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შესავალი
„მბრუნავი კარის“ საკითხი (ადამიანების მოძრაობა საჯარო და კერძო სექტორების
თანამდებობებს შორის) მზარდი ყურადღების საგანია მთელ მსოფლიოში. ამ თემამ
განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა მთავრობისა და ბიზნესის დაახლოების გამო, რაც
სახელმწიფო შესყიდვების გზით საჯარო ფუნქციების კერძო სექტორისთვის გადაცემისა და
სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის შედეგია. „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ მიერ
2011 წელს ევროკავშირის წევრ 26 ქვეყანაში ჩატარებული ეროვნული ანტიკორუფციული
სისტემების შეაფასების თანახმად, „მბრუნავი კარი“ რეგიონში კორუფციის ერთ-ერთი
ძირითადი წყაროა.
საკითხი არანაკლებ მნიშვნელოვანია საქართველოსათვის. მართალია, 2004 წლიდან
მოყოლებული ქვეყანამ კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით შთამბეჭდავ წინსვლას
მიაღწია და კორუფციის გარკვეული ფორმები (როგორიცაა, მაგალითად, წვრილმანი
მექრთამეობა) არსებითად აღმოიფხვრა კიდეც, მაგრამ საზოგადოებაში ფართოდაა
გავრცელებული მოსაზრება, რომ სახელმწიფო მართვის მაღალ რგოლებში კორუფცია
არსებობას განაგრძობს. 2012-2013 წლებში ჩატარებული „გლობალური კორუფციის
ბარომეტრის“ კვლევის მიხედვით, საქართველოში გამოკითხულთა უმრავლესობა ფიქრობს,
რომ კორუფცია კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება ზოგიერთ საკვანძო ინსტიტუტში,
მათ შორის სასამართლოში, მედიაში, პარლამენტში, საჯარო სამსახურსა და კერძო სექტორში.
საქართველოს მოქალაქეებს შორის გავრცელებული ამ განცდის ერთ-ერთი წყარო,
სავარაუდოდ, საჯარო და კერძო სექტორების გაუმჭვირვალე ურთიერთქმედებაა.
საზოგადოება არაერთი შემთხვევის მოწმე გახდა, როდესაც, ერთი მხრივ, გავლენიანი
ბიზნესმენები პოლიტიკოსები ხდებიან, მეორე მხრივ კი, პოლიტიკოსები მდიდარ და
წარმატებულ ბიზნესმენებად იქცევიან საეჭვოდ მოკლე დროში, ხოლო პოლიტიკური
კავშირების მქონე კომპანიები სახელმწიფოსგან სხვადასხვა სარგებელსა თუ შეღავათს
იღებენ. არასათანადო რეგულირებისა და არასაკმარისი გამჭვირვალობის პირობებში,
ამგვარი მდგომარეობა ამცირებს სახელმწიფო ინსტიტუტების კეთილსინდისიერების
რწმენას მოქალაქეთა შორის, განურჩევლად იმისა, რეალურად აქვს თუ არა ადგილი
კორუფციას ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.
წინამდებარე ანგარიში განხილულია „მბრუნავი კარის“ ცნება და ამ სფეროში არსებული
საერთაშორისო პრაქტიკა, ასევე საქართველოს სამართლებრივი ბაზა, რომელიც ამ
მოვლენიდან მომდინარე კორუფციის რისკების რეგულირებისთვის არის განკუთვნილი.
ანგარიშში განხილულია აგრეთვე რამდნიმე კონკრეტული მაგალითი უკანასკნელი წლების
პრაქტიკიდან და შემოთავაზებულია რიგი რეკომენდაციებისა მარეგულირებელი ჩარჩოს
გასაუმჯობესებლად.

I. მიმოხილვა
ტერმინი „მბრუნავი კარი“ კერძო და საჯარო სექტორებს შორის თანამდებობის პირთა
მოძრაობას გულისხმობს. მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარ მოძრაობას გარკვეული სარგებელი
შეიძლება ჰქონდეს, როგორიცაა, მაგალითად, ეფექტიანი მართვის პრაქტიკის გადმოტანა
კერძო სექტორიდან საჯარო დაწესებულებებში, იგი ინტერესთა შეუთავსებლობისა და
კორუფციის მნიშვნელოვან რისკებსაც წარმოშობს, რადგან ხელისუფლებასა და ბიზნესს
შორის ახლო ურთიერთობები ყალიბდება. ბიზნესიდან მოსულ საჯარო მოხელეებს
საკუთარი მდგომარეობა იმ კომპანიების სასარგებლოდ შეუძლიათ გამოიყენონ, რომლებშიც
თავად აქვთ ინტერესი. მეორე მხრივ, კერძო სექტორში გადანაცვლებულ მთავრობის ყოფილ
წევრებს შესაძლებლობა ეძლევათ, მთავრობაში შენარჩუნებული კავშირების საშუალებით
თავიანთ კომპანიებს არაჯეროვანი უპირატესობის მოპოვებაში დაეხმარონ. რადგანაც
„მბრუნავ კარს“ დადებითი და უარყოფითი შედეგებიც აქვს, ამ პროცესის რეგულირების
მიზანი რისკების შემცირება უნდა იყოს და არა ამგვარი მოძრაობის მთლიანად აღკვეთა.
„მბრუნავი კარის“ საკითხი მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგანაც ქვეყნის უახლოეს
წარსულში არაერთი გავლენიანი ბიზნესმენი გახდა მაღალი თანამდებობის პირი (ან
პირიქით). ეს, გარკვეულწილად, განუვითარებელი პარტიული სისტემის შედეგია:
პოლიტიკურ პარტიებს სუსტი სტრუქტურები აქვთ და საარჩევნოდ კანდიდატებს პარტიების
გარეთ ეძებენ. ხშირია კანდიდატებად შეძლებული ბიზნესმენების დასახალების
შემთხვევები, იმ იმედით, რომ ისინი პარტიის საარჩევნო კამპანიას ფინანსურად შეეწევიან.
2004 წლის შემდეგ, ქვეყნის რვა პრემიერ-მინისტრიდან ხუთი ან ბიზნესის სექტორიდან
მოვიდა მთავრობაში, ან გადადგომისთანავე გადაინაცვლა ბიზნესის სექტორში. არაერთი
ცნობილი ბიზნესმენი პარლამენტის წევრად იქნა არჩეული, ხოლო აღმასრულებელი შტოს
ზოგიერთმა მაღალი თანამდებობის პირმა წარმატებას მიაღწია ბიზნესში. მსგავს მოვლენებს
ვხედავთ ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ქვეყნის დამოუკიდებელ მარეგულირებელ
ორგანოებშიც.
„მბრუნავ კარს“ საქართველოში არაერთი პრობლემური მხარე აქვს, რაც ამ მოვლენასთან
დაკავშირებულ რისკებს ამძაფრებს და შეუძლია, საგრძნობლად შეარყიოს სამთავრობო
ინსტიტუტების კეთილსინდისიერების რწმენა საზოგადოებაში. ეს პრობლემები ყურადღების
მიღმა თუ დარჩება, აღნიშნულმა ფაქტორებმა, შესაძლოა, კორუფციის რეალური დონეც
გაზარდოს და კორუფციის აღქმაც გაამძაფროს:


მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არის საბაზისო
რეგულაციები, რომელთა მიზანი კერძო კომპანიებთან საჯარო მოხელეების
კავშირების შედეგად წარმოშობილი ინტერესთა შეუთავსებლობის პრევენციაა,
კანონმდებლობა მნიშვნელოვან ხარვეზებსაც შეიცავს.



არსებული რეგულაციები მეტისმეტად ზოგადია და მთელი საჯარო სექტორისთვის
არის განკუთვნილი. სახეზეა მეორადი კანონმდებლობისა და ეთიკის ნორმების
აშკარა ნაკლებობა, რომლებიც ძირითად კანონმდებლობას შეავსებდა და ცალკეულ

სამსახურსა და უწყებასთან დაკავშირებული სპეციფიკური რისკების
გათვალისწინებით იქნებოდა შედგენილი.


გაურკვეველია, თუ რომელი უწყებაა პასუხისმგებელი ინტერესთა კონფლიქტის
მარეგულირებელი ნორმების აღსრულებასა და მონიტორინგზე, ან „მბრუნავი კარის“
რეგულირებაზე. არც ერთი უწყება არ ახორციელებს ყოფილი საჯარო მოხელეების
მიერ დასაქმების შემდგომი შეზღუდვების დაცვის მონიტორინგს. როგორც ჩანს, ამის
შედეგია ის, რომ ზოგიერთმა საჯარო მოხელემ დაუსჯელად შეძლო არსებული
წესების დარღვევა.



საქართველოში საჯარო მოხელეთა აქტივების გასაჯაროების საკმაოდ კარგი სისტემა
მოქმედებს და მათი ქონებრივი დეკლარაციები ინტერნეტშია განთავსებული. თუმცა,
ქონების დეკლარირების მოთხოვნა ამჟამად საჯარო სამსახურის ყველა მნიშვნელოვან
წარმომადგენელზე არ ვრცელდება და საჯარო მოხელეებს არც კერძო კომპანიების
ბენეფიციარული საკუთრების დეკლარირება მოეთხოვებათ. აღნიშნული ხარვეზები
ართულებს საჯარო მოხელეებსა და ბიზნესს შორის არსებული კავშირების
მონიტორინგს.



ადგილობრივი ხელისუფლების წევრთა უმრავლესობას ამჟამად საჯარო მოხელის
სტატუსი არ აქვს და ამდენად შესაბამისი რეგულაციებისა და შეზღუდვებისგან
თავისუფალია. ეს კორუფციის სერიოზულ რისკებს ქმნის, რადგან საქართველოში
ადგილობრივი ხელისუფლების ერთდონიანი სისტემა მოქმედებს, რომელშიც
ადგილობრივი საკრებულოები საკმაოდ დიდ რაიონებსა და დიდი ბიუჯეტის მქონე
ქალაქებს წარმოადგენენ



დასაქმების შემდგომი შეზღუდვები ამჟამად საქართველოს დამოუკიდებელი
მარეგულირებელი ორგანოების წევრებზე არ ვრცელდება, რაც სერიოზულ
საშიშროებას წარმოშობს, რომ ეს ორგანობი იმ სექტორების გავლენის ქვეშ
მოექცევიან, რომელთა ზედამხედველობაც ევალებათ.



პარლამენტის წევრებთან დაკავშირებულმა არაერთმა კომპანიამ მიიღო სარგებელი
სახელმწიფოსთან დადებული ძვირადღირებული კონტრაქტების, მათი ინტერესების
სასარგებლოდ კანონის შეცვლისა, თუ სამართალდამცავების მიერ მათდამი
გამოვლენილი ლმობიერების წყალობით. გარდა ამისა, აღმასრულებელი
ხელისუფლების ყოფილ გავლენიან წევრებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა ასევე
მიიღეს მრავალმილიონიანი სახელმწიფო კონტრაქტები და სხვადასხვა
ექსკლუზიური ლიცენზია თუ საგადასახადო შეღავათი.



მხოლოდ ოფიციალური გამოძიებით შეიძლება დადგინდეს, ჰქონდა თუ არა
კორუფციას ადგილი ზემოხსენებულ შემთხვევებში. თუმცა, საკანონმდებლო და
აღმასრულებელი ხელისუფლების გავლენიან წევრებთან დაკავშირებული
კომპანიების მიერ სახელმწიფოსგან მიღებული სარგებელი, საბოლოო ჯამში,
ამცირებს საზოგადოების ნდობას ამ დაწესებულებების მიმართ.



ბიზნესთან მნიშვნელოვანი კავშირების მქონე ზოგიერთმა დეპუტატმა არჩევნებში
თავისი პარტიის დამარცხების შემდეგ მალევე დატოვა პარტია, რაც ეჭვებს ბადებს
იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოტივით იყრიდნენ ისინი იმთავითვე კენჭს.



2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში მოსული ახალი
მთავრობის რამდენიმე წევრი საჯარო სექტორში პირდაპირ ბიზნესიდან მოვიდა (მათ

შორის რამდენიმე თანამდებობის პირი, რომლებიც ადრე პრემიერ მინისტრის „ქართუ
ჯგუფის“კომპანიებში მუშაობდნენ). ენერგეტიკის სამინისტროს ამჟამინდელ
ხელმძღვანელობას მჭიდრო კავშირები ჰქონდა ამ სექტორში მომუშავე კერძო
კომპანიებთან. ეს დამატებით რისკებს წარმოშობს, რის გამოც მთავრობამ სასწრაფოდ
უნდა გამოასწოროს რეგულირების ხარვეზები როგორც კანონში, ისე პრაქტიკაში,
რათა არ დაუშვას, რომ პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტი რეალურ პრობლემად
გადაიქცეს.
ქვემოთ ჩამოთვლილი ნაბიჯები ხელს შეუწყობს მარეგულირებელ სისტემაში არსებული
ხარვეზების აღმოფხვრას. ეს მოიცავს როგორც კონკრეტულად „მბრუნავ კართან“
დაკავშირებულ ღონისძიებებს, ისე უფრო ფართო რეფორმებს, რომლებიც გადაწყვეტილების
მიღების პროცესში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ამაღლებისკენაა
მიმართული (რაც, ირიბად, „მბრუნავ კართან“ დაკავშირებულ რისკებსაც შეამცირებს):


აუცილებელია ძირითად კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების გამოსწორება და
მისი შევსება მეორადი ნორმებით, სადაც გათვალისწინებული იქნება ცალკეულ
სამსახურებთან დაკავშირებული სპეციფიკური რისკები.



მკაფიოდ უნდა დადგინდეს, თუ რომელი უწყებაა პასუხისმგებელი პასუხისმგებელი
ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი ნორმების აღსრულებასა და
მონიტორინგზე, ან „მბრუნავი კარის“ რეგულირებაზე.



ცვლილებები უნდა შევიდეს ქონების დეკლარირების სისტემაში. უნდა
გაფართოვდეს საჯარო სამსახურის წევრთა წრე, რომლებსაც ქონებრივი
დეკლარაციის წარდგენა მოეთხოვებათ. საჯარო მოხელეებს უნდა მოეთხოვებოდეთ
კომპანიების ბენეფიციარული საკუთრების დეკლარირება, ხოლო საჯარო სამსახურის
ბიურომ დარღვევების აღმოჩენის მიზნით მონაცემთა გადამოწმების მექანიზმი უნდა
დანერგოს.



დასაქმების შემდგომი მონიტორინგი გაუმჯობესდება, თუ საჯარო მოხელეები
ვალდებულნი იქნებიან, ქონებრივი დეკლარაციები სამსახურიდან წასვლიდან ერთი
წლის შემდეგაც წარადგინონ.



შეზღუდვები უნდა დაწესდეს პირების მოძრაობაზე დამოუკიდებელ
მარეგულირებელ კომისიებსა და ბიზნესის იმ სექტორებს შორის, რომლებზე
ზედამხედველობასაც ეს კომისიები ახორციელებენ. კომისიის ყოფილ წევრებს უნდა
აეკრძალოთ სამსახურიდან წასვლისთანავე მუშაობის დაწყება შესაბამის სექტორში
მოქმედ კომპანიებში (ე.წ. გაგრილების პერიოდი).



ხელისუფლებამ რეალურად უნდა ითავოს იმ უწყებების გაძლიერება, რომლებსაც
საჯარო და კერძო სექტორების ურთიერთქმედების შედეგად წარმოქმნილი რისკების
შემცირება შეუძლიათ. ასე უწყებებია, მაგალითად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
და კონკურენციის სააგენტო. ორივე ეს უწყება ამჟამად სუსტია.



უფრო ზოგადად, მთავრობამ უნდა შეამციროს საჯარო და კერძო სექტორებს შორის
ურთიერთქმედებისას სუბიექტური და გაუმჭვირვალე გადაწყვეტილების მიღების

შესაძლებლობა. ამისთვის აუცილებელია სახელმწიფო შესყიდვებისა და
პრივატიზაციის მარეგულირებელი კანონმდებლობის გაუმჯობესება და ღია
კონკურსის გარეშე კერძო კომპანიებისათვის სახელმწიფო კონტრაქტების მინიჭების
და საზოგადოებრივი საკუთრების გადაცემის შემთხვევების მინიმუმადე შემცირება.

II. რა არის „მბრუნავი კარი“?
საკითხის ისტორია
ტერმინი „მბრუნავი კარი“ საჯარო და კერძო სექტორებს შორის სამსახურეობრივ
გადაადგილებას ნიშნავს. ეს პროცესი ყველა ქვეყანაში მიმდინარეობს და მას სასარგებლო
შედეგებიც

შეიძლება

ეფექტიანობის

ჰქონდეს.

გაზრდა,

მათ

მისი
შორის,

მეშვეობით

შესაძლებელია,

კომუნიკაციის

ორივე

გაუმჯობესებისა

და

სექტორის
ცოდნა-

გამოცდილების გაცვლის შედეგად. თუმცა, ამ მოძრაობას თან სდევს საშიშროება, რომ
ხელისუფლებაში ინტერესთა კონფლიქტს ექნება ადგილი, ხოლო ყოფილი თანამდებობის
პირები

ხელისუფლებაში

მუშაობის

დროს შეძენილ

შიდა

ცოდნას,

გავლენასა

და

ინფორმაციას ბოროტად გამოიყენებენ არაჯეროვანი პირადი ან კომერციული სარგებლის
მისაღებად.
სექტორებს შორის ამგვარმა მოძრაობამ და მასთან დაკავშირებულმა რისკებმა უკანასკნელი
ათწლეულების განმავლობაში იმატა, რადგან საჯარო და კერძო სექტორების გამყოფი ხაზი
სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება. აღნიშნული ორი სფეროს ურთიერთშეღწევის პროცესი
გააძლიერა პრივატიზაციამ და პრივატიზებული საწარმოების რეგულირების საჭიროებამ,
საჯარო და კერძო სექტორების ერთობლივმა პროექტებმა და ახალი ტიპის საფინანსო
სტრუქტურებმა. ეს ტენდენციები საქართველოშიც შეინიშნება, მათ შორის იმის შედეგადაც,
რომ ქვეყნის საჯარო სამსახური მეტწილად საკოტრაქტო პრინციპზეა დამყარებული და ღიაა
გარედან დანიშვნებისათვის. ამასთან, ხშირია ყოფილი მინისტრების გადანაცვლება
ბიზნესის სექტორში და პირიქით, ხოლო 2004 წლიდან ქვეყანაში ფართომასშტაბიანი
პრივატიზაცია მიმდინარეობს.
ამ პროცესის საპასუხოდ, ბევრი ქვეყანა ქმნის ან აძლიერებს მარეგულირებელ სისტემას, რათა
უკეთ აკონტროლოს მინისტრების, კანონმდებლებისა და სხვა სახელმწიფო მოხელეების
საქმიანობა საჯარო სამსახურიდან წასვლის შემდგომ. სერიოზული გამოწვევაა „მბრუნავი
კარის“ იმგვარად რეგულირება, რომ მიღწეულ იქნეს ბალანსი, ერთი მხრივ, დინამიური
შრომის ბაზრის შენარჩუნებასა და საჯარო სამსახურში საუკეთესო კანდიდატების მოზიდვას,
ხოლო მეორე მხრივ, იმის უზრუნველყოფას შორის, რომ თანამდებობის პირები და
მინისტრები გადაწყვეტილების მიღებისა და სტრატეგიის ფორმირებისას ყოველთვის
სახელმწიფოსა და საზოგადოების ინტერესებით ხელმღვანელობდნენ, ნაცვლად კერძო
ინტერესებისა.1 ამ გამოწვევის წინაშე დგას საქართველოც.
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TI (2010) ‘Regulating the Revolving Door’, Working Paper #06, available at
http://www.transparency.org/whatwedo/pub/working_paper_06_2010_regulating_the_revolving_door;
OECD (2010) ‘Post-Public Employment: Good Practices for Preventing Conflict of Interest’, available at
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/seges/arquivos/OCDE2011/OECD_Post_Pub
lic.pdf

პრობლემის არსი
„მბრუნავი კარი“ პრობლემად იქცევა ყოველთვის, როცა კი საფრთხის წინაშე აყენებს საჯარო
გადაწყვეტილებების მიღების, პოლიტიკის ფორმირების ან ხელშეკრულებების გაფორმების
პროცესს. ამგვარი საფრთხეები ეხება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაზე
უფლებამოსილ ნებისმიერ თანამდებობისა და მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეს, მათ
შორის მინისტრებსა და კანონმდებლებსაც. ეს საფრთხეები მუდმივია, მაგრამ, სავარაუდოდ,
ყველაზე მწვავედ დგას უშუალოდ მთავრობის ცვლილებამდე ან ცვლილებისთანავე,
აგრეთვე მასშტაბური ოტიმიზაციის, პრივატიზაციისა და საჯარო ფუნქციების კერძო
სექტორუსთვის გადაცემის დროს. ქვემოთ განვიხილავთ ამ პრობლემის ყველაზე
გავრცელებულ ფორმებს:2
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გავლენისა და კავშირების გამოყენება. თანამდებობის პირებმა თანამდებობის
დატოვების
შემდეგ
მთავრობის
წევრებთან
საკუთარი
კავშირები
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე გავლენის მოსახდენად შეიძლება
გამოიყენონ.
მოქმედმა თანამდებობის პირებმა შეიძლება თავი
მათგან
დავალებულად ჩათვალონ, ან ზეწოლის შედეგად მიიღონ მათთვის ხელსაყრელი
გადაწყვეტილებები. ასეთი ქმედებები ზიანს აყენებს კონკურენტულ გარემოსა და
თავისუფალ ეკონომიკას და ამდენად „მბრუნავი კარის“ რეგულირებას კონკურენციის
პოლიტიკასთან აკავშირებს.



