევნების შემდგომ კი ამ ორი არხის სარედაქციო პრიორიტეტები მაქსიმალურად დაახლოვდა.
ისინი, ზოგიერთ შემთხვევაში, ხელისუფლების მიმართ მომზადებული ლოიალური სიუჟეტებით
განსაკუთრებით ჰგავდნენ ერთმანეთს. 2017 წელს
„იმედზეც“ მიკერძოება საინფორმაციო
გამოშვებებში უფრო მეტად ჩანდა, ვიდრე თოქშოუებში.831
2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ ტელეკომპანია „იმედი“ საგანგებო
რეჟიმზე გადავიდა. ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული იყო მათი
მიზანი - „იმედი“ წინასაარჩევნოდ ცვლის საეთერო ბადეს და ჩვენ ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ
არ დაბრუნდეს რეჟიმი (ნაციონალური მოძრაობა)”.832
სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის
ქმედებებში, კონკრეტულად, კომისიის მიერ წინა საარჩევნო პერიოდში გავრცელებულ
განცხადებაში,
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნები დაინახეს. კერძოდ,
824
ნეტგაზეთი, “იყო სიგნალები TV პირველის შინაარსის შესაცვლელად – ნინო ჟიჟილაშვილი,” 16
თებერვალი, 2018, http://netgazeti.ge/news/253378/
825
REGinfo.ge, „ტვ პირველის“ დამფუძნებელი სასამართლოში დაკითხვაზე დაიბარეს,” 08 აგვისტო,
2019, https://bit.ly/2TIRMjq
826
ტაბულა, “ტვ პირველის დამფუძნებლის მამას, ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთელს ბრალი წარუდგინეს,”
22 აგვისტო, 2019, https://bit.ly/2TKiTuu
827
ნეტგაზეთი, “ტვ “პირველს” ვერავინ წამართმევს – ავთანდილ წერეთელი,” 27 აგვისტო, 2019,
https://netgazeti.ge/news/388591/
828
„ტვ პირველის“ მფლობელის ოჯახის წევრის სამართლებრივი დევნა ამძაფრებს კითხვებს ქვეყანაში
სიტყვის თავისუფლებასა და შერჩევით სამართალთან დაკავშირებით“, 22 აგვისტო, 2019,
https://bit.ly/2RVHTML
829
ნატა ძველიშვილი (7 ივნისი)
830
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, “არჩევნების მედიამონიტორინგის საბოლოო
ანგარიში,” 2016-2018 წლები, გვ.8, https://bit.ly/2GbhSDy
831
იქვე, გვ.8, https://bit.ly/2GbhSDy
832
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, “ტელეკომპანია „იმედი“ მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე
გადადის,” 30 ოქტომბერი, 2018, https://bit.ly/2uhHAne
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კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 2018 წლის 25 სექტემბერს საკუთარ ვებგვერდზე
გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც “რუსთავი 2”-ზე უფასო პოლიტიკური რეკლამის
ლიმიტის გაზრდაა გაკრიტიკებული. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ფაქტი კანონს არ
ეწინააღმდეგებოდა კომისიამ ნეგატიურად შეაფასა მაუწყებლებში გასაშვები რეკლამების
შინაარსიც და სამაუწყებლო ბადიდან სამი სარეკლამო ვიდეორგოლის ამოღება მოითხოვა,
მათი კანონთან შეუსაბამობის მოტივით. სამოქალაქო სექტორის შეფასებით, ორივე ქმედება
ეჭვქვეშ აყენებს მარეგულირებლის ინსტიტუციურ მიუკერძოებლობას და შეიცავს საარჩევნოდ
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს მმართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი
კანდიდატის - სალომე ზურაბიშვილის, სასარგებლოდ.833
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების შეფასებით, მედიის სარედაქციო პოლიტიკის
დამოუკიდებლობის კუთხით პრობლემური იყო კიდევ ერთი ქმედება - 2018 წლის აგვისტოში,
წინასაარჩევნოდ კომისიამ მაუწყებლებს წერილი გაუგზავნა და მათი დაკვეთით ჩატარებული
კვლევის სანდოობის გადამოწმების აუცილებობის შესახებ გააფრთხილა, რაც პერსონალური
მონაცემების დარღვევისა და ქვეყანაში თვითცენზურის დამკვიდრების საშიშროებას ქმნიდა.834
ეს თემა აქტუალური 2016 წლიდან გახდა, როცა კომისიამ ჟურნალისტ შალვა რამიშვილის
მიმართვის საფუძველზე “რუსთავი 2-ის“ დაკვეთით GFK Customs Research LLC-ის მიერ
ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების კანონიერების შესწავლა დაიწყო.
2017 წელს კი თავად GNCC-იმ პარლამენტში საკანონმდებლო წინადადება შეიტანა, რომლითაც
სურდა მედიასაშუალებები საკანონმდებლო დონეზე დაევალდებულებინა, რომ ჩატარებული
კვლევის შედეგები გამოქვეყნებამდე გადაემოწმებინათ.835
2018 წის წინასაარჩევნო პერიოდში კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის საქმიანობა
ნეგატიურად შეაფასა ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის
საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიამაც. ორგანიზაციის ანგარიშში ვკითხულობთ,
რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საკუთარი საზედამხედველო ფუნქციების
განხორციელებისას ყოველთვის გამჭვირვალე და მიუკერძოებელი მიდგომის დემონსტრირებას
არ ახდენდა, კომისია რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ მტრული
დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა და არჩევნების პირველ ტურამდე მათი კვალიფიკაცია და
შეფასებები კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა.836
უკანასკნელ წლებში მედიასივრცეში მიმდინარე პროცესები სხვადასხვა ავტორიტეტული
საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებიც აისახა. მაგალითად, IREX-ის 2019 წლის მედიის
მდგრადობის ინდექსში გაუარესებულია საქართველოს ქულა და წინა წლის შეფასებისგან
განსხვავებით, 2.31 ის ნაცვლად, 2.28-ის შეადგენს. ყველაზე დაბალი ქულებით კი „სიტყვის
თავისუფლების“, „პროფესიული ჟურნალისტიკის“, „პლურალისტული ახალი ამბებისა და
მენეჯმენტის“ კატეგორიებია შეფასებული.837
ტელეკომპანიების პოლიტიკურ მიკერძოებულობასა და პოლიტიკურ სივრცეში მათი საპირისპირო
პოლუსებისკენ აშკარა გადახრაზე მიუთითებდა ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების
833
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კომუნიკაციების კომისიის ქმედებები საარჩევნოდ
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებს შეიცავს,” 28 სექტემბერი, 2018, https://bit.ly/2G9iRnW
834
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “GNCC-ის მოთხოვნები საზოგადოებრივი აზრის
კვლევის სანდოობის გადამოწმებასთან დაკავშირებით თვითცენზურის დამკვიდრების საფრთხის შემცველია,”
07 სექტემბერი, 2018, https://bit.ly/369tPV4
835
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, მედიის მიერ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის
გამოქვეყნება საფრთხის წინაშეა, 30 ოქტომბერი, 2017, https://bit.ly/2vaNGX1
836
დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი, საპრეზიდენტო არჩევნები 2018
წლის 28 ოქტომბერი და 28 ნოემბერი, ეუთოს/დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების
ოფისის საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისია საბოლოო ანგარიში, 2019 წლის 28 თებერვალი,
გვ.32, https://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/414827?download=true
837
IREX, Media Sustainability Index - Georgia, 2019, https://bit.ly/2v7GFWR
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პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ჩატარებული
მედიამონიტორინგის ანგარიშიც.838
„რეპორტიორები საზღვრებს გარეშეს” განმარტებით, ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში
განხორციელებულმა რეფორმებმა ქართული მედიის მფლობელობის გამჭვირვალობა და
სატელიტური ტელევიზიების პლურალიზმი გააუმჯობესა, თუმცა, მათივე შეფასებით, ტელევიზიების
მფლობელები სარედაქციო პოლიტიკაში კვლავ ერევიან.839 ორგანიზაციამ ასევე ხაზი გაუსვა
“რუსთავი 2”-ში სარედაქციო დამოუკიდებლობის დაცვის აუცილებლობას ტელეკომპანიის
მფლობელის ცვლილების შემდეგ.840
უკანასკნელ პერიოდში გახშირდა ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის, ჩარევისა და
ძალადობის ფაქტებიც. შესაბამის თემაზე მომუშავე მედიაორგანიზაციები საგამოძიებო უწყებების
მხრიდან ამგვარ ფაქტებზე რეაგირებისას პრობლემაზეც მიუთითებენ.841

გამჭვირვალობა (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა მედიის საქმიანობის გამჭვირვალობას?
საქართველოს კანონმდებლობა სათანადო დებულებებს შეიცავს მედიის გამჭვირვალობის
უზრუნველსაყოფად.
კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“ მოითხოვს, რომ მაუწყებლებმა საქართველოს კომუნიკაციების
ეროვნულ კომისიას ყოველწლიურად წარუდგინონ შესაბამისობის დეკლარაცია, ინფორმაცია
მაუწყებლობის სფეროში სხვა ლიცენზიის ფლობის ან მაუწყებლობის ავტორიზაციის, სხვა
მაუწყებელში წილის ან აქციების ფლობის, პერიოდული ბეჭდვითი გამოცემის/საინფორმაციო
სააგენტოს ფლობის ან ამ დაწესებულებებში წილის/აქციის ფლობის შესახებ. ასევე, სხვა
საწარმოს ან სხვა საწარმოში წილის ან აქციების 5%-ის ან მეტის ფლობის შესახებ. მაუწყებელი
ასევე ვალდებულია, გამოაქვეყნოს და კომისიას წარუდგინოს ინფორმაცია, თუ მისი წილის ან
აქციების მფლობელი, დამფუძნებელი, სხვა წევრი, ხელმძღვანელი, შემომწირველი ან მათი
ოჯახის წევრი იმავდროულად ფლობს მაუწყებლობის სფეროში სხვა ლიცენზიის მფლობელის
ან მაუწყებლობაზე ავტორიზებული პირის წილს ან აქციებს, პერიოდულ ბეჭდვით გამოცემაში/
საინფორმაციო სააგენტოში წილს ან აქციებს. ამასთან ერთად, მაუწყებელი შესაბამისობის
დეკლარაციას აქვეყნებს საკუთარ ვებგვერდზე.842
მაუწყებელი ვალდებულია, კომისიას წარუდგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია მისი წილის
მფლობელებისა და აქციონერების, ხელმძღვანელი ორგანოების წევრებისა და თანამდებობის
პირების ცვლილების შემთხვევაში, შესაბამისი ცვლილების განხორციელებიდან 10 დღის ვადაში.
მაუწყებელი ასევე ვალდებულია, აღნიშნული ინფორმაცია გამოაქვეყნოს საკუთარ ვებგვერდზე.843
838
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, “არჩევნების მედიამონიტორინგის საბოლოო
ანგარიში,” 2016-2018 წლები, https://bit.ly/2GbhSDy
839
Media Checker, “პრესის თავისუფლების ინდექსით საქართველო 180 ქვეყანას შორის მე-60 ადგილს
იკავებს,” 18 აპრილი, 2019, https://bit.ly/37qA2wY
840
Reporters Without Borders (RSF), Media pluralism must be preserved in Georgia, RSF says, July 24
2019, https://rsf.org/en/news/media-pluralism-must-be-preserved-georgia-rsf-says
841
Media Checker, “ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლა - დანაშაული და შერჩევითი სასჯელი,” 26
დეკემბერი, 2018, https://bit.ly/37ghXlc
842
საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, მუხლი 61.
843
იქვე, მუხლი 62.
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კომისია ადგენს ანგარიშგების ელექტრონულ ფორმებს. მაუწყებლები ამ ფორმაში უთითებენ
ინფორმაციას მაუწყებლის დაფინანსების წყაროების შესახებ, მათ შორის, ცალ-ცალკე
რეკლამიდან, სპონსორობიდან, ტელეშოპინგიდან და მაუწყებლის მფლობელის ან ნებისმიერი
სხვა პირის მიერ განხორციელებული შემოწირულებებიდან მიღებული შემოსავლების თაობაზე.844
კანონის მიხედვით, კომისია ასაჯაროებს იმ პირის ვინაობას, რომლის მიერ მაუწყებელში
ბოლო 3 თვის განმავლობაში განთავსებული რეკლამის ან ტელეშოპინგის, განხორციელებული
სპონსორობის ან გაწეული მომსახურების ღირებულებამ ან განხორციელებულმა შემოწირულებამ
შვიდი ათას ლარზე მეტი შეადგინა.845

გამჭვირვალობა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად გამჭვირვალეა მედია პრაქტიკაში?
მედიის გამჭვირვალობა მხოლოდ ნაწილობრივ არის უზრუნველყოფილი პრაქტიკაში
უკანასკნელ წლებში საკანონმდებლო დონეზე განხორციელებული ცვლილებების შედეგად
მაუწყებელთა მფლობელების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახდა. ასევე
შესაძლებელია ინტერნეტის საშუალებით ინფორმაციის მიღება მაუწყებლების მიერ მიღებული
შემოსავლების შესახებაც.846 ამავე დროს, პრობლემად რჩება რეკლამის დამკვეთების
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა.847
გამჭვირვალობის კუთხით არაერთგვაროვანი მდგომარეობაა ინტერნეტმედიაში. კერძოდ, ორი
ტენდენცია იკვეთება. ერთი მხრივ, გამჭვირვალეა იმ სააგენტოების სარეკლამო თუ სხვა სახის
შემოსავლები, რომლებიც, ძირითადად, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისგან მიღებული
დაფინანსებით არსებობენ. მეორე მხრივ,
არსებობენ ინტერნეტ სააგენტოები, რომელთა
მფლობელების, შემოსავლებისა და დაფინანსების შესახებ ინფორმაცია გაუმჭვირვალეა,
საქმიანობის მიზანი კი - ბუნდოვანი.848

ანგარიშვალდებულება (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა, რომ მედია ანგარიშვალდებული იყოს მისი
საქმიანობის გამო?
სამაუწყებლო მედიის ანგარიშვალდებულების მექანიზმებს კანონის არაერთი ნორმა
ითვალისწინებს, მაგრამ ბეჭდვითი მედიისა და ინტერნეტმედიის მარეგულირებელი მსგავსი
ნორმები კანონმდებლობაში არ გვხვდება.
ტელემაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან თვითრეგულირების მექანიზმი,
პროგრამების შინაარსთან დაკავშირებით წარდგენილ საჩივრებზე რეაგირებისთვის.

მათი

844
იქვე, მუხლი 70.
845
იქვე, მუხლი 70.
846
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, ინფორმაციულ-ანალიტიკური პორტალი,
https://analytics.gncc.ge/
847
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “2017 წლის სარეკლამო ბაზრის ანალიზი და
გამოწვევები,” 2018, გვ.9, https://bit.ly/2RAdovK
848
ინტერვიუ ნატა ძველიშვილთან (7 ივნისი)
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„მაუწყებლობის
შესახებ“
კანონის
მიხედვით,
სამაუწყებლო
მედიის
საქმიანობაზე
ზედამხედველობის განხორციელება საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას
ევალება. სამაუწყებლო ლიცენზიის/ავტორიზაციის მფლობელები ვალდებულნი არიან, კომისიას
ყოველწლიური ანგარიშები წარუდგინონ, რომლებშიც მოცემული იქნება ინფორმაცია ლიცენზიის
პირობების დაცვისა და დაფინანსების წყაროების შესახებ და აუდიტის დასკვნა. ეროვნული
მაუწყებელი ვალდებულია, ბუღალტრული აღრიცხვა აწარმოოს ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების (ბასს) კომისიის მიერ დამტკიცებული და საქართველოს
პარლამენტთან არსებული, ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის დადგენილებით,
სამოქმედოდ შემოღებული სტანდარტების მიხედვით. ლიცენზიის/ავტორიზაციის მფლობელები
ვალდებულნი არიან, კომისიას წარუდგინონ ინფორმაცია დაფინანსების წყაროების შესახებ,
რომელშიც ცალ–ცალკე იქნება აღნიშნული რეკლამებიდან, სპონსორებისგან, ტელეშოპინგიდან
და შემოწირულობებიდან მიღებული შემოსავალი.849
მაუწყებლის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის ან კომისიის გადაწყვეტილების
შეუსრულებლობის, აგრეთვე ლიცენზიის/ავტორიზაციის პირობების დარღვევის შემთხვევაში,
კომისია ვალდებულია, განიხილოს შესაბამისი საკითხი. დარღვევის ფაქტის დადასტურების
შემთხვევაში, კომისია უფლებამოსილია, მაუწყებელი წერილობით გააფრთხილოს. კომისიის
მიერ მაუწყებლის მიმართ სანქციის გამოყენების მიზანი უნდა იყოს დარღვევის აღმოფხვრა ან
პრევენცია. კომისია მაუწყებელს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას დარღვევის აღმოფხვრის ან
პრევენციის მიზნით ღონისძიებათა განსახორციელებლად.850
მაუწყებლის მიერ ლიცენზიის/ავტორიზაციის პირობების ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული
მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში, ნებისმიერ „დაინტერესებულ მხარეს“ უფლება აქვს,
საჩივარი წარადგინოს, როგორც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში, ისე
სასამართლოში.
კანონის მიხედვით, მაუწყებელი ვალდებულია, შექმნას თვითრეგულირების ეფექტიანი
მექანიზმი.851მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის მიხედვით, მაუწყებელს უფლება აქვს, აირჩიოს
თვითრეგულირების მექანიზმი, რომელიც შეესაბამება მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს და
ითვალისწინებს საჩივრის ეფექტიანად განხილვის გამჭვირვალე პროცედურას და მათზე დროულ
და დასაბუთებულ რეაგირებას.852 ინფორმაცია აღნიშნული მექანიზმისთვის წარდგენილი
საჩივრების და მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ მოგვიანებით საქართველოს
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას უნდა წარედგინოს, მაუწყებლის ყოველწლიურ ანგარიშთან
ერთად.853
კოდექსი ასევე ადგენს თვითრეგულირების მექანიზმის მიერ საჩივრების განხილვისა და მის
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების წესებს.854 კოდექსი მაუწყებლებისგან
მოითხოვს, რომ არ დაუშვან „ცრუ და შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის“ გავრცელება და
ადგენს, რომ „მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი შეცდომების შესწორება“ უნდა მოხდეს „ღიად და
დაუყოვნებლივ, თანაზომადი საშუალებებითა და ფორმით სათანადო საეთერო დროს, მას
შემდეგ, რაც მაუწყებლისათვის ცნობილი გახდება შეცდომის შესახებ.“855 პირს, რომლის მიმართ
პროგრამაში ბრალდებები გამოითქვა, უნდა მიეცეს დროული და ჯეროვანი პასუხის გაცემის
უფლება, რომელიც უნდა გაშუქდეს სამართლიანად და ზუსტად და გადაიცეს იმავე პროგრამით,
რომელშიც ბრალდება გამოითქვა.856
849
850
851
852
მარტს,
853
854
855
856
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საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, მუხლი 70.
იქვე, მუხლი 71.
იქვე, მუხლი 14.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება №2, მიღებული 2009 წლის 12
მუხლი 7.
იქვე, მუხლი 8.
იქვე, მუხლი 9.
იქვე, მუხლი 13.
იქვე, მუხლი 20.