შიდა ინფორმაციის გამოყენება. ყოფილ სახელმწიფო მოხელეს შეუძლია, რომ
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მოპოვებული კომერციულად მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია მისი ახალი დამსაქმებლის ან კლიენტების სასარგებლოდ გამოიყენოს,
რაც არათანაბარ პირობებში ჩააყენებს კონკურენტებს, რომლებსაც ამგვარ
ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებათ.



ძველი
ბიზნესის
ინტერესების
დაცვა
თანამდებობის
დაკავების
შემდეგ. თანამდებობის პირებმა ძველი კავშირები და ინტერესები ახალ სამსახურშიც
შეიძლება შეინარჩუნონ და მიკერძოებულად იმოქმედონ პოლიტიკის შემუშავების,
რეგულაციების აღსრულებისა თუ ხელშეკრულებების დადების პროცესში. ეს
განსაკუთრებით პრობლემურია, თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების პირები
აღჭურვილნი არიან ბიზნესის იმ სექტორზე კონტროლის განხორციელების
უფლებამოსილებით, სადაც თავად ეწეოდნენ საქმიანობას. თანამდებობის პირი,
რომელიც წარსულში დიდი ხნის მანძილზე მუშაობდა კონკრეტულ კომპანიაში,
შეიძლება, თანაუგრძნობდეს აღნიშნული კომპანიისა და მისი სექტორის პოზიციას,
რაც გავლენას მოახდენს მის მიერ მარეგულირებელი საქმიანობის შესრულებაზე.

OECD (2007) ‘Public Integrity and Post-Public Employment: Issues, Remedies and Benhmarks’, Public
Governance Committee: Expert Group Meeting on Conflict of Interest. ‘Public Integrity and PPE...; TI Hungary
(2012) ‘The Revolving Door Phenomenon in Hungary’, available at
http://www.transparency.hu/uploads/docs/revolving_door_final.224.pdf; TI UK (2011) ‘Cabs for Hire?
Fixing the Revolving Door between Government and Business’, available at
http://www.transparency.org.uk/our-work/publications/10-publications/132-cabs-for-hire-fixing-therevolving-door-between-government-and-business



სამომავლო დასაქმებაზე ზრუნვა თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში. თანამდებობის
პირი თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში შეიძლება შეეცადოს რომელიმე კომპანიის ან
ბიზნეს-სექტორის კეთილგანწყობის მოპოვებას იმ იმედით, რომ საჯარო სამსახურის
დატოვების შემდეგ მას მაღალანაზღაუდებად სამუშაოს შესთავაზებენ.



ლობირება. თანამდებობაზე მყოფ ოფიციალურ პირებთან კავშირები და პოლიტიკის
ფორმირების პროცესზე ზეგავლენის პრივილეგია, რომელსაც ყოფილი მაღალი
თანამდებობის პირები ფლობენ, მეტად ღირებული რესურსია ლობისტი
ფირმებისათვის და, შესაძლოა, არაჯეროვან ბერკეტებს აძლევდეს ინტერესთა
ჯგუფებს, რომლებიც ამ ბერკეტებს პოლიტიკის ფორმირების პროცესზე გავლენის
მოსახდენად გამოიყენებენ. 3 საქართველოს შემთხვევაში ეს შედარებით
ნაკლებაქტუალური პრობლემაა, რადგან ლობირების ბიზნესი აქ ჯერაც
განუვითარებელია. თუმცა, მომავალში, ლობისტი ფირმების საქმიანობის
გაფართოების შემთხვევაში, ეს შეიძლება სერიოზულ პრობლემად იქცეს.

აღნიშნულ ქმედებებს, გარდა იმისა, რომ კორუფციის უშუალო წყაროს წარმოადგენენ, ირიბი
უარყოფითი შედეგებიც აქვთ, მათ შორის: პოლიტიკის ფორმირების პროცესის
ტენდენციურობა;
სახელმწიფო რესურსების არაეფექტიანი გამოყენება სახელმწიფო
კონტრაქტების არაკეთილსინდისიერად განაწილების გამო; მთავრობისადმი საზოგადოების
ნდობის შემცირება; საჯარო სამსახურში კეთილსინდისიერების დამკვიდრების შეფერხება;
ეკონომიკური ზარალი, რაც გამოიხატება საგარეო ინვესტორების დაკარგვაში ან
ფირმებისათვის უიმედო ატმოსფეროს შექმნაში, რაც მათ უბიძგებს უარი თქვან შესყიდვების
პროცესში მონაწილეობაზე, სადაც, მათი აზრით, კორუფციას აქვს ადგილი.
საქართველო გაეროს ანტიკორუფციული კონვენციის ხელმომწერი მხარეა და, შესაბამისად
(კონვენციის მე -12 მუხლის თანახმად), ვალდებულია შემოიღოს „შეზღუდვები ყოფილი
სახელმწიფო მოხელეების პროფესიულ საქმიანობაზე ან სახელმწიფო მოხელეთა კერძო
სექტორში დასაქმებაზე მათი გადადგომის ან პენსიაზე გასვლის შემდეგ იმ შემთხვევებში,
როდესაც ამგვარი საქმიანობა ან დასაქმება პირდაპირ კავშირშია იმ ფუნქციებთან,
რომლებსაც ისინი ახორციელებდნენ ან ზედამხედველობდნენ სახელმწიფო თანამდებობაზე
ყოფნის პერიოდში“.
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Vidal et. Al. ‘Revolving Door Lobbyists’, http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp0993.pdf

III. „მბრუნავი კარის“ პრობლემა
საქართველოში: მარეგულირებელი
ნორმები და პრაქტიკა
ზოგადი საკანონმდებლო ჩარჩო
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა მთელ რიგ მნიშვნელოვან დებულებას შეიცავს,
რომლებიც, სათანადოდ შესრულებისა და მონიტორინგის პირობებში, საშუალებას იძლევა,
თავიდან იქნას აცილებული ინტერესთა კონფლიქტი და „მბრუნავ კართან“ დაკავშირებული
სხვა პრობლემები.
საქართველოს საჯარო მოსამსახურეებისთვის კეთილსინდისიერებასა და ინტერესთა
შეუთავსებლობასთან დაკავშირებული ზოგადი წესები (მათ შორის „მბრუნავი კარის“
რეგულირების წესებიც), ჩამოყალებულია კანონებში „საჯარო სამსახურის შესახებ“4 და
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“.5 პირველი
კანონი საჯარო მოხელეთა უმრავლესობაზე ვრცელდება, ხოლო მეორე მაღალი
თანამდებობის პირებზეა ორიენტირებული.
კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ რიგ მნიშვნელოვან დებულებას შეიცავს საჯარო
მოსამსახურეთა ფართო კატეგორიისთვის:



სახელმწიფო და კომერციული საიდუმლოების დაცვის ვალდებულება
სამეწარმეო საქმიანობის შეზღუდვა (რომლის თანახმადაც საჯარო მოსამსახურეს
უფლება არა აქვს, აწარმოოს კომერციული საქმიანობა; მას მხოლოდ აქციებისა და
წილების საკუთრების უფლება აქვს )



ზედამხედველობის შეზღუდვები (რომელთა მიხედვითაც საჯარო მოსამსახურეებს
უფლება არა აქვთ, მიიღონ შემოსავალი სუბიექტებისაგან, რომელთა მუშაობის
ზედამხედველობასაც თავად აწარმოებენ დაკავებული თანამდებობიდან
გამომდინარე; მათ ასევე ეკრძალებათ, ზედამხედველობა აწარმოონ იმ სუბიექტზე,
სადაც მათი ოჯახის წევრებს თანამდებობები უკავიათ)



დასაქმების შემდგომი შეზღუდვები (რომელთა თანახმადაც, საჯარო სამსახურის
დატოვებიდან სამი წლის განმავლობაში საჯარო მოხელეს ეკრძალება იმ საწარმოში
საქმიანობა, რომლის მუშაობის ზედამხედველობასაც წინა სამი წლის განმავლობაში
თავად აწარმოებდა დაკავებული თანამდებიდან გამომდინარე)

4

კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, 31 ოქტომბერი, 1997 წ.
კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“, 17ოქტომბერი,
1997 წ.
5



შეზღუდვები ხელშეკრულების გაფორმებაზე (საჯარო მოსამსახურეებს, დაკავებული
თანამდებიდან გამომდინარე, ეკრძალებათ, ხელშეკრულება დაუდონ იმ საწარმოებს,
რომლებშიც თავად ფლობენ წილს)6

ამას გარდა, ამავე კანონში არის თავი, რომელიც ქცევის ზოგად წესებს ეძღვნება. აღნიშნული
წესები საჯარო მოსამსახურეებს უკრძალავს დაკავებული თანამდებობიდან რაიმე სახის
პირადი შეღავათის მოპოვებას, მოითხოვს, რომ მათ განაცხადონ ინტერესთა
შეუთავსებლობის ნებისმიერი შემთხვევის თაობაზე, და აწესებს შეზღუდვებს საჩუქრების
მიღებაზე.7
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ კანონი
(რომელიც, როგორც ზემოთ აღინიშნა, სახელმწიფო მმართველობის მაღალი თანამდებობის
პირებს ეხება) რამდენიმე საყურადღებო წესს ადგენს. ეს წესები განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია, რადგან „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონი, რამდენიმე გამონაკლისი
შემთხვევის გარდა, მაღალი თანამდებობის პირებზე არ ვრცელდება, ხოლო საჯარო
მოსამსახურეთა კონკრეტულად ამ უკანასკნელი კატეგორიისათვის განკუთვნილ კანონში
რისამე გაუთვალისწინებლობა სერიოზულ ხარვეზებს გამოიწვევს რეგულაციების
თვალსაზრისით. „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“ კანონი, სხვებთან ერთად, შემდეგ საკითხებსაც მოიცავს:


ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების აკრძალვა



თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მოპოვებული ინფორმაციის ბოროტად
გამოყენებისა და ამგვარი ინფორმაციის პირადი გამორჩენის მიზნით გამოყენების
აკრძალვა



გასაჯაროებისა და აცილების ვალდებულება, როდესაც თანამდებობის პირი პირად
წილს ფლობს საჯარო გადაწყვეტილებების მიმღებ სუბიექტში (თუმცა, ეს მოთხოვნა
არ ვრცელდება ზოგიერთი უმაღალსი თანამდებობის პირზე, მათ შორის პარლამენტის
წევრზე)



პარალელურად სხვა ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულების აკრძალვა (გარდა
აკადემიური ან შემოქმედებითი მოღვაწეობისა)



თანამდებობის პირებისთვის კომერციულ საწარმოებში მუშაობის, ხოლო მათი
ოჯახის წევრებისათვის იმ საწარმოებში მუშაობის აკრძალვა, რომელთა
საქმიანობასაც აღნიშნული საჯარო მოხელეები ზედამხედველობას უწევენ
დაკავებული თანამდებობებოდან გამომდინარე. თანამდებობის პირებსა და მათი
ოჯახის წევრებს ასევე ეკრძალებათ წილების ან აქციების ფლობა ამგვარ საწარმოებში.



თანამდებობის პირისთვის ფიზიკურ პირთა ან კომპანიათა ნდობით აღჭურვილ



პირად მოქმედების აკძალვა
ქონების გასაჯაროების ვალდებულება: თანამდებობის პირები ვალდებულნი არიან,
თანამდებობაზე დანიშვნიდან ორი თვის ვადაში და თანამდებობის დატოვებიდან
ორი თვის ვადაში, ისევე როგორც თანამდებობაზე ყოფნის განმავლობაში
ყოველწლიურად, ელექტრონული წესით წარადგინონ ქონებრივი დეკლარაციები
(რომლებიც ყველა დაინტერესებული პირისთვისაა ხელმისაწვდომი).კანონი

6
7

კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, მუხლები 59-66.
1
5
კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, მუხლები 73 -73 .

დეტალურ ინსტრუქციებს შეიცავს ქონებრივი დეკლარაციების შინაარსთან
დაკავშირებით.8
საჯარო სამსახურის ბიურო პასუხისმგებელია ქონებრივი დეკლარაციების ჩაბარებასა და
მათ საჯაროდ გავრცელებაზე.9 მიუხედავად ამისა, არ არსებობს რაიმე მექანიზმი ან ორგანო,
რომელიც ქონებრივ დეკლარაციებში განთავსებული ინფორმაციის შემოწმებას
უზრუნველყოფდა. ასევე გაურკვეველია, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი ზემოთ
ჩამოთვლილი წესების შესრულების მონიტორინგზე.
წინამდებარე ანგარიშის შემდგომ თავებში განხილულია „მბრუნავ კართან“ დაკავშირებული
ფაქტობრივი მდგომარეობა საჯარო სექტორის მთავარ რგოლებში, მათ შორის
საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის
ინსტიტუტებში და დამოუკიდებელ მარეგულირებელ კომისიებში.

8

კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“, მუხლები 7-9,
11, 13-15.
9
კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“, მუხლი 18.

პარლამენტი
საქართველოს პარლამენტის წევრთა მნიშვნელოვან ნაწილს პირდაპირი ან ირიბი შეხება აქვს
კერძო კომპანიებთან, რომელთაგან ზოგიერთს მსხვილი კონტრაქტები აქვს გაფორმებული
მთავრობასთან და სახელმწიფოსგან სხვადასხვა სახის შეღავათი აქვს მიღებული.
რეგულირებისა თუ მონიტორინგის სათანადო მექანიზმების არარსებობის პირობებში,
ამგვარი შემთხვევები პარლამენტისადმი საზოგადოების ნდობის შემცირების საშიშროებას
წარმოშობს.

კანონი
წინა თავში აღწერილი ზოგადი დებულებების გარდა, „პარლამენტის წევრის სტატუსის
შესახებ“ კანონი და პარლამენტის რეგლამენტი ასევე შეიცავს კანონმდებლებისთვის
განკუთვნილ ზოგიერთ წესს, რომლებიც, უფრო დეტალური რეგულაციების დადგენის
ნაცვლად, ფაქტობრივად, ზემოთ უკვე განხილულ დებულებებს ასახავს და იმეორებს. მეტიც,
დღემდე არ არსებობს ქმედითი ეთიკის კოდექსი დეპუტატებისათვის.
ზემოთ განხილული ორი კანონი იმეორებს დეპუტატებისთვის სხვა კომერციული
საქმიანობის აკრძალვას აქციებისა და წილების ფლობის გარდა.10 ამასთანავე, რეგლამენტის
მოთხოვნაა, რომ დეპუტატებმა საკანონმდებლო ორგანოში საქმიანობის დაწყებიდან შვიდი
დღის ვადაში შეწყვიტონ ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც პარლამენტის წევრის სტატუსს
არ შეესაბამება, და საპროცედურო საკითხთა და წესების საპარლამენტო კომიტეტს ამის
თაობაზე შესაბამისი მტკიცებულება წარუდგინონ.11
საქართველოს პარლამენტს ამჟამად არ გააჩნია ეთიკის კოდექსი. მართალია, 2004 წელს
დეპუტატებმა ხელი მოაწერეს ეთიკის კოდექსს, მაგრამ მისი შინაარსი შეზღუდული იყო,
ხოლო შესრულებაზე სათანადოდ მონიტორინგი არ ხორციელდებოდა. ამ კოდექსმა, როგორც
ჩანს, ძალა დაკარგა 2008 წელს ახალი პარლამენტის არჩევის შემდეგ. „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველომ“ რეკომენდაცია გაუწია პარლამენტს, რომ საკანონმდებლო
ორგანოს რეგლამენტს ეთიკის სავალდებულო კოდექსი დაემატოს.12

პრაქტიკა
საქართველოს უახლეს ისტორიაში პოლიტიკური პარტიები ორგანიზაციული სისუსტით
გამოირჩეოდნენ და ტიპიური იყო მდგომარეობა, როდესაც ერთი ძლიერი მმართველი
პარტია მრავალ მცირე და სუსტ ოპოზიციურ ჯგუფს უპირისპირდებოდა. ამასთანავე,
საქართველოს მმართველი პარტიებიც, ტრადიციულად, სტრუქტურულად სუსტები იყვნენ
და არჩევნებში წარმატების უზრუნველსაყოფად ადმინისტრაციულ თუ სხვა სახის
რესურსებზე საკუთარ ექსკლუზიურ წვდომას იყენებდნენ. ყოველივე ამის შედეგია

10

„პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ“ კანონი, მუხლი 8; საქართველოს პარლამენტის
რეგლამენტი, მუხლი 10.
11
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 10.
12
ამ საკითზე დაწვრილებიტი ინფორმაციისატვის, იხ. პრაქტიკული კვლევა: საქართველოს

პარლამენტის ეთიკის კოდექსი: იმპლემენტაცია და რეკომენდაციები რეფორმასთან დაკავშირებით,
ლაშა გოგიძე, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, 2012,
http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/Georgia%27s%20Parliamentary%20Code%20of%20Et
hics%20-%20A%20Need%20For%20Reformation.pdf

პოლიტიკური პარტიების განუვითარებელი სისტემა,13 სადაც პარტიებს კანდიდატების
შერჩევის მყარი შიდა სისტემები არ გააჩნიათ და საარჩევნოდ კანდიდატებს ხშირად
პარტიებს მიღმა ეძებენ. ზოგიერთ შემთხვევაში, ეს კანდიდატების მდიდარი ბიზნესმენები
არიან, რომლებსაც აღნიშნულ პარტიებთან სუსტი კავშირები აქვთ, მაგრამ მათ საარჩევნო
ფონდში სოლიდური შემოწირულობების შეტანა შეუძლიათ.
საქართველოს პარლამენტის მოქმედი წევრების ქონებრივი დეკლარაციების მიხედვით, 147
დეპუტატიდან 41-ს პირდაპირი ან ირიბი (ოჯახის წევრების საშუალებით) კავშირი აქვს
კერძო კომპანიებთან.14 მართალია ამ კავშირებიდან ზოგიერთი უმნიშვნელოა, მაგრამ მოქმედ
დეპუტატებს შორის ცნობილი ბიზნესმენებიც არიან, რომელთა სახელებიც მსხვილ
საწარმოებს უკავშირდება. ესენი არიან: დავით ბეჟუაშვილი (2 კომპანია), ვალერი გელაშვილი
(3 კომპანია), გოჩა ენუქიძე (37 კომპანია), გოგი თოფაძე (24 კომპანია), კობა ნაყოფია (5
კომპანია) და კახა ოქრიაშვილი (13 კომპანია).
გელაშვილი და თოფაძე მმართველი კოალიცია „ქართული ოცნების“ წევრები არიან, ხოლო
ბეჟუაშვილი, ენუქიძე, ნაყოფია და ოქრიაშვილი 2012 წლის ოქტომბერში ხელახლა იქნენ
არჩეულნი პარლამენტის წევრებად „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან“, რომელიც
მმართველი პარტია იყო 2004 წლიდან 2012 წლამდე, როდესაც საპარლამენტო არჩევნებში
დამარცხდა. ოქრიაშვილმა და ენუქიძემ არჩევნებიდან მალევე დატოვეს „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ რიგები. ბოლო ხანებში მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით,
2013 წლის ბოლომდე მათ მაგალითს შეიძლება ბეჟუაშვილმა და ნაყოფიამაც მიბაძონ.15 ასეთ
შემთხვევაში მეტი საფუძველი იქნება ვივარაუდოთ, რომ გავლენიან ბიზნესმენებს,
რომლებიც არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას, სუსტი კავშირები აქვთ პოლიტიკურ
პარტიებთან, რომ ისინი პოლიტიკაში საკუთარი ბიზნესინტერესების ხელშესაწყობად
ერთვებიან და კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის შემადგენლობაში მხოლოდ იმ დრომდე
რჩებიან, ვიდრე ეს უკანასკნელი ძალაუფლებას ინარჩუნებს. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ
ცნობები ნაყოფიას მიერ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ საპარლამენტო ფრაქციის
შესაძლო დატოვების შესახებ დაემთხვა ახალი მთავრობის გადაწყვეტილებას საყდრისის
ოქროს მაღაროსათვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის გაუქმებასთან
დაკავშირებით, რაც ნაყოფიასთან დაკავშირებულ კომპანიას გზას უხსნის, აღნიშნულ
მაღაროში სამუშაოები დაიწყოს.16
მოქმედი პარლამენტის მოღვაწეობა ერთ წელზე ნაკლებს ითვლის, მაგრამ წინა მოწვევის
პარლამენტში არაერთი შემთხვევა იყო, რომელიც „მბრუნავ კართან“ და ინტერესთა
შეუთავსებლობასთან დაკავშირებული პრობლემების საილუსტრაციოდ გამოდგება. ეს
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„ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის შეფასების“ 2011 წლის ანგარიშში პოლიტიკური
პარტიები საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე სუსტ ინსტიტუტად იქნა დასახელებული,
http://transparency.ge/nis/ka/2011/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98
%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
14
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 2013 წლის მარტსა და აპრილში შეისწავლა
პარლამენტის ყველა მოქმედი წევრის ქონებრივი დეკლარაცია ვებგვერდზე: www.declaration.gov.ge.
15
„ბეჟუაშვილმა და ნაყოფიამ, შესაძლოა, უმცირესობა დატოვონ,“ თეონა მანაგაძე, 2013 წლის 1
აგვისტო, http://www.for.ge/view.php?for_id=25583&cat=2
16„კულტურის სამინისტროს 'ოქროს კვეთა' ინტერესთა კონფლიქტის ფონზე“, მიხეილ მეფარიშვილი,
2013 წლის 7 აგვისტო, http://www.netgazeti.ge/GE/105/culture/22395/