აღსანიშნავია, რომ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის დარღვევის თაობაზე საჩივრის წარდგენა
მხოლოდ „დაინტერესებულ მხარეს“ შეუძლია, რაც განიმარტება, როგორც „ნებისმიერი პირი,
რომელსაც ეხება ან რომელიც ნახსენებია პროგრამაში ან მაუწყებლის თვითრეგულირების
ორგანოს გადაწყვეტილებაში.“857 „დაინტერესებული მხარის“ ამგვარი ვიწრო განმარტება
კოდექსის დარღვევების შესახებ საჩივრების წარდგენის საშუალებას ართმევს პირების ფართო
წრეს.
საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენს პარლამენტს, რომელიც
უზრუნველყოფს ანგარიშის საჯარო განხილვას.858 პარლამენტი ასევე უფლებამოსილია, კანონით
დადგენილი ნორმის საფუძველზე, უნდობლობა გამოუცხადოს სამეურვეო საბჭოს.859რაც შეეხება
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს, ის ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენს
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლეს საბჭოს.860 კანონის მიხედვით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს
შეუძლია, წინადადებით მიმართოს უმაღლეს საბჭოს, დასვას მრჩეველთა საბჭოს უნდობლობის
საკითხი. უნდობლობის საკითხის დასმის უფლება აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საბჭოს სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ერთ მესამედს. 861

ანგარიშვალდებულება (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად ანგარიშვალდებულია მედია პრაქტიკაში?
პრაქტიკაში მედიის ანგარიშვალდებულების ხარისხი არაერთგვაროვანია. როგორც მაუწყებელთა
ვებგვერდების მონიტორინგი აჩვენებს, ანგარიშვალდებულების კონტექსტში თვითრეგულირების
ორგანოების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის სტანდარტი არაერთგვაროვანია. საკმაოდ
მცირეა მაუწყებლებისათვის საჩივრებით მიმართვის შემთხვევების რაოდენობა. ამასთან ერთად,
სამოქალაქო სექტორისა თუ მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით, წინასაარჩევნო
პერიოდში გამძაფრებული პოლარიზაციის ფონზე მაუწყებლების მიერ მომზადებული სიუჟეტები
მანიპულაციითა და ეთიკური სტანდარტების დარღვევით გამოირჩეოდა.862
კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ვებგვერდზე შესაბამისს განყოფილებაში,
საქართველოს მასშტაბით ავტორიზებული/ლიცენზირებული მაუწყებლების შესაბამისობის
დეკლარაციებია ხელმისაწვდომი.863
„რუსთავი 2”-ის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია 2019 წლის მონაცემები, ასევე მიმართვის
ინსტრუქცია.864 „ტვ-პირველის“
ვებგვერდზე განთავსებულია თვითრეგულირების საბჭოს
წევრთა ჩამონათვალი, თუმცა, სტატისტიკური მონაცემები ან სხვა შინაარსობრივი მონაცემები
ხელმისაწვდომი არ არის.865 ტელეკომპანია
„იმედის“ ვებგვერდზე აუდიტის შედეგებია
განთავსებული, რომელშიც თვითრეგულირების საბჭოსთვის მიმართვისა და მიღებული
გადაწყვეტილებების შესახებ შეიცავს ინფორმაციას.866 საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდზე
857
იქვე, მუხლი, მუხლი 5, ვ.
858
საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, მუხლი 356, მუხლი 1.
859
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მიღებული 2018 წლის 6 დეკემბერს, მუხლი 184.
860
საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, მუხლის 3513.
861
იქვე, მუხლი 35‘ (პრიმა), პუნქტი 9-10.
862
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, “არჩევნების მედიამონიტორინგის საბოლოო
ანგარიში,” 2016-2018 წლები, გვ.11, https://bit.ly/2GbhSDy
863
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, შესაბამისობის დეკლარაციები,
https://bit.ly/36cJC5l
864
რუსთავი 2, თვითრეგულაცია, http://rustavi2.ge/ka/tvg
865
ტვ პირველი, ჩვენ შესახებ, http://www.tvpirveli.ge/?page=about
866
იმედი, დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა საანგარიშო წლისათვის, 2018, https://bit.ly/37iBgKK
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2018 წლის აუდიტის ანგარიშია განთავსებული, რომელშიც თვითრეგულირების საბჭოსთვის
მიმართვის შესახებაცაა ინფორმაცია მოცემული.867
ანალოგიური შინაარსის ინფორმაცია
ხელმისაწვდომია აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებგვერდზე.868
ზოგადად მაუწყებლებში არ არსებობს სისტემატიზებული, ერთგვაროვნად ჩამოყალიბებული
პრაქტიკა მაუწყებელთა შიდა თვითრეგულირების მექანიზმებთან დაკავშირებით.869 ამ ეტაპზე
კომისიის მიერ ინიცირებული ცვლილებები, რომელიც მათ შორის თვითრეგულაციის სფეროში
კო-რეგულაციის სისტემის შექმნას გულისხმობს, თვითცენზურის საფრთხეებს შეიცავს.870

კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მექანიზმები (კანონი)
ქულა: 50
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა მედიის წარმომადგენელთა კეთილსინდისიერებას?
საქართველოს კანონმდებლობა ნაწილობრივ უზრუნველყოფს მედიის წარმომადგენელთა
კეთილსინდისიერ საქმიანობას.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ შემუშავებული ქცევის კოდექსი
მაუწყებლების კეთილსინდისიერების საკითხს აწესრიგებს. კოდექსის მიზანია,
რომ
„ყველა სახის მაუწყებელი, განსაკუთრებით კი საზოგადოებრივი მაუწყებელი, თანაბარი
პასუხისმგებლობით მოეკიდოს პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვასა და საზოგადოების
წინაშე ანგარიშვალდებულებას“. კოდექსი შემდეგ საკითხებს მოიცავს: სიზუსტე; მიუკერძოებელი
გაშუქება; სამართლიანი მოპყრობა; საზოგადოებრივ–პოლიტიკური პროგრამები და არჩევნების
გაშუქება; საზოგადოებრივი აზრის კვლევები; სარედაქციო დამოუკიდებლობა; მრავალფეროვნება,
თანასწორობა და შემწყნარებლობა; პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა; არასრულწლოვანთა
დაცვა; დანაშაული და ანტისოციალური ქმედება; შეიარაღებული დაპირისპირება; უბედური
შემთხვევები; საგანგებო ვითარება; ზიანისაგან და შეურაცხყოფისაგან დაცვა; რეკლამა;
სპონსორობა; საავტორო უფლებები; კონკურსების ჩატარება და პრიზების გათამაშება. კოდექსი
განსაზღვრავს მთელ რიგ პრინციპებს, რომელიც სავალდებულოა შესასრულებლად.871
ქართული მედიის კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაა. ქარტიის მმართველი ორგანოა 9 წევრისგან
შემდგარი საბჭო, რომელიც ნიშნავს აღმასრულებელ დირექტორს. ჟურნალისტების წინააღმდეგ
შესულ განცხადებებს საბჭო განიხილავს. საბჭოს წევრი ირჩევა საერთო კრებაზე, ქარტიის
ხელმომწერი ჟურნალისტების მიერ, სამი წლის ვადით. ხელმომწერი ამ დროისთვის 360
ჟურნალისტია. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია საკუთარი მისიის ფარგლებში იღებს და იხილავს
ჟურნალისტების მხრიდან პროფესიული სტანდარტების დარღვევის ფაქტებს, ორგანიზაციაში
შესული განცხადებების საფუძველზე.872

867
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, “საქართველოს პირველი არხი 2018 ანგარიში,” 2018,
https://bit.ly/36id6Pj
868
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო, “სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ანგარიში,” 2018, https://bit.ly/30Hw0Ot
869
ინტერვიუ ნატა ძველიშვილთან.
870
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “GNCC-მ არ უნდა დაარეგულიროს სიძულვილის ენის
საკითხები,” 17 ივნისი, 2019, https://bit.ly/2RB5qlQ
871
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, დადგენილება N 2, 12 მარტი, 2009,
http://infocenter.gov.ge/elections2017/Broadcasting-Code-of-Conduct.pdf
872
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ქარტია, https://www.qartia.ge/ka/qartia
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კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მექანიზმები (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად არის მედიის საქმიანობა კეთილსინდისიერი პრაქტიკაში?
მიუხედავად პროფესიული ჟურნალისტური გაერთიანებების მცდელობისა, კეთილსინდისიერების
პრინციპების ყოველდღიურ ჟურნალისტურ ცხოვრებაში დამკვიდრება კვლავ გამოწვევად რჩება.
ეს განსაკუთრებით პრობლემური აღმოჩნდა უკანასკნელი არჩევნების წინასაარჩევო კამპანიის
დროს. ხშირია დეზინფორმაციის გავრცელების და სიძულვილის ენის გამოყენების შემთხვევები.
ყოველწლიურად იზრდება ეთიკის ქარტიის მიერ განხილულ საქმეთა რაოდენობა, რაც შესაძლოა
იმაზე მიუთითებდეს, რომ გაზრდილია იმ პირთა რაოდენობაც, რომლებიც თვლიან, რომ მედიის
მხრიდან ეთიკური სტანდარტები დაირღვა მათ საზიანოდ. ქარტიამ 2016 წელს 28 საქმე
განიხილა, 2017 წელს - 56 საქმე, 2018 წელს - 62 საქმე, ხოლო 2019 წელს - 75 საქმე.873 ამ
ორგანიზაციისადმი მიმართვიანობის ზრდის ერთ-ერთი ფაქტორი შესაძლოა, ქარტიის არაწევრი
ჟურნალისტების წინააღმდეგ შეტანილი განცხადებების დაშვებით იყოს განპირობებული.
ქართულ მედიასივრცეში ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტების შესრულების მონიტორინგის
კუთხით გამოსაყოფია „მედიაჩეკერიც“. აღნიშნული პლატფორმა ყოველდღიურ
რეჟიმში
აკვირდება ტელევიზიების მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებს, ონლაინგამოცემებს და
სხვადასხვა საკითხის გაშუქებას მედიასაშუალებებში იმის დასადგენად, თუ შესაბამება გაშუქება
ეთიკურ პრინციპებს.874
პროგრესი შეინიშნება მაუწყებლებში ეთიკური სტანდარტების დაცვის მხრივ ცალკეული
მიმართულებებით, როგორიცაა ბავშვთა უფლებები, სიძულვილის ენა და ა.შ თუმცა, პრობლემად
რჩება პოლიტიკურად მგრძნობიარე საკითხები. კერძოდ, საპრეზიდენტო არჩევნების გაშუქებისას
მწვავედ დადგა ეთიკური სტანდარტების დაცვის პრობლემა. პოლიტიკური ინტერესის არსებობა
მედიაში პროფესიული სტანდარტის გაუარესებას იწვევს. მნიშვნელოვანია, რომ ზოგიერთ
შემთხვევაში თავად ჟურნალისტები მიმართავენ ქარტიას მასალაზე მუშაობის პროცესში და იღებენ
რჩევებს, რათა თავიდან აირიდონ ეთიკური სტანდარტების დარღვევა. ცალკეულ შემთხვევებში,
ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილი მედიასაშუალებები უარს ამბობენ ქარტიასთან
თანამშრომლობაზე.875
ეუთო-ს ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს,
მრავალფეროვანი მედიაგარემო მკვეთრად პოლარიზებული იყო პოლიტიკური აფილირებისა
და ბიზნესინტერესების მიხედვით. ტელევიზია პოლიტიკური ინფორმაციის ძირითად წყაროდ
რჩებოდა, ხოლო ონლაინ და სოციალური მედია, საკმაოდ დიდი ჩამორჩენით, მეორე ადგილზე
იმყოფებოდა.876„ქარტიის“ მიერ ჩატარებული მონიტორინგის მიხედვით, 2018 წლის არჩევნების
მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი არასასურველი კანდიდატის ნეგატიური გაშუქება იყო. ეს
განსაკუთრებით ცხადი იყო „რუსთავი 2”‐ის და „იმედის“ ეთერში. მათ მიერ კანდიდატებზე
მომზადებული სიუჟეტები მანიპულაციით და ეთიკური პრინციპების დარღვევით გამოირჩეოდა.877
2018 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში „მედიაჩეკერმა“ კონკრეტული კანდიდატის ან პოლიტიკური
პარტიის მადისკრედიტირებელი 30-ზე მეტი ფეისბუკგვერდი აღმოაჩინა. აღნიშნული გვერდები
ფოტო და ვიდეო მანიპულაციებით, სიძულვილის ენით, მოწოდებებით, შეურაცხმყოფელი
873
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, საქმეების სრული სია, https://www.qartia.ge/ka/gankhiluli-saqmeebi
874
Media Checker, ეთიკა, https://www.mediachecker.ge/ka/siakhleebi
875
ინტერვიუ ნატა ძველიშვილთან (7 ივნისი)
876
OSCE, ODIHR, 2019, გვ. 29
https://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/414827?download=true
877
საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, “არჩევნების მედიამონიტორინგის საბოლოო
ანგარიში,” 2016-2018 წლები, გვ.11, https://bit.ly/2GbhSDy
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ტექსტებით, დამონტაჟებული მასალებითა და დეზინფორმაციის გავრცელებით ცდილობდნენ
ამომრჩეველზე გავლენის მოხდენას.878
ტენდენციის სახე მიიღო ტელეკომპანია „იმედზე“ გასულ გადაცემებში არასამთავრობო
სექტორთან დაკავშირებული საკითხების ცალმხრივად გაშუქების გზით NGO-ების დისკრედიტაციის
მცდელობამ.879 აღსანიშნავია, რომ „მედიაჩეკერის“ თანახმად, „იმედმა“ და საზოგადოებრივმა
მაუწყებელმა, 2019 წლის 21 აპრილს პანკისში განვითარებულ მოვლენებში არასამთავრობო
სექტორისა და კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებსა და დღის წესრიგზე ხაზგასმით,
პრობლემის მათზე გადაბრალება სცადეს.880 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა
სხვადასხვა შემთხვევაში რამდენჯერმე მიმართეს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას ტელეკომპანია
„იმედზე“ გასული მანიპულაციური, შეცდომაში შემყვანი სიუჟეტების მომზდების გამო. აღსანიშნავია,
რომ ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპების დარღვევა დადგინდა, როგორც „საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“881, ისე „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“
თანამშრომლის მიმართვის შემთხვევაშიც.882
უკანასკნელ პერიოდში სოციალურ ქსელებში სულ უფრო მეტი გვერდი ჩნდება, რომლებიც
ხელისუფლებისა და ოპოზიციის საქმიანობის გაშუქებისას სიძულვილის ენას იყენებენ და
დეზინფორმაციას ავრცელებენ. მათი დაფინანსებისა თუ სხვა ფინანსური რესურსების შესახებ
ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის. 2019 წლის დეკემბერში ფეისბუკმა ასობით ყალბი
ქართული გვერდი გააუქმა, რომლებიც სავარაუდოდ საქართველოს მთავრობასთან იყვნენ
დაკავშრებულნი და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების კრიტიკით იყვნენ
დაკავებულნი.883
ბოლო წლებში დეზინფორმაციაზე დაფუძნებულმა ანტი-დასავლურმა პროპაგანდამ ორგანიზებული
ფორმა მიიღო. MDF-ის კვლევის თანახმად, 2015-2018 წლებში ერთგვაროვანი გზავნილების
სისტემატური გავრცელება ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ ამ პროცესს ცენტრალიზებული სახე
აქვს. ამავე დროს, დეზინფორმაციის ვირუსულად გასავრცელებლად პერიოდულად ჩნდება
ახალ-ახალი ონლაინ პლატფორმები.884 „მედიის განვითარების ფონდმა“ პროექტ „მითების
დეტექტორის“ ფარგლებში ერთწლიანი მედიამონიტორინგის შედეგად დეზინფორმაციის 177
შემთხვევა გამოავლინა.885

კორუფციის ფაქტების გამოძიება და მხილება (პრაქტიკა)
ქულა: 75
რამდენად აქტიურად და წარმატებულად იძიებს და ამხელს მედია კორუფციის ფაქტებს?
უკანასკნელ

წლებში

საგამოძიებო

ჟურნალისტიკის

ერთ-ერთი

მთავარი

მიმართულება

878
Media Checker, “სოციალურ მედიაში კანდიდატების დისკრედიტაციისთვის შექმნილი გვერდების
ნაწილი არჩევნების მეორე დღესვე გაუქმდა,” 03 დეკემბერი, 2018, https://bit.ly/2TPVQ1r
879
Media Checker, “არასამთავრობო სექტორი “იმედის კვირის” სამსჯავროზე,” 23 ივლისი, 2019,
https://bit.ly/2ReWfZx
880
Media Checker, არასამთავრობოებისა და “ნაციონალური მოძრაობის” კვალი პანკისის მოვლენებში
საზმაუსა და იმედზე,” 26 აპრილი, 2019, https://bit.ly/2tu8h8p
881
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, “გადაწყვეტილება საქმეზე - საია ნათია სონღულაშვილის
წინააღმდეგ,” 09 ივლისი, 2019, https://bit.ly/2RfXJT5
882
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, “გადაწყვეტილება საქმეზე - ლევან ნატროშვილი ანუკი გუმბერიძის,
ლევან ჯავახიშვილის და თეონა გეგელიას წინააღმდეგ,” 03 თებერვალი, 2019, https://bit.ly/2GbEq7p
883
Facebook, Removing Coordinated Inauthentic Behavior From Georgia, Vietnam and the US, December 20, 2019, https://bit.ly/2QYiLnX
884
მედიის განვითარების ფონდი, “ანტიდასავლური პროპაგანდა 2018,” 2019, გვ.8,
http://mdfgeorgia.ge/uploads/library/119/file/AntiWest-2018-GEO.pdf
885
იქვე გვ.50
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კორუფციული ფაქტების გამოძიება და მხილებაა. ქართულ მედიასივრცეში ამ ტიპის რამდენიმე
გადაცემაც არსებობს, თუმცა, შეზღუდული რესურსებისა და სხვა ფაქტორების გამო, ასეთი
გადაცემების რიცხვი მცირეა.
აღნიშვნის ღირსია „სტუდია მონიტორის“ მიერ წარმოებული ჟურნალისტური გამოძიებები.
სტუდიას 2005 წლიდან დღემდე 200-მდე ჟურნალისტური გამოძიება აქვს ჩატარებული.886 „სტუდია
მონიტორმა“ 2018 წელს „რადიო თავისუფლებასთან“ ერთად შექმნა საგამოძიებო პროექტი
„თავისუფლების მონიტორი“, რომელიც კორუფციული ფაქტების მხილებაზე ფოკუსირდება.887
კორუფციის შემთხვევების მხილების მხრივ აღასანიშნავია ასევე გამომძიებელ ჟურნალისტთა
გაერთიანება „აი, ფაქტის“ საქმიანობა.888
ტელეკომპანია „რუსთავი 2”-ის მიერ მომზადებული ორი გადაცემა - „შაბათის კურიერი“ და
„კურიერი პ.ს“, წლების განმავლობაში ყოველკვირეულ რეჟიმში გადიოდა („რუსთავი2-დან“
ჟურნალისტების ერთი ნაწილის წამოსვლის და ახალი ტელევიზიების დაარსების შემდეგ,
„კურიერი პ.ს“ „მთავარ არხზე“ „პოსტ ფაქტუმის“ სახელით გადის). ორივე გადაცემაში არაერთი
ჟურნალისტური გამოძიება ჩატარებულა
და სხვადასხვა ტიპის კორუფციული შემთხვევა
მხილებულა.889 ჟურნალისტურ გამოძიებებზე დაფუძნებული გადაცემები საზოგადოებრივ
მაუწყებელზეც მზადდება, მაგალითად, „გამომძიებელი რეპორტიორი“. თუმცა, საზოგადოებრივი
მაუწყებლის ფინანსური შესაძლებლობების მიუხედავად, სიუჟეტებს არარეგულარული ხასიათი
აქვს. მაგალითად, 2018 წელს მხოლოდ სამი მასალა მომზადდა, 2019 წელს – ხუთი.890 კორუფციის
მხილების მხრივ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეფექტიანობა შეზღუდულია მასზე მმართველი
პარტიის გავლენით, რაზეც ამ თავის შესაბამის სექციაშია საუბარი.