შემთხვევები დაკავშირებულია დეპუტატების ან მათი ოჯახის წევრების კუთვნილ
კომპანიებთან დადებულ მსხვილ სახელმწიფო კონტრაქტებთან, ზოგიერთი დეპუტატის
მიერ საკუთარი ბიზნესინტერესების დაფარვასთან, აგრეთვე სამართალდამცავი ორგანოების
მიერ იმ კერძო კომპანიების მიერ ჩადენილი სავარაუდო დარღვევების გამოუძიებლობასთან,
სადაც დეპუტატები ფლობდნენ წილს. ასევე იყო, სულ მცირე, ერთი შემთხვევა, როდესაც,
როგორც ჩანს, კანონი შეიცვალა ერთ-ერთ დეპუტატთან დაკავშირებული კომპანიების
ინტერესებიდან გამომდინარე. აღნიშნულმა შემთხვევებმა სერიოზული ბრალდებები და
ეჭვები წარმოშვა იმასთან დაკავშირებით, რომ დეპუტატები საკანონმდებლო ორგანოში
არჩევის შემდეგ თავიანთ ძველ ბიზნესინტერესებს ლობირებენ, რამაც საბოლოო ჯამში
პარლამენტისადმი საზოგადოების ნდობა შეამცირა. 2012 წლის სექტემბერში საქართველოში
ჩატარებულ გლობალური კორუფციის ბარომეტრის კვლევაში, გამოკითხულებმა
პარლამენტი ქვეყნის რიგით მესამე ყველაზე კორუმპირებულ ინსტიტუტად დაასახელეს
(სასამართლოსა და მედიის შემდეგ).17

სახელმწიფო კონტრაქტები და შეღავათები პარლამეტის წევრებთან დაკავშირებული
კომპანიებისთვის
საქართველოს პარლამენტის წევრებთან დაკავშირებულ რიგ კომპანიასთან მსხვილი
სახელმწიფო კონტრაქტები გაფორმდა - ზოგიერთ შემთხვევაში, ღია ტენდერის გარეშე
კანდიდ კვიციანი პარლამენტის წევრად 2008 წელს აირჩიეს. პირველი ქონებრივი
დეკლარაციის მიხედვით, რომელიც მან პარლამენტში არჩევის შემდეგ (2009 წელს)
წარადგინა, იგი წილს ფლობდა რამდენიმე კომპანიაში, მათ შორის შპს „ენგური 2006“-ში.
„ენგური 2006“ ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც 2010 წელს წარდგენილ მის მომდევნო
ქონებრივ დეკლარაციაში იყო ნახსენები. 2011 და 2012 წლებში წარდგენილ დეკლარაციებში
კი მას არც ერთ კომპანიასთან კავშირი არ აქვს დაფიქსირებული.18 თუმცა, საქართულოს
მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეესტრის მონაცემებით,19 კვიციანი 2013
წლის გაზაფხულამდე ინარჩუნებდა 50-პროცენტიან წილს „ენგური 2006“-ში (რაც იმას
ნიშნავს, რომ მან კანონი დაარღვია, რადგან კომპანიასთან კავშირის თაობაზე ინფორმაცია არ
წარადგინა). „ ენგური 2006“-მა სამთავრობო კონტრაქტებით მხოლოდ 2012 წელს 31,8
მილიონი ლარი მიიღო „გამარტივებული შესყიდვის" გზით.20 გარდა ამისა, 2011-2012
წლებში კომპანიამ 18,6 მლნ ლარის ღირებულების საჯარო ტენდერებში
გაიმარჯვა.21„ენგური 2006“-ს უფრო ადრეც აქვს მიღებული სამთავრობო თანხები ტენდერის
გარეშე. მაგალითად, 2010 წელს სვანეთში აეროპორტის მშენებლობისათვის მას 8,4 მლნ ლარი
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა: საქართველოს მოქალაქეები სასამართლოს, მედიას და
პარლამენტს ყველაზე კორუმპირებულ ინსტიტუტებად მიიჩნევენ“,
http://transparency.ge/en/corruptionbarometer2013
18
კანდიდ კვიციანის 2009-2012 წლების ქონებრივი დეკლარაციები:
https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20parlamenti/Kviciani%20Kandid%202009.pdf,
https://declaration.gov.ge/declaration.php?id=138, https://declaration.gov.ge/declaration.php?id=4572,
https://declaration.gov.ge/declaration.php?id=7034
19
შპს ენგური 2006, ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან,
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=515325&app_id=592585
20
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაანგარიშება. წყარო: tenders.procurement.gov.ge
21
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაანგარიშება. წყარო: tenders.procurement.gov.ge

გადაეცა.22 სამთავრობო კონტრაქტებთან ერთად, კვიციანის კომპანიები, როგორც ირკვევა,
ხელისუფლების მხრიდან მხარდაჭერით სარგებლობდნენ მესტიის რაიონის
მოსახლეობასთან (რომელსაც ის პარლამენტში წარმოადგენდა) მიწის საკუთრების თაობაზე
წარმოებული დავების გადაწყვეტისას. მესტიის რაიონში მდებარე სადავო მიწის ნაკვეთზე,
რომელიც ადგილობრივ მცხოვრებლებს ჩამოართვეს, აშენდა სასტუმრო, რომელსაც
კვიციანის შვილი მართავს. სასტუმროსთან მისასვლელი გზის ასაშენებლად კვიციანის
კომპანიასთან 6,3 მლნ ლარის ღირებულების სახელმწიფო კონტრაქტი გაფორმდა.23
თემურ კოხოძე პარლამენტის წევრი 2008-2012 წლებში იყო. ბოლო ქონებრივი დეკლარაციის
მიხედვით, ის ცხრა კომპანიის მესაკუთრე ან თანმესაკუთრე იყო, მათ შორის „თეგეტა
ჯგუფის“ კომპანიებისა.24„თეგეტა“ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო
კამპანიების ერთ-ერთი მთავარი შემომწირველი და ასევე სახელმწიფო კონტრაქტების
მსხვილი მიმღები იყო. მაგალითად, 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს (ბოლო
არჩევნები, რომლებიც 2011 წელს კორპორატიული შემოწირულობების აკრძალვამდე
ჩატარდა) კომპანიამ ნაციონალურ მოძრაობას 500 000 ლარი შესწირა,25 ხოლო 2012 წელს 3
მილიონ ლარზე მეტი მიიღო გამარტივებული (ანუ უკონკურსო) სახელმწიფო შესყიდვების
გზით.26 კოხოძის საკუთრებაშია ასევე შპს „საირმის განვითარების კომპანია“. 2011 წელს
კომპანიამ საკუთრებაში მიიღო მიწის ნაკვეთები კურორტ საირმეში, რომლებიც მანამდე
ადგილობრივმა მოსახლეობამ სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცა. ამ პირებმა
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ განუცხადეს, რომ აღნიშნულ მიწის
ნაკვეთებზე უარი მათ ადგილობრივი პროკურატურის მხრიდან ზეწოლის შედეგად თქვეს.27
გოჩა ენუქიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი იყო
2008-2012 წლებში. მას მეტ კომპანიაში აქვს წილი, ვიდრე საკანონმდებლო ორგანოს
რომელიმე სხვა წევრს (მისი უკანასკნელი ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, მათი რიცხვი
37-ია).28 ენუქიძის ზოგიერთი კომპანია უკანასკნელი წლების განმავლობაში სამთავრობო
თანხების მსხვილ მიმღებთა რიგებშია. ეს კომპანიებია „იბერია ავტო“, „იბერია სერვისი“,
„იბერია ავტო ლენდი“, „იბერია მოტორსი“, „კია მოტორსი საქართველო“, „იბერია
აუტოჰაუსი“ და „იბერია ტექ ავტომობილები“. ენუქიძის სახელთან ასოცირებულმა
კომპანიებმა 2010-2013 წლებში სულ მცირე 16,3 მილიონი ლარი მიიღეს სამთავრობო
ტენდერების საშუალებით, ხოლო მარტო 2012-2013 წლებში - სულ მცირე 6.6 მილიონი
გამარტივებული (ანუ ტენდერის გარეშე) შესყიდვების გზით. ენუქიძე კვლავ იქნა არჩეული
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Global Integrity, Nana Naskidashvili, Global Instegrity Report, Georgia Notebook 2011, David vs Goliath or
Traditional Land Rules vs. Political Influenc, http://www.globalintegrity.org/report/Georgia/2011/notebook
23
Global Integrity, Nana Naskidashvili, Global Instegrity Report, Georgia Notebook 2011, David vs Goliath or
Traditional Land Rules vs. Political Influenc, http://www.globalintegrity.org/report/Georgia/2011/notebook
24
თემურ კოხოძის 2012 წლის ქონებრივი დეკლარაცია, https://declaration.gov.ge/declaration.php?id=7086
25
„საერთაშორისო გამჭვრივალობა - საქართველო“, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევა,
თბილისი, 2011 წელი, http://transparency.ge/post/press-release/%E2%80%9Esaertashoriso-gamchvirvaloba%E2%80%93-sakartvelo%E2%80%9C-politikuri-partiebis-dapinansebis-kvl
26
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაანგარიშება. წყარო: tenders.procurement.gov.ge
27
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, „პროკურატურის მიერ მუქარით ჩამორთმეული
ქონება საირმეში“, http://transparency.ge/blog/prokuraturis-mier-mukarit-chamortmeuli-koneba-sairmeshi
28
გოჩა ენუქიძის 2013 წლის ქონებრივი დეკლარაცია, https://declaration.gov.ge/declaration.php?id=46001

პარლამენტში 2012 წელს, მაგრამ ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნები წააგო და
ენუქიძემაც მალევე დატოვა პარტია.29
არჩილ გეგენავა პარლამენტის წევრად 2008 წელს იქნა არჩეული. იმ დროს ის ცნობილი
ბიზნესმენი იყო და წილებს ფლობდა ორ ათეულ კომპანიაში, მათ შორის „მეგაფუდსა“ და
„ფუდსერვისში“,30 მაგრამ საკანონმდებლო ორგანოში არჩევის შემდეგ წილები ორსავე
კომპანიაში თავის ძმას, ანდრო გეგენავას, გადასცა.31 მომდევნო რამდენიმე წლის
განმავლობაში ამ ორმა კომპანიამ მსხვილი კონტრაქტები მიიღო სხვადასხვა სამთავრობო
უწყების საკვებით მომარაგების მიზნით. 2011 წლიდან მოყოლებული, „მეგაფუდმა“ და
„ფუდსერვისმა“ მარტო ღია ტენდერების გზით 9 მილიონ ლარზე მეტი მიიღეს. 32
გავრცელებული ინფორმაციით, შეიარაღებული ძალების საკვებით უზრუნველყოფის
მიზნით მათთან კონტრაქტი ღია ტენდერის ჩატარების გარეშე თავდაცვის სამინისტრომაც
გააფორმა. ზოგიერთი წყაროს ცნობით, 2011 წ. თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის
ცვლილებამდე „მეგაფუდი“ შეიარაღებული ძალების საკვებით მომარაგებაზე „ეფექტურ
მონოპოლიას" ინარჩუნებდა.33 2011 წელს კიდევ ერთ კომპანიას, რომელშიც გეგენავა
ბენეფიციარ მესაკუთრეთა შორის ირიცხებოდა, გადაეცა მიწის ნაკვეთი თბილისი ერთ-ერთ
უდიდეს პარკში, რომლის გაყიდვაც ქალაქის ხელისუფლებამ ყოველგვარი ახსნნაგანმარტების გარეშე გადაწყვიტა მას შემდეგ, რაც მას დაცული ტერიტორიის სტატუსი
მოუხსნა, რომელიც პარკის გაყიდვასა და ამ ტერიტორიაზე რესტორნის მშენებლობას
უშლიდა ხელს.34

სამართალდაცავი უწყებების ლმობიერება პარლამენტის წევრებთან ასოცირებული
კომპანიების მიმართ
სამართალდამცავი უწყებები ლმობიერებას იჩენდნენ გავლენიან დეპუტატებთან
დაკავშირებული ზოგიერთი კომპანიის მიმართ და მათ მიერ ჩადენილი სავარაუდო
კანონდარღვევების სრულფასოვნად გამოძიება არ ხდებოდა.
დავით ბეჟუაშვილი პარლამენტის წევრი 1999 წლიდანაა. პარალელურად ის რიგ
მნიშვნელოვან აქტივსაც აკონტროლებს საქართველოში მარშალის კუნძულებზე
რეგისტრირებული კომპანიის Chemexim International Ltd-ს მეშვეობით. ბეჟუაშვილის მთავარი
კომპანია საქართველოში „საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფია“ (GIG), რომელიც
ტყიბულში ნახშირის მოპოვებით დაკავებული კომპანია „საქნახშირის“ ერთადერთი
მესაკუთრეა. 2010-2011 წლებში ტყიბულის მაღაროში რამდენიმე აფეთქებათა მოხდა,
29

ნეტგაზეთი, „ამბროლაურის მაჟორიტარმა ‘ნაციონალების’ ფრაქცია დატოვა“, 2012 წლის 21
დეკემბერი, http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/15640/
30
არჩილ გეგენავას 2009 წლის ქონებრივი დეკლარაცია,
https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20parlamenti/Gegenava%20Archil%202009.pdf
31
შპს მეგაფუდი, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრი,
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?state=search_by_name&value=%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1
%83%90%E1%83%A4%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%98,
32
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაანგარიშება. წყარო: tenders.procurement.gov.ge
33
„არჩილ გეგენავას კომპანიას ხელშეკრულება თავდაცვის სამინისტროს შემდეგ შესაძლოა,
სასჯელაღსრულების სამინისტრომაც გაუუქმოს“, საინფორმაციო სააგენტო პირველი, 2011 წლის 2
სექტემბერი, http://www.pirweli.com.ge/old/index.php?option=com_content&task=view&id=76858&Itemid=52
34
„საერთაშორისო გამჭვრივალობა - საქართველო“, „საზოგადოებრივი საკუთრებიდან პოლიტიკოსის
საკუთრებაში: ერთი ნაკვეთის ისტორია კუს ტბის გზაზე,“ 2013 წლის 1 აგვისტო,
http://transparency.ge/en/blog/public-politician-s-property-story-land-plot-near-turtle-lake

რომელთა შედეგადაც ცხრა მაღაროელი დაიღუპა.35 2011 წლის იანვარში მომხდარი
აფეთქების შემდეგ, რომლის შედეგადაც ორი ადამიანი დაიღუპა, ოთხი კი მძიმედ დაშავდა,
პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გააკრიტიკა სამართალდამცავები იმის გამო, რომ მათ
სათანადოდ ვერ გამოიძიეს წინა შემთხვევები და ვარაუდიც კი გამოთქვა, რომ
პროკურორებმა, შესაძლოა, კომპანიის ხელმძღვანელობის ბრალეულობა დაფარეს ქრთამის
სანაცვლოდ.36 მართალია პრეზიდენტი ხალხს სრულფასოვანი გამოძიების ჩატარებას
დაპირდა, მაგრამ საბოლოოდ ბრალი მხოლოდ დაღუპული მეშახტეების უშუალო
ხელმძღვანელებს წაუყენეს,37 მიუხედავად პროფკავშირების განცხადებისა, რომ მაღაროს
მფლობელები გაფრთხილებულნი იყვნენ გარდაუვალი უბედური შემთხვევის შესახებ,
თუმცა მაინც აიძულებდნენ მაღაროელებს, რომ საშიშ პირობებში ემუშავათ, ხოლო
მუშაობაზე უარის შემთხვევაში სამსახურიდან დათხოვნით ემუქრებოდნენ.38
რუსუდან კერვალიშვილი პარლამენტის წევრი და ვიცესპიკერი იყო 2008 – 2012 წლებში.
პარლამენტში არჩევისას ის უკვე იყო საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი სამშენებლო
კომპანიის, „ცენტრ პოინტის“, თანამფლობელი.39 პარლამენტში მისი მუშაობის პერიოდში,
პროკურატურამ სათანადოდ არ გამოიძია „ცენტრ პოინტის“ მიერ ფინანსური პირამიდის
სქემის გამოყენებით ინვესტორთა თანხების სავარაუდო გაფლანგვის საქმე, მიუხედავად
იმისა, რომ სერიოზული მტკიცებულებები არსებობდა კომპანიის უკანონო ქმედებებთან
დაკავშირებით, რომელთა შედეგადაც 30 000-მდე ადამინი დაზარალდა. უპასუხოდ დარჩა
„ცენტრ პოინტის“ ინვესტორთა მიერ სხვადასხვა სამთავრობო უწყებაში გაგზავნილი
ათეულობით წერილი, სამართალდამცველები კი საქმის გამოძიებით არავითარ
დაინტერესებას არ ავლენდნენ. აღსანიშნავია, რომ პროკურატურამ იმავე პერიოდში
ჩადენილი მსგავსი ქმედებების გამო სისხლის სამართლის საქმე აღძრა სხვა სამშენებლო
კომპანიის მესაკუთრის მიმართ .40 კერვალიშვილის მიმართ საქმე მხოლოდ 2013 წლის
ივლისში აღიძრა, მას შემდეგ, რაც მისი პარტია 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებში
დამარცხდა.41

35

„მიხეილ სააკაშვილი: პროკურატურამ გამოძიებით დაადასტურა, რომ ტყიბულის მაღაროში
აფეთქებები ხელმძღვანელობის დანაშაულებრივი ქმედების შედეგი იყო,“ ალექსი ბეჟანიშვილი, 2011
წლის 24 იანვარი, http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=12837&lang=geo
36
„სააკაშვილი ტყიბულის მაღაროში მომხდარ აფეთქებაში დამნაშავეთა დასჯას მოითხოვს,“ სივილ
ჯორჯია, 2011 წლის 22 იანვარი, http://civil.ge/geo/article.php?id=23588
37
„ტყიბულის მაღაროში მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით ორი ადამიანი დააკავეს,“ ტაბულა,
2011 წლის 26 იანვარი, http://www.tabula.ge/ge/story/53642-tkibulis-magharoshi-momxdar-afetqebastandakavshirebit-ori-adamiani-daakaves
38
„მიხეილ სააკაშვილი: პროკურატურამ გამოძიებით დაადასტურა, რომ ტყიბულის მაღაროში
აფეთქებები ხელმძღვანელობის დანაშაულებრივი ქმედების შედეგი იყო,“ ალექსი ბეჟანიშვილი, 2011
წლის 24 იანვარი, http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=12837&lang=geo
39
რუსუდან კერვალიშვილის 2009 წლის ქონებრივი დეკლარაცია,
https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20parlamenti/Kervalishvili%20Rusudan%202009.pdf
40
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, „ცენტრ პოინტ ჯგუფი “- საქართველოს უდიდესი
სამშენებლო სკანდალი, 2012 წ. დეკემბერი, 5-7, 20-22.
41
„რუსუდან კერვალიშვილს და მაია რჩეულიშვილს ბრალი წაუყენეს,“ ნეტგაზეთი, 2013 წლის 11
ივლისი, http://netgazeti.ge/GE/105/News/21527/

კონკრეტული კომპანიების სასარგებლოდ განხორციელებული საკანონმდებლო
ცვლილებები
სულ მცირე ერთ შემთხვევაში, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც,
როგორც აღმოჩნდა, პარლამენტის წევრთან დაკავშირებული კომპანიის ინტერესებს
ემსახურებოდა.
კობა ნაყოფია საქართველოს პარლამენტში 2008 წელს აირჩიეს. პარლამენტის წევრობამდე
ნაყოფია „მადნეულისა“ და „კვარციტის“ დირექტორად მუშაობდა. ეს ორი კომპანია ოქროსა
და სპილენძის საბადოებს ამუშავებს ბოლნისის რაიონში. 2012 წ. ნოემბერში ნაყოფიამ
ჟურნალ „ლიბერალს“ განუცხადა, რომ კვლავაც რჩებოდა ამ კომპანიების იმჟამინდელი
ხელმძღვანელობის „პარტნიორად"და აღნიშნა, რომ აღნიშნულ კომპანიებში საკუთარი
წილების მართვა თავის შვილს გადასცა.42 ნაყოფიას ოფიციალური ქონებრივი დეკლარაციები
არანაირ მინიშნებას არ შეიცავს რომელიმე კომპანიაში რაიმე წილის ფლობაზე, თუმცა, იმავე
დეკლარაციების მიხედვით, მისი ვაჟი ნიკოლოზ ნაყოფია „კვარციტში“ კონსულტანტად
მუშაობდა 2009-2012 წლებში და ამ პერიოდში კომპანიისაგან 11 მილიონ ლარზე მეტი
მიიღო.43
2012 წლის მარტში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლის ძალითაც ნებისმიერ
კომპანიას, რომელსაც დარღვევები ჰქოდა ჩადენილი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების გამოყენებას სფეროში, შეეძლო სასჯელის თავიდან აცილება, რისთვისაც უნდა
მიემართა საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთვის,
გაეფორმებინა შეთანხმება და აეღო სახელმწიფოსთვის კომპენსაციის გადახდის
ვალდებულება, რომლის ოდენობაც სამინისტროსა და კომპანიას შორის მოლაპარაკების
გზით განისაზღვრებოდა. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, ხელშეკრულების
მოქმედების პერიოდში კომპანიის მიერ განხორციელებული ყველა ქმედება კანონიერად
ჩაითვლებოდა (მაშინაც კი, თუ არსებული კანონები და რეგულაციები ირღვეოდა). ყველა
ამგვარი შეთანხმება პრემიერ მინისტრს უნდა დაემტკიცებინა, ხოლო გარემოს დაცვის
სამინისტრო პროცესიდან მთლიანად იყო ჩამოშორებული.44 საქართველოს ერთ-ერთი
წამყვანი გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა აზრით,
აღნიშნული კანონი, სავარაუდოდ, „მადნეულისა“ და „კვარციტის“ინტერესებს იყო
მორგებული.45 კანონის გაუქმებამდე, რაც 2013 წლის დასაწყისში მოხდა, ამ ტიპის მხოლოდ
სამ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. ამ სამი შეთანხმებიდან ორი შედარებით მცირე თანხებს
მოიცავდა (შესაბამისად 20 000 და 40 000 ლარს), ხოლო ერთადერთი მსხვილი
ხელშეკრულება „კვარციტსა“ და „მადნეულთან“გაფორმდა და კომპანიებმა
სახელმწიფოსათვის 13 მილიონი ლარის გადახდის ვალდებულება აიღეს. მოლაპარაკებების
პროცესმა (ამ ორი კომპანიის მიერ მთავრობისთვის შეთავაზების გაგზავნით დაწყებული და
42

„მადნეული - იაფი საგანძური,“ ცირა გვასალია, ლიბერალი, 2012 წლის 22 ნოემბერი,
http://www.liberali.ge/ge/liberali/articles/113284/
43
კობა ნაყოფიას 2009-2012 წლების ქონებრივი დეკლარაციები, იხ. www.declaration.ge
44
„მწვანე ალტერნატივა“, გარემოს წინააღმდეგ ფარულად დადებული შეთანხმებები, 2013 წლის
თებერვალი, http://greenalt.org/wpcontent/uploads/2013/03/garemos_winaagmdeg_dadebuli_shetanxmebebi_REPORT_2013.pdf
45
ინტერვიუ ირაკლი მაჭარაშვილთან და ქეთი გუჯარაიძესთან, „მწვანე ალტერნატივა“, 2013 წლის 26
ივნისი.

ხელშეკრულების ხელმოწერით დამთავრებული) მხოლოდ ორი დღე გასტანა .
ამასთან,მთავრობას არ ჩაუტარებია იმ უკანონო ქმედებების შედეგად მიყენებული
ფაქტობრივი ზარალის შეფასება , რომლებსაც აღნიშნული კომპანიები, შესაძლებელია,
კონტრაქტით განსაზღვრული 18 წლიანი პერიოდის განმავლობაში სჩადიოდნენ.46
საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ ორივე კომპანია ხელშეკრულების დადებიდან მალევე
გაიყიდა და ახალი მეპატრონის ხელში აღმოჩნდა. მთელი ეს პროცესი (მათ შორის კანონის
მიღება პარლამენტის მიერ), სავარაუდოდ, პოტენციური ინვესტორებისათვის „მადნეულისა“
და „კვარციტის“ უფრო მიმზიდველად ქცევას ისახავდა მიზნად.47

46

„მწვანე ალტერნატივა“, გარემოს წინააღმდეგ ფარულად დადებული შეთანხმებები.
„მწვანე ალტერნატივა“, გარემოს წინააღმდეგ ფარულად დადებული შეთანხმებები.

47

აღმასრულებელი შტო
„მბრუნავი კარი“ მნიშვნელოვანი პრობლემაა საქართველოს აღმასრულებელ
ხელისუფლებაში, სადაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში ხელისუფლებასა და კერძო
სექტორს შორის ინტენსიური მოძრაობა აღინიშნება. საქართველოს პრემიერ მინისტრების
უმეტესობას მნიშვნელოვანი კავშირები ჰქონდა და აქვს ბიზნესთან, რამდენიმე მინისტრი კი
თანამდებობის დატოვებიდან მცირე ხნის შემდეგ მდიდარ და გავლენიან ბიზნესმენად იქცა.
ამასთანავე, რიგ თანამდებობის პირს, რომლებსაც ეკონომიკის კონკრეტული სექტორის
კონტროლი ევალებათ, მნიშვნელოვანი კერძო კომერციული ინტერესები აქვთ იმავე
სექტორში, ხოლო აღმასრულებელი ხელისუფლების ზოგიერთმა ყოფილმა წევრმა იმ
სექტორებში გადაინაცვლა, რომელთა ზედამხედველობასაც ადრე თავადვე
ახორციელებდნენ თანამდებობრივი მოვალეობებიდან გამომდინარე.

რეგულაციები
ზოგადი სამართლებრივი ჩარჩოს შესახებ თავში აღწერილი ვალდებულებები და აკრძალვები
აღმასრულებელი შტოს მაღალი რანგის წევრებზეც ვრცელდება. ამასთანავე, „საქართველოს
მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ კანონის
თანახმად, მინისტრის მოადგილეებს სამეწარმეო საქმიანობა ეკრძალებათ.48 როგორც
პარლამენტის შემთხვევაში, ეს კანონი ასახავს და იმეორებს იმ დებულებებს, რომლებიც
მთელ საჯარო სექტორს მოიცავს, ნაცვლად იმისა, რომ კონკრეტული სამსახურებისთვის
უფრო დეტალურ დებულებებს ადგენდეს მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე. არ არსებობს
მეორადი და დამატებითი რეგულაციები, მაგალითად, ეთიკის კოდექსი.

პრაქტიკა
გასული ათწლეულის განმავლობაში ხშირი იყო მოძრაობა ბიზნეს სექტორიდან
საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და პრიქით. ზოგიერთი ამგვარი შემთხვევა
განსაკუთრებით ბევრ კითხვას აჩენს, ხოლო თავისთავად ტენდენცია იმაზე მიუთითებს, რომ
საქართველოს მთავრობაში „მბრუნავი კარი“ აქტუალური საკითხია.
პრემიერ მინისტრები და „მბრუნავი კარი“

საქართველოს რვა პრემიერ მინისტრიდან (2004 წელს ამ თანამდებობის შემოღებიდან
მოყოლებული) ხუთი ხელისუფლებაში ან ბიზნესიდან მოვიდა, ან თანამდებობის
დატოვებისთანავე გადაინაცვლა კერძო სექტორში (ან ორივე ერთად).
ზურაბ ნოღაიდელი პარლამენტს, მთავრობასა და კერძო სექტორს შორის მოძრაობდა
პრემიერ მინისტრის თანამდებობაზე დანიშვნამდე 2005 წლის დასაწყისში. პრემიერ
მინისტრის თანამდებობა მან 2007 წლის ნოემბერში დატოვა და ბოლო ქონებრივი
დეკლარაცია ხუთი თვის შემდეგ, 2008 წლის აპრილში, წარადგინა. ამ დეკლარაციის
მიხედვით, ნოღაიდელი ექვსი სხვადასხვა კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
იყო, რომელთაგან არც ერთი არ იყო ნახსენები ერთი წლით ადრე შევსებულ მისსავე
ქონებრივ დეკლარაციაში. ეს კომპანიებია„ ნოღაიდელი კონსალტინგი“, შპს „კალა
კაპიტალი“, სს „კალა დეველოპმენტი“. „კალა ენერჯი“, შპს „არსენალ დეველოპმენტი“ და სს
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„საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და
საქმიანობის წესის შესახებ“, 11თებერვალი 2004 წ., მუხლი 23.

„პროგრეს ბანკი“.49აღნიშნული კომპანიებიდან ოთხი ნოღაიდელის გადადგომის შემდეგ
დაფუძნდა, ხოლო დანარჩენი ორი - მცირე ხნით ადრე. 2008 წლიდან ნოღაიდელი კახა
კალაძის ბიზნესპარტნიორია, ეს უკანასკნელი კი 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო
არჩევნების შემდეგ ენერგეტიკის მინისტრად დაინიშნა.
2007 წლის ნოემბერში პრემიერ მინისტრის თანამდებობაზე ნოღაიდელი ლადო გურგენიძემ
შეცვალა, რომელიც მანამდე ქვეყნის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკის, „საქართველოს ბანკის“,
დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე იყო. გურგენიძე თანამდებობიდან ერთი წლის შემდეგ
გადადგა. ის მალევე დაუბრუნდა საბანკო სექტორს და საქართველოს კიდევ ერთი მსხვილი
ბანკის - „სახალხო ბანკის“ - თანამფლობელი და გენერალური დირექტორი გახდა, რომელსაც
შემდგომში სახელი შეეცვალა და „ლიბერთი ბანკი“ ეწოდა.
ნიკა გილაური საქართველოს პრემიერ მინისტრის თანამდებობაზე 2009 წელს დაინიშნა და
ამ თანამდებობაზე რჩებოდა 2012 ივნისამდე. თანამდებობის დატოვებიდან ორი თვის
შემდეგ, 2012 წ. 6 სექტემბერს, ყოფილმა პრემიერ მინისტრმა შპს „გილაური და კომპანია“
დააფუძნა, რომლის დირექტორიც და ერთადერთი პარტნიორიც თავადვე იყო.50 11
სექტემბერს შეიქმნა შპს „კავკასიის ენერგო კომპანია“ - მთლიანად „გილაური და კომპანიის“
საკუთრებაში მყოფი კომპანია.51 3 ოქტომბერს, ხელისუფლებიდან მიმავალმა საქართველოს
მთავრობამ ხელი მოაწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს „კავკასიის ენერგო კომპანიასთან“
(რომელიც მხოლოდ სამი კვირის დაარსებული იყო), თუმცა აღნიშნული მემორანდუმი
ახალმა მთავრობამ 19 ნოემბერს გააუქმა.52აღსანიშნავია, რომ გილაური 2004 წელს
ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობაზე დანიშვნამდე საქართველოს ენერგოსექტორში
მოქმედ კომპანიებში მუშაობდა.53
საქართველოს რიგით მეშვიდე პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ამ დროისათვის
Forbes-ის მილიარდერთა სიაში 229 ადგილზეა და გავრცელებული ინფორმაციით 5
მილიარდ აშშ დოლარზე მეტი ღირებულების ქონებას ფლობს.54 მისი ქონებრივი
დეკლარაციის მიხედვით, ივანიშვილი ამჟამად (პირდაპირ თუ ირიბად) მხოლოდ სამ
კომპანიაში ფიგურირებს: ივანიშვილი თავად არის სს „პროგრესბანკის“აქციონერი, მისი
მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე შპს „აქცეპტის“ (სატელევიზიო სადგურ „მე-9 არხის“
მფლობელი კომპანია) პარტნიორია, ხოლო მისი ვაჟი ბერა ივანიშვილი გასართობი
ტელეარხის GDS TV პარტნიორია. ივანიშვილს ასევე დეკლარირებული აქვს აქციების,
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ზურაბ ნოღაიდელის 2008 წლის ქონებრივი დეკლარაცია,
http://declaration.ge/csb/downloadservlet?declarationId=21508
50
ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, 6
სექტემბერი, 2012წ.,
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=454340&app_id=528781
51
ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, 11
სექტემბერი, 2012წ.,
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=455365&app_id=529879
52
საქართველოს მთავრობის ბრძანება #1940, 19 ნოემბერი, 2012 წ.,
http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=E&sec_id=252&info_id=35141
53
ნიკა გილაური, საქართველოს მთავრობა,
http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=E&sec_id=262
54
Bidzina Ivanishvili, The World’s Billionaires, Forbes.com, http://www.forbes.com/profile/bidzina-ivanishvili/

ობლიგაციებისა და ფასიანი ქაღალდების ფლობა საზღვარგარეთ.55 თუმცა, რადგან
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ამჟამად არ მოეთხოვებათ კომპანიების
ბენეფიციარული საკუთრების გასაჯაროება, რთულია ამომწურავი ინფორმაციის მოპოვება
ივანიშვილის სხვადასხვა ბიზნეს კომპანიასთან, მათ შორის საქართველოში მომუშავე
კომპანიებთან, კავშირების დასადგენად. მაგალითად, ივანიშვილის ქონებრივი დეკლარაცია
არანაირ მითითებას არ შეიცავს მის კავშირზე „ქართუ ჯგუფთან“, რომელთანაც მისი სახელი
დიდი ხანია ასოცირდება.
იმავე "ქართუ ჯგუფში" მუშაობდა პოლიტიკური საქმიანობის დაწყებამდე ირაკლი
ღარიბაშვილი, რომელმაც პრემიერ მინისტრის პოსტზე ბიძინა ივანიშვილი შეცვალა.
მთავრობის ყოფილი წევრების სწრაფი წარმატება კერძო სექტორში

არაერთი მინისტრი და მინისტრის მოადგილე ასევე მოძრაობდა საჯარო და კერძო
სექტორებს შორის. ზოგიერთმა მათგანმა საჯარო სამსახურის დატოვებიდან საეჭვოდ მოკლე
დროში სოლიდური აქტივები შეიძინა კერძო სექტორში და სახელმწიფოსთან
ურთიერთობიდანაც მიიღო სარგებელი სხვადასხვა კონტრაქტის, ლიცენზიის,
ექსკლუზიური უფლებისა თუ საგადასახადო შეღავათის სახით.
დავით კეზერაშვილი საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იყო 2006-2008 წლებში, ხოლო
უფრო ადრე ფინანსური პოლიციის უფროსის თანამდებობა ეკავა. კეზერაშვილის 2008 წლის
ქონებრივი დეკლარაციის თანახმად56, კეზერაშვილი არ ფლობდა რაიმე მნიშვნელოვან
ქონებას ან აქტივს. თუმცა, მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში მან პირდაპირი ან
არაპირდაპირი კონტროლი მოიპოვა სხვადასხვა ბაზარზე მოქმედ რიგ წამყვან კომპანიაზე.
კერძოდ, კეზერაშვილი ჩართული იყო საქართველოში ბენზინით საცალო ვაჭრობის
დომინანტი ხუთი მსხვილი კომპანიიდან ორში: „უნიგრუპში“ ( რომელიც სადისტრიბუციო
მომსახურებას უწევდა „ლუკოილ ჯორგიას“)57 და “გალფში“.58 ამ ორმა კომპანიამ 2010 – 2012
წლებში სამთავრობო კონტრაქტებიდან სულ მცირე 230 მილიონი ლარი მიიღო (მათ შორის
სულ მცირე 86 მილიონი ლარი გამარტივებული შესყიდვების გზით). 59„საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ 2011 წელს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად,
კეზერაშვილი ურთიერთდაკავშირებული კომპანიების ქსელის საშუალებით რეალურად
საქართველოს სატელევიზიო რეკლამის მთელ ბაზარს აკონტროლებდა.60კეზერაშვილთან
დაკავშირებულ კომპანიებს ჰქონდათ მინიჭებული ასევე თბილისში გარე რეკლამის
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ბიძინა ივანიშვილის 2012 წლის ქონებრივი დეკლარაცია,
https://declaration.gov.ge/declaration.php?id=44171
56
დავით კეზერაშვილის 2008 წლის ქონებრივი დეკლარაცია,
https://declaration.gov.ge/declarations/saqartvelos%20tavdacvis%20saministro/Kezerashvili%20Davit%202008.pd
f
57
შპს უნიგრუპი, ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
რეესტრიდან,
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=385642&app_id=446551
58
„კეზერაშვილი: კომპანია ‘გალფის’ ერთ-ერთი მფლობელი ვარ,“ ნინო ნატროშვილი, ნეტგაზეთი,
2011 წლის 19 დეკემბერი, http://netgazeti.ge/GE/85/business/7498/.htm
59
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაანგარიშება. წყარო: tenders.procurement.gov.ge
60
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, საქართველოს სარეკლამო ბაზარი, თბილისი, 2011
წ. დეკემბერი, 5.