საზოგადოების ინფორმირება კორუფციისა და მისი შედეგების შესახებ
(პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად აქტიურად და წარმატებულად ახდენს მედია საზოგადოების ინფორმირებას
კორუფციისა და ქვეყნისთვის მისი შედეგების შესახებ?
როგორც წინა სექციაში აღინიშნა, ქართულ მედიასივრცეში კორუფციასთან დაკავშირებულ
საკითხებს არაერთი მედიასაშუალება აქტიურად აშუქებს. სულ მცირე, ერთ წამყვან ტელეარხსა
და რამდენიმე ციფრულ და ბეჭდურ გამოცემას ამგვარ საკითხებზე ორიენტირებული გადაცემები/
სტატიები აქვს. მეორე მხრივ, კვლავ შეინიშნება ანალიტიკური მასალების ნაკლებობა კორუფციის
თემაზე. ამასთან ერთად, უკანასკნელ წლებში ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილ
არხებზე, სხვადასხვა ტიპის გახმაურებულ საკითხებთან დაკავშირებით, გაშუქების კუთხით
პასიურობა ან ასეთი შემთხვევების სრული იგნორირება იკვეთება.891

886
887
888
889
890
891

სტუდია მონიტორი, მონიტორის შესახებ, https://bit.ly/2NOyTrj
რადიო თავისუფლება, თავისუფლების მონიტორი, https://bit.ly/37jjFCn
https://www.ifact.ge
რუსთავი 2, ყველა გადაცემა, http://rustavi2.ge/ka/shows
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, გამომძიებელი რეპორტიორი, https://bit.ly/37fOEzi
Media Checker, გამოტოვებული თემები, https://bit.ly/2NLRcNP
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საზოგადოების ინფორმირება მმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
(პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად აქტიურად და წარმატებულად ახდენს მედია საზოგადოების ინფორმირებას
მთავრობისა და სხვა მმართველი ორგანოების საქმიანობაზე?
მედიის პოლარიზება და ტელემედიის დამოუკიდებლობის მხრივ არსებული პრობლემები
ნეგატიურად აისახება ქართული მედიის უნარზე, ობიექტური ინფორმაცია მიაწოდოს საზოგადოებას
მთავრობისა და პოლიტიკის შესახებ.
ქართული მედიასივრცე ინფორმაციის გაშუქებისა და საზოგადოებამდე მიტანის კუთხით
საკმაოდ პლურალისტულია. ამასთან ერთად, როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო,
ავტორიტეტული ორგანიზაციების კვლევები მიუთითებს, რომ ქართული მედიასივრცე უკიდურესად
პოლარიზებულია (იხ. შესაბამისი ქვეთავი). ძირითადი მაუწყებლები კი ხელისუფლებისა
და ოპოზიციური პარტიებისადმი ლოიალურად განწყობილი, მიკერძოებული პოზიციებით
გამოირჩევიან. მაგალითად, ეუთოს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემაჯამებელ
ანგარიშში აღნიშნულია, რომ მრავალფეროვანი მედიაგარემო მკვეთრად პოლარიზებული იყო
პოლიტიკური აფილირებისა და ბიზნესინტერესების მიხედვით.892
მედიის (განსაკუთრებით ტელემედიის) უნარს, მიაწოდოს საზოგადოებას ობიექტური ინფორმაცია
მთავრობის საქმიანობისა და პოლიტიკური მოვლენების შესახებ, ასევე ასუსტებს მისი
დამოუკიდებლობის მხრივ არსებული გამოწვევები, რომლებიც ამ თავის შესაბამის სექციაშია
განხილული.

892
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OSCE, ODIHR, 2019 https://www.osce.org/ka/odihr/elections/georgia/414827?download=true

სამოქალაქო საზოგადოება
საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების მრავალი ორგანიზაცია არსებობს. მიუხედავად
იმისა, რომ ამ ორგანიზაციების მნიშვნელოვან ნაწილს სტაბილური დაფინანსება აქვს და
მაღალკვალიფიციური თანამშრომლები ჰყავს, ქვეყანაში არსებული სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციათა უმეტესობა რესურსებზე წვდომის თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემების
წინაშე დგას და უცხოელი დონორების დაფინანსებაზე ზედმეტი დამოკიდებულება მთელი
სექტორისთვის გამოწვევად რჩება. ქვეყნის წამყვანი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები
აქტიურად მუშაობენ ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად და პოლიტიკის
რეფორმირების ხელშესაწყობად, თუმცა ხელისუფლება ხშირად მათ რეკომენდაციებს
უგულებელყოფს და ბოლო დროს ამ ორგანიზაციებზე აგრესიული სიტყვიერი თავდასხმებიც
გაახშირა.
სამოქალაქო საზოგადოება
საერთო ქულა: 58,3
განზომილება

ინდიკატორი

შესაძლებლობები:
62,5

რესურსები

მმართველობა: 50

გამჭვირვალობა

50

ანგარიშვალდებულება

50

დამოუკიდებლობა

კანონი

პრაქტიკა

75

25

100

50

კეთილსინდისიერება
როლი: 62,5

50

მთავრობის
ანგარიშვალდებულების
უზრუნველყოფა

75

პოლიტიკის რეფორმა

50

კანონის და პრაქტიკის საშუალო ქულები

75

50

სტრუქტურა და ორგანიზაცია
საქართველოში 26 000-ზე მეტი არაკომერციული არასამთავრობო ორგანიზაციაა
რეგისტრირებული.893 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები „არასამეწარმეო იურიდიული
პირების“ კატეგორიას განეკუთვნებიან, თუმცა კანონი არარეგისტრირებული კავშირების
ფუნქციონირების
შესაძლებლობასაც
ითვალისწინებს.894
სამოქალაქო
საზოგადოების
ორგანიზაციების რეგისტრაცია იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ საჯარო
რეესტრში ხდება, ხოლო საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეგისტრაციას ფინანსთა სამინისტრო
893
USAID, 2017 Civil Society Organization Sustainability Index for Central and Eastern Europe and
Eurasia, 21st edition, September 2018, p. 89, https://bit.ly/36GEyXS
894
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, მიღებული 1997 წლის 26 ივნისს, მუხლი 2.
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აწარმოებს. ყველაზე დიდი და აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისში არიან
კონცენტრირებული, ხოლო რეგიონებში მოქმედი ორგანიზაციების შესაძლებლობები გაცილებით
მცირეა.

რესურსები (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად ქმნის კანონმდებლობა ხელსაყრელ გარემოს სამოქალაქო საზოგადოებისთვის?
კანონმდებლობა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დაფუძნებისა და საქმიანობისთვის,
ზოგადად, ხელსაყრელ გარემოს ქმნის.
საზოგადოებრივი გაერთიანებების შექმნის და მათში გაწევრიანების უფლება, ასევე გამოხატვის
თავისუფლება და სხვა მასთან დაკავშირებული თავისუფლებები (როგორიცაა მედიისა და
ინტერნეტის თავისუფლება) კონსტიტუციით არის გარანტირებული.895 შესაბამისად, მოქალაქეებს
უფლება აქვთ, შექმნან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, განახორციელონ
ადვოკატირება და აკრიტიკონ ხელისუფლება.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დაფუძნებისა და რეგისტრაციის წესები სამოქალაქო
კოდექსით არის განსაზღვრული. ორგანიზაციების რეგისტრაციას საჯარო რეესტრი ახორციელებს.
კოდექსი არარეგისტრირებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფუნქციონირების
შესაძლებლობასაც ითვალისწინებს. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის საქმიანობის
შეჩერება ან აკრძალვა მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით არის შესაძლებელი.896
რეგისტრაციის პროცესი საკმაოდ მარტივი, სწრაფი და ფინანსურად ხელმისაწვდომია - მისი
საფასური 100 ლარს შეადგენს. მეორე მხრივ, ორგანიზაციის ლიკვიდაცია შეიძლება ხანგრძლივი
და დამღლელი პროცესი აღმოჩნდეს, რის გამოც ბევრი ორგანიზაცია მხოლოდ ქაღალდზე
აგრძელებს არსებობს.897
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ქველმოქმედებიდან, გრანტებიდან
და საწევრო შენატანებიდან მიღებულ შემოსავლებზე გარკვეული საგადასახადო შეღავათებით
სარგებლობენ, მაგრამ მათი არასაგრანტო შემოსავლები და ხარჯები სამეწარმეო ორგანიზაციების
მსგავსად იბეგრება. მიუხედავად იმისა, რომ სამეწარმეო პირებს, რომლებიც საქველმოქმედო
ორგანიზაციებს შემოწირულობებს გადასცემენ, უფლება აქვთ, აღნიშნულ შემოწირულობებზე
გადასახადების დაქვითვა მოითხოვონ, შემოწირულობების მიმღებ სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციებს დამატებითი მოთხოვნების შესრულების (მათ შორის, ხელისუფლების
ორგანოებისთვის ანგარიშების წარდგენის) ვალდებულება ეკისრებათ, ხოლო დონორი
ფიზიკური პირები ასეთი დაქვითვის უფლებით არ სარგებლობენ. სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციებს უფლება აქვთ, დამატებითი ღირებულების გადასახადის (დ.ღ.გ.) უკან დაბრუნება
მოითხოვონ.898

895
საქართველოს კონსტიტუცია, მიღებული 1995 წლის 24 აგვისტოს, მუხლი 26.
896
სამოქალაქო კოდექსი, მუხლები 27-39.
897
USAID, 2017 Civil Society Organization Sustainability Index for Central and Eastern Europe and
Eurasia, 21st edition - September 2018.
898
USAID, CSO Sustainability Index 2018, p. 95.
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რესურსები (პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად აქვთ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ეფექტიანი საქმიანობისთვის
საჭირო ფინანსური და ადამიანური რესურსები?
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების უმეტესობა რესურსებზე წვდომის
თვალსაზრისით პრაქტიკაში მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე დგას. დაფინანსების
ადგილობრივი წყაროები ძალზე შეზღუდულია.
აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ანგარიშის თანახმად, შესაძლებლობების
მხრივ „მნიშვნელოვანი განსხვავება“ არსებობს თბილისში ბაზირებულ დიდ არასამთავრობო
ორგანიზაციებსა და იმ ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც რეგიონებში მოქმედებენ და
„დაფინანსების მდგრად წყაროებზე“ ხელი ნაკლებად მიუწვდებათ. ზოგადად, სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციები „კრიტიკულად დამოკიდებულნი არიან უცხოელი დონორების
დახმარებაზე“, რომელიც კონკრეტული პროექტების დაფინანსებაზეა ფოკუსირებული და არა
ინსტიტუციურ განვითარებაზე. ეს ორგანიზაციების უმეტესობას თანამშრომლების გრძელვადიანად
შენარჩუნებას ურთულებს, რის შედეგადაც ისინი „ერთი ადამიანის ორგანიზაციებს წარმოადგენენ,
რომელთა ინსტიტუციური სიცოცხლისუნარიანობაც პირდაპირ არის დაკავშირებული მათ
დამფუძნებლებთან“. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ახასიათებთ ტენდენცია, რომ,
დონორების პრიორიტეტების ცვლილებისა და დაფინანსების ხელმისაწვდომობის მიხედვით,
ერთი სფეროდან მეორეში გადაინაცვლონ, რის გამოც ისინი ვერ ახერხებენ სტაბილური
მხარდამჭერების შეძენას და ადგილობრივ თემებთან ძლიერი კავშირების ჩამოყალიბებას.899
შესაძლებლობებთან დაკავშირებული აღნიშნული პრობლემები, თავის მხრივ, ბევრი
არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფინანსების მოძიების უნარზე უარყოფითად მოქმედებს.
ერთ-ერთი ექსპერტის თქმით, ხელმისაწვდომი დაფინანსების მოცულობა აღემატება შესაბამისი
ხარისხიანი საგრანტო განაცხადების რაოდენობას, რომლებიც ფინანსურ მხარდაჭერას
იმსახურებს. ამასთან, მრავალი არასამთავრობო ორგანიზაცია ზედმეტად ბევრ საკითხზეა
ფოკუსირებული, რაც ხშირად კონტრპროდუქტიულია. ეს გამომდინარეობს იმ გარემოებიდან, რომ
ბევრი ორგანიზაცია ცდილობს, მაქსიმალურად ბევრი საგრანტო შესაძლებლობა გამოიყენოს,
იმის ნაცვლად, რომ იმ ერთ ან ორ სფეროზე მოახდინოს ფოკუსირება, რომლებშიც რეალურად
კომპეტენტურია. საგრანტო შესაძლებლობების ამ მეთოდით ძიებას შედეგად ის მოაქვს, რომ
კონკრეტულ სფეროებში სპეციალიზირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების რაოდენობა
მცირეა.900
დადებითი კუთხით უნდა ითქვას, რომ მთავრობა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს
საგრანტო შესაძლებლობებს სთავაზობს, თუმცა აღნიშნული დაფინანსების მოცულობა იმდენად
შეზღუდულია, რომ სექტორის საერთო მდგრადობაზე გავლენას ვერ ახდენს. ამასთან ერთად,
არსებობს კითხვები დაფინანსების განაწილების სამართლიანობის შესახებ.901

დამოუკიდებლობა (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად არსებობს საკანონმდებლო გარანტიები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციებს მათ საქმიანობაში არაჯეროვანი ჩარევისგან იცავს?

899
900
901

USAID, CSO Sustainability Index 2018, p. 96.
ავტორის ინტერვიუ თამარ ქაროსანიძესთან.
USAID, CSO Sustainability Index 2018, p. 97.
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საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების
ფუნქციონირებას არეგულირებს, ზოგადად ამ ორგანიზაციებს მათ საქმიანობაში არაჯეროვანი
ჩარევისგან სათანადოდ იცავს.
მოქალაქეებს უფლება აქვთ, შექმნან გაერთიანებები და გაწევრიანდნენ ისეთ ორგანიზაციებში,
რომელთა მიზანი კეთილსინდისიერი მმართველობის ხელშეწყობა და ანტიკორუფციული
საქმიანობის განხორციელებაა, მიუხედავად ამ გაერთიანებების პოლიტიკური იდეოლოგიის,
რელგიური მიმართულებისა ან მიზნებისა. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების
იდეოლოგიასა და მიზნებზე დაწესებულია გარკვეული შეზღუდვები, მაგრამ ეს შეზღუდვები
მხოლოდ სახელმწიფოს ლეგიტიმური ინტერესების დაცვას ემსახურება. კერძოდ, კანონი
კრძალავს ისეთი საზოგადოებრივი გაერთიანების შექმნასა და საქმიანობას, რომლის მიზანია
საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის
დამოუკიდებლობის ხელყოფა ან ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა; ან რომელიც ეწევა
ომის ან ძალადობის პროპაგანდას ან აღვივებს ეროვნულ, კუთხურ, რელიგიურ ან სოციალურ
შუღლს.902 საზოგადოებრივი გაერთიანების აკრძალვა მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით
შეიძლება.903
სახელმწიფოს მიერ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობის რეგულირება მათი
საქმიანობის შეჩერების ან აკრძალვის უფლებით შემოიფარგლება, რაც მხოლოდ სასამართლოს
გადაწყვეტილებით შეიძლება განხორციელდეს. არ არსებობს რაიმე დამატებითი რეგულაციები,
რომლებიც სახელმწიფოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობაში
არაჯეროვანი ჩარევის უფლებას აძლევს.

დამოუკიდებლობა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად დაცულია სამოქალაქო საზოგადოება მის საქმიანობაში არაჯეროვანი ჩარევისგან?
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ზოგადად არაჯეროვანი ჩარევის
გარეშე ფუნქციონირებენ, თუმცა დაფიქსირდა მაღალი რანგის თანამდებობის პირების მხრიდან
ზოგიერთი ყველაზე აქტიური ორგანიზაციის მიმართ სიტყვიერი თავდასხმის ფაქტები. ბოლო
წლებში, არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე ხდებოდნენ დეზინფორმაციის კამპანიის
ობიექტები, ხოლო მემარჯვენე რადიკალური ჯგუფები მიმართავდნენ ძალადობას ლგბტ
უფლებების დამცველი ორგანიზაციების მიმართ.
„ფრიდომ ჰაუსის“ ანგარიშის თანახმად, საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციები „მაღალი ხარისხის პოლიტიკური თავისუფლებით სარგებლობენ“.904
ხელისუფლებას ბოლო წლებში არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაზე შეზღუდვები არ
დაუწესებია და არც მათ მიმართ ძალადობისთვის მიუმართავს.
მეორე მხრივ, გახშირებულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ლიდერებზე სიტყვიერი
თავდასხმის ფაქტები როგორც ხელისუფლების თანამდებობის პირების, ისე რადიკალური
მემარჯვენე, ულტრაკონსერვატიული და რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენელთა მხრიდან.905
2018 წლის ოქტომბერში, ქვეყნის წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა შეშფოთება
გამოთქვა მმართველი პარტიის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის, პარლამენტის თავმჯდომარის
ირაკლი კობახიძისა და იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მხრიდან სამოქალაქო
902
კანონი საზოგადოებრივ გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერებისა და მათი აკრძალვის შესახებ,
მიღებული 1997 წლის 14 ნოემბერს, მუხლი 4.
903
იქვე, მუხლი 2.
904
Freedom House, „Nations in Transit 2018,“ Georgia, 2018, https://bit.ly/2R2BhLQ
905
ავტორის ინტერვიუ თამარ ქაროსანიძესთან.

168

საზოგადოებაზე თავდასხმების გამო.906 მათი შეშფოთება “საერთაშორისო გამჭვირვალობის“
სამდივნომაც გაიზიარა, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს არასამთავრობო
ორგანიზაციებზე „ზეწოლა“ „საგანგაშო“ ფაქტს წარმოადგენდა და ხელისუფლებას მოუწოდა,
მათ მიმართ „უსაფუძვლო ბრალდებებისგან“ თავი შეეკავებინა.907 ეუთოს დემოკრატიული
ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (OSCE ODIHR) ანგარიშში ასევე აღინიშნა,
რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში რამდენიმე საჯარო ოფიციალური პირი
და მმართველი პარტიის მაღალი რანგის წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციების
სადამკვირვებლო ჯგუფებს „მკაცრად აკრიტიკებდა“.908
ლგბტ თემი და მათი უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები პერიოდულად
ულტრამემარჯვენე ჯგუფების ძალადობის ობიექტები ხდებიან და უსაფრთოების მოსაზრებების
გამო აქციებს ვერ ატარებენ, ხოლო ხელისუფლება ამ პრობლემის მოგვარებას ვერ ახერხებს.909
ბოლო წლებში გამოიკვეთა ახალი ტიპის გამოწვევა, რაც ხელისუფლების მიერ დეზინფორმაციის
კამპანიებისა და ინტერნეტ ტროლების სავარაუდო გამოყენებაში ვლინდება და სამოქალაქო
აქტივისტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მათი ლიდერების დისკრედიტაციას
ისახავს მიზნად.910 2019 წლის დეკემბერში ფეისბუკმა ასობით ყალბი ქართული გვერდი გააუქმა,
რომლებიც სავარაუდოდ საქართველოს მთავრობასთან იყვნენ დაკავშრებულნი და სამოქალაქო
საზოგადოების წარმომადგენლების კრიტიკით იყვნენ დაკავებულნი.911

გამჭვირვალობა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად გამჭვირვალეა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობა?
საქართველოს სამოქალაქო სექტორში გამჭვირვალობა არათანაბრად არის უზრუნველყოფილი.
გამჭვირვალობის დონე საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების სექტორში არათანაბარია.
მაგალითად, 36-მა ორგანიზაციამ ხელი მოაწერა გამჭვირვალობის დეკლარაციას, რითაც ამ
ორგანიზაციებმა პირობა დადეს, რომ უზრუნველყოფდნენ მათი დაფინანსებისა და საქმიანობის
სხვა ასპექტების გამჭვირვალობას.912 ამ ორგანიზაციებთან დაკავშირებული შესაბამისი
ინფორმაცია სპეციალურ ვებ-გვერდზე ქვეყნდება.913
საერთო ჯამში, ფინანსურ ანგარიშებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა მხოლოდ მცირე
ნაწილი აქვეყნებს.914 ბოლო წლებში, მომრავლდა ორგანიზაციები, რომელთა დაფინანსების
წყაროების მიკვლევა რთულია. ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს ხელისუფლებისა და მმართველი
906
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), „სამოქალაქო საზოგადოებაზე
ხელისუფლების კოორდინირებული შეტევა საქართველოში დემოკრატიას აზიანებს“, 2018 წლის 24
ოქტომბერი, https://bit.ly/2R3bwLL
907
Transparency International Secretariat, „Alarm Over Increasing Signs of State Capture and Pressure on Civil Society in Georgia,“ 16 October, 2018, https://bit.ly/2uzMpbT
908
OSCE ODIHR, Presidential Election 28 October and 28 November, 2018 ODIHR Election Observation Mission Final Report, 28 February 2019 Paris, p. 19.
909
U.S. Department of State, 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Georgia, 13 March,
2019, p. 19.
910
მედიის განვითარების ფონდი, „ტროლების ფაბრიკა, TBC-ის, არასამთავრობოების და მედიის
წინააღმდეგ,”2019, http://www.mdfgeorgia.ge/geo/view_research/161/
911
Facebook, Removing Coordinated Inauthentic Behavior From Georgia, Vietnam and the US, December 20, 2019, https://bit.ly/2QYiLnX
912
სამოქალაქო საზოგადოების პორტალი, „არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობის
დეკლარაცია,” 2019, http://www.cso.ge/ethic.php?type=declaration&lang=ge
913
სამოქალაქო საზოგადოების პორტალი, გამჭვირვალობის პროაქტიული ბაზა, https://bit.ly/2tHJm0C
914
USAID, CSO Sustainability Index 2018, p. 101.
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პარტიის ძალისხმევას, რომელიც ლოიალური არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით
საზოგადოებრივ დისკურსზე გავლენის მოხდენას ისახავს მიზნად.915

ანგარიშვალდებულება (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად უზრუნველყოფილია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულება მათი მხარდამჭერების მიმართ?
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების
ანგარიშვალდებულების მექანიზმები სუსტია.

ორგანიზაციების

მნიშვნელოვან

ნაწილში

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულებაზე ნეგატიურ გავლენას
ახდენს ის გარემოება, რომ წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციების რაოდენობა მცირეა
და ორგანიზაციათა უმეტესობას მკაფიოდ არ ჰყავს
განსაზღვრული ჯგუფები, რომელთა
ინტერესებსაც ისინი წარმოადგენენ. ცოტა ორგანიზაციას ჰყავს აქტიური გამგეობა, რომელიც
მის საქმიანობაში აქტიურად მონაწილეობს. იმ ორგანიზაციების უმეტესობაში, სადაც გამგეობა
არსებობს, ეს ორგანო მხოლოდ ფორმალობას წარმოადგენს და დონორების მოთხოვნების
დასაკმაყოფილებლად არის შექმნილი.916
მართალია, ზოგ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციაში მოქმედებს ფინანსური მართვის
სისტემები და კონტროლის პროცედურები, მაგრამ ორგანიზაციების უმეტესობას ასეთი რესურსები
არ გააჩნია და დონორების ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე ყოველწლიური აუდიტორული
შემოწმების ჩატარება არ შეუძლია.917

კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მექანიზმები (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად არსებობს მექანიზმები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების
კეთილსინდისიერებას უზრუნველყოფს? რამდენად ეფექტიანია სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის მექანიზმები პრაქტიკაში?
ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ნაწილს საკუთარი საქმიანობის
კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფის ვალდებულება ფორმალურად აქვს აღებული.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს მთელი სექტორის მასშტაბით მოქმედი ქცევის
კოდექსი არ გააჩნიათ. მთელი რიგი ორგანიზაციები მიერთებულნი არიან საქართველოს
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაციას, რომელიც ადგენს
ხელმომწერ ორგანიზაციათა საქმიანობის ძირითად პრინციპებს, რომელთა შორისაა ადამიანის
უფლებათა დაცვა, კანონის უზენაესობის ხელშეწყობა, თანასწორობის აღიარება და დაცვა,
მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივ პროცესებში მოქალაქეების მონაწილეობა,
გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება, კეთილსინდისიერება და ორგანიზაციებში შიდა
დემოკრატიის ხელშეწყობა.918
915
ავტორის ინტერვიუ „ღია საზოგადოების ფონდის“ პროგრამების მენეჯერთან, თინათინ ბოლქვაძესთან,
თბილისი, 2019 წლის 15 მაისი.
916
USAID, CSO Sustainability Index 2018, p. 96.
917
USAID, CSO Sustainability Index 2018, p. 98.
918
სამოქალაქო საზოგადოების პორტალი, საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი
პრინციპების დეკლარაცია, http://www.cso.ge/ethic.php
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ამის მიუხედავად, სექტორში კეთილსინდისიერების საერთო დონის შეფასება რთულია. ა.შ.შ.ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ანგარიშის მიხედვით, მხოლოდ ყველაზე
წარმატებულ და ფინანსურად სტაბილურ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს აქვთ
შიდა პოლიტიკა და სტანდარტები, რომლებიც სამსახურეობრივ ეთიკას, პროფესიონალიზმსა და
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას ეხება.919 ერთ-ერთი წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციის
ხელმძღვანელს 2018 წელს სექსუალურ შევიწროებაში დასდეს ბრალი. სახალხო დამცველმა
დაადგინა, რომ ეს ბრალდებები სარწმუნო იყო.920
საზოგადოება არასამთავრობო ორგანიზაციებს არაერთგვაროვნად აღიქვამს. 2019 წელს
ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, არასამთავრობო ორგანიზაციებისადმი ნდობასა და
უნდობლობას რესპონდენტთა დაახლოებით თანაბარი რაოდენობა (შესაბამისად 25-26
პროცენტი) გამოხატავდა.921

როლი: ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა (პრაქტიკა)
ქულა: 75
რამდენად
აქტიურად
ცდილობს
სამოქალაქო
საზოგადოება
ხელისუფლების
ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფას და რამდენად წარმატებით ახერხებს ამას?
საქართველოში
მრავალი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს
ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად, მაგრამ მათ საქმიანობას ხელს
უშლის ის გარემოება, რომ ხელისუფლება მათ მოსაზრებებს ხშირად უგულებელყოფს და მათ
წინააღმდეგ მტრულ რიტორიკასაც მიმართავს.
„ფრიდომ ჰაუსის“ ანგარიშის მიხედვით, „საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება
პოლიტიკურად აქტიური ე.წ. „ვოჩდოგების“, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ანალიტიკური
ჯგუფებისგან შედგება, რომლებიც ჩართულნი არიან ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ
პროცესებში, ხელს უწყობენ სამოქალაქო მობილიზაციას და, ხელისუფლების კონტროლის
მიზნით, მჭიდროდ თანამშრომლობენ საერთაშორისო საზოგადოებასთან“. ბოლო წლებში
(ძირითადად სტუდენტებისა და სხვა ახალგაზრდებისგან შემდგარი) მოხალისე აქტივისტთა
ჯგუფებიც შეიქმნა, რომლებიც გარემოს დაცვაზე, ქალთა უფლებებზე და კორუფციისა და
რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ ბრძოლაზე აკეთებენ აქცენტს.922
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად ხელისუფლების
მათდამი დამოკიდებულება რჩება. „ფრიდომ ჰაუსის“ ანგარიშის თანახმად, „ხელისუფლება
სამოქალაქო საზოგადოების კრიტიკას ხშირად უგულებელყოფს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საერთაშორისო საზოგადოების დაინტერესებას
ახერხებენ“.923 აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ანგარიშის მიხედვით,
ხელისუფლება „სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების კრიტიკას ნაკლებად იღებდა“
და მას „კოორდინირებული მძაფრი სიტყვიერი თავდასხმებით“ პასუხობდა, რაც ამცირებდა
ამ ორგანიზაციების უნარს, რომ „სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიასთან სრულყოფილად

919
USAID, CSO Sustainability Index 2018, p. 101.
920
რადიო თავისუფლება, „ომბუდსმენი: ზვიად დევდარიანის საქმეზე სექსუალური შევიწროების ფაქტები
დადგინდა,” ნოემბერი 02, 2018, https://bit.ly/2Fz0icq
921
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „გამოკითხულთა უმრავლესობის აზრით, წარსულში
ზეწოლის ქვეშ მიღებული უსამართლო გადაწყვეტილებების ავტორებმა სასამართლო უნდა დატოვონ,” 05
აპრილი, 2019, https://bit.ly/2N9YzyB
922
Freedom House, „Nations in Transit 2018,“ Georgia, 2018, https://bit.ly/2R2BhLQ
923
იქვე.

171

ეთანამშრომლათ ან მოსამართლეთა სადავო დანიშვნებზე გავლენა მოეხდინათ“.924 2019
წელს, არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ დატოვა პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ
უზენაესი სასამართლოს წევრების შესარჩევი წესების შემუშავების მიზნით შექმნილი სამუშაო
ჯგუფი, რის მიზეზადაც მმართველი პარტიის ხელმძღვანელობის მხრიდან მათი რეკომენდაციების
გათვალისწინების სურვილის არქონა დაასახელა.925
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები არჩევნებზე მოკლე და გრძელვადიანი დაკვირვების
მეშვეობით ხელს უწყობენ საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობას, თუმცა 2018 წლის საპრეზიდენტო
არჩევნების პერიოდში ისინი ხელისუფლების მხრიდან მძლავრი კრიტიკის ობიექტები გახდნენ,
რამაც ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის დიალოგი შეასუსტა.926 მთელმა
რიგმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა „უკიდურესი შეშფოთება“ გამოთქვეს იმ ზეწოლის გამო,
რომელსაც ხელისუფლება არჩევნების გაყალბების სავარაუდო გეგმის მამხილებლის ვინაობის
დასახელების მოთხოვნით მათზე ახდენდა.927

როლი: პოლიტიკის რეფორმაში მონაწილეობა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად აქტიურად არის სამოქალაქო საზოგადოება ჩართული ანტიკორუფციული პოლიტიკის
რეფორმირების ინიციატივებში?
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ანტიკორუფციული რეფორმების
ხელშესაწყობად აქტიურად მუშაობენ, მაგრამ ხელისუფლება მათ რეკომენდაციებზე საკმარისად
არ რეაგირებს.
მთელი რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები ანტიკორუფციული პოლიტიკის საკითხებზე არიან
ფოკუსირებული. ისინი ატარებენ კვლევებს კორუფციის პრევენციის სხვადასხვა სფეროებში
(მათ შორის, ინფორმაციაზე წვდომის, მამხილებელთა დაცვის, ქონების დეკლარირებისა და
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ) და ხელისუფლებას შესაბამისი კანონებისა და პრაქტიკის
გასაუმჯობესებლად რეკომენდაციებს სთავაზობენ.928 ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები
ასევე აქვეყნებენ ერთობლივ განცხადებებს, რითაც ხელისუფლებას მთელი რიგი არსებითი
ანტიკორუფციული რეფორმების განხორციელებისკენ მოუწოდებენ.929
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ახდენენ საქართველოს ხელისუფლების მიერ
სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტების, მათ შორის, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების
924
USAID, CSO Sustainability Index 2018, p. 98.
925
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, „კოალიციამ საქართველოს პარლამენტის
თავმჯდომარის მიერ შეთავაზებული სამუშაო ფორმატი დატოვა,” 27 თებერვალი, 2019,
https://bit.ly/2QSWgRe
926
OSCE ODIHR, Presidential Election 28 October and 28 November, 2018 ODIHR Election Observation Mission Final Report, 28 February 2019 Paris, p. 19.
927
USAID, CSO Sustainability Index 2018, p. 98.
928
იხ. მაგალითად: ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, „საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა საქართველოში 2018,” 2018, https://bit.ly/2tDKZfP; საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია, „საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების წესი,”2017, https://bit.ly/2T6dMnT;
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „მამხილებელთა დაცვა - საერთაშორისო პრაქტიკა
და რეკომენდაციები საქართველოსთვის,” ივლისი, 2015, https://bit.ly/304MH61; საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველო, „თანამდებობის პირების მიერ მიღებული საჩუქრები დამატებით შესწავლას
საჭიროებს,” 07 მარტი, 2018, https://bit.ly/2N9JHAi.
929
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „საქართველოს ხელისუფლებამ ქმედითი ნაბიჯები
უნდა გადადგას მაღალი დონის კორუფციის გამოწვევის დასაძლევად,”10 დეკემბერი, 2018,
https://bit.ly/2R16GhL

172

დღის წესრიგის,930 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)
ანტიკორუფციული ქსელის სტამბოლის სამოქმედო გეგმისა931 და ევროსაბჭოს კორუფციის
წინააღმდეგ სახელმწიფოთა ჯგუფის (GRECO) რეკომენდაციების932 ფარგლებში აღებული
ანტიკორუფციული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს. ორგანიზაციები ასევე
შეფასებას აძლევენ საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო
გეგმის შედგენასა და შესრულებას.933
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ანტიკორუფციული პოლიტიკის რეფორმირებაში
ეფექტიან ჩართულობას ხშირად ხელს უშლის ხელისუფლების მხრიდან არასაკმარისი
თანამშრომლობა. მაგალითად, არასამთავრობო ორგანიზაციების არაერთი მოწოდების
მიუხედავად, არც მთავრობამ და არც პარლამენტმა არ განიხილეს წინადადება, რომელიც
დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული უწყების შექმნას ეხებოდა. მეტიც, 2018 წელს, არასამთავრობო
ორგანიზაციების კოალიციამ პრემიერ-მინისტრს მიმართა და შეშფოთება გამოთქვა იმის გამო,
რომ იუსტიციის სამინისტრო „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) ეროვნული სამოქმედო
გეგმის შემუშავების პროცესში მათთან სათანადოდ არ თანამშრომლობდა.934

930
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „საქართველოს ანტიკორუფციული პოლიტიკა ვერ
პასუხობს ასოცირების შეთანხმებითა და დღის წესრიგით ნაკისრ ვალდებულებებს,” 11 ივნისი, 2019,
https://bit.ly/39UOW0o
931
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „საქართველოს შეფერხებული ანტიკორუფციული
რეფორმები: შეუსრულებელი რეკომენდაციები სტამბოლის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში,“ 09 აგვისტო,
2019, https://bit.ly/2uxJX5y
932
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, „საქართველოს მიერ კორუფციის
პრევენციასთან დაკავშირებით მიღებული რეკომენდაციების 70% სრულად შესრულებული არ არის,” 12
ივლისი, 2019, https://bit.ly/2N6eSw8
933
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, „IDFI-ის რეკომენდაციები ახალ
ანტიკორუფციულ სტრატეგიასა და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით,” 13 მაისი,
2019, https://bit.ly/3067yWQ
934
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, „ღია მმართველობა საქართველოს” ფორუმში
მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს,” 13 ივლისი, 2018,
https://bit.ly/2QzIKmG
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ბიზნესი
კანონმდებლობა ხელსაყრელ გარემოს ქმნის საქართველოში ბიზნესის ოპერირებისთვის,
თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, ადგილი აქვს ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესზე პოლიტიკურად
მოტივირებულ ზეწოლას. არ არის უზრუნველყოფილი კომპანიების ბენეფიციარ მფლობელთა
შესახებ ინფორმაციის საჯაროობა. სუსტია ბიზნესის ჩართულობა ანტიკორუფციულ პოლიტიკაში,
ასევე კავშირი ბიზნესსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის, რაც აფერხებს ერთობლივი
ინიციატივების (მათ შორის ანტიკორუფციული ინიციატივების) განხორციელებას.
ბიზნესი
საერთო ქულა: 50,6
განზომილება

ინდიკატორი

კანონი

პრაქტიკა

შესაძლებლობები:
68,7

რესურსები

75

50

100

50

გამჭვირვალობა

75

50

ანგარიშვალდებულება

75

50

კეთილსინდისიერება

50

50

დამოუკიდებლობა
მმართველობა: 58,3

როლი: 25

ანტიკორუფციულ პოლიტიკაში
მონაწილეობა

25

სამოქალაქო საზოგადოების
მხარდაჭერა/მასთან
თანამშრომლობა

25

კანონის და პრაქტიკის საშუალო ქულები

75

42,8

სტრუქტურა და ორგანიზაცია
საქართველოში ეკონომიკა თავისუფალ საბაზრო პრინციპებზეა აგებული. ეკონომიკის
თავისუფლების გარანტიები ჩადებულია საქართველოს კონსტიტუციაში.935 გარდა ამისა,
არსებობს სპეციალური კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების
შესახებ”,936 რომელიც
ეკონომიკური უფლებების რეალიზებისთვის დამატებით გარანტიებს აწესებს. ბიზნესის აქტივობა
რეგულირდება სხვადასხვა კანონმდებლო აქტით, რომელთა შორისაა კანონი „მეწარმეთა

935
საქართველოს კონსტიტუცია, მიღებული 1995 წლის 24 აგვისტოს, მუხლი 6.
936
საქართველოს ორგანული კანონი ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ, მიღებული 2011 წლის 1
ივლისს.
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შესახებ”,937 საგადასახადო კოდექსი938 და ა.შ. საქართველოს ბიზნესგარემო გამოირჩევა მცირე
საგადასახადო ტვირთითა და ნაკლები რეგულაციებით, რომელიც პირველ რიგში უკავშირდება
ბიზნეს აქტივობის დაწყებას, ქონების რეგისტრაციას და საგარეო ვაჭრობას.939

რესურსები (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად ქმნის კანონმდებლობა
ფუნქციონირებისთვის?