განთავსების ექსკლუზიური უფლება 61 და ეროვნული ლატარიის ექსკლუზიური
ლიცენზია.62 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის
დამარცხების შემდეგ კეზერაშვილმა საქართველო დატოვა. მას შემდეგ მან საქართველოში
არსებული ბევრი თავისი აქტივი გაყიდა. ამჟამად ის კორუფციასთან დაკავშირებული
ბრალდებით იძებნება საქართველოს ხელისუფლების მიერ.63
გიორგი არველაძეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრისა და
პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობები ეკავა, ვიდრე 2007 წელს
მთავრობიდან წავიდოდა. კერძო სექტორში გადანაცვლების შემდეგ არველაძე საქართველოს
სამი მთავარი ტელეარხიდან ერთ-ერთის, „იმედის“, გენერალური დირექტორი და
აქციონერი გახდა.64 არველაძის დირექტორობის პერიოდში „ იმედის“ საინფორმაციო
გამოშვებები პროსამთავრობო ტენდენციურობით გამოირჩეოდა. 2010 და 2012 წლებში
ხელისუფლებამ კომპანიას დიდი საგადასახადო დავალიანება ჩამოაწერა. მიუხედავად იმისა,
რომ ხელისუფლება ორსავე შემთხვევაში აცხადებდა, რომ საგადასახადო ამნისტიის მიზანი
რეგიონებში მოქმედი მცირე ტელევიზიების მდგრადობის ხელშეწყობა იყო, საბოლოო ჯამში,
საგადასახადო დავალიანების უდიდესი ნაწილი „იმედს“ და მთავრობასთან ასოცირებულ
კიდევ ერთ ტელეკომპანიას, „რუსთავი 2“-ს ჩამოეწერა.65 არველაძემ „იმედი“ 2012 წლის
ოქტომბერში ხელისუფლების შეცვლისთანავე დათმო სიმბოლურ ფასად.66
კახაბერ დამენიამ საქართველოს მთავრობა 2008 წელს დატოვა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე
წელი იმუშავა ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილედ. გადადგომიდან მალევე
გარემოს დაცვის ყოფილ მინისტრ დავით ჩანტლაძესთან ერთად მან კერძო საკონსულტაციო
და ლობისტური ფირმა „გუტიძე დამენია ჩანტლაძე სოლუშენს“ დააფუძნა. ამ ფირმასთან
მოგვიანებით ხელშეკრულება გააფორმა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა
„საქართველოს რკინიგზამ“ თბილისში შემოვლითი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობასთან
დაკავშირებით გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისთვის.67 2013 წლის ზაფხულში
საქართველოს რკინიგზის ახალმა მენეჯმენტმა განაცხადა რომ, აღნიშნული მშენებლობის
შეწყვეტას გეგმავდა და გამოაქვეყნა სხვა ფირმის მიერ შესრულებული ალტერნატიული
შეფასება, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა აღნიშნული პროექტის
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, საქართველოს სარეკლამო ბაზარი, თბილისი, 2011
წ. დეკემბერი, 27.
62
„ქართული ლატარია ნაციონალიზაციის შემდეგ საქართველოს ფოსტას მმართველობის უფლებით
გადაეცა,“ მათიას ჰუტერი და მამუკა ანდღულაძე, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“,
http://transparency.ge/en/blog/lottery-nationalized-and-put-under-management-georgian-post
63
„ყოფილ თავდაცვის მინისტრ კეზერაშვილს კორუფციაში ედება ბრალი,“ სივილ ჯორჯია, 2013 წლის
31 იანვარი, http://civil.ge/geo/article.php?id=26498
64
არველაძეს ყველაზე დიდი წილი ჰქონდა შპს ჯორჯიან მედია პროდაქშენ გრუპში, რომელიც, თავის
მხრივ, „იმედის“ 100-პროცენტიანი წილის მფლობელი იყო,
https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?c=mortgage&m=get_output_by_id&scandoc_id=385952&app_id=446192
65
„ფინანსთა სამინისტრო ტელეკომპანიებს საგადასახადო დავალიანების შემცირებას სთავაზობს “,
სივილ ჯორჯია, 2012 წლის 15 ოქტომბერი, http://civil.ge/geo/article.php?id=26103
66
„პატარკაციშვილის ოჯახს ტელეკომპანია ‘იმედი’ 3 ლარად გადაეცა“, სივილ ჯორჯია, 2012 წლის 20
ოქტომბერი, http://civil.ge/geo/article.php?id=26125
67
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რენტაბელურობას.68 უფრო ადრე, იმავე 2013 წელს, პროკურატურამ დამენიას ოფიციალურად
წაუყენა ქრთამის აღებასა და ფულის გათეთრებაში მონაწილეობის ბრალდება, რომლის
თანახმად ის შუამავლის როლს ასრულებდა ფინანსთა მინისტრ ალექსანდრე ხეთაგურსა და
„თელასს“ შორის გადასახადების გადახდისათვის თავის არიდების სქემაში,69 თუმცა
მოგვიანებით დამენია სასამართლომ უდანაშაულოდ სცნო.70
ზვიად ჭეიშვილს საქართველოს მთავრობაში ეკონომიკური განვითარების მინისტრის
მოადგილისა და სატყეო დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანამდებობები ეკავა. ორსავე
თანამდებობაზე მუშაობისას ის კოორდინირებას უწევდა კერძო კომპანიებისათვის ტყით
სარგებლობის ლიცენზიების გაცემას. ჭეიშვილი თანამდებობის დატოვებისთანავე გადავიდა
სამუშაოდ ქართულ-ჩინურ კერძო კომპანიაში „ ჯორჯია ვუდ ენდ ინდუსტრიალ
დეველოფმენთ“, რომელიც ტყით სარგებლობის ყველაზე მსხვილი ლიცენზიანტი იყო
ჭეიშვილის მთავრობაში ყოფნის დროს. ჭეიშვილმა შეძლო, კანონში არსებული
ბუნდოვანებით ესარგებლა: მისი თქმით, რომ ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემას
მხოლოდ ორნახევარი წლის განმავლობაში ზედამხედველობდა, ხოლო არსებული
სამართლებრივი შეზღუდვები საჯარო მოხელეებზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვრცელდება,
თუ ისინი ამგვარ ზედამხედველობას ეკონომიკური საქმიანობის კონკრეტულ სფეროზე სამი
წლის განმავლობაში ახორციელებენ.71 ნებისმიერ შემთხვევაში, ის გარემოება, რომ ჭეიშვილი
სახელმწიფო თანამდებობიდან წასვლისთანავე დაიქირავა კომპანიამ, რომლის
სასარგებლოდაც მას გადაწყვეტილებები ჰქონდა მიღებული საჯარო მოხელის რანგში,
საფუძვლიან ეჭვებს წარმოშობს გარემოსდაცვით ორგანიზაციებს შორის.
საყურადღებო შემთხვევები ახალ მთავრობაში
მთავრობაში, რომელიც 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ

ჩამოყალიბდა, 69 მინისტრიდან და მინისტრის მოადგილიდან 19-ის ქონებრივ
დეკლარაციაში ბიზნესთან პირდაპირი ან არაპირდაპირი კავშირია დაფიქსირებული. 72ამ
შემთხვევათაგან ზოგიერთი განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ინტერესთა
კონფლიქტის საკმაოდ მაღალი რისკის გამო.
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, პრემიერ მინისტრმა ივანიშვილმა კოალიცია „ქართული
ოცნების“ ერთ-ერთი ლიდერი კახა კალაძე საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი
რესურსების მინისტრის თანამდებობაზე წარადგინა. ამ თანამდებობაზე წარდგენამდე
კალაძეს პირდაპირი ან ირიბი კავშირი ჰქონდა ენერგეტიკის სფეროში მოქმედ მინიმუმ სამ
კომპანიასთან („კალა ენერჯი ენდ ნეჩერალ რისორსის“, „საქჰიდროენერგომშენი“, „ TOT
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„რატომ იცვლება თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტი“, ნინო ნატროშვილი, ნეტგაზეთი,
2013 წლის 17 ივნისი, http://netgazeti.ge/GE/105/business/20739/
69
„ხეთაგურს და გვარამიას ბრალი წაუყენეს“, სივილ ჯორჯია, 2012 წლის 22 დეკემბერი,
http://www.civil.ge/geo/article.php?id=26370
70
ნატა ძველიშვილი, „ნიკა გვარამია სასამართლომ გაამართლა,“ 14 ნოემბერი 2013,
http://www.media.ge/ge/portal/news/301735/
71
„ეკონომიკური განვითარების ტყეები“, ეკა ბასილაია, რეზონანსი, 2010 წლის 31 ივლისი,
http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=2&id_artc=3158
72
კავშირები ოჯახის წევრების გზით.

ენერჯი“)73 რაც იმას ნიშნავს, რომ მას კომერციული ინტერესები ჰქონდა იმ სფეროში, რომლის
ზედამხედველობა მისი მოვალეობა იქნებოდა სახელმწიფო თანამდებობაზე ყოფნისას.
მართალია ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კალაძემ ფორმალურად დათმო საკუთარი
წილები ამ კომპანიებში, მაგრამ შეუძლებელია იმის გამორიცხვა, რომ ის არაპირდაპირ კერძო
ინტერესებს არ ინარჩუნებს ამ სექტორში (რადგან ქართველ თანამდებობის პირებს არ
მოეთხოვებათ კომპანიების ბენეფიციარული საკუთრების დეკლარირება). მიუხედავად
იმისა, რომ საარჩევნო კამპანიის დროს კალაძის კოალიცია იზიარებდა შეშფოთებას წინა
ხელისუფლების მიერ ჰესების ფართომასშტაბიანი მშენებლობის გამო გარემოსადმი შესაძლო
ზიანის თაობაზე, არჩევნების შემდეგ მან რადიკალურად შეიცვალა პოზიცია ამ საკითხზე
და გარემოს დაცვის სამინისტროსა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს
დაუპირისპირდა, რომლებიც ზოგიერთი არსებული პროექტის განხორციელებას
ეწინააღმდეგებიან.74 საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე
მარიამ ვალიშვილი, წლების მანძილზე, „TOT ენერჯის“ დირექტორი იყო (ერთ-ერთი
კომპანიისა, რომელშიც კალაძეს წილი ჰქონდა) მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლიდან
ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილედ მუშაობს.75ვალიშვილი ადრე კალაძესთან
დაკავშირებულ სხვა კომპანიაშიც მუშაობდა („კალა ენერჯი ენდ ნეჩერალ რისორსის“).76
შესაბამისად, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში არსებული მდგომარეობა
შეშფოთების საბაბს იძლევა. სათანადო რეგულირებისა და მონიტორინგის არარსებობის
პირობებში, არის საშიშროება, რომ სახელმწიფო უწყება კერძო ინტერესების გავლენის ქვეშ
აღმოჩნდეს.
ზოგიერთი თანამდებობის პირი, რომელიც პოსტზე 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების
შემდეგ დაინიშნა, მანამდე ბიძინა ივანიშვილის „ქართუ ჯგუფთან“ ასოცირდებულ
კომპანიებში მუშაობდა. მათ შორის არიან შინაგან საქმეთა მინისტრი და შემდგომში პრემიერ
მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ეკონომიკური განვითარების მინისტრი გიორგი
კვირიკაშვილი, ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილე დიმიტრი ქუმსიშვილი
და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე. ერთი ბიზნეს ჯგუფის
წარმომადგენელთა ერთდროული დანიშვნა მაღალ სახელმიწიფო თანამდებობებზე
პოტენციურად პრობლემატურია და, არასაკმარისი გამჭვირვალობისა და
ანგარიშვალდებულების მექანიზმების პირობებში, რეალური ინტერესთა კონფლიქტი
შეიძლება გამოიწვიოს ან საზოგადოებაში ამგვარი კონფლიქტის არსებობის შთაბეჭდილება
შექმნას (რაც ასევე სერიოზული პრობლემაა, რადგანაც მთავრობის მიმართ საზოგადოების
ნდობა შეიძლება შეამციროს).
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები
ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე ინტერესთა კონფლიქტის მარეგულირებელი
ნორმები (მათ შორის „მბრუნავ კართან“ დაკავშირებული დებულებები) ან საერთოდ არ
არსებობს, ან სუსტია და მოხელეთა შეზღუდულ წრეზეე ვრცელდება. ადგილობრივი
ხელისუფლების წევრთა მნიშვნელოვან ნაწილს შეუზღუდავად შეუძლია აწარმოოს ბიზნესი,
რაც ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების სერიოზულ საშიშროებას ქმნის, განსაკუთრებით
ადგილობრივი ხელისუფლების იმ წარმომადგენელთა შემთხვევაში, რომლებიც
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობენ (მათ შორის სახელმწიფო
სახსრების ხარჯვასთან დაკავშირებით) და იმავდროულად პრაქტიკულად თავისუფალნი
არიან ანგარიშვალდებულების მნიშვნელოვანი მექანიზმებისგან. ადგილობრივი
ხელისუფლების წევრებთან დაკავშირებული კომპანიები სარგებელს იღებენ ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის გზით როგორც ამ პირების საჯარო სამსახურში
ყოფნის პერიოდში, ისე მათ მიერ თანამდებობის დატოვების შემდეგ.
რეგულაციები
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ადგენს, რომ სახელმწიფო
მოსამსახურე არ შეიძლება (გათავისუფლებიდან სამი წლის მანძილზე), საქმიანობას ეწეოდეს
იმ საწარმოში, რომელსაც იგი სამსახურებივი თანამდებობიდან გამომდინარე
"სისტემატურად ზედამხედველობდა" უკანასკნელი სამი წლის მანძილზე.77 თუმცა,
აღნიშნული კანონის არსებული რედაქციიდან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს
შეზღუდვა მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების თანამშრომლებზე
ვრცელდება და არა ადგილობრივი ხელისუფლებისა.
მეტიც, „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ კანონის
მიხედვით, თანამდებობის პირის სტატუსი ადგილობრივი ხელისუფლების წევრების
მხოლოდ მცირე ნაწილს აქვს, სხვებზე კი არ ვრცელდება გამჭვირვალობისა და
ანგარიშვალდებულების ის მოთხოვნები, რომელთა დაცვა თანამდებობის პირებს ევალებათ
(რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანი ქონებრივი მდგომარეობის საჯაროდ
დეკლარირებაა). ამჟამად კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მხოლოდ
ხელმძღვანელი თანამდებობის პირებზე ვრცელდება: მერებზე და მერის მოადგილეებზე,
გამგებლებზე და მათ მოადგილეებზე, ადგილობრივი საკრებულოს თავმჯდომარეებზე და
მათ მოადგილეებზე, აგრეთვე საკრებულოს მდივნებზე და კომისიის თავმჯდომარეებზე.
გარდა იმისა, რომ რეგულაციები ადგილობრივი გამგეობებისა და საკრებულოების დანარჩენ
წევრებზე არ ვრცელდება, ისინი ასევე არ ეხება მუნიციპალური სამსახურების
ხელმძღვანელებს, რომლებიც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან ფუნქციებს ასრულებენ და
დიდი რაოდენობით სახელმწიფო სახსრების განკარგვის გადაწყვეტილებებს იღებენ
(განსაკუთრებითქალაქებში).
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ კანონი არავითარ შეზღუდვებს არ უწესებს
საკრებულოების წევრებს (გარდა თავმჯდომარისა, თავმჯდომარის მოადგილისა,
კომიტეტებისა და ფრაქციების თავმჯდომარეებისა) თანამდებობაზე ყოფნის დროს ან
შემდგომში სამეწარმეო საქმიანობაში მონაწილეობის კუთხით. ერთადერთი აკრძალვა,
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რომელსაც კანონი საკრებულოს წევრებთან დაკავშირებით აწესებს, არის
უფლებამოსილებების პირადი ინტერესებისთვის გამოყენების აკრძალვა და საკრებულოს
სხდომაზე იმ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებაში ან კენჭისყრაში მონაწილეობაზე
უარის თქმა, რომლის მიმართაც მათ ქონებრივი ან სხვა სახის პირადი ინტერესი აქვთ.78
თუმცა, გაურკვეველია, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს შეზღუდვები პრაქტიკაში,
რადგან ქონებრივი მდგომარეობის ან ბიზნეს ინტერესების გასაჯაროების ვალდებულება
საკრებულოს წევრებზე არ ვრცელდება.

პრაქტიკა

ქვემოთ განხილული ორი შემთხვევა იმ პრობლემებს წარმოაჩენს, რომლებსაც
კანონმდებლობის ზემოთ აღწერილი ხარვეზები პრაქტიკაში წარმოშობს. მიუხედავად იმისა,
რომ არსებული ინფორმაცია კორუფციის არსებობაზე ცალსახა დასკვნებისთვის საკმარისი არ
არის, ის საფუძვლიან ეჭვს იწვევს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილობრივი
თვითმმართველობის წევრები, შესაძლოა, თანამდებობრივ მდგომარეობას მათი ძველი
კომპანიების დასახმარებლად იყენებდნენ, ხოლო საჯარო სამსახურის დატოვების შემდეგ
საკუთარ კომპანიებს უპირატეს მდგომარეობას უქმნიდნენ მთავრობაში შემორჩენილი
კავშირების წყალობით.
2011 წელს თბილისის მერიამ კერძო კომპანია „ჯეო გოლდს“ ქალაქის ერთ-ერთი
საზოგადოებრივი პარკის მართვის უფლება მიანიჭა 49 წლის ვადით, აღნიშნულ პარკში 1
მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიციების ჩადების ვალდებულების სანაცვლოდ. ქალაქის
მთავრობამ „ჯეო გოლდს“ კონტრაქტი კონკურსის გარეშე გაუფორმა. ამის შემდგომ მედიაში
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კომპანია სარებულოს წევრ ალექსანდრე ნიკოლაიშვილს
ეკუთვნოდა. ქალაქის მერიამ უარი თქვა, გამოექვეყნებინა „ჯეო გოლდთან“ გაფორმებული
ხელშეკრულება იმ მოტივით, რომ ის კომერციულ საიდუმლოებას შეიცავდა. მედიაში
გავრცელებული ინფორმაციით, მერიამ გადაწყვიდა, „ჯეო გოლდთან“ პირდაპირ
გაეფორმებინა კონტრაქტი პარკის მართვაზე (ნაცვლად პარკის მართვაზე კონკურსის
გამოცხადებისა), მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას ამ სფეროში მოღვაწეობის არავითარი
გამოცდილება არ ჰქონდა.79 მართალია, რთულია იმის მტკიცება, რომ ნიკოლაიშვილმა
საკრებულოს წევრის რანგში თავისი გავლენა მისი კომპანიისათვის კონტრაქტის
მოსაპოვებლად გამოიყენა, მაგრამ კომპანიის შერჩევის პროცესში გამჭირვალობისა და
კონკურენციის არარსებობამ რეალური საფუძველი შექმნა სერიოზული ეჭვებისათვის და,
სავრაუდოდ, შეამცირა საზოგადოების ნდობა ქალაქის ხელისუფლების
კეთილსინდისიერებისადმი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ალექსანდრე ნიკოლაიშვილს, როგორც
საკრებულოს წევრს, არ მოეთხოვებოდა ბიზნესში მისი ინტერესების (მათ შორის „ჯეო
გოლდის“ მფლობელობის) დეკლარირება. ინფორმაცია საჯარო მხოლოდ ჟურნალისტების
ძალისხმევით გახდა.
მეორე ყურადსაღები შემთხვევა თბილისის მერის ყოფილ მოადგილეს და ძველი თბილისის
რაიონის გამგებელს, ლაშა ფურცხვანაძეს ეხება. 2009 წელს ქალაქის მერიიდან წასვლის
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კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“, მუხლი 32
79
„მუშთაიდის პარკის 49 წლის ვადით იჯარით გადაცემის საქმეში აღმოჩენილი საეჭვო გარემოებები“,
2013 წლის 16 იანვარი, http://www.gurianews.com/home/2010-11-25-16-58-05/7533---49--------.html

შემდეგ, ფურცხვანიძემ და მისმა ყოფილმა მოადგილემ, კობა ხარშილაძემ, თითოეულმა 200
ლარად 50-პროცენტიანი წილი შიძინეს შპს „გრინსერვისში“ 2010 წლის ნოემბერში. იმ
დროისათვის „გრინსერვისს“ უკვე ჰქონდა მიღებული სოლიდური თანხები სახელმწიფო
შესყიდვების გზით და მერიის დაკვეთით ქალაქში სხვადასხვა სამუშაოს ასრულებდა (მათ
შორის, ფურცხვანიძისა და ხარშილაძის თანამდებობებზე ყოფნის დროსაც). ფურცხვანიძის
მისამართით გამოითქვა ბრალდებები, რომ ის ამ კომპანიის ბენეფიციარი მესაკუთრე
მერიაში მუშაობის პერიოდშიც იყო.80 მას შემდეგ, რაც მერიის ამ ორმა ყოფილმა
თანამდებობის პირმა ფორმალურად შეიძენა „გრინსერვისი“, ეს კომპანია საჯარო
ტენდერების მოგებას განაგრძობდა და 2010-2012 წლებში სახელმწიფო შესყიდვების
საშუალებით სულ მცირე 4 მილიონი ლარი მიიღო. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“ 2012 წლის აპრილში წერდა, რომ თბილისის მერიამ „გრინსერვისისგან“
ნერგები საეჭვოდ მაღალ ფასადშ ეიძინა.81 როდესაც ეს ამბავი მედიამ გააშუქა, ქალაქის მერმა
პრესკონფერენცია გამართა, „გრინსერვისი“ არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში დაადანაშაულა
და განაცხადა, რომ მერია ამ კომპანიასთან დადებულ ყველა კონტრაქტს გააუქმებდა.82
მართალია თბილისის მერიამ „გრინსერვისთან“ თანამშრომლობა შეწყვიტა, მაგრამ განაგრძო
კონტრაქტების დადება კომპანიასთან „გრინსერვის+“,რომელიც ასევე ფურცხვანიძისა და
ხარშილაძის საკუთრებაა და იგივე იურიდიული მისამართი აქვს, რაც „გრინსერვისს“. 2013
წლის მხოლოდ პირველ სამ თვეში მერიამ ამ კომპანიასთან ნახევარ მილიონ ლარზე მეტის
ღირებულების ხელშეკრულებები გააფორმა.
მართალია, მხოლოდ ოფიციალური გამოძიებით შეიძლება იმის დადგენა, რომ ფურცხვანიძე
და ხარშილაძე მერიაში არსებულ კავშირებს სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ
საკუთარი კომპანიისათვის დაკვეთების მოსაპოვებლად იყენებდნენ (ან რომ ისინი
არაპირდაპირი გზით ფლობდნენ კომპანიას, რომელთანაც მერია ხელშეკრულებებს დებდა
მაშინ, როდესაც ისინი ჯერ კიდევ თანამდებობებზე იმყოფებოდნენ), მაგრამ არსებობს
სერიოზული ნიშნები იმისა, რომ ეს ყოველივე მართლაც ასე იყო. სიმბოლური ფასი,
რომელიც ორმა ყოფილმა თანამდებობის პირმა კომპანიაში მერიიდან წასვლის შემდეგ
გადაიხადა, საფუძვლიან ეჭვს ბადებს, რომ კომპანიის ოფიციალურად გადაფორმებამდე
ისინი, შესაძლოა, მართლაც იყვნენ მისი რეალური მფლობელები. გარდა ამისა, თბილისის
მერიის მიერ გამოცხადებული ზოგიერთი ტენდერის პირობები, როგორც ჩანს,
„გრინსერვისზე“ იყო მორგებული (ამის საუკეთესო მაგალითია ზემოხსენებული
ძვირადღირებული ნერგების ტენდერი), რაც შესაძლო კონკურენტებს ტენდერში
მონაწილეობის საშუალებას უსპობდა. და ბოლოს, ქალაქის მერის განცხადების მიუხედავად,
რომ მერია აღარ ითანამშრომლებდა „გრინსერვისთან“ და რომ საქმის მასალები
სამართალდამცავ ორგანოებს გადაეგზავნებოდა, ამ საკითხზე არც რაიმე არსებითი გამოძიება
ჩატარებულა დღემდე და არც ტენდერების ჩატარებაზე პასუხისმგებელი მერიის რომელიმე
თანამდებობის პირი გათავისუფლებულა დაკავებული თანამდებობიდან, ფურცხვანიძე და
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„დებდა თუ არა თბილისის მერია კონტრაქტებს საკუთარ კომპანიასთან“, ნინო კახიშვილი, 2011
წლის 22 ნოემბერი, http://netgazeti.ge/GE/80/business/7047/
81
„საერთაშორისო გამჭვრივალობა - საქართველო“, „1000-ლარიანი ხეები ბარათაშვილზე - თბილისის
მერიის ექსკლუზიური ტენდერი“, 2012 წლის 24 აპრილი, http://transparency.ge/en/blog/expensive-treesbaratashvili-street
82
„თბილსის მერიამ კომპანია ‘გრინსერვისთან’ ხელშეკრულება გააუქმა“, „ჯი-ეი-ენი“, 2012 წლის 9
მაისი, http://ghn.ge/news-66141.html