ხელსაყრელ

გარემოს

საწარმოების

შექმნისა

და

ქართული კანონმდებლობა ბიზნესის შექმნისა და ფუნქციონირებისთვის ხელსაყრელ გარემოს
ქმნის. ქვეყანა წლების განმავლობაში, სტაბილურად ინარჩუნებს წამყვან პოზიციას ბიზნესის
კეთების სიადვილის რეიტინგში. 2019 წლის მდგომარეობით, საქართველო ამ მხრივ მსოფლიოში
მე-6 პოზიციას იკავებს.940
ამავე რეიტინგში, საქართველოს ყველაზე მაღალი ქულა და ადგილი (მე-2 მსოფლიოში)
ბიზნესის დაწყების კომპონენტში აქვს და ამ მხრივ მხოლოდ ახალ ზელანდიას ჩამორჩება.941
საქართველოში კომპანიის რეგისტრაცია ორ დღეში, მინიმალური აუცილებელი თანხის გარეშეა
შესაძლებელი.
საკუთრების უფლება დაცულია საქართველოს კონსტიტუციით, რომელიც აცხადებს, რომ
საკუთრების ჩამორთმევა დასაშვებია მხოლოდ აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის
კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში და სამართლიანი ანაზღაურების პირობით.
გარდა ამისა, ანაზღაურება თავისუფლდება ყველანაირი გადასახადისგან. 942
კანონი საშუალებას იძლევა, საჭიროების შემთხვევაში შეიქმნას განსაკუთრებული ეკონომიკური
ზონა, სადაც ვრცელდება სპეციალური სამართლებრივი რეჟიმი, რაც პირველ რიგში, ბიზნესისთვის
ხელსაყრელი გარემოს შექმნას გულისხმობს. მაგალითად, ამჟამად ასეთი ეკონომიკური ზონა
ანაკლიაშია შექმნილი.943
სხვადასხვა კანონი იცავს ინტელექტუალურ საკუთრებას. მათ შორის: კანონი „საავტორო და
მომიჯნავე უფლებების შესახებ”, „საქართველოს საპატენტო კანონი” და „კანონი სასაქონლო
ნიშნების შესახებ”.
ბიზნესის რესურსისებზე წვდომის მხრივ უარყოფითად ფასდება კონსტიტუციაში არსებული ჩანაწერი,
რომლის მიხედვითაც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულბის მიწა, როგორც განსაკუთრებული
მნიშვნელობის რესურსი, შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეული,
საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში.944
შესაბამისად, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს ეს უძნელებს სოფლის მეურნეობაში ინვესტირებას, რაც
აფერხებს ამ სექტორში ინვესტიციების მოზიდვას და ამცირებს სოფლის მეურნეობის, როგორც
ბიზნესის, პოტენციალს.
ბოლო დროს განხორციელებული ცვლილებებიდან ასევე აღსანიშნავია საპენსიო რეფორმა,
რომელიც ბიზნესისთვის საგადასახადო თვალსაზრისით დამატებით ტვირთად იქცა. კერძოდ,
937
938
939
940
941
942
943
944

საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ, მიღებული 1994 წლის 28 ოქტომბერს.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მიღებული 2010 წლის 17 სექტემბერს.
Rankings & Ease of Doing Business Score, http://www.doingbusiness.org/en/rankings
Rankings & Ease of Doing Business Score, http://www.doingbusiness.org/en/rankings
იქვე
საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 19.
იქვე, მუხლი 7.
იქვე
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გაიზარდა საგადასახადო ტვირთი დასაქმებაზე (ფაქტობრივად, ხელფასიდან გადასახადი
20%-დან 23.2%-მდე იზრდება), რაც თავისთავად აძვირებს სამუშაო ძალას და უარყოფითად
მოქმედებს დასაქმებაზე.945

რესურსები (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად შესაძლებელია ბიზნესების შექმნა და ეფექტიანი ფუნქციონირება პრაქტიკაში?
კანონის დონეზე არსებული მექანიზმები ბიზნესის შექმნისა და ფუნქციონირებისთვის პრაქტიკაშიც
ხორციელდება. თუმცა, არსებობს გარკვეული გარემოებები, რომლებიც არახელსაყრელ გარემოს
ქმნიან.
პრაქტიკაში ეფექტიანად გამოიყენება ბიზნესის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პროცედურები.
ინვესტორები ასევე აქტიურად იყენებენ შესაძლებლობას, შესაბამისი საფასურის გადახდის
შემთხვევაში, ისარგებლონ კანონით დადგენილი დაჩქარებული პროცედურებით.946
საკუთრების უფლება პრაქტიკაშიც ძირითადად რეალიზებულია. საზოგადოებისთვის ნაკლებადაა
ცნობილი საკუთრების უფლების შებღალვის ფაქტები.947948 თუმცა, პრობლემურია საკუთრებასთან
დაკავშირებული დავების წარმოება სასამართლოში. სასამართლო საკუთრების უფლებასთან
დაკავშირებულ დავებს არ/ვერ იხილავს შესამისი ეფექტიანობითა და ვადების დაცვით.949
ბიზნესისთვის პრობლემას წარმოადგენს კომპანიების ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული
საკანონმდებლო მოთხოვნები, რის შედეგადაც კომპანიის ლიკვიდაციის პროცესი წლობით
იწელება. შედეგად, ბიზნესმენები იძულებულნი არიან არ წავიდნენ ლიკვიდაციის გზით და
ფორმალურად აგრძელებს არსებობას ბევრი კომპანია, რომელიც არც დოვლათს ქმნის და არც
მთლიან შიდა პროდუქტზე ახდენს გავლენას.950გარდა ამისა, ეს ქვეყანას ხელს უშლის ბიზნესის
კეთების რეიტინგში უკეთესი პოზიციის დასაკავებლად.951
ბიზნესის
რესურსების
თვალსაზრისით
პრობლემურია
მცირე
ეკონომიკა,
დაბალი
მსყიდველუნარიანობა, მცირე ბაზარი. ასევე პრობლემურია ექსპორტთან დაკავშირებული
ლოჯისტიკური საკითხები (მათ შორის: გეოგრაფიული მდებარეობა და დიდ ბაზრებთან მწირი
სატრანსპორტო კავშირები), რომლებიც ბიზნესს არ აძლევს შესაძლებლობას მარტივად
მოახერხოს პროდუქციის ექსპორტი.952

დამოუკიდებლობა (კანონი)
ქულა: 100
რამდენად არსებობს კერძო ბიზნესის საქმიანობაში არაჯეროვანი ჩარევის არდაშვების
საკანონმდებლო გარანტიები?
945
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “10 შენიშვნა საპენსიო რეფორმაზე,” 01 მარტი, 2018
https://bit.ly/2HGzzvl
946
ინტერვიუ გიორგი ისაკაძესთან - Forbes Georgia-ს მთავარი რედაქტორი.
947
ინტერვიუ გიორგი ისაკაძესთან.
948
ინტერვიუ გიგლა მიქაუტაძესთან - გადასახადის გადამხდელთა კავშირის აღმასრულებელი
დირექტორი.
949
ინტერვიუ გიორგი ისაკაძესთან.
950
ინტერვიუ გიორგი ისაკაძესთან.
951
ინტერვიუ გიგლა მიქაუტაძესთან.
952
იქვე.

176

ქართული კანონმდებლობა საკმარის გარანტიებს შეიცავს იმისთვის, რომ კერძო ბიზნესის
საქმიანობაში არაჯეროვანი ჩარევა არ მოხდეს.
ეკონომიკური თავისუფლება კონსტიტუციით არის აღიარებული. მთავარ კანონში წერია, რომ
სახელმწიფო ზრუნავს თავისუფალი და ღია ეკონომიკის, თავისუფალი მეწარმეობისა და
კონკურენციის განვითარებაზე. იქვე ვკითხულობთ, რომ დაუშვებელია კერძო საკუთრების
საყოველთაო უფლების გაუქმება.953
კანონმდებლობით,
მეწარმეობის
თავისუფლება
უზრუნველყოფილია.
აკრძალულია
მონოპოლიური საქმიანობა, გარდა კანონით დაშვებული შემთხვევებისა. მომხმარებელთა
უფლებები დაცულია კანონით.954
კონსტიტუციით გარანტირებულია სახელმწიფო ორგანოების უკანონო ქმედებების შედეგად
მიყენებული ზარალის „სრული ანაზღაურების“ სასამართლო წესით მიღების უფლება.955კანონი
„სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ,“ პირდაპირ აცხადებს, რომ მეწარმეებს უფლება
აქვთ, მიიღონ უკანონო შემოწმებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.956
სამეწარმეო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის საფუძვლები და პრინციპები მკაცრად
არის გაწერილი კანონში. კანონი მოითხოვს, რომ სახელმწიფო ორგანოებმა სამეწარმეო
საქმიანობის კონტროლი მხოლოდ კანონით დადგენილი წესით განახორციელონ. კანონი ასევე
ადგენს, რომ ასეთი კონტროლი მხოლოდ მაკონტროლებელმა ორგანომ უნდა აწარმოოს და
მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე. მოსამართლემ მეწარმის შემოწმების
ნებართვა მხოლოდ მაშინ უნდა გასცეს, როდესაც მაკონტროლებელი ორგანო მას წარუდგენს
ინფორმაციას მეწარმის მიერ კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის შესახებ. სასამართლოს
მიერ ნებართვის გაცემის შემთხვევაში, მაკონტროლებელ ორგანოს უფლება აქვს, მეწარმე
მხოლოდ იმ საკითხთან დაკავშირებით შეამოწმოს, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილებაშია
მითითებული. შემოწმების დაწყებამდე მაკონტროლებელი ორგანო ვალდებულია, მეწარმეს
გადასცეს მისი უფლებებისა და მოვალეობების წერილობითი ჩამონათვალი. თუ მეწარმე
მაკონტროლებელმა ორგანომ შეამოწმა, იმავე საკითხთან დაკავშირებით მისი შემოწმების
უფლება სხვა ორგანოს არ აქვს. სასამართლო ნებართვის მოპოვების ვალდებულება იმ
სახელმწიფო ორგანოებზეც ვრცელდება, რომლებიც კომერციული საწარმოების შემოწმებას
სამართალდამცავი ორგანოების მიერ წარმოებული გამოძიების ფარგლებში ახორციელებენ.
გამონაკლისები, როდესაც შემოწმების ჩასატარებლად სასამართლოს ნებართვა არ მოითხოვება,
გონივრულია და მოიცავს საგადასახადო ორგანოების მიერ ჩატარებულ საგადასახადო
კონტროლის ღონისძიებებსა და შესაბამისი უწყებების მიერ ჩატარებულ გარემოსდაცვითი
ხასიათის შემოწმებებს.957
საგადასახადო კონტროლის ღონისძიებების ჩატარების წესები ასევე გონივრულია. კანონი ადგენს,
რომ ასეთი შემოწმებები მხოლოდ სპეციალურმა საგადასახადო ორგანომ უნდა განახორციელოს
და შემოწმებამ საწარმოს ჩვეულებრივი საქმიანობა არ უნდა შეაჩეროს. გადასახადების
გადამხდელს მოსალოდნელი შემოწმების შესახებ სულ მცირე 10 დღით ადრე უნდა ეცნობოს.
თუ შემოწმების ჩატარება გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს, ის შეიძლება წინასწარი
შეტყობინების გარეშე განხორციელდეს, მაგრამ ამისათვის მოსამართლის ნებართვაა საჭირო.958
კანონი გადასახადების გადამხდელთა დამცველ ჩანაწერებსაც შეიცავს. გადასახადის
გადამხდელებს უფლება აქვთ, გადასახადებთან დაკავშირებული ინფორმაცია საგადასახადო
953
954
955
956
მუხლი
957
958

საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6.
იქვე, მუხლი 26.
იქვე, მუხლი 18.
საქართველოს კანონი სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ, მიღებული 2001 წლის 8 ივნისს,
3.
საქართველოს კანონი სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ, მუხლი 1, 3, 5.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 262, 265.

177

ორგანოების გარდა სხვა სახელმწიფო ორგანოებს არ გაუმხილონ, ხოლო საგადასახადო
ორგანოებს ევალებათ, დაიცვან გადასახადის გადამხდელებთან დაკავშირებული ინფორმაციის
საიდუმლოება. გადასახადის გადამხდელებს უფლება აქვთ, გაასაჩივრონ საგადასახადო
ორგანოების ქმედებები და გადაწყვეტილებები და უარი თქვან მათი ისეთი მოთხოვნების
შესრულებაზე, რომლებიც კანონს ეწინააღმდეგება. ამასთან ერთად, კანონი პირდაპირ აცხადებს,
რომ გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დარღვევა დასჯადი ქმედებაა და გადასახადის
გადამხდელებს ანიჭებს უფლებას, მოითხოვონ ანაზღაურება იმ ზიანის გამო, რომელიც მათ
საგადასახადო ორგანოების უკანონო ქმედებების და გადაწყვეტილებების გამო მიადგათ.959
საქართველოში შექმნილია ბიზნესომბუდსმენის აპარატი, რომელიც ზედამხედველობს ქვეყანაში
სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებასთან დაკავშირებული უფლებებისა და კანონიერი
ინტერესების დაცვას. მისი მიზანია გამოავლინოს სახელმწიფოს მიერ ამ უფლებებისა და
კანონიერი ინტერესების დარღვევის ფაქტები და ხელი შეუწყოს მეწარმეთა დარღვეული
უფლებების აღდგენას.960

დამოუკიდებლობა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად თავისუფალია ბიზნესი მის საქმიანობაში არაჯეროვანი გარე ჩარევისგან პრაქტიკაში?
ბიზნესი პრაქტიკაში ნაკლებად თავისუფალია. ბოლო წლებში განვითარებულმა მოვლენებმა
აჩვენა, რომ არსებობს ბიზნეს აქტივობაში არაჯეროვანი ჩარევის შემთხვევები.
ბიზნესის დამოუკიდებლობის თვალსაზრისთი პრობლური იყო ბოლო დროს ყველაზე
გახმაურებული „თიბისი ბანკის საქმე”. თიბისი ბანკის დამფუძნებლების მამუკა ხაზარაძის და
ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ პროკურატურის მიერ 10 წლის წინანდელ საქმეზე დაწყებულმა
გამოძიებამ, რომელიც სავარაუდო ფულის გათეთრებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებს
ეხებოდა, ამავე დროს, სოციალურ ქსელებში, სავარაუდოდ, მმართველ პარტიაზე მომუშავე
პროპაგანდისტული გვერდების მხრიდან მათზე თავდასხმამ და ბანკზე განხორციელებული
კიბერ-შეტევის გამოძიების დაყოვნებამ, სერიოზული ეჭვები გააჩინა ხელისუფლების არაჯეროვან
ჩარევაზე ბიზნეს საქმიანობაში.961
„თიბისი ბანკის” დამფუძნებლების საქმეში განსაკუთრებით შემაშფოთებელი იყო მამუკა ხაზარაძის
განცხადება, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ მუქარის შემცველი წერილის
მიღების შესახებ, შინაგან საქმეთა მინისტრ გიორგი გახარიასგან, რომელიც მისგან გარკვეული
მოთხოვნების შესრულებას მოითხოვდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ქვეყნის შიგნით და გარეთ
რეპუტაციის შელახვით ემუქრებოდა.962 იმავე განცხადებაში ხაზარაძე საუბრობდა ხელისუფლების
შტოების მხრიდან ორკესტრირებულ შეტევაზე.963 მოცემულმა შემთხვევამ კიდევ ერთხელ გააჩინა
საფუძვლიანი ეჭვები არაფორმალური მმართველობის ნიშნებისა და სახელმწიფოს მიტაცების
მზარდი ტენდენციის შესახებ, რაც მოიცავს დიდი ძალაუფლების კონცენტრაციას მმართველი
პარტიისა და გავლენიანი პირების არაფორმალური დაჯგუფების ხელში და მათ მიერ საჯარო
ინსტიტუტების გამოყენებას კერძო მიზნებისა და ინტერესებისთვის.964

959
იქვე
960
კანონი საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ, მიღებული 2015 წლის 28 მაისს, მუხლი 7.
961
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „თიბისი ბანკის“ დამფუძნებლების წინააღმდეგ
დაწყებული გამოძიება ბევრ კითხვას აჩენს,” 15 თებერვალი, 2019, https://bit.ly/2XyFNo6
962
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “მამუკა ხაზარაძის განცხადება ამყარებს ეჭვებს
საქართველოში სახელმწიფოს მიტაცების ნიშნებთან დაკავშირებით,” 05 მარტი, 2019, http://bit.ly/2mf9YCJ
963
იქვე.
964
იქვე.

178

ბიზნესზე ზეწოლის კიდევ ერთი ინდიკატორი იყო „ომეგას საქმე”,965 სადაც კარგად ჩანდა
ხელისუფლების წარმომადგენლების, მათთან დაკავშირებული გავლენიანი პირებისა და
სასამართლო ხელისუფლების ერთობლივი მოქმედება იმპორტიორი კომპანიის წინააღმდეგ.
აღნიშნულმა საქმემ აჩვენა, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობის მხრივ არსებული პრობლემები
საფრთხეს უქმნის ბიზნესის დამოუკიდებლობასაც.966
ბიზნესის დამოუკიდებლობის ნაკლებობის კიდევ ერთი ინდიკატორი საარჩევნო შემოწირულობების
ტენდენციაა. ხშირია შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა იურიდიული პირი თუ სხვადასხვა
კომპანიასთან დაკავშირებული ფიზიკური პირი დიდი რაოდენობით თანხებს სწირავს მმართველ
პარტიას.967
ეკონომისტების აზრით, ბიზნესისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს სახელმწიფო
ინსტიტუტების სისუსტე. პირველ რიგში იგულისხმება სასამართლო და ძალოვანი უწყებები,
რომლებიც სხვადასხვა გახმაურებულ საქმეში ზეწოლის ინსტრუმენტებად გამოჩნდნენ. ქვეყანაში
განვითარებულმა პროცესებმა აჩვენა, რომ გავლენიან პირებთან დაპირისპირებისას ინსტიტუტები
ვერ იცავენ მათ შორის ისეთ მსხვილ ბიზნესმენებს, როგორიც „თიბისი ბანკის” დამფუძნებლები
არიან. შესაბამისად, ეს არის ნეგატიური გზავნილი ნებისმიერი სხვა ბიზნესმენისთვის, რომლებიც
გადაწყვეტენ სახელმწიფოს წარმომადგენლისა ან გავლენიანი ფიგურების წინააღმდეგ კანონის
ძალით იბრძოლონ.968 969

გამჭვირვალობა (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად უზრუნველყოფს კანონმდებლობა ბიზნეს-სექტორის საქმიანობის გამჭვირვალობას?
კანონმდებლობა მეტწილად საკმარის დებულებებს შეიცავს ბიზნეს-სექტორის საქმიანობის
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისთვის, თუმცა არ უზრუნველყოფს ბენეფიციარ მფლობელთა
შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.
კანონის მიხედვით, საწარმოს რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ინფორმაცია საჯაროა და მისი
მოპოვება ყველა დაინტერესებულ პირს შეუძლია საჯარო რეესტრიდან, რომლის კომპეტენციაშიც
შედის საწარმოების რეგისტრაცია970.
კანონი ასევე არეგულირებს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საწარმოების შესახებ
ინფორმაციის გამჭვირვალობას. კერძოდ, საწარმომ, რომლის ქაღალდები სავაჭროდ არის
დაშვებული საქართველოს საფონდო ბირჟაზე და რომლის პარტნიორთა რაოდენობა 100–
ს აღემატება, ყოველწლიური აუდიტორული ანგარიში უნდა წარადგინოს. ასეთი საწარმოს
სამეთვალყურეო საბჭომ ამ მიზნით უნდა მიიწვიოს აუდიტორი, რომელიც საწარმოს
დირექტორებისგან და პარტნიორებისგან იურიდიულად და ეკონომიკურად დამოუკიდებელი
იქნება.971

965
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „დიდი განაწილება თამბაქოს ბიზნესში”, 26
სექტემბერი, 2018, http://bit.ly/2mkYAVA
966
იქვე
967
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება საქართველოში,”
თებერვალი, 2017, http://bit.ly/2m5SSXu
968
ინტერვიუ გიორგი ისაკაძესთან
969
ინტერვიუ გიგლა მიქაუტაძესთან
970
საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ, მუხლი 7.
971
იქვე, მუხლი 13.
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ეროვნულ ბანკს მინიჭებული აქვს უფლებამოსილება, ზედამხედველობა გაუწიოს ფინანსურ
სექტორს, მათ შორის ბანკებს, არასაბანკო დეპოზიტორულ დაწესებულებებს.
ეროვნულ
ბანკს უფლება აქვს, ჩაატაროს მათი შემოწმება და აუდიტი, ასევე, შეუჩეროს მათ ლიცენზიის
მოქმედება და დაუწესოს სანქციები. ეროვნული ბანკი ასევე უფლებამოსილია, განახორციელოს
ზედამხედველობა საფონდო ბირჟის მეშვეობით.972
საქართველოში მოქმედებს სპეციალური კანონი, რომლის მიზანს უკანონო შემოსავლის
ლეგალიზაციის აღკვეთა წარმოადგენს, და რომელიც როგორც ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურს, ისე შესაბამის საწარმოებს საეჭვო გარიგებებზე მონიტორინგის განხორციელებასა და
მათ შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვას ავალდებულებს.973
კომერციული ბანკები ვალდებულნი არიან, მოწვეულ აუდიტორს ყოველ წელს ჩაატარებინონ
აუდიტი და მოამზადონ ყოველწლიური საფინანსო დასკვნები საერთაშორისო საბუღალტრო
სტანდარტების შესაბამისად. ყოველწლიური აუდიტორული და საფინანსო დასკვნები
უნდა წარედგინოს ეროვნულ ბანკს და გამოქვეყნდეს. ამასთან ერთად, ეროვნული ბანკი
უფლებამოსილია, თვითონ ან დაქირავებული აუდიტორების მეშვეობით შეამოწმოს კომერციული
ბანკები.974
კანონმდებლობა ასევე შეიცავს დამატებით დებულებებს, რომლებიც საფონდო ბირჟაზე მოვაჭრე
კომპანიების გამჭვირვალობას ეხება. ასეთი კომპანიები ვალდებულნი არიან, გამოაქვეყნონ და
ეროვნულ ბანკს წარუდგინონ წლიური და ნახევარი წლის ანგარიშები მათი საქმიანობის შესახებ.
წლიური ანგარიში უნდა შეიცავდეს აუდიტორის დასკვნას. ეროვნულ ბანკს შეუძლია, მოითხოვოს
დამატებითი ინფორმაცია ან კომპანიებს მოსთხოვოს კონკრეტულ საკითხზე სპეციალური
ანგარიშის წარდგენა. ყველა ეს ანგარიში წარდგენილ უნდა იქნეს იმ საფონდო ბირჟაზე, სადაც
კონკრეტული კომპანიის ფასიანი ქაღალდები სავაჭროდ არის დაშვებული. ასეთი კომპანიების
მმართველი ორგანოს წევრებმა ეროვნულ ბანკს და საფონდო ბირჟას უნდა წარუდგინონ
ინფორმაცია მათ საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების შესახებ. იმ პირებმა ან პირთა
ჯგუფმა, რომლებიც ფასიანი ქაღალდების „მნიშვნელოვან შენაძენს“ გააკეთებენ, შენაძენის
შესახებ ეროვნულ ბანკსა და საფონდო ბირჟას უნდა აცნობონ.975
საქართველოში მოქმედი საწარმოები (გარდა მცირე საწარმოებისა) ვალდებულნი არიან,
გამოიყენონ „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები,“ რომლებიც „ბუღალტრული
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს“ მიერ არის მიღებული.976 2017 წელს
ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების მიერ
შეიქმნა ფინანსური ანგარიშგების ელექტრონული პორტალი, სადაც გარკვეული კატეგორიის
ორგანიზაციებს დაევალათ ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშების წარდგენა.977
პრობლემურია, რომ კანონი არ უზრუნველყოფს ოფშორული კომპანიების ბენეფიციარი
მესაკუთრეების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. ამ საკითხთან დაკავშირებით,
ყოფილმა პრემიერმინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ლონდონის ანტიკორუფციულ სამიტზე
2016 წლის მაისში აიღო ვალდებულება, რომ საქართველო შეისწავლიდა კომპანიების
972
იქვე, მუხლი 48.
973
საქართველოს კანონი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ,
მიღებული 2003 წლის 6 ივნისს, მუხლები 3–6.
974
საქართველოს ორგანული კანონი ეროვნული ბანკის შესახებ, მიღებული 2009 წლის 24 სექტემბერს,
მუხლი 49.
975
საქართველოს კანონი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ, მიღებული 1998 წლის 24 დეკემბერს,
მუხლი 8.
976
საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ, მიღებული
1999 წლის 5 თებერვალს, მუხლები 2, 10.
977
ანგარიშგების პორტალი, https://reportal.ge/
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ბენეფიციარი მფლობელების საჯარო რეესტრის შექმნის მიზანშეწონილობას.978 თუმცა, ამ მხრივ
ნაბიჯები ამ დრომდე არ გადადგმულა.

გამჭვირვალობა (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად გამჭვირვალეა ბიზნეს სექტორი პრაქტიკაში?
პრაქტიკაში ბიზნესი ნაწილობრივ არის გამჭვირვალე.
კანონის შესაბამისად, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ონლაინ რეჟიმში ხელმისაწვდომი
მონაცემთა ბაზა აქვს, რომელიც ზოგად ინფორმაციას შეიცავს ყველა რეგისტრირებულ საწარმოზე.
მათ შორისაა ინფორმაცია: დამფუძნებლების, მეწილეების, მმართველების შესახებ.979
ფინანსური ანგარიშგების პორტალზე, კანონის შესაბამისად, კომპანიებმა დაიწყეს ანგარიშების
ატვირთვა მათი საქმიანობის შესახებ.980 ზოგიერთი კომპანიის ანგარიში მოიცავს ძირითად
მაჩვენებლებს ფინანსების შესახებ, ასევე - ინფორმაციას კორპორაციულ პასუხისმგებლობასა
და გარე აუდიტზე.981 ეკონომისტების ინფორმაციით ამ ვალდებულებას ძირითადად მსხვილი
კომპანიები ასრულებენ, ისეთები, რომლებიც საჭიროდ თვლიან თავიანთ კორპორატიულ
კულტურაზე ინფორმაცია საჯარო გახადონ.982
პრობლემურია ინფორმაციის მოძიება საქართველოში მოქმედი ოფშორული კომპანიების შესახებ.
ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიები საკუთარ წესდებას, ზუსტი მფლობელების ვინაობას,
ხელშეკრულების პირობებსა და სხვა დეტალებს არ აქვეყნებენ იმ ქვეყნის საჯარო რეესტრში, სადაც
მოღვაწეობენ. შესაბამისად, საზოგადოებისთვის შეუძლებელი ხდება იმის გადამოწმება, თუ ვისი
ინტერესები დგას ქვეყანაში მოქმედი ამა თუ იმ მსხვილი ბიზნესის უკან, რაც ზრდის კორუფციული
გარიგებების და ინტერესთა შეუთავსებლობის პოტენციური შემთხვევების რისკებს.983

ანგარიშვალდებულება (კანონი)
ქულა: 75
რამდენად არსებობს ნორმები და კანონები, რომლებიც ბიზნეს სექტორზე ზედამხედველობასა
და ცალკეული კომპანიების კორპორატიულ მართვას არეგულირებს?
ქართული კანონმდებლობა შეიცავს გარკვეულ ნორმებს, რომლებიც ბიზნეს სექტორზე
ზედამხედველობასა და ცალკეული კომპანიების კორპორატიულ მმართველობას არეგულირებს.
კანონის მიხედვით, კომპანიებმა წელიწადში ერთხელ მაინც პარტნიორთა საერთო კრება უნდა
გამართონ. ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც კომპანიის რუტინული საქმიანობის
სფეროს სცილდება, პარტნიორთა საერთო კრების თანხმობას საჭიროებს. საერთო კრება იღებს
გადაწყვეტილებებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა კომპანიის წესდებაში ცვლილებების შეტანა,
978
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, „ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული ოფშორული
კომპანიები და მათთან დაკავშირებული პირები”, 31 ოქტომბერი, 2018, http://bit.ly/2m0LeOe
979
მეწარმეთა რეესტრი, https://bit.ly/2VS7sTC
980
ფინანსური ანგარიშგების პორტალი, https://reportal.ge
981
იქვე.
982
ინტერვიუ გიგლა მიქაუტაძესთან.
983
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), “ოფშორული კომპანიები
საქართველოში - რისკები და რეკომენდაციები,” 19 აპრილი 2016, https://bit.ly/1MF8ZSZ
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ფილიალების შექმნა, წლიური შედეგების დამტკიცება, აუდიტორის არჩევა, ასევე საწარმოს
რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია.984
საწარმოს ყველა პარტნიორს უფლება აქვს, მიიღოს საწარმოს წლიური ანგარიშისა და სხვა
დოკუმენტების ასლი, მოითხოვოს განმარტებები ამ დოკუმენტების შესახებ და ისინი აუდიტორს
შეამოწმებინოს.985 ზოგიერთი ტიპის საწარმოების (სოლიდარული პასუხისმგებლობის
საზოგადოებების) პარტნიორებს უფლება აქვთ, პირადად შეამოწმონ საწარმოს საბუღალტრო
წიგნები და საბუთები და მოსთხოვონ სხვა პარტნიორებს საწარმოს მიმართ არსებულ
ვალდებულებათა შესრულება.986 სააქციო საზოგადოებების აქციების სულ ცოტა 5 პროცენტის
მფლობელ აქციონერებს უფლება აქვთ, მოითხოვონ საწარმოს სამეურნეო საქმიანობის ან
მთლიანად წლიური ბალანსის საგანგებო შემოწმება, თუ ისინი მიიჩნევენ, რომ ადგილი აქვს
დარღვევებს. მათ ასევე უფლება აქვთ, საწარმოს მმართველ ორგანოს მოსთხოვონ საწარმოს
სახელით დადებული გარიგებების ასლები და ინფორმაცია დასადები გარიგებების შესახებ.987
ბანკები და სააქციო საზოგადოებები, რომელთა ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე
სავაჭროდ არის დაშვებული, ასევე კომპანიები, რომელთაც 100–ზე მეტი პარტნიორი ჰყავთ,
ვალდებულნი არიან, შექმნან სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის წევრებს პარტნიორების საერთო
კრება ირჩევს. კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს ევალება დირექტორების საქმიანობის
კონტროლი და ის უფლებამოსილია, შეამოწმოს კომპანიის ფინანსური დოკუმენტაცია, ანგარიშები
და აქტივები. დირექტორებს ასევე ევალებათ, რომ სამეთვალყურეო საბჭოს წლიური ანგარიშები
წარუდგინონ.988

ანგარიშვალდებულება (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად ეფექტიანია ბიზნეს-სექტორის კორპორატიული მართვა პრაქტიკაში?
საქართველოში მოქმედი ბიზნეს კომპანიების კორპორატიული მართვის შესახებ საკმაოდ მწირი
ინფორმაცია მოიპოვება. თუმცა, არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, კორპორატიული
მართვა არაეფექტიანია.
2017-2018 წლის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშში“ კომპანიების სამეთვალყურეო
საბჭოების ეფექტიანობის მხრივ საქართველო 92-ე პოზიციას იკავებს,989 რაც საკმაოდ დაბალი
მაჩვენებელია და ქართული კომპანიების კორპორატიულ მართვაზე უარყოფითად მეტყველებს.
ამ დროისთვის ქართული ბიზნეს-სექტორის კორპორატიული მართვის კულტურა დაბალი
ხარისხისაა. თუმცა, სიტუაცია იცვლება და ზრდაზე ორიენტირებული კომპანიები ცდილობენ
კორპორატიული მართვა გააუმჯობესონ, უფრო მოქნილი და ანგარიშვალდებული გახადონ.990
მწირია ინფორმაცია კომპანიებში არსებული შიდა რეგულაციების შესახებ კეთილსინდისიერებაზე
და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.991
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საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ, მუხლი 9.
იქვე, მუხლი 3.
იქვე, მუხლი 53.
იქვე
იქვე
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017–2018, p. 125 http://bit.ly/2kXRV3g
ინტერვიუ გიგლა მიქაუტაძესთან.
ინტერვიუ გიორგი ისაკაძესთან.

კეთილსინდისიერება (კანონი)
ქულა: 50
რამდენად
არსებობს
მექანიზმები,
კეთილსინდისიერებას უზრუნველყოფს?

რომლებიც

ბიზნეს-სექტორის

კანონმდებლობაში არსებობს გარკვეული მექანიზმები,
წარმომადგენელთა კეთილსინდისიერებას უზრუნველყოფს.

რომლებიც

წარმომადგენელთა
ბიზნეს-სექტორის

მექრთამეობა კერძო სექტორში (როგორც ქრთამის მიცემა, ისე მიღება) დასჯადი ქმედებაა
სისხლის სამართლის კოდექსით და ექვს წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.992
სისხლის სამართლის კოდექსი ასევე აწესებს სასჯელს უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისა
და სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში დადებული უკანონო გარიგებებისთვის. კოდექსი
ასევე შეიცავს დებულებებს, რომლებიც იურიდიული პირების სისხლის სამართლებრივ
პასუხისმგებლობას ეხება.993 იურიდიულ პირებს (მათ შორის, კომერციულ იურიდიულ პირებს)
ეკისრებათ პასუხისმგებლობა მათი კანონიერი წარმომადგენლების დანაშაულზე, რომელიც მათი
სახელით, მათი მეშვეობით ან მათთვის სარგებლობის მოტანის მიზნით იქნა ჩადენილი. სანქციები,
რომლებიც შეიძლება იურიდიულ პირებს შეეფარდოს, მოიცავს საწარმოს ლიკვიდაციას,
ლიცენზიის ჩამორთმევას, დაჯარიმებასა და ქონების კონფისკაციას.994
კანონმდებლობა შეიცავს რამდენიმე ნორმას, რომელიც კომპანიების ხელმძღვანელთა
კეთილსინდისიერების ზოგად წესებს ადგენს. მაგალითად, კომპანიის ხელმძღვანელს უფლება
არ აქვს, კომპანიის პარტნიორების თანხმობის გარეშე იმავდროულად ეკავოს მსგავსი
თანამდებობა იმავე ტიპის სხვა კომპანიაში. კანონი მოითხოვს, რომ კომპანიების დირექტორებმა
და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა კეთილსინდისიერების პრინციპის დაცვით იმოქმედონ.
კომპანიების დირექტორებს უფლება არ აქვთ, პირადი სარგებლობის მიზნით გამოიყენონ ის
ინფორმაცია, რომელიც მათ საკუთარი თანამდებობის მეშვეობით მიიღეს, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც მათ ამის ნებას კომპანიის პარტნიორთა კრება მისცემს.995
კანონი კეთილსინდისიერი საქმიანობის სავალდებულო წესებს ადგენს იმ კომპანიებისთვის,
რომელთა ფასიანი ქაღალდებიც სავაჭროდ დაშვებულია საფონდო ბირჟაზე. ასეთი კომპანიების
მმართველი ორგანოს წევრებმა უნდა იმოქმედონ კეთილსინდისიერად და იმ რწმენით, რომ
მათი ქმედება ყველაზე უკეთესია საწარმოსა და მისი ფასიანი ქაღალდების მფლობელთა
ინტერესებისთვის. საწარმოს ფასიანი ქაღალდების მფლობელებს უფლება აქვთ, ამ მოთხოვნათა
დარღვევის გამო სარჩელი აღძრან მმართველი ორგანოს წევრის მიმართ. მმართველი ორგანოს
წევრებმა საწარმოს სამეთვალყურეო საბჭოს უნდა აცნობონ ნებისმიერი დასადები გარიგების
შესახებ, რომელიც მათთვის ინტერესთა შეუთავსებლობას წარმოშობს და ასეთი გარიგების
დადებისას მათ ხმის უფლების გამოყენება ეკრძალებათ. ამასთან ერთად, საწარმომ ეროვნულ
ბანკს უნდა აცნობოს იმ გარიგებების შესახებ, რომლებშიც ინტერესთა შეუთავსებლობა არსებობს
და უზრუნველყოს ამ ინფორმაციის გამოქვეყნება საკუთარ ან საფონდო ბირჟის ვებ–გვერდზე.996
რაც შეეხება უარყოფით მხარეს, 2018 წელს გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, გამოკითხული
კომპანიების მხოლოდ ერთ მეხუთედს აქვს ეთიკის კოდექსი.997
992
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს, მუხლი 221.
993
იქვე, მუხლი 194.
994
იქვე, მუხლი 107.
995
საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ, მუხლი 9.
996
საქართველოს კანონი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ,დეკემბერს, მუხლი 16
997
CRRC-Georgia, GEORGIAN CIVIL SOCIETY SUSTAINABILITY INITIATIVE BUSINESSES IN GEORGIA:Attitudes towards Corporate Social Responsibility and Civil Society Organizations, 2018, p.5,
https://csogeorgia.org/storage/app/uploads/public/5cd/c9b/bc1/5cdc9bbc1cc22283215249.pdf
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ქართული კანონმდებლობა არ კრძალავს კორუფციაში და თაღლითობაში მხილებული
პირებისსახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობას.
ასეთი პრობლემების პრევენციის გზა
მხოლოდ „შავი სიაა“, რომელში მოხვედრილ კომპანიებს ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო
შესყიდვებში მონაწილეობის უფლება არ აქვთ. თუმცა, „შავ სიაში“ შემავალი კომპანიის
მფლობელებს შეუძლიათ, სხვა კომპანია დააფუძნონ და ისე მიიღონ შესყიდვებში მონაწილეობა
ან „გაშავებული“ კომპანიით ქვეკონტრაქტორები გახდნენ.998