ხარშილაძე კი კვლავ აფორმებენ კონტრაქტებს ქალაქის მერიასთან „გრინსერვის პლუსის“
საშუალებით.
ის ფაქტი, რომ საკრებულოების წევრთა უმრავლესობას კანონით აქვს უფლება, რომ საჯარო
სამსახურის პარალელურად ბიზნესში ეწეოდეს საქმიანობას, სერიოზულ გავლენას ახდენს
საკრებულოთა შემადგენლობასა და მუშაობაზე. საკრებულოს არაერთ წევრს, რომლებიც ამ
კანონის შემოღების შემდეგ იქნენ არჩეულნი, სუსტი კავშირები ჰქონდათ იმ პარტიებთან,
რომელთა სიითაც იყრიდნენ კენჭს, მაგრამ მჭირდო კავშირებს ინარჩუნებდნენ კერძო
კომპანიებთან. ამით შეიძლება ნაწილობრივ აიხსნას, მაგალითად, ის, თუ რატომ დაიშალა
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ უმრავლესობა თბილისის საკრებულოში (და ბევრ სხვა
საკრებულოში ქვეყნის მასშტაბით) მას შემდეგ, რაც პარტიამ 2012 წლის ოქტომბერში
ცენტრალურ დონეზე ძალაუფლება დაკარგა. საქართველოში, სადაც ხელისუფლებასთან
კარგი ურთიერთობები კვლავაც წარმატებული ბიზნესის აუცილებელ პირობად მიიჩნევა,
პოლიტიკოსებს, რომლებიც ბიზნესში ინტერესებს ინარჩუნებენ, სავარაუდოდ, არ სურთ
პარტიის რიგებში დარჩენა მას შემდეგ, რაც ეს პარტია ხელისუფლებიდან ოპოზიციაში
გადაინაცვლებს. ამ მხრივ, ის ცვლილებები, რომლებიც ადგილობრივ საკრებულოებში
მოხდა, მსგავსია ზოგიერთი პარლამენტარის გადაწყვეტილებისა, რომლებმაც „ერთიანი
ნაციონალური მოძრაობის“ რიგების დატოვეს უკანასკნელ საპარლამენტო არჩევნებში მისი
დამარცხების შემდეგ. თუმცა, ადგილობრივ საკრებულოებში ეს პროცესი უფრო მასშტაბური
იყო, რადგან საკრებულოს წევრების დიდი ნაწილი პირდაპირ იყო დაკავშირებული
ბიზნესთან (რადგანაც, პარლამენტთან შედარებით, საკრებულოს წევრების ბიზნესში
მონაწილეობა ნაკლებად არის შეზღუდული).

დამოუკიდებელი მარეგულირებლები
საქართველოს დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოების წევრებისთვის
განკუთვნილი სამართლებრივი დებულებები, რომლებიც ინტერესთა შეუთავსებლობისა და
„მბრუნავი კარის“ შემთხვევების რეგულირების მიზნითაა შემუშავებული,
არასრულყოფილია. მეტიც,ბოლო წლების პრაქტიკა იმაზე მეტყველებს, რომ არც არსებული
საკანონმდებლო ნორმების შესრულებაზე ხორციელდება სათანადო მონიტორინგი.
რეგულაციები
დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოებისთვის ინტერესთა კონფლიქტსა და
„მბრუნავ კართან“ დაკავშირებული მკაფიო და ეფექტიანი წესების არსებობა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია, რადგანაც აუცილებელია, რომ ისინი დაცულნი იყვნენ მათი
ზედამხედველობის სფეროში შემავალი კომპანიების არაჯეროვანი გავლენისაგან და
თავიდან იქნეს აცილებულია მდგომარეობა, რომელსაც „მარეგულირებლის დაუფლებას“
უწოდებენ ხოლმე.
საქართველოში არსებობს გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების რამდენიმე
მნიშვნელოვნი მექანიზმი, რომელთა პრაქტიკაში განხორციელების შემთხვევაში
შესაძლებელი იქნება ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევების პრევენცია. ამავე დროს,
დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოების წევრებზე არ ვრცელდება დასაქმების
შემდგომ საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმები.
საქართველოში ამჟამად ორი დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოა: საქართველოს
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია და ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების
მარეგულირებელი ეროვნული კომისია. „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა
და კორუფციის შესახებ“ კანონის მიხედვით, კომისიის წევრებს თანამდებობის პირის
სტატუსი აქვთ 83 და ამდენად ქონების გასაჯაროება ევალებათ ელექტრონული ქონებრივი
დეკლარაციების წარდგენის გზით.84 გარდა ამისა, რიგი სხვა კანონის მიხედვით, კომისიის
წევრს, მისი ოჯახის წევრს და მარეგულირებელი ორგანოს აპარატის თანამშრომელს უფლება
არა აქვს, ჰქონდეს პირდაპირი ან არაპირდაპირი ეკონომიკური ინტერესი იმ საწარმოში,
რომელიც აღნიშნული კომისიის ზედამხედველობას ექვემდებარება.85 თუმცა, გაუგებარია,
როგორ უნდა ხდებოდეს ამ დებულების პრაქტიკული გამოყენების მონიტორინგი და
აღსრულება მარეგულირებელი კომისიის აპარატის წევრების შემთხვევაში, რადგან მოქმედი
კანონმდებლობით მათ ქონების ან ეკონომიკური ინტერესების დეკლარირება არ
მოეთხოვებათ.
ამასთან, კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ არ ვრცელდება არც კომისიის წევრებზე და არც
კომისიის აპარატის თანამშრომლებზე და, შესაბამისად, ისინი თავისუფლდებიან
დასაქმების შემდგომი შეზღუდვებისაგან, რომლებიც საჯარო მოსამსახურებს ეხება. ამგვარ
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კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ , მუხლი 2.
იქვე, მუხლები 14-19.
85
კანონი „დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელ ორგანოების შესახებ“, მუხლი 15; კანონი
„მაუწყებლობის შესახებ“, მუხლი 11; კანონი „ელექტროენერგიასა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“,
მუხლი 17.
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შეზღუდვებს არც დამოუკიდებელი მარეგულირებლების საქმიანობის სფეროში მოქმედი
რომელიმე კანონი ადგენს.
პრაქტიკა

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის, ირაკლი
ჩიქოვანის, შემთხვევა ინტერესთა კონფლიქტისა და „მარეგულირებლის დაუფლების“
სერიოზულ მინიშნებებს შეიცავს და იმის მაგალითია, თუ რა პრაქტიკული შედეგები
მოჰყვება „მბრუნავი კარის“ შეზღუდვების არარსებობასა და არსებული კანონების
არაჯეროვან აღსრულებას.
საქართველოს ორ მარეგულირებელ კომისიაში ამჟამად სულ 10 წევრია (თითოეულში ხუთი).
კომისიის წევრების ქონებრივი დეკლარაციების ანალიზის მიხედვით, რომელიც
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ ჩაატარა, ოთხ მათგანს აქვს ხვადასხვა
სახის კავშირები კერძო სექტორთან.
ირაკლი ჩიქოვანი კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში პირდაპირ კომუნიკაციების
სექტორიდან მივიდა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის
თანამდებობის დაკავებამდე ის ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი ტელევიზიის, „რუსთავი 2“-ის
გენერალური დირექტორი და თანამფლობელი იყო. კომისიაში მისვლის შემდეგ ის ერთი
წლის განმავლობაში ინარჩუნებდა აქციებს ქვეყნის ორი ძირითადი სარეკლამო კომპანიიდან
ერთ-ერთში, „მედია ჰაუსში“. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარედ
მუშაობის მთელი პერიოდის განმავლობაში ჩიქოვანს წილები ჰქონდა რამდენიმე კომპანიაში
გიორგი გეგეშიძესთან ერთად, რომელმაც ის „რუსთავი 2“-ის გენერალური დირექტორის
თანამდებობაზე შეცვალა. ამით ჩიქოვანი არაპირდაპირ კავშირებს ინარჩუნებდა იმ
კომპანიასთან, რომლის საქმიანობის რეგულირებაც მას ევალებოდა. ჩიქოვანისა და გეგეშიძის
ერთ-ერთი ერთობლივი ბიზნესი იყო სამშენებლო კომპანია „მაგი სტილი“, რომელთანაც
ხელშეკრულება იქნა გაფორმებული პარლამენტის ახალი შენობის მშენებლობაზე ქუთაისში.
მათი კიდევ ერთი საერთოდ ბიზნესი იყო „მაგი სტილი მედია“, კომპანია, რომლის
საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებას სატელევიზიო რეკლამა წარმოადგენდა (ხოლო
მარეგულირებელ კომისიაში ჩიქოვანის საქმიანობა სატელევიზიო რეკლამის
რეგულირებასაც მოიცავდა).86
2012 წლის ნოემბერში ტელეკომპანია „მაესტროს“ ეთერში გავიდა „ კავკასუს ონლაინის“
(საქართველოს ორი წამყვანი ინტერნეტ მომსახურების ფირმიდან ერთ-ერთთის)
წარმომდაგენლებთან ჩიქოვანის შეხვედრის ფარული აუდიოჩანაწერი, რომელიც ჩიქოვანს
იმ ფაქტის დაფარვაში ამხელდა, რომ „კავკასუს ონლაინს“ რამდენიმე უცხოური ტელეარხი
საკაბელო ტელევიზიის პაკეტებში სათანადო ლიცენზიის გარეშე ჰქონდა შეტანილი.
„კავკასუს ონლაინის“ მესაკუთრე იმ პერიოდში „რუსთავი 2“-ის მთავარი მეწილე იყო, ხოლო
ჩიქოვანის ძველი ბიზნესპარტნიორი გიორგი გეგეშიძე ამავე ტელეარხში წილს ინარჩუნებდა.
ჩიქოვანმა ჩანაწერის ავთენტურობა აღიარა, მაგრამ რაიმე უკანონო ქმედების ჩადენა უარყო.
მიუხედავად ამისა, ჩანაწერის გავრცელებიდან მალევე მან საქართველო დატოვა და
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, „ჩიქოვანის ინტერესთა კონფლიქტი
მარეგულირებელ ორგანოში“, 2012 წლის 12 ნოემბერი, http://transparency.ge/blog/audio-chanatseritikveteba-interesta-konflikti

ქვეყანაში ჯერაც არ დაბრუნებულა.87 სპეციალური საპარლამენტო კომისიის მიერ
ჩატარებული მოკვლევითაც დადგინდა, რომ ჩიქოვანმა ინტერესთა შეუთავსებლობის
ნორმები დაარღვია.88 აღსანიშნავია, რომ 2013 წლამდე ხელისუფლებას არავითარი რეაგირება
არ მოუხდენია აშკარა ინტერესთა კონფლიქტზე, რომელსაც ჩიქოვანის შემთხვევაში ჰქონდა
ადგილი, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები წლების
განმავლობაში საუბრობდნენ ამის შესახებ.
ჩიქოვანის შემთხვევასთან ერთად საყურადღებოა საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის, გურამ
ჩალაგაშვილის, შემთხვევაც. მისი ქონებრივი დეკლარაციის მიხედვით, ჩალაგაშვილის
მეუღლე თბილისის წყალმომარაგების კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში“ მუშაობს,
სადაც 2012 წელს მთლიანობაში 25 024 ლარი მიიღო ანაზღაურების სახით.89 აქ იკვეთება
კანონის მოთხოვნის დარღვევა, რომელიც დამოუკიდებელი მარეგულირებელი კომისიის
ოჯახის წევრებს კომისიის კონტროლს დაქვემდებარებული კერძო კომპანიის საქმიანობაში
მონაწილეობას უკრძალავს. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ მიუთითებს არაჯეროვან
მონიტორინგსა და არსებული შეზღუდვების არასათანადო აღსრულებაზე.
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, „ჩიქოვანის ინტერესთა კონფლიქტი
მარეგულირებელ ორგანოში“, 2012 წლის 12 ნოემბერი, http://transparency.ge/blog/audio-chanatseritikveteba-interesta-konflikti ; „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, „სამთვიანი შვებულება მარეგულირებელი ორგანოს ხელმძღვანელი სამსახურში არ გამოდის“, 2013 წლის 31 იანვარი,
http://transparency.ge/blog/samtviani-shvebuleba-maregulirebeli-organos-khelmdzghvaneli-samsakhurshi-argamodis
88
„ჩიქოვანის საქმიანობას სამართალდაცავები შეისწავლიან, კვიტაიშვლს იმპიჩმენტი ემქურება“,
თეონა მანაგაძე, ფორ.გე, 2013 წლის 29 ივლისი, http://www.for.ge/view.php?for_id=25505&cat=3
89
გურამ ჩალაგაშვილის 2013 წლის ქონებრივი დეკლარაცია,
https://declaration.gov.ge/declaration.php?id=45327

IV. დასკვნები და რეკომენდაციები
ანგარიშში მოყვანილი ინფორმაცია ცხადჰყოფს, რომ საქართველოს პოლიტიკურ ელიტასა
და კერძო სექტორს შორის მჭიდრო კავშირი არსებობს, ხოლო კანონები, რომლებიც საჯარო
სექტორში ინტერესთა შეუთავსებლობის (მათ შორის „მბრუნავი კარის“) პრევენციისთვის
არის გამიზნული, სერიოზულ ხარვეზებს შეიცავს. ამასთანავე, არ ხდება არსებული
რეგულაციების ჯეროვნად აღსრულებაც. როგორც ჩანს, არ არსებობს სახელმწიფო
მოსამსახურეთა მიერ ამჟამინდელი წესების დაცვის მონიტორინგის სათანადო მექანიზმები.
მოქმედ სამართლებრივ ჩარჩოში რამდენიმე სერიოზული ნაკლია:
1. „ზოგადი რეგულაციებისთვის“ უპირატესობის მინიჭება ნაცვლად უფრო დეტალური
რეგულაციებისა, რომლებიც კონკრეტულ სამსახურებთან დაკავშირებული რისკების
მიხედვით იქნებოდა შედგენილი..ზოგადი რეგულაციები მოცემულია კანონში
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ და კანონში „საჯარო სამსახურში ინტერესთა
შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“, რომლებიც მთელ საჯარო სექტორზე
ვრცელდება.იქ, სადაც კონკრეტული უწყებების (მაგ., საკანონმდებლო,
აღმასრულებელი ორგანოები ან ადგილობრივი თვითმმართველობები)
მარეგულირებელი დამხმარე კანონები ან დებულებები არსებობს, ეს დებულებები,
როგორც წესი, უფრო ზოგადი კანონების რეგულაციებს იმეორებს, ნაცვლად იმისა,
რომ სხვადასხვა სამსახურთან დაკავშირებული სპეციფიკური რისკების ამსახველ
უფრო დეტალურ წესებს ამკვიდრებდეს. საქართველოში არც ძირითადი
კანონმდებლობის ეთიკის კოდექსებით შევსების პრაქტიკა გამოიყენება ფართოდ.
მაგალითად, ამჟამად ეთიკის კოდექსები არც პარლამენტის წევრების და არც
დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოების წევრებისთვის არ არსებობს.
2. ხარვეზები დასაქმების შემდგომ შეზღუდვებში. მოქმედი კანონი ყოფილ საჯარო
მოხელეებს სამწლიან შეზღუდვას უწესებს იმ სექტორებში კერძო საქმიანობაზე,
რომელთა ზედამხედველობაც მათ თანამდებობრივად ევალებოდათ. ამ დებულების
არსებობა მისასალმებელია, მაგრამ მისი პრაქტიკული გამოყენება ხშირად
შეზღუდულია იმ დათქმით, რომ ის მხოლოდ იმ პირებს ეხება, რომლებიც შესაბამის
სექტორს სამი წლის განმავლობაში „სისტემატურად“ უწევდნენ ზედამხედველობას.
ამის გამო, კანონის გამოყენება შეუძლებელი ხდება მრავალ ისეთ შემთხვევაში,
როდესაც ინტერესთა კონფლიქტი სრუალიად აშკარა შეიძლებოდა, ყოფილიყო.
გარდა ამისა, არ არსებობს არავითარი მექანიზმი ყოფილი მაღალჩინოსნების
საქმიანობის მონიტორინგისა მას შემდეგ, რაც ისინი სახელმწიფო სამსახურს
ტოვებენ, მათი ანგარიშგების ვალდებულებები კი გათავისუფლებიდან ორი თვის
ვადაში ბოლო ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენით იწურება.
3. სუსტი რეგულაციები ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებისთვის,
საქართველოს საკრებულოების წევრების უმეტესობას ამჟამად არ აქვს თანამდებობის
პირის სტატუსი და ამდენად თავისუფალია ყევლა შესაბამისი შეზღუდვისგან (მათ
შორის საჯარო სამსახურის პარალელურად ბიზნესში საქმიანობის აკრძალვისაგან).

ამასთან, მათ ან არც ქონებრივი ან ბიზნესის ინტერესების დეკლარირება
მოეთხოვებათ. მეტიც, მუნიციპალური სამსახურების ხელმძღვანელებს (იმ
ადმინისტრაციული ორგანოებისა, რომლებიც დიდი ოდენობით თანხებს განკარგავენ
ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან) ასევე არ მოეთხოვებათ ქონების დეკლარირება.
რეგულირების ეს ხარვეზები უკიდურესად ართულებს ინტერესთა კონფლიქტთან,
მათ შორის „მბრუნავ კართან“ დაკავშირებული შემთხვევების მონიტორინგს
ადგილობრივ დონეზე.
4. დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანოების მიმართ „მბრუნავი კარის“
შეზღუდვების არარსებობა. მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებელი
მარეგულირებელი ორგანოების წევრებს და აპარატის თანამშრომლებს უფლება არ
აქვთ, ამ ორგანოებში მუშაობის პერიოდში პარალელურად ბიზნესში საქმიანობას
ეწეოდნენ, მათ თანამდებობის დატოვებისთანავე შეუძლიათ დაიწყონ საქმიანობა იმ
საწარმოებში, რომლებზეც ზედამხედველობას ახორციელებდნენ.
5. გაურკვევლობა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის პასუხისმგებელი არსებული
წესების მონიტორინგსა და აღსრულებაზე. ანგარიშის წინა თავებში აღვნიშნავდით,
რომ ზოგიერთი თანამდებობის პირი ხანგრძლივი დროის მანძილზე ახერხებდა,
დაერღვია კანონის არსებული მოთხოვნები ისე, რომ ამას რაიმე რეაგირება არ
მოჰყოლია. ამის მიზეზი, სავარაუდოდ, ის არის, რომ არსებული საკანონმდებლო ბაზა
არ ახდენს იმ უწყების (ან უწყებების) იდენტიფიცირებას, რომელიც შესაბამისი
წესების აღსრულების უზრუნველყოფაზე იქნებოდა პასუხისმგებელი. აქედან
გამომდინარე, როგორც ჩანს, საჯარო მოხელეთა მიერ ამ წესების პრაქტიკაში დაცვის
მონიტორინგს ამჟამად არცერთი უწყება არ ახორციელებს. ეს ეხება ქონებრივი
დეკლარაციების შინაარსის გადამოწმებასაც. აშჯარაა, რომ გადამოწმების მექანიზმის
არარსებობის პირობებში ზოგიერთ საჯარო მოხელეს შესაძლებლობა მიეცა, არ
გაემჟღავნებინა კერძო კომპანიებთან კავშირი და ამას არავითარი სანქცია არ
მოყოლია.
სამართლებრივი ჩარჩოს აღნიშნულმა ხარვეზებმა, რიგ სხვა ფაქტორთან ერთად, პრაქტიკაში
სხვადასხვა შემთხვევა წარმოშვა, სადაც საქმე გვაქვს საჯარო და კერძო სექტორებს შორის
საეჭვო ურთიეთქმედებასთან. ამ ხარვეზების გამოუსწორებლობამ, შესაძლებელია,
მნიშვნელოვნად შეარყიოს საზოგადოების ნდობა როგორც სახელმწიფო უწყებების, ისე
კერძო კომპანიების მიმართ.
საქართველოს პოლიტიკური პარტიების სტრუქტურული სისუსტისა და მათ რიგებში
საარჩვენოდ კანდიდატების შერჩევის გამართული სისტემების არარსებობის გამო, პარტიები
ხშირად იძულებულები ხდებიან, რომ ცენტრალურ და ადგილობრივ არჩევნებში
(განსაკუთრებით ადგილობრივში) კანდიდატები პარტიის გარეთ შეარჩიონ. ასეთი
კანდიდატები ხშირად ბიზნესთან დაკავშირებული პირები არიან (საპარლამენტო
კანდიდატების შემთხვევაში - მსხვილ კომპანიებთან დაკავშირებული პირები), რომლებიც,
ჩვეულებრივ, პოლიტიკურ პარტიაში მანამ რჩებიან, ვიდრე ეს პარტია ძალაუფლებას
ინარჩუნებს, ხოლო ძალაუფლების გადაცემის შემდეგ, საპირისპირო ბანაკში გადადიან, რაც
სამართლიან ეჭვს ბადებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოტივით მონაწილეობდნენ ისინი
არჩევნებში, და კიდევ უფრო ამცირებს საზოგადოების ისედაც დაბალ ნდობას
წარმომადგენლობითი ორგანოების მიმართ.

საზოგადოებაში არსებულ განცდას მაღალი დონის (ან ელიტური) კორუფციის
არსებობასთან დაკავშირებით, სავარაუდოდ, ის გარემოებაც ასაზრდოებს, რომ პარლამენტის
წევრებთან (ასევე ადგილობრივი საკრებულოების წევრებთან) და აღმასრულებელი შტოს
ყოფილ წევრებთან დაკავშირებული კომპანიები იღებენ მსხვილ სახელმწიფო შეკვეთებს
(ზოგჯერ ღია ტენდერის გარეშე), ექსკლუზიურ უფლებებს, ლიცენზიებსა თუ იჯარის
ხელშეკრულებს, აგრეთვე დაუსაბუთებელ საგადასახადო შეღავათებს. მართალია,
თითოეულ შემთხვევაში უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტის დადგენა
მხოლოდ ოფიციალური გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის შედეგად შეიძლება,
მაგრამ ასეთი შემთხვევები, აღნიშნული კომპანიების პოლიტიკურ კავშირებს თუ
გავალისწინებთ, უდავოდ წარმოშობს კორუფციის არსებობის ეჭვს, განსაკუთრებით იმ
პირობებში, როდესაც გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არასაკმარისად გამჭვირვალეა,
ხოლო ზედამხედველი ორგანოები, რომლებსაც კანონდარღვევებისა და სახელმწიფო
უწყებების მიერ საბაზრო კონკურენციის შეზღუდვის შემთხვევების აღმოჩენა შეუძლიათ
(მაგალითად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და კონკურენციის სააგენტო) - სუსტი.
2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებმა და ხელისუფლების ცვლილებამ
ინტერესთა შეუთავსებლობის პოტენციური შემთხვევების ახალი წყება წარმოშვა (ამ მხრივ
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ენერგეტიკის სამინისტრო). ამიტომ, მთავრობამ რაც შეიძლება
სწრაფად უნდა განახორციელოს რიგი მნიშვნელოვანი ქმედება და რეფორმა, რათა თავიდან
ავიცილოთ ქვეყანაში კორუფციის არსებობის განცდის შემდგომი გაღრმავება.

რეკომენდაციები
მომავალში „მბრუნავი კარის“ უარყოფითი შედეგების წინააღმდეგ მიმართული ნებისმიერი
ძალისხმევა მთავრობის მხრიდან ორ ძირითად კომპონენტს უნდა მოიცავდეს:


კონკრეტულად „მბრუნავ კართან“ დაკავშირებული პრობლემების პრევენციისთვის



გამიზნული სამართლებრივი დებულებების გაუმჯობესება
უფრო ზოგადი ნაბიჯები, რომელთა მიზანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
გამჭვირვალობის ზრდა და კონკრეტული კომპანიების სასარგებლოდ სუბიექტური
გადაწყვეტილებების / პოლიტიკის მიღების შესაძლებლობის შემცირებაა

ქვემოთ გთავაზობთ უფრო კონკრეტულ რეკომენდაციებს, რომლებიც საჯარო და კერძო
სექტორებს შორის ურთიერთქმედების შედეგად წარმოქმნილი „მბრუნავი კარის“
რეგულირების არსეული ხარვეზებისა აღმოფხვრისკენ და ინტერესთა კონფლიქტისა და
კორუფციის პრევენციისკენაა მიმართული:
1. დამხმარე (მეორადი) კანონმდებლობა: საქართველოს საჯარო სამსახურის
მარეგულირებელი ძირითადი კანონები ინტერესთა შეუთავსებლობასთან
დაკავშირებით კარგ ზოგად წესებს აყალიბებს, მაგრამ ხშირად არასაკმარისად
დეტალურია. საერთაშორისო გამოცდილებიდან გამომდინარე, ქართველოს
ხელისუფლებამ უნდა განიხილოს აღნიშნული კანონების დამხმარე კანონებითა და
ეთიკის კოდექსებით შევსების შესაძლებლობა, რომლებიც სხვადასხვა საჯარო
უწყებასთან ასოცირებული სპეციფიური რისკების გათვალისწინებით იქნება
შედგენილი.

2. პასუხისმგებელი უწყება: ამჟამად გაუკრვეველია, თუ რომელი უწყებაა
პასუხისმგებელი ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშრებული ნორმების (მათ შორის,
"მბრუნავი კარის" მარეგულირებელი ნორმების) დაცვის უზრუნველყოფაზე. ეს
პრობლემა შეიძლება გადაიჭრას საჯარო სამსახურის ბიუროს უფლებამოსილებების
დუსტება-გაფართოებით, ან სპეციალური უწყების შექმნით.
3. სახელმწიფო მოსამსახურეები, რომელთაც ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენა
ევალებათ: ამ კატეგორიას უნდა დაემატონ ადგილობრივი საკრებულოების წევრები
და მუნიციპალური სამსახურების ხელმძღვანელები.
4. ქონებრივი დეკლარაციების შინაარსი: თანამდებობის პირებს უნდა მოეთხოვებოდეთ
კომპანიების ბენეფიციარული საკუთრების დეკლარირება.
5. დეკლარაციებში არსებული ინფორმაციის გადამოწმება: საჯარო სამსახურის ბიურომ
უნდა დანერგოს ქონებრივი შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით დეკლარაციების
პერიოდული გადამოწმების მექანიზმი მათში მოცემული ინფორმაციის სისწორის
დასადგენად, აგრეთვე სანქციები დააწესოს იმ თანამდებობის პირების მიმართ,
რომლებიც კომპანიებთან არსებული კავშირების დეკლარირებას არ მოახდენენ.
6. დასაქმების შემდგომი ანგარიშგება: მოქმედი კანონით, ყოფილი სახელმწიფო
მოსამსახურის ანგარიშგების ვალდებულება გათავისუფლებიდან ორი თვის ვადაში
ბოლო ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენით იწურება. ეს იმას ნიშნავს, რომ
აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, ძალზე მცირე შესაძლებლობა რჩება კერძო
სექტორთან ამ პირების ურთიერთობის მონიტორინგისთვის და იმის დადგენისთვის,
თუ რამდენაც იცავენ ისინი დასაქმების შემდგომი საქმიანობის მარეგულირებელ
წესებს. ამ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი შესაძლო გზა დასაქმების შემდგომი
ანგარიშგების პერიოდის გახანგრძლივებაა, მაგალითად, მოთხოვნის დაწესებით, რომ
ყოფილმა თანამდებობის პირებმა ქონებრივი დეკლარაცია თანამდებობის
დატოვებიდან ერთი წლის შემდეგაც წარადგინონ.
7.

„მბრუნავი კარის“ რეგულაციები დამოუკიდებელი მარეგულირებელი
ორგანოებისთვის: საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის
თავმჯდომარის შემთხვევა იმაზე მეტყველებს, რომ ქვეყნის მარეგულირებელ
ორგანოებში ამჟამად ინტერესთა კონფლიქტის მნიშვნელოვანი საფრთხეები
არსებობს. ამ საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად ხელისუფლებამ დამოუკიდებელი
მარეგულირებელი ორგანოებისათვის „მბრუნავი კარის“ შეზღუდვები უნდა
დანერგოს, რაც კომისიების წევრებს კომისიების დატოვების შემდეგ გარკვეული
ვადით აუკრძალავს მათ ზედამხედველობას ადრე დაქვემდებარებულ კომპანიებში
გადასვლას (ე.წ. გაგრილების პერიოდი). განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო
კომისიების წევრებად ისეთი პირების დანიშვნისას, რომლებსაც დანიშვნის
მომენტისთვის შესაბამის სექტორებში კომერციული ინტერესები აქვთ.

8. ზედამხედველი უწყებების გაძლიერება: ზოგიერთ საჯარო უწყებას აქვს იმის
პოტენციალი, რომ „მბრუნავი კარის“ პროცესის უარყოფითი შედეგები შეამციროს,
თუკი ხელისუფლება ამ უწყებებს სათანადო უფლებამოსილებებს მიანიჭებს და
მმართველი პარტიის გავლენისაგან მათ დამოუკიდებლობას უზრუნველყოფს.
მაგალითად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს შეუძლია ისეთი შემთხვევების
აღმოჩენა, როდესაც კომპანიები მსხვილ სახელმწიფო შეკვეთებს იღებენ სათანადო
დასაბუთების გარეშე. ამავე დროს, კონკურენციის სააგენტოს შეუძლია იმ

შემთხვევების პრევენცია, როდესაც სამთავრობო უწყებები საბაზრო კონკურენციას
აფერხებენ ზოგიერთი კომპანიისთვის გაუმართლებელი უპირატესობების მინიჭების
გზით. ორივე ეს უწყება დღეს ინსტიტუციურად სუსტია და ხელისუფლებამ მათი
გაძლიერება უნდა დაისახოს მიზნად.
9. გადაწყვეტილებების მიღების უფრო გამჭვირვალე პროცესი ყველგან, სადაც საჯარო
და კერძო სექტორის ურთიერთქმედება ხდება: სახელმწიფო შესყიდვებისა და
პრივატიზაციის პროცესის არაკონკურენტუნარიან და გაუმჭვირვალე გარემოში
წარმართვის შესაძლებლობის შეზღუდვა მნიშვნელოვანწილად შეამცირებს
კორუფციის არსებობის განცდას. დასაწყისისათვის, ხელისუფლებას შეუძლია,
შეზღუდოს შესყიდვების ღია ტენდერების გარეშე წარმოებისა და სახელმწიფო
საკუთრების ღია აუქციონის გარეშე ( ან/და სიმბოლურ ფასად) გასხვისების
შესაძლებლობები.

დანართი. „მბრუნავი კარის“
რეგულირება: საერთაშორისო
გამოცდილება
საჯარო სამსახურის შემდგომი საქმიანობის ეფექტიანი რეგულირება საკმაოდ რთული
საქმეა. ამას, ნაწილობრივ, ის განაპირობებს, რომ ბევრი საკითხი ინტერესთა ე.წ. "რბილ"
კონფლიქტებს გულისხმობს, რომლებსაც გარკვეული ხარისხის ბუნდოვანება ახასიათებს.90
თანამდებობის პირების საჯარო სამსახურიდან წასვლის შემდეგ, მათი საქმიანობის
კონტროლი უფრო რთული ხდება, რადგან ისინი უშუალო ადმინისტრაციულ
ზედამხედველობას აღარ ექვემდებარებიან. გარდა ამისა, ეს ინტერესთა კონფლიქტის
რეგულირების ფარგლებში წარმოშობილი პრობლემების შედარებით ახალი სფეროა
და,შესაბამისად, კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი გამოცდილებაა
საუკეთესო, ჯერაც არ არის მიღწეული, ხოლო შედარებითი აკადემიური კვლევების რიცხვი
მცირეა. მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო გამოცდილება აღნიშნული საკითხების
რეგულირების მცდელობათა მხრივ ზოგიერთ ყურადსაღებ ხედვას გვთავაზობს.

1. რეგულირების მექანიზმები
2006 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 57
პროცენტი „მბრუნავ კარს“ კანონით არეგულირებდა, 21 პროცენტი - ეთიკის კოდექსებით, 4
პროცენტი - ერთდროულად კანონით და ეთიკის კოდექსებით, ხოლო სახელმწიფოთა 25
პროცენტში „მბრუნავი კარის“ რეგულირება საერთოდ არ არსებობდა. ძირითადი
კანონმდებლობა ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ინსტრუმენტია, ხოლო შემდეგ მოდის
ქცევის კოდექსები, დამხმარე კანონები, სხვა სამართლებრივი დოკუმენტები და
არასამართლებრივი მექანიზმები.9192 ცალკეული ქვეყნების მიერ არჩეულ სტრატეგიებს,
ნაწილობრივ, ზოგადი ადმინისტრაციული კულტურა განსაზღვრავს. მაგალითად,
საფრანგეთი, ძირითადად, მკაცრ კანონმდებლობას იყენებს, ხოლო დიდი ბრიტანეთი
უპირატესობას ქცევის წესებს ანიჭებს.

ძირითადი კანონმდებლობა
ძირითადი კანონმდებლობის დონეზე, მინისტრების ან საჯარო მოსამსახურეების საჯარო
სამსახურის შემდგომი საქმიანობის მომწესრიგებელი მკაფიო დებულებები ქვეყნის ზოგად
კანონებშია მოცემული. ასე მოიქცა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაციის (OECD) წევრი არაერთი ქვეყანა, რომელთა რიცხვი მუდმივად იზრდება.
საჯარო სამსახურის შემდგომი
საქმიანობის წესების კანონმდებლობაში ასახვა
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რეგულირების ყველაზე გავრცელებული საშუალებაა. ეს, როგორც წესი, ორი ფორმით ხდება:
(1) ამ სფეროსთან დაკავშირებული დებულებების შეტანა საჯარო სამსახურის შესახებ ან
ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ ზოგად კანონებში, ან (2) ახალი კანონის მიღება
კონკრეტულად
საჯარო სამსახურის შემდგომ საქმიანობასა და „მბრუნავ კართან“
დაკავშირებით.

მაგალითები
გთავაზობთ ძირითადი კანონმდებლობის მაგალითებს, რომლებიც საჯარო სამსახურის
შემდგომი საქმიანობის მარეგულირებელ მკაფიო მოთხოვნებს შეიცავს: კანადის
ფედერალური ანგარიშვალდებულების აქტი; თურქეთის კანონი საჯარო სამსახურის
შემდგომი საქმიანობის აკრძალვის შესახებ (კანონი #2531); პოლონეთის სახელმწიფო
სამსახურში მყოფი პირებისათვის საწარმოო საქმიანობის შეზღუდვის აქტი (1997);
ირლანდიის სახელმწიფო აპარატის ეთიკის აქტი (1995) და სახელმწიფო აპარატის
სტანდარტების აქტი (2001).
უპირატესობები და ნაკლოვანებები




ძირითადი კანონმდებლობის გამოყენების უპირატესობა ის არის, რომ ის ეფექტიანი
აღსრულებისა და სამართლებრივი დევნის საშუალებას იძლევა და, შესაბამისად,
ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების პრევენციის უფრო ძლიერ მექანიზმებს ქმნის.
მეორე მხრივ, ძირითადი კანონმდებლობა საკმაოდ ხისტი და მოუქნელი
ინსტრუმენტია, რომელიც, როგორც წესი, პოლიტიკოსებისა და საჯარო
მოსამსახურეთა ფართო კატეგორიისათვისაა განკუთვნილი. ძნელია მისი ადაპტირება
კონკრეტული სახელისუფლებო ფუნქციების მიხედვით და არსებობს საშიშროება,
რომ ასეთი კანონი ძლიერ კანდიდატებს საჯარო სამსახურში შესვლისგან
თავშეკავებისკენ უბიძგებს, თუ კანონი მეტისმეტად მკაცრ შეზღუდვებს აწესებს და
დასაქმების უფლების ან მომავალი კარიერული წინსვლის შემზღუდავ საშუალებად
აღიქმება.

დამხმარე (მეორადი) კანონმდებლობა
ამ შემთხვევაში, ნორმების შემუშავებით ცალკეული უწყებები არიან დაკავებული, რადგანაც
საკანონმდებლობლო ორგანოს მიერ ინტერესთა შეუთავსებლობის რეგულირების
უფლებამოსილების მათთვის დელეგირება ხდება.
მაგალითები
იაპონიაში ძირითად კანონმდებლობას („სახელმწიფო საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონს)
დამხმარე კანონმდებლობა ერთვის სახელმწიფო მოსამსახურეთა ეროვნული სააგენტოს
მიერ დადგენილი წესების სახით.
უპირატესობები და ნაკლოვანებები


ამ ტიპის კანონმდებლობის უპირატესობა მეტი მოქნილობაა. მრავალი სახელმწიფოს
ძირითად კანონებში ასახულია ზოგადი, აბსტრაქტული პრინციპები „მბრუნავ
კართან“ დაკავშირებით, ხოლო რეგულირებისა და იმპლემენტაციის დეტალების
მოწესრიგება შესაბამის უწყებებს აქვთ გადაცემული, რომლებსაც გარემოებების
მიხედვით შეუძლიათ შეცვალონ წესები და პრაქტიკა.



მეორე მხრივ, ამ შემთხვევაში არ არსებობს პირდაპირი საპარლამენტო
ზედამხედველობა და კონტროლი, რომელსაც ძირითადი კანონმდებლობა
ითვალისწინებს და ამიტომ ამგვარი კანონმდებლობის აღსრულება, შესაძლოა,
რთული იყოს.

კონტრაქტის პირობები
„მბრუნავი კარისა“ და ინტერესთა კონფლიქტის რეგულირებისთვუს სხვადასხვა
სამართლებრივი მექანიზმი გამოიყენება. მათგან ყველაზე გავრცელებული შესაბამისი
პირობების შეტანაა საჯარო სექტორსა და პოლიტიკურ თანამდებობებზე დასაქმების
ხელშეკრულებებში.
მაგალითები
ნორვეგიამ 2005 წელს მიიღო საჯარო სამსახურის შემდგომი საქმიანობის სახელმძღვანელო
პრინციპები საჯარო მოსამსახურეებისა და პოლიტიკოსებისთვის, რომლებიც მხოლოდ იმ
შემთხვევაში მოქმედებს, თუ კონკრეტული პირის შრომით ხელშეკრულებაში იქნება
ასახული. კანადაში დეპარტამენტების ხელმძღვანელებისა და აღმასრულებელი
ხელისუფლების პოლიტიკური თანამდებობის პირების სამსახურში აყვანის პირობაა
„ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ 2006 წლის აქტის“ მოთხოვნების დაცვა. ავსტრალიის
საჯარო სამსახურის ბევრ უწყებაში კერძო სექტორთან გაფორმებულ კონტრაქტებში არის
მითითება საჯარო სამსახურის შემდგომი საქმიანობის წესებზე.93
უპირატესობები და ნაკლოვანებები






ამ მიდგომას ორმაგი უპირატესობა აქვს: მოქნილობა (კონტრაქტის პირობები
ფუნქციიდან გამომდინარე შეიძლება შეიცვალოს) და სამართლებრივი გარანტიები
(პირობების დარღვევის შემთხვევაში კონტრაქტები მყარ სამართლებრივ საფუძველს
უზრუნველყოფს მომავალი სანქციებისათვის) თვალსაზრისით. ის ასევე აძლევს
სახელმწიფოს კერძო სექტორთან მიმართებაში კონტრაქტში გაწერილი მოთხოვნების
აღასრულების მექანიზმს.
გარდა ამისა, ეს მიდგომა საშუალებას აძლევს მთავრობას, უზრუნველყოს, რომ კერძო
კომპანიები, რომლებთანაც მას საქმიანი ურთიერთობა აქვს, თავადვე დაიცავენ და
გააკონტროლებენ „მბრუნავი კარის“ მარეგულირებელ ნორმებს, რადგან შესაბამისი
მოთხოვნა შეიძლება ასახული იყოს მათ მიერ სახელმწიფოსთან გაფორმებულ
კონტრაქტებში.
აღნიშნული მიდგომის ნაკლოვანებად შეიძლება ის განვიხილოთ, რომ მისი
ადმინისტრირება მეტ დროს მოითხოვს, რადგანაც საჭიროა თითოეული
თანამდებობის შეფასება რისკების კუთხით და დებულებების შექმნა სპეციალურად
საჯარო სექტორის ცალკეული თანამდებობებისთვის.