კეთილსინდისიერება (პრაქტიკა)
ქულა: 50
რამდენად უზრუნველყოფილია კერძო სექტორის წარმომადგენელთა კეთილსინდისიერება
პრაქტიკაში?
კერძო სექტორის კეთილსინდისიერება პრაქტიკაში სათანადოდ უზრუნველყოფილი არ არის.
2017-2018 წლის „გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიშში“ საქართველო 140
ქვეყანას შორის 66-ე ადგილს იკავებს ქვეყანაში მოქმედი კომპანიების მიერ ეთიკის ნორმების
დაცვის კუთხით.999 ამ რეიტინგში საქართველო 112-ე ადგილს იკავებს კომპანიებში მცირე წილის
მფლობელების დაცვის კუთხით.1000
საქართველოს კერძო სექტორიდან 16 კომპანიაა ხელმომწერი გაეროს „გლობალურ
შეთანხმებაში“, რომლის მისიებს შორის პასუხიმსგებლიანი ბიზნესისა და ანტიკორუფციული
აქტივოების წახალისებაცაა.1001
ბიზნესის კეთილსინდისიერების თემას
გარკვეულწილად უკავშირდება საარჩევნო
შემოწირულობების საკითხიც. ბოლო წლებში იყო გარკვეული შემთხვევები ბიზნესის მხრიდან
შესაძლო დარღვევებით მმართველი პარტიისთვის დიდი რაოდენობით თანხის შეწირვასთან
დაკავშირებით. მაგალითად, 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ორი კერძო კლინიკის
თანამშრომლებმა ჯამში 100 000 ლარზე მეტი შესწირეს მმართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილ
კანდიდატს სალომე ზურაბიშვილს.1002 გავრცელებული ინფორმაციით, თანამშრომლებმა ეს
ადმინისტრაციის დავალებით გააკეთეს, რამაც გააჩინა კითხვები მესამე პირის მეშვეობით
განხორციელებული შემოწირულობის შესახებ, რაც კანონდარღვევაა.1003

998
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “კორუფციაში და თაღლითობაში მხილებულ პირებს
სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობა უნდა შეეზღუდოთ,” 09 ნოემბერი, 2018, https://bit.ly/2SZosCb
999
The Global Competitiveness Report 2017–2018, p. 125 http://bit.ly/2kXRV3g
1000 იქვე
1001 The United Nations Global Compact, http://bit.ly/2kYBL9R
1002 საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, “სალომე ზურაბიშვილის ზოგიერთი შემოწირულება
კითხვებს აჩენს,” 08 ოქტომბერი, 2018, http://bit.ly/2kYDDzp
1003 იქვე
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ანტიკორფციულ პოლიტიკაში მონაწილეობა (კანონი და პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად აქტიურად თანამშრომლობს ბიზნეს-სექტორი ქვეყნის ხელისუფლებასთან კორუფციის
წინააღმდეგ ბრძოლის მხრივ?
ბიზნეს სექტორი ანტიკორფიცულ პოლიტიკაში პასიურად მონაწილეობს. თუმცა, ბოლო წლებში
გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით.
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის აღმოსავლეთ ევროპისა და
ცენტრალური აზიის ანტიკორუფციული ქსელის მონიტორინგის მეოთხე ანგარიშში საუბარი იყო
სახელმწიფოსა და ბიზნეს სექტორის პასიურ თანამშრომლობაზე ანტიკორუფციული პოლიტიკის
წარმართვის მიმართულებით.1004 გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო არ დგამდა საკმარის ნაბიჯებს
ბიზნესის ჩართვისთვის ანტიკორუფციულ აქტივობებში, ბიზნესიც არ ცდილობდა ამ მხრივ
ლიდერობის მოპოვებას.
ხსენებულ ანგარიშში შემუშავებული რეკომენდაციების1005 მიხედვით, გარკვეული ნაბიჯები
გადადგა კონკურენციის სააგენტომ, რომელმაც რეკომენდაციის საფუძველზე შეისწავლა ბიზნესის
კეთილსინდისიერების რისკები საჰაერო ტრანსპორტირების ბაზარზე.1006 გარდა ამისა, ბიზნესის
კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით გამართა სემინარები, სადაც მონაწილეობდნენ კერძო
სექტორის წარმომადგენლებიც.1007 იმავე ანგარიშში საუბარია, რომ ერთ სპეციფიკურ სფეროში
ბიზნესი კეთილსინდისიერების შესწავლა არასაკმარისია და ფოკუსი უნდა გაფართოვდეს.1008
სახელმწიფო
შესყიდვების
სააგენტომაც
გადადგა
გარკვეული
ნაბიჯები
ბიზნესის
კეთილსინდისიერების წახალისების მიმართულებით. მის მიერ გამართულ შეხვედრებსა და
კონსულტაციებს, რომელთა თემაც ძირითადად სახელმწიფო შესყიდვების სამართლიანად
ჩატარება იყო, კერძო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ.1009
ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები მოწვეულნი არიან იუსტიციის სამინისტროში შექმნილ
ანტიკორუფციულ საბჭოში.1010 მსგავსი შემთხვევების მიღმა საზოგადოებისა და ეკონომისტებისთვის
ნაკლებად არის ცნობილი ანტიკორუფციულ საკითხებზე თბიზნესისა და ხელისუფლების
თანამშრომლობისა და ამ მხრივ მიღწეული რაიმე მნიშვნელოვანი შედეგების მაგალითები.1011

სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა და მასთან თანამშრომლობა (კანონი
და პრაქტიკა)
ქულა: 25
რამდენად თანამშრომლობს ბიზნეს-სექტორი სამოქალაქო საზოგადოებასთან და რამდენად
უწევს მას დახმარებას კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ?

1004 Fourth Round of Monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan, OECD 2016, p 89
http://bit.ly/2kyyFJI
1005 იქვე.
1006 Fourth Round of Monitoring, Progress Update, 2017, p.49 http://bit.ly/2mt3mR8
1007 იქვე.
1008 იქვე
1009 იქვე.
1010 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, ანტიკორუფციული საბჭო, https://bit.ly/3abITVj
1011 ინტერვიუ გიორგი ისაკაძესთან
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საქართველოში ბიზნეს სექტორის მხრიდან კორუფციასთან ბრძოლის მხრივ სამოქალაქო
საზოგადოების მხარდაჭერა სუსტია. პრაქტიკულად არ არსებობს მაგალითები იმისა, რომ
ბიზნესმა სამოქალაქო სექტორს დახმარება გაუწია ამ კუთხით.
2017 წლის „სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების განვითარების ინდექსის” მიხედვით,
ქართული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების დაფინანსების ძირითად წყაროს უცხოური
მთავრობები და განვითარების სააგენტოები წარმოადგენენ.1012 ალტერნატიული წყაროების
შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. ბიზნესი არ არის ჩართული ამ თვალსაზრისით და ერთ-ერთ
მიზეზად სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ ნაკლები ნდობა სახელდება.1013
იგივე ანგარიშში საუბარია იმაზეც, რომ მოქმედი კანონმდებლობა საქართველოში არ
ახალისებს ფილანტროპიას და არახელსაყრელია სამოქალაქო საზოგადოების ეკონომიკური
აქტივობისთვის.1014
კვლევის შედეგების მიხედვით ფილანტროპია და კორპორატიული პასუხისმგებლობა
საქართველოში სუსტია. გამოკითხული 568 კომპანიიდან მხოლოდ 8%-ს განუხორციელებია
რაიმე პროექტი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით მაშინ,
როდესაც 20%-ს საერთოდ არ სმენია ამ იდეის მნიშვნელობის შესახებ.1015

1012
1013
1014
1015
2018,
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2017 Civil Society Organization Sustainability Index, P.91 http://bit.ly/2m04fjY
იქვე, http://bit.ly/2m04fjY
იქვე
EU ROADMAP FOR ENGAGEMENT WITH CIVIL SOCIETY IN GEORGIA 2018 - 2020, 18 December
https://csogeorgia.org/storage/app/uploads/public/5cd/dc3/6b3/5cddc36b36e40129876779.pdf

დასკვნები და რეკომენდაციები
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის კონცეფცია ემყარება მოსაზრებას, რომ ქვეყანაში
კორუფციის პრევენციისა და კარგი მმართველობის განვითარებისთვის აუცილებელია ყველა
ძირითადი ინსტიტუტის ეფექტიანი მუშაობა. ამდენად, მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, თითოეული
ინსტიტუტის მდგომარეობის შეფასება, ხოლო, მეორე მხრივ, ყოველ ინსტიტუტში არსებული
პრობლემების როგორც თავად ამ ინსტიტუტის საქმიანობაზე, ისე სხვა ინსტიტუტებზე და მთლიანად
სისტემაზე გავლენის ანალიზი.
ქვემოთ მოცემულ გრაფიკში ასახულია ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის თითოეული
ინსტიტუტის საერთო ქულა, რომელიც შესაბამის თავში წარმოდგენილ თვისებრივ ანალიზსა და
ამ ანალიზის შედეგების რაოდენობრივ გამოსახულებას ემყარება.
შეფასების შედეგების თანახმად, ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის 12 ინტიტუტიდან
მხოლოდ სამს აქვს მაღალი ან მაღალთან მიახლოებული საბოლოო ქულა - სახალხო
დამცველს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს და საარჩევნო ადმინისტრაციას. ყველაზე დაბალი
სასამართლოს საერთო ქულაა.

საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა 2020
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ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ინსტიტუტების საერთო ქულები.

ინსტიტუტის საერთო ქულა ასახავს როგორც პრაქტიკის, ისე კანონმდებლობის შეფასების
შედეგებს. ამასთან, თუ კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შეფასების შედეგებს ცალ-ცალკე
განვიხილავთ, დავინახავთ, რომ ინსტიტუტების უმრავლესობაში პრაქტიკის საერთო ქულა
მნიშვნელოვნად დაბალია კანონმდებლობის საერთო ქულაზე, რაც სერიოზულ პრობლემებზე
მიუთითებს არსებული საკანონმდებლო ბაზის იმპლემენტაციის მხრივ. ეს პრობლემა ცხადად
ჩანს ყველა ინსტიტუტში, სახალხო დამცველისა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გარდა.
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კანონი vs პრაქტიკა
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ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ინსტიტუტების საერთო ქულები კანონმდებლობისა და პრაქტიკის
მიხედვით.

საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის წინა შეფასებები 2011 და 2015
წლებში გამოქვეყნდა. 2015 წლის შეფასებასთან შედარებით, 2020 წელს მნიშვნელოვნად
გაუარესებულია მთავრობის, სასამართლოს, სამართალდამცავი უწყებების საერთო ქულები,
ხოლო მნიშვნელოვანი პროგრესი მხოლოდ სახალხო დამცველის შემთხვევაში აღინიშნება.
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ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემა: 2011, 2015, 2020
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ინსტიტუტების ურთიერთგავლენა
ინსტიტუტების ურთიერთგავლენის მხრივ, უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია პარლამენტისა
და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხი, რაც ამცირებს მათ უნარს,
ქმედითი ზედამხედველობა გაუწიონ მთავრობისა და სამართალდამცავი უწყებების საქმიანობას
და, შესაბამისად, უარყოფითად აისახება ამ უკანასკნელთა ანგარიშვალდებულებაზე.
პარლამენტისა და სასამართლოს პრობელემები, თავის მხრივ, დიდწილად გამოწვეულია
ძალაუფლების კონცენტრაციის უკიდურესად მაღალი ხარისხით და მმართველი პარტიის
ფაქტობრივად სრული კონტროლით საჯარო ინსტიტუტების დიდ ნაწილზე. ამგვარი მდგომარეობის
ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია პოლიტიკური კონკურენციის სისუსტე, რასაც საფუძვლად უდევს
მმართველი პარტიის პრივილეგირებული წვდომა რესურსებზე, ასევე სახელმწიფო აუდიტის
სამსახურისა და სამართალდამცავი უწყებების უუნარობა, ქმედითი რეაგირება მოახდინონ
საარჩევნო დაფინანსების მარეგულირებელი ნორმების დარღვევებზე და ამომრჩეველთა
მოსყიდვის შემთხვევებზე.
პოლიტიკურ კონკურენციას ასევე საფრთხეს უქმნის ხელისუფლების მზარდი ზეწოლა მედიაზე და
ბიზნესზე.
ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის გაძლიერება: უახლოესი წლების პრიორიტეტები
წინამდებარე ანგარიშის მიგნებები ცხადჰყოფს, რომ საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული
სისტემის მთავარი გამოწვევა ამჟამად დემოკრატიული ურთიერთკონტროლისა და
გაწონასწორების მექანიზმების სისუსტეა, რაც არასაკმარისად კონკურენტული პოლიტიკური
გარემოსა და სისტემის ძირითად ინსტიტუტებზე არაჯეროვანი პარტიული და არაფორმალური
გავლენის შედეგია.
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ამდენად, უახლოეს წლებში ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის გაძლიერებისკენ მიმართული
ძალისხმევა კონცენტრირებული უნდა იყოს ამ არაჯეროვანი გავლენის აღმოფხვრაზე და
პოლიტიკური კონკურენციის წახალისებაზე, რაც ხელსაყრელ პირობებს შექმნის სისტემის
ძირითადი ინსტიტუტების რეალური დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანი საქმიანობისთვის.
ქვემოთ მოცემულია ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები ეროვნული ანტიკორუფციული
სისტემის თითოეული ინსტიტუტისთვის.

ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ინსტიტუტები: დადებითი მიგნებები,
პრობლემები და რეკომენდაციები
პარლამენტი
დადებითი
მიგნებები

•

ძლიერი საკანონმდებლო ბაზა პარლამენტის დამოუკიდებლობის,
გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და აღმასრულებელ
ხელისუფლებაზე საპარლამენტო ზედამხედველობის მხრივ.

ძირითადი
პრობლემები

•

პარლამენტის
დამოუკიდებლობის
დაბალი
ხარისხი
და
აღამასრულებელ
ხელისუფლებაზე
საპარლამენტო
ზედამხედველობის სისუსტე პრაქტიკაში.
პარლამენტის წევრთა სუსტი კავშირი ამომრჩევლებთან და
საზოგადოების არასაკმარისი ჩართულობა საკანონმდებლო
საკითხების განხილვაში.
პარლამენტის წევრთა მიერ ანტიკორუფციული კანონმდებლობის
დარღვევის შემთხვევები და ასეთ შემთხვევებზე რეაგირების
არარსებობა.
პარლამენტის წევრთა ეთიკის კოდექსის აღსრულების სუსტი
მექანიზმები.
პარლამენტის არასაკმარისი აქტიურობა ანტიკორუფციული
კანონმდებლობის გაუმჯობესების მხრივ.

•

•

•
•

რეკომენდაციები

•
•
•

•
•

•

•
•
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აღმოიფხვრას არაფორმალური გავლენა პარლამენტის წევრებზე.
განხორციელდეს საარჩევნო სისტემის რეფორმა პარლამენტის
უფრო პლურალისტური შემადგენლობის უზრუნველსაყოფად.
გაძლიერდეს საპარლამენტო ოპოზიციის როლი საპარლამენტო
კონტროლის პროცესში და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული
ორგანოების ხელმძღვანელების დანიშვნისას.
გაძლიერდეს
საპარლამენტო
კონტროლი
უსაფრთხოების
სისტემაზე.
პარლამენტის
წევრებმა
გააუმჯობესონ
ამომრჩევლებთან
კომუნიკაცია და უზრუნველყონ მოქალაქეთა ჩართულობა
საკანონმდებლო საკითხების განხილვაში.
პარლამენტმა მოახდინოს სათანდო რეაგირება პარლამენტის
წევრების მიერ ანტიკორუფციული კანონმდებლობის დარღვევის
შესაძლო შემთხვევებზე.
შეიქმნას ქმედითი მექანიზმები პარლამენტის წევრთა ეთიკის
კოდექსის დარღვევის შემთხვევებზე რეაგირებისთვის.
პარლამენტმა მეტი ყურადღება დაუთმოს ქვეყნის ანტიკორუფციული
კანონმდებლობისა და სისტემის გაუმჯობესებას.

მთავრობა

დადებითი
მიგნებები

•
•
•

ძირითადი
პრობლემები

•
•
•
•

რეკომენდაციები

•
•
•

•

კანონმდებლობა უზრუნველყოფს მთავრობის დამოუკიდებლობას
და ანგარიშვალდებულებას.
კანონმდებლობა მნიშვნელოვან ნორმებს შეიცავს მთავრობაში
ინტერესთა კონფლიქტისა და კორუფციის პრევენციისთვის.
მთავრობა სათანადო დაფინანსებას იღებს პრაქტიკაში.

მთავრობის საქმიანობაზე არაფორმალური გარე ზეგავლენის
შედეგად, დაბალია მისი დამოუკიდებლობის ხარისხი პრაქტიკაში.
საპარლამენტო ზედამხედველობის სისუსტის შედეგად, დაბალია
მთავრობის ანგარიშვალდებულების ხარისხი პრაქტიკაში.
არ ხდება სათანადო რეაგირება მთავრობაში კორუფციის შესაძლო
შემთხვევებზე.
არასაკმარისია მთავრობის ძალისხმევა დამოუკიდებელი საჯარო
სამსახურის ჩამოყალიბებისა და საჯარო სამსახურში კორუფციასთან
ბრძოლის მხრივ.

აღმოიფხვრას არაფორმალური გავლენა მთავრობის საქმიანობაზე.
მთავრობა იყოს რეალურად ანგარიშვალდებული პარლამენტის
მიმართ.
სამართალდამცავმა უწყებებმა უზრუნველყონ მთავრობის წევრთა
მიერ ანტიკორუფციული კანონმდებლობის დარღვევის შესაძლო
შემთხვევების ქმედითი გამოძიება.
მთავრობამ უფრო აქტიურად იმოქმედოს საჯარო სამსახურის
რეფორმისა და საჯარო სამსახურში კორუფციის აღმოფხვრის
მიმართულებით, გამოავლინოს რეალურად დამოუკიდებელი
საჯარო სამსახურის შექმნის პოლიტიკური ნება.
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სასამართლო

დადებითი
მიგნებები

•

საკანონმდებლო
დონეზე
მეტწილად
უზრუნველყოფილია
სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა, გამჭვირვალობა,
ანგარიშვალდებულება და კეთილსინდისიერება.

ძირითადი
პრობლემები

•

სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი პრაქტიკაში: ადგილი აქვს
როგორც გარე აქტორების არაჯეროვან გავლენას სასამართლოზე,
ისე თავად სასამართლოს შიგნით ერთი ჯგუფის (ე.წ. კლანის)
ზემოქმედებას სხვა მოსამართლეებზე.
სასამართლო სისტემაში გაუმჭვირვალედ მიიღება ზოგიერთი
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, მათ შორის მოსამართლეების
დანიშვნა.
არ არის უზრუნველყოფილი მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულება
კანონის შესაძლო დარღვევების გამო.
მოსამართლეთა მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები ხშირად
დაუსაბუთებელია.
არსებობს სასამართლო სისტემაში კორუფციის ნიშნები.
დამოუკიდებლობის ნაკლებობის გამო, სასამართლოს არ შეუძლია
აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ქმედითი ზედამხედველობის
განხორციელება.

•

•
•
•
•

რეკომენდაციები

•

•
•
•

192

სასამართლოში გავლენიანი მოსამართლეების ჯგუფის (კლანის)
ლიდერების და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე
წევრების სისტემიდან გათავისუფლება.
სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევითობის შემოღება იმავე
სასამართლოს მოსამართლეების მიერ.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისთვის სხვა ადმინისტრაციული
თანამდებობის დაკავების უფლების კანონით შეზღუდვა.
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
გამჭვირვალობის
ზრდა,
მოსამართლეთა
დანიშვნის
პროცედურის
ღიაობა,
გადაწყვეტილებების მიღება ღია კენჭისყრით და დასაბუთებულად.

საჯარო სამსახური

დადებითი
მიგნებები

•

საკანონმდებლო
ბაზა
მნიშვნელოვან
ნორმებს
შეიცავს
საჯარო
სამსახურის
დამოუკიდებლობის,
გამჭვირვალობის,
ანგარიშვალდებულების
და
კეთილსინდისიერების
უზრუნველსაყოფად.

ძირითადი
პრობლემები

•

საჯარო სამსახური დამოუკიდებელი არ არის პრაქტიკაში მის
საქმიანობაზე არაჯეროვანი პოლიტიკური გავლენის გამო.
გამჭვირვალობა არათანაბრად არის უზრუნველყფოლი საჯარო
სამსახურის სხვადასხვა ინსტიტუტებში.
სუსტია საჯარო სამსახურში კორუფციის პრევენციისთვის გამიზნული
საკანონმდებლო ნორმების აღსრულება პრაქტიკაში.
პოზიტიური რეფორმების მიუხედავად, კვლავაც არსებობს
კორუფციის მნიშვნელოვანი რისკები სახელმწიფო შესყიდვების
სისტემაში.

•
•
•

რეკომენდაციები

•
•

•
•

•

განხორციელდეს
რეფორმები
არაჯეროვანი
პოლიტიკური
გავლენისგან საჯარო მოსამსახურეთა დაცვის მიზნით.
მიღებულ იქნეს ინფორმაციის თავისუფლების კანონი და შეიქმნას
სპეციალიზებული ინსტიტუტი, რომელიც უზრუნველყოფს კანონის
ნორმების აღსრულებას პრაქტიკაში.
შეიქმნას
ანტიკორუფციული
საკანონმდებლო
ნორმების
აღსრულების ქმედითი მექანიზმები.
შემცირდეს გამარტივებული შესყიდვების წილი სახელმწიფო
შესყიდვებში, ხოლო კორუფციულ დანაშაულში მხილებულ
პირებსა და კომპანიებს სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობა
აეკრძალოთ.
სამართალდამცავმა უწყებებმა უზრუნველყონ ქმედითი რეაგირება
სახელმწიფო შესყიდვებში შესაძლო კორუფციის გახმაურებულ
შემთხვევებზე.
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სამართალდამცავი უწყებები

დადებითი
მიგნებები

•

•

ძირითადი
პრობლემები

•

•

რეკომენდაციები

•
•
•
•

კანონმდებლობა
მნიშვნელოვან
ნორმებს
შეიცავს
სამართალდამცავი
უწყებების
დამოუკიდებლობის,
ანგარიშვალდებულების
და
კეთილსინდისიერების
უზრუნველსაყოფად.
სტაბილურად მაღალია სამართალდამცავი უწყებების დაფინანსება.

პრაქტიკაში
დაბალია
სამართალდამცავი
უწყებების
დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა
და კეთილსინდისიერების ხარისხი.
სამართალდამცავი უწყებები ვერ ახერხებენ ქმედითად რეაგირებას
მაღალი დონის კორუფციის შესაძლო შემთხვევებზე.

აღიკვეთოს სამართალდამცავი უწყებების საქმიანობაში ნებისმიერი
არაჯეროვანი ჩარევა.
გაძლიერდეს პროკურორების დამოუკიდებლობის საკანონმდებლო
გარანტიები.
უზრუნველყოფილ იქნეს სამართალდამცავი უწყებების საქმიანობის
გამჭვირვალობა.
უზრუნველყოფილ
იქნეს
სამართალდამცავი
უწყებების
წარმომადგენელთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების (მათ შორის
კორუფციული დანაშაულების) ქმედითი გამოძიება.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

დადებითი
მიგნებები

•

•

•
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კანონმდებლობა მნიშვნელოვან ნორმებს შეიცავს სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობის,
ანგარიშვალდებულების
და
კეთილსინდისიერების
უზრუნველსაყოფად.
პრაქტიკაში
მაღალია
სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახურის
გამჭვირვალობის,
ანგარიშვალდებულებისა
და
კეთილსინდისიერების ხარისხი.
სამსახური აქტიურად მუშაობს საჯარო უწყებებში აუდიტის ჩატარების
კუთხით.

ძირითადი
პრობლემები

•

•

რეკომენდაციები

•

•

•

არაეფექტიანია სამსახურის მიერ განხორციელებული პოლიტიკური
პარტიების
დაფინანსების
მონიტორინგი,
განსაკუთრებით
არჩევნების დროს, რისი ერთ-ერთი მიზეზიც შესაძლოა რესურსების
ნაკლებობა იყოს.
საჯარო უწყებები ხშირად არ არსულებენ სამსახურის მიერ გაცემულ
რეკომენდაციებს.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უზრუნველყოფილ იქნეს მისი
მანდატის
სრულფასოვნად
განხორციელებისთვის
საჭირო
რესურსებით.
სამსახურმა უზრუნველყოს ქმედითი რეაგირება პოლიტიკური
პარტიებისა
და
საარჩევნო
კამპანიების
დაფინანსების
მარეგულირებელი ნორმების დარღვევის ყველა შემთხვევაზე.
საჯარო უწყებები მეტი ყურადღებით მოეკიდონ სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულებას.

საარჩევნო ადმინისტრაცია
დადებითი
მიგნებები

•

ძირითადი
პრობლემები

•

•

•
•
•

რეკომენდაციები

•
•

•

საარჩევნო ადმინისტრაციის გამჭირვალობის ხარისხი მაღალია
როგორც კანონმდებლობის დონეზე, ისე პრაქტიკაში.
საარჩევნო ადმინისტრაცია მეტწილად კარგად ართმევს თავს
არჩევნების ორგანიზებას.
არსებობს მნიშვნელოვანი ხარვეზები საუბნო საარჩევნო კომისიების
წევრთა კვალიფიკაციის მხრივ.
საარჩევნო ადმინისტრაციის რიგი გადაწყვეტილებები კითხვებს
ბადებს მის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით.
საარჩევნო საჩივრები ყოველთვის სათანადოდ არ განიხილება
პრაქტიკაში.
ბოლო წლებში გამოვლინდა ფავორიტიზმისა და ნეპოტიზმის
შესაძლო შემთხვევები საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების
წევრთა შერჩევისას.
ცესკომ მეტი ყურადღება და რესურსები დაუთმოს საუბნო საარჩევნო
კომისიების წევრთა მომზადებას.
შეიქმნას საარჩევნო ადმინისტრაციის დამოუკიდებლობის მყარი
გარანტიები, მათ შორის მისი დაკომპლექტების წესის კორექტირების
გზით.
საარჩევნო ადმინისტრაციამ და სასამართლოებმა უზრუნველყონ
ყველა საჩივრის სათანადოდ განხილვა.
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სახალხო დამცველი

დადებითი
მიგნებები

•

•

•

•

ძირითადი
პრობლემები

•

•

რეკომენდაციები

•

•
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საკანონმდებლო ბაზა დიდწილად უზრუნველყოფს სახალხო
დამცველისა
და
მისი
აპარატის
დამოუკიდებლობას,
ანგარიშვალდებულებას და კეთილდისიერებას, ასევე მათი
საქმიანობის გამჭვირვალობას.
პრაქტიკაში სახალხო დამცველის საქმიანობა გამოირჩევა
დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა
და კეთილსინდისიერების მაღალი ხარისხით.
სახალხო დამცველი პრაქტიკაში აქტიურად იყენებს მისთვის
კანონით მინჭებულ უფლებამოსილებებს და ეფექტიანად რეაგირებს
ადამიანის უფლებათა დარღვევის შესაძლო შემთხვევებზე.
სახალხო დამცველი ამზადებს და აქვეყნებს რეკომენდაციებს,
რომელთა მიზანი ადამიანის უფლებების დარგში სახელმწიფო
პოლიტიკის და საჯარო ინსტიტუტების საქმიანობის გაუმჯობესებაა.

ადგილი აქვს თანამდებობის პირების აგრესიულ ვერბალურ
თავდასხმებს სახალხო დამცველზე, ასევე სახალხო დამცველის
მიმართ მუქარის შემთხვევებს რადიკალური ჯგუფების მხრიდან.
საჯარო უწყებები ყოველთვის არ იცავენ კანონის მოთხოვნებს,
რომლებიც მათ სახალხო დამცველთან თანამშრომლობას და მისი
საქმიანობის ხელშეწყობას ავალდებულებენ, ასევე ხშირად არ
ასრულებენ სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს.

თანამდებობის პირებმა თავი უნდა შეიკავონ სახალხო დამცველზე
თავდასხმებისგან, ხოლო სამართალდამცავმა უწყებებმა ქმედითი
რეაგირება უნდა მოახდინონ სახალხო დამცველის მიმართ მუქარის
ან მისი საქმიანობისთვის ხელის შეშლის თითოეულ შემთხვევაზე.
საჯარო უწყებებმა უნდა ითანამშრომლონ სახალხო დამცველთან
კანონის მოთხოვნების შესაბამისად და მაქსიმალურად შეასრულონ
მისი რეკომენდაციები.

პოლიტიკური პარტიები

დადებითი
მიგნებები

•
•
•

•

ძირითადი
პრობლემები

•
•

•

•

•
•

რეკომენდაციები

•

•

•

•

კანონმდებლობა უზრუნველყოფს პარტიების დაფუძნებისა და
რეგისტრაციის სიმარტივეს.
კანონმდებლობა იცავს პარტიებს მათ საქმიანობაში არაჯეროვანი
ჩარევისგან.
კანონმდებლობა მნიშვნელოვან ნორმებს შეიცავს პარტიების
ანგარიშვალდებულებისა და მათი საქმიანობის გამჭვირვალობის
უზრუნველსაყოფად (მათ შორის დაფინანსების სფეროში).
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება დიდწილად გამჭვირვალეა
პრაქტიკაში.

ხშირად ქმედითი რეაგირების გარეშე რჩება ოპოზიციური პარტიების
წევრებისა და აქტივისტების მიმართ ძალადობის შემთხვევები.
სამართალდამცავი უწყებები და სასამართლოები ზოგიერთ
შემთხვევაში შერჩევითად იყენებენ კანონს ოპოზიციური პარტიების
წარმომადგენლების მიმართ.
მმართველ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის რესურსების
მხრივ არსებული დიდი უთანასწორობა პოლიტიკურ კონკურენციას
ამცირებს.
პრაქტიკაში უზრუნველყოფილი არ არის მმართველი პარტიის
ანგარიშვალდებულება - ხშირად ქმედითი რეაგირების გარეშე
რჩება დაფინანსების მარგულირებელი ნორმების დარღვევის
შესაძლო შემთხვევები.
სუსტია
პოლიტიკური
პარტიების
შიდა
დემოკრატიული
მმართველობის პროცედურები.
სუსტია პარტიების კავშირი ფართო საზოგადოებასთან.

სამართალდამცავმა უწყებებმა სათანადო რეაგირება უნდა
მოახდინონ ოპოზიციური პარტიების წევრებისა და აქტივისტების
მიმართ ძალადობისა და მუქარის თითოეულ შემთხვევაზე.
სამართალდამცავმა უწყებებმა და სასამართლოებმა თავი უნდა
შეიკავონ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მიმართ
კანონის შერჩევითად გამოყენებისგან.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა და სამართალდამცავმა
უწყებებმა ქმედითი რეაგირება უნდა მოახდინონ პოლიტიკური
პარტიების დაფინანსების მარეგულირებელი ნორმების დარღვევის
შესაძლო შემთხვევებზე.
პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა იზრუნონ შიდა დემოკრატიისა და
ფართო საზოგადოებასთან კავშირების განვითარებაზე.
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მედია

დადებითი
მიგნებები

•
•
•

ძირითადი
პრობლემები

•

•

•

•
•

•

•

რეკომენდაციები

•
•

•
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კანონმდებლობა უზრუნველყოფს მედიის დაფუძნებისა და
რეგისტრაციის სიმარტივეს.
კანონმდებლობა მნიშვნელოვან ნორმებს შეიცავს მედიის
დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად.
მედია აქტიურად მუშაობს კორუფციის ფაქტების გამოვლენისა და
მათ შესახებ ინფორმაციის საზოგადოებისთვის მიწოდების მხრივ.

მედიის დიდ ნაწილს მნიშვნელოვანი პრობლემები აქვს რესურსებზე
(პირველ რიგში დაფინანსებაზე) გრძელვადიანი და სტაბილური
წვდომის მხრივ.
პოლიტიკური
გავლენის
შედეგად,
პრაქტიკაში
დაბალია
სარედაქციო დამოუკიდებლობის ხარისხი გავლენიანი მედიის დიდ
ნაწილში (მათ შორის, საზოგადოებრივ მაუწყებელში).
მართლმსაჯულების და სამართალდამცავი სისტემები გამოიყენება
ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული მედიის მფლობელების
შესაცვლელად ან ასეთ მედიაზე ზეწოლისთვის.
პრაქტიკაში
დაბალია
ონლაინ
მედიის
დაფინანსების
გამჭვირვალობის ხარისხი.
ხშირია ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების დარღვევის შემთხვევები,
ასევე
დეზინფორმაციის
მიზანმიმართული
გავრცელება
სოციალური მედიის საშუალებით - მათ შორის ხელისუფლებასთან
დაკავშირებული ჯგუფების მიერ.
ხშირია ჟურნალისტების მიმართ მუქარის, მათ საქმიანობაში
უკანონო ჩარევის თუ ხელშეშლის შემთხვევები, რაზეც ხელისუფლება
კანონით გათვალისწინებულ რეაგირებას არ ახორციელებს.
პოლიტიკური გავლენა და პოლარიზაცია ამცირებს მედიის
უნარს, მოქალაქეებს სანდო ინფორმაცია მიაწოდოს მთავრობის
საქმიანობისა და პოლიტიკური მოვლენების შესახებ.

ხელისუფლებამ თავი შეიკავოს მედიის საქმიანობაში ჩარევისგან,
უზრუნველყოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობა.
მედიაორგანიზაციებმა იზრუნონ ჟურნალისტური ეთიკის ნორმების
დაცვაზე
და
განავითარონ
თვითრეგულირების
ქმედითი
მექანიზმები.
მედიაორგანიზაციებმა უზრუნველყონ პოლიტიკური საკითხების (მათ
შორის, საარჩევნო კამპანიების) მიუკერძოებელი გაშუქება, თავი
შეიკავონ სიძულვილის ენის გამოყენებისა და დეზინფორმაციის
გავრცელებისგან.

სამოქალაქო საზოგადოება

დადებითი
მიგნებები

•

•

ძირითადი
პრობლემები

•

•
•

•

რეკომენდაციები

•

•

•

კანონმდებლობა უზრუნველყოფს სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების
დაფუძნების
სიმარტივეს
და
მათ
დამოუკიდებლობას.
არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად მუშაობენ მთავრობის
ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად.

სამოქალაქო
საზოგადოების
ორგანიზაციების
დაფინანსება
საკმარისად დივერსიფიცირებული არ არის და ისინი თითქმის
მთლიანად
უცხოელი
დონორების
მხარდაჭერაზე
არიან
დამოკიდებულნი.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ნაწილში სუსტია
გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მექანიზმები.
ხელისუფლებისა და მმართველი პარტიის წარმომადგენლები
ხშირად
მიმართავენ
აგრესიულ
სიტყვიერ
თავდასხმებს
სამოქალაქო საზოგადოებაზე. ხელისუფლება ორგანიზებას უწევს
დეზინფორმაციის კამპანიებს არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლების წინააღმდეგ.
ხელისუფლება ხშირად სათანადო ყურადღებას არ უთმობს
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ კვლევებსა
და რეკომენდაციებს.

ხელისუფლებამ და მმართველმა პარტიამ თავი უნდა შეიკავონ
სამოქალაქო
სექტორზე
თავდასხმებისგან
და
შეწყვიტონ
არასამთავრობო სექტორის დისკრედიტაციის მცდელობები.
ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტიანი მონაწილეობა საჯარო პოლიტიკის მნიშნელოვანი
საკითხების განხილვაში.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა უნდა
იზრუნონ
საკუთარი საქმიანობის გამჭვირვალობაზე და დაფინანსების
წყაროების დივერსიფიცირებაზე.
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ბიზნესი

დადებითი
მიგნებები

•

•

ძირითადი
პრობლემები

•
•
•
•

რეკომენდაციები

•
•
•
•
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კანონმდებლობა უზუნველყოფს ბიზნესის რეგისტრაციის სიმარტივეს
და ხელსაყრელ გარემოს ქმნის ბიზნესის ოპერირებისთვის
(მაგალითად, საგადასახადო სისტემის სიმარტივის საშუალებით).
კანონმდებლობით დიდწილად უზრუნველყოფილია ბიზნესის
გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება.

ზოგიერთ შემთხვევაში, ადგილი აქვს ხელისუფლების მხრიდან
ბიზნესზე პოლიტიკურად მოტივირებულ ზეწოლას.
არ არის უზრუნველყოფილი კომპანიების ბენეფიციარ მფლობელთა
შესახებ ინფორმაციის საჯაროობა.
სუსტია ბიზნესის ჩართულობა ანტიკორუფციულ პოლიტიკაში.
სუსტი კავშირები ბიზნესსა და სამოქალაქო საზოგადოებას
შორის აფერხებს ერთობილივი ინიციატივების (მათ შორის
ანტიკორუფციული ინიციატივების) განხორციელებას.

ხელისუფლებამ არ უნდა გამოიყენოს მართლმსაჯულების სისტემა
ბიზნესზე პოლიტიკურად მოტივირებული ზეწოლისთვის.
კანონმდებლობით უნდა დაწესდეს კომპანიების ბენეფიციარ
მფლობელთა შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნების ვალდებულება.
ხელისუფლებამ უფრო აქტიურად უნდა ითანამშრომლოს კერძო
სექტორთან კორუფციასთან ბრძოლის სფეროში.
კერძო სექტორმა და სამოქალაქო საზოგადოებამ უნდა
ითანამშრომლონ კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით.