ქცევის კოდექსები
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) წევრ ბევრ
ქვეყანაში მოქმედებს ქცევის კოდექსები სამოქალაქო სამსახურის, პოლიტიკოსების,
კანონმდებლების თუ ამ თანამდებობათა ერთობლიობისათვის, რომლებიც საჯარო
სამსახურის შემდგომი საქმიანობის მარეგულირებელ ნორმებს შეიცავს.
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მაგალითები
გაერთიანებულ სამეფოში საჯარო სამსახურის მენეჯმენტის საკმაოდ ვრცელი კოდექსი
მოქმედებს. მისი მოთხოვნების დაცვა დასაქმების აუცილებელი პირობაა და ის შეიცავს
დებულებებს საჯარო სამსახურის შემდგომი საქმიანობის შესახებ.
ამ საქმიანობის
მარეგულირებელი ნორმები ასევე მოცემულია სლოვაკეთის საჯარო მოსამსახურეთა „ეთიკის
კოდექსში“; თურქეთში მოქმედ განკარგულებაში „საჯარო მოსამსახურეების ეთიკის
კოდექსის შესახებ“; ესპანეთის „კარგი მმართველობის კოდექსში“; ირლანდიის „საჯარო
სამსახურის სტანდარტებისა და ქცევის კოდექსში“
უპირატესობები და ნაკლოვანებები





კოდექსები
შეიძლება
გარკვეულწილად
ქმედითი იყოს სახელისუფლებო
სტრუქტურებში საჯარო სამსახურის ეთოსის განმტკიცების თვალსაზრისით.
თუმცა, ქცევის კოდექსები გაცილებით ნაკლებად მყარ სამართლებრივ გარანტიებს
ქმნის, ვიდრე ხელშეკრულებები ან ძირითადი კანონმდებლობა, ხოლო სანქციების
არარსებობის პირობებში არაეფექტურიც შეიძლება იყოს. გარდა ამისა, თავად
„მბრუნავი კარის“ არსიდან გამომდინარე, პრობლემები ხშირად სწორედ მაშინ
წარმოიშვება, როდესაც თანამდებობის პირები საჯარო სამსახურს ტოვებენ და ქცევის
კოდექსის მოთხოვნები მათზე აღარ ვრცელდება.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ უკვე ჩაატარა კვლევა პარლამენტის
ქცევის კოდექსთან დაკავშირებით. ამ კვლევის მიხედვით, პარლამენტის წევრები
ქცევის წესებს სერიოზულად არ აღიქვამდნენ და ეს წესები ასევე ნაკლებად ქმედითი
იყო მათი ნებაყოფლობითი ხასიათის გამო.94 ამიტომ „მბრუნავი კარის“ რეგულირების
მიზნით რომელიმე სტრატეგიაში მათი იზოლირებულ ინსტრუმენტად გამოყენება
მიზანშეწონილი არ არის.

„მბრუნავი კარის“ მარეგულირებელი მექანიზმები
სახესხვაობები

უპირატესობები

ნაკლოვანებები

ძირითადი
კანონმდებლობა

საჯარო სამსახურის
აქტები;ინტერესთა
კონფლიქტის აქტები;
სისხლის სამართლის
კოდექსები

ადვილად აღსრულებადია;
შესაძლებელია დამრღვევთა მიმართ
სამართლებრივი დევნის
განხორციელება

დამხმარე
კანონმდებლობა

დირექტივები; ბრძანებები;
წესები

ძირითად კანონმდებლობას უფრო
მოქნილს ხდის; ადვილია
სახეცვლილება შესრულების
გასაიოლებლად

ხელშეკრულები
ს პირობები

საჯარო მოხელეთა
დასაქმების
ხელშეკრულებები;

შესაძლებელია სამსახურში აყვანის
შეზღუდვების თანამდებობების
მიხედვით გაწერა; შესაძლებელია

ნაკლებად
მოქნილია;
რთულია შეცვლა;
შეუძლია, კარგი
კანდიდატები
საჯარო
სამსახურს
მოარიდოს
არ ხორციელდება
პარლამენტის
მხრიდან
პირდაპირი
კონტროლი
ვერ
უზრუნველყოფს
ყოვლისმომცველ
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საქართველოს პარლამენტის ეთიკის კოდექსი: იმპლემენტაცია და რეკომენდაციები რეფორმასთან
დაკავშირებით, ლაშა გოგიძე, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, 2012,
http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/Georgia%27s%20Parliamentary%20Code%20of%20Et
hics%20-%20A%20Need%20For%20Reformation.pdf

სახელმწიფოსა და
კომპანიებს შორის
დადებული კონტრქქტები;
საჯარო სამსახურისათვის vs
პოლიტიკოსებისათვის/კანო
ნმდებლებისათვის vs
ორივესათვის; ზოგადად
დაწერილი პრინციპები vs
დეტალური წესები

ქცევის
კოდექსები

წესებთან შესაბამისობის აღსრულება
იმ კომპანიებთან მიმართებაში,
რომლებთანაც სახელმწიფოს საქმიანი
ურთიერთობა აქვს
შეუძლია კეთილსინდისიერი
სამსახურის სულისკვეთების
განვითარება; შესაძლებელია დამხმარე
ზომებად გამოყენება

ჩარჩოს ან
პრინციპებს

რთულია
აღსასრულებლად
და
არასავალდებულ
ოა; რთულია
აღსრულება
გათავისუფლების
შემდეგ

2. რეგულირების შინაარსი
„გაგრილების“ პერიოდები
ეს ყველაზე გავრცელებული მექანიზმია „მბრუნავი კარის“ რეგულირებისთვის და
გულისხმობს ყოფილი თანამდებობის პირებისთვის დროებით აკრძალვას, რომ საქმიანობა
დაიწყონ ან ხელმძღვანელი თანამდებობები დაიკავონ ბიზნესის იმ სექტორში, რომელსაც
მანამდე ზედამხედველობდნენ. სამსახურში არსებული სენსიტიური ინფორმაცია,
ჩვეულებრივ, მხოლოდ შეზღუდული
დროის განმავლობაშია სასარგებლო
ან
„მოხმარებისთვის ვარგისი“. დროთა განმავლობაში, პროექტებში გაცნობიერებულობა,
სტრატეგიული ინიციატივები და სხვა გადაწყვეტილებები ასევე დაკარგავს კომერციულ
ღირებულებას. ყოფილი თანამდებობის პირების გავლენა მოქმედ მოხელეებზე თანდათან
შესუსტდება. ეს მექანიზმი ასევე ამცირებს რისკს, რომ თანამდებობის პირებმა კონკრეტული
კომპანიების სასარგებლოდ მიიღონ გადაწყვეტილებები იმ მოტივით, რომ თანამდებობის
დატოვების შემდეგ კომერციული სარგებელი ან სამუშაო ადგილი მიიღონ.
მაგალითები




"გაგრილების“ პეიოდი ერთი წელია საჯარო მოხელეებისათვის კანადაში,
ირლანდიაში, მექსიკაში, პოლონეთსა და სლოვაკეთში, ორი წელი - იაპონიაში,
კორეაში, ჰოლანდიაში, თურქეთსა და გაერთიანებულ სამეფოში.
გერმანიაში "გაგრილების“ პერიოდის მაქსმალური ხანგრძლივობა საპენსიო
ასაკმიუღწეველი საჯარო მოხელეებისთვის ხუთი წელია, ხოლო საპენსიო ასაკის
საჯარო მოხელეებისთვის - სამო წელი.

თუმცა, რადგან „გაგრილების“ პერიოდები გარკვეულწილად დისკრეციულია და მაღალ
დონეზე გაწერის შემთხვევაშიც კი შეიძლება არ აღმოჩნდეს საკმარისი დარღვევების
პრევენციისთვის, რეგულირების უფრო დეტალური მექანიზმებიც არსებობს.

შიდა ინფორმაციის გამოყენების აკრძალვა
მაგალითები


მექსიკაში სამსახურის დატოვებიდან ერთი წლის განმავლობაში საჯარო
მოხელისთვის შემდეგი შეზღუდვები მოქმედებს: „მას უფლება არ აქვს, საკუთარი ან
სხვა პირის სასარგებლოდ გამოიყენოს ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია, რომელზეც



ხელი მიუწვდებოდა საჯარო სამსახურში ყოფნის დროს, ან კონტრაქტით მუშაობისას,
და რომელიც საჯარო არ არის“.95
ფინეთში მოქმედი სახელმძღვანელო პრინციპები ყოველი ცალკეული
შემთხვევისთვის შრომით ხელშეკრულებებში სპეციფიკური პირობების შეტანას
გულისხმობს საჯაროს სამსახურის შემდგომ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს
მექანიზმი მაშინ გამოიყენება, როდესაც მოხელე სენსიტიურ ინფორმაციას ფლობს.

მეორე მხარეს გადასვლის შეზღუდვა
მაგალითები




კანადაში ყოფილ საჯარო თანამდებობის პირს ეკრძალება: „იმოქმედოს სხვა პირის ან
ორგანიზაციის სასარგებლოდ ან სახელით რაიმე კონკრეტულ საქმესთან,
გარიგებასთან, მოლაპარაკებასთან ან შემთხვევასთან დაკავშირებით, რომლის
მხარესაც სახელმწიფო წარმოადგენს და რომელთან მიმართებაშიც ყოფილი საჯარო
თანამდებობის პირი სამსახურს უწევდა ან რჩევას აძლევდა სახელმწიფოს.“
ამ ტიპის ნორმები შემოღებულ იქნა კანადაში, საფრანგეთში, ირლანდიაში, იტალიაში,
მექსიკაში, თურქეთში, გაერთიანებული სამეფოსა და ამერიკის შეერთებულ
შტატებში.

3. მარეგულირებელი ნორმების შემუშავება
თანამდებობის მიხედვით
ყველა საჯარო თანამდებობა ერთი დაიმავე რისკებს არ შეიცავს „მბრუნავი კარის“ შედეგად
წარმოქმნილი ინტერესთა კონფლიქტის თვალსაზრისით. ამიტომაც, მიზანშეწონილია
დიფერენცირებული მარეგულირებელი ჩარჩოს არსებობა. თანამდებობის პირები, რომლებიც
მარეგულირებელ უწყებებში ან სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში მუშაობენ,
განსაკუთრებით მაცდუნებელი გამოწვევის წინაშე დგანან ლიცენზიების მინიჭებისა და სხვა
სამსახურის გაწევის მხრივ, მაშინ, როდესაც სხვა თანამდებობები ნაკლები რისკის
მატარებელი შეიძლება იყოს. ამ მხრივ განსაკუთრებით მოწყვლადია ენერგეტიკის,
ჯანდაცვისა და თავდაცვის სექტორები, მაგრამ რისკები ცვალებადია კონკრეტული
ქვეყნისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკური ფაქტორებისა და კონტექსტის მიხედვით.
მნიშვნელოვანია, რომ ძლიერი კანდიდატები საჯარო სამსახურში შესვლისგან თავს არ
იკავებდნენ გაუმართლებლად მკაცრი ნორმების გამო და რომ ეს ნორმები ზედმეტ
ადმინისტრაციულ ტვირთად არ იქცეს.
გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ საჯარო სამსახურის შემდგომი დასაქმების რეგულირების
სისტემა იმის შესაძლებლობას უნდა იძლეოდეს, რომ განსხვავებული თანამდებობისა და
ფუნციისთვის განსხვავებული წესები მოქმედებდეს. ეს უნდა უკავშირდებოდეს
აღმასრულებელი
გადაწყვეტილებების
მიღების
თანამდებობრივ და რანგობრივ
უფლებამოსილებას, ასევე წვდომას მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე. განსხვავებული წესები
შეიძლება მოქმედებდეს (1) სხვადასხვა კატეგორიის თანამდებობის პირისთვის (მაგ.
პარლამენტარებისთვის, მინისტრებისთვის, საჯარო მოსამსახურეებისთვის), (2) სხვადასხვა

OECD (2006) ‘Avoiding Conflict of Interest in Post-Public Employment: Comparative Overview of
Prohibitions, Restrictions and Implementing Measures in OECD Countries’, Public Governance Committee:
Expert Group Meeting on Conflict of Interest.
http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH%282006%293&docLanguage
=En p.6.

უწყებისა თუ სამინისტროსთვის, (3) სხვადასხვა თანამდებობისა და პასუხისმგებლობის
დონისათვის.

მაგალითები






ამერიკის შეერთებულ შტატებში საჯარო სამსახურის შემდგომი დასაქმების
შეზღუდვები განსხვავებულია თანამდებობის პირის რანგიდან გამომდინარე: რაც
უფრო მაღალი რანგისაა ოფიციალურ პირი, მით უფრო მკაცრია შეზღუდვები.
კანადაში მინისტრთა კაბინეტის წევრებისათვის უფრო ხანგრძლივი „გაგრილების“
პერიოდი მოქმედებს (ორი წელი), ვიდრე სხვა სახელმწიფო თანამდებობის
პირებისთვის და საჯარო მოსამსახურეებისთვის (ერთი წელი).
იტალიაში სპეციფიკური რეგულაციები მოქმედებს მაღალი რისკის შემცველ
სფეროებში, მაგალითად, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების რეგულირებასა და
სახელმწიფო შესყიდვებში.

4. აღსრულება და მონიტორინგი
„ერთი შეხედვით დახვეწილი და ყოვლისმომცველი საჯარო სამსახურის შემდგომი
რეგულირების რეჟიმი არაეფექტური შეიძლება აღმოჩნდეს, თუ შესაბამის სანქციების
არსებობას და აღსრულებას არ უზრუნველყოფს ," - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაცია (OECD)
ინსტიტუტები
საზოგადოდ, „მბრუნავ კართან“ დაკავშირებული საკითხების მართვის ორი ინსტიტუციური
გზა არსებობს:
1. მთელი მთავრობის მომცველი ანტიკორუფციული უწყება, რომელიც კორუფციასა
ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებულ ყველა კატეგორიის საკითხს განიხილავს:


მაგალითად, საფრანგეთში ეთიკის კომისია მოქმედებს და საჯარო თანამდებობის
პირები ვალდებულნი არიან მიმართონ მას, ვიდრე კერძო სექტორში გადაინაცვლებენ.
კომისია განიხილავს ყველა ცალკეულ შემთხვევას საჯარო სამსახურშია და
ანგარიშვალდებულია პრემიერ მინისტრისადმი.

2.

დამოუკიდებელი კომიტეტი ან მრჩეველთა საბჭო, რომელიც კონკრეტულად
„მბრუნავი კარის“ საკითხებზე მუშაობს და, როგორც წესი, უფროსი საჯარო
მოხელეების, ექსპერტებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისაგან
შედგება. ეს ორგანო უფრო მიზნობრივი და ნაკლებად ძვირია, მაგრამ არ არის
ყოვლისმომცველი:



იაპონიაში მინისტრთა კაბინეტთან ფუნქციონირებს „პერსონალის გადაადგილების
ცენტრი“ - ორგანო, რომელიც კონკრეტულად საჯარო სამსახურის შემდგომ
დასაქმებასთან დაკავშირებით იძლევა რჩევებსა და ინფორმაციას, და მონიტორინგს
აწარმოებს.
ზოგიერთ ქვეყანაში ფუნქციონირებს დამოუკიდებელი კომიტეტები, მაგალითად,
ACOBA გაერთიანებულ სამეფოში და „გარე დანიშვნების საბჭო“ ირლანდიაში,
რომელთაც თანამდებობის პირებმა კონსულტაციისთვის უნდა მიმართონ, ვიდრე



საჯარო სამსახურის დატოვების შემდეგ ახალ სამუშაოს დაიწყებდნენ. ეს ორგანოები
აწარმოებენ „მბრუნავი კარის“ მონიტორინგსაც.
საბოლოო გადაწყვეტილებას ხშირად სახელმწიფო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები
იღებენ - მაგალითად, საჯარო სამსახურის ორგაიზაციის უფროსი ნორვეგიაში ან
დეპარტამენტების გენერალური მდივანი ირლანდიაში. ისინი გადაწყვეტილებებზე
პასუხსიმგებელნი არიან მაშინაც კი, თუ სხვა უწყებებისთვის უფლებამოსილები
დელეგირებას ახდენენ.

სანქციები
კანონმდებლობა სისხლის სამართლის ან ადმინისტრაციულ სასჯელებს შეიძლება
ითვალისწინებდეს. კანონმდებლობის დარღვევისთვის ზოგიერთ ქვეყანაში სისხლის
სამართლის სასჯელებია გათვალისწინებული, ქცევის კოდექსის დარღვევისთვის კი მეტწილად ადმინისტრაციული სანქციები: ჯარიმები, დაქვეითება და გათავისუფლება.
მაგალითები





იაპონიის ეროვნული საჯარო სამსახურის კანონის მიხედვით, ყველა, ვინც საჯარო
სამსახურის შემდგომი დასაქმების შეზღუდვებსა და აკრძალვებს დაარღვევს,
დაეკისრება ერთ წლამდე პატიმრობა ან ჯარიმა 30 000 იენამდე თანხით
კორეაში მაქსიმუმ ერთწლიანი პატიმრობაა გათვალისწინებული საჯარო სამსახურის
შემდგომ დასაქმებასთან დაკავშირებული დანაშაულისთვის
აშშ -ში სისხლის სამართლის სასჯელი მოქმედებს: ხუთ წლამდე თავისუფლების
აღკვეთა და 250 000 დოლარამდე ჯარიმა.

მთავარი პრობლემა ის არის, რომ დეპარტამენტებს სანქციის გამოყენება რეალურად
მხოლოდ პირის თანამდებობაზე ყოფნის დროს შეუძლიათ, ხოლო, ამ დარღევების
ბუნებიდან გამომდინარე, ასეთი სანქციები პოტენციურად არაეფექტიანია. სწორედ ამიტომ,
ზოგიერთ ქვეყანაში დაწესებულია სანქციები, რომლებიც საჯარო სამსახურიდან წასვლის
შემდეგ შეიძლება იქნეს გამოყენებული:




ესპანეთის ხელისუფლებას შეუძლია, თანამდებობის პირებს 5-10 წლის ვადით
აუკრძალოს საჯარო თანამდებობების დაკავება, ხოლო კომპანიას, რომელშიც ისინი
გადავიდნენ, იმავე ვადით აუკრძალოს სახელმწიფო შეკვეთების მიღება. ასევე
მცირდება საჯარო სამსახურის შემდგომი საპენსიო ანაზღაურება.
გერმანიაში ასევე გათვალისწინებულია პენსიის შემცირება

მოქნილობა
ზოგიერთ ქვეყანაში აღსრულების მოქნილი მექანიზმები მოქმედებს. ამასთან, საჭიროა
სიფრთხილე, რომ ამ მექანიზმების მოქნილობამ თანამდებობის პირებს წესებისთვის
გვერდის ავლის საშუალება არ მისცეს.
მაგალითები


იაპონიაში დამსაქმებელი სამთავრობო უწყების უფროსს შეუძლია, მიმართოს
სახელმწიფო პერსონალის სააგენტოს (და მოითხოვს მისი თანხმობა) გამონაკლისის
დაშვება მისი თანამშრომლებისთვის საჯარო სამსახურის შემდგომი დასაქმების
მხრივ



კანადაში სახელმძღვანელო პრინციპები მოქმედებს, რომელთა გამოყენებაც
ადმინისტრაციული დეპარტამენტების უფროსებს შეუძლიათ საჯარო სამსახურის
შემდგომ დასაქმებასთან დაკავშირებული შეზღუდვებიდან გამონაკლისის
დასაშვებად, ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა: დასაქმების
პერსპექტივები, სამსახურის დატოვების გარემოებები, იმ ინფორმაციის მნიშვნელობა,
რომელსაც ისინი შეიძლება ფლობდნენ და რამდენად სასარგებლო შეიძლება იყოს ეს
ინფორმაცია ახალი დამსაქმებლისთვის, აგრეთვე ავტორიტეტი, რომელიც ისინი
საჯარო სამსახურში სარგებლობდნენ.

განათლება
წესების აღსრულება უფრო იოლია, როდესაც თანამდებობის პირებმა კარგად იციან ეს წესები
და ყველა მხარე ეთანხმება იმ პროცედურებს, რომლებიც „მბრუნავ კართან“ დაკავშირებული
ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტს არეგულირებს. ეს ასევე გულისხმობს კერძო სექტორთან
კომუნიკაცია, რომელიც ყოფილ თანამდებობის პირებს ასაქმებს.
მაგალითები





ირლანდიაში ყველა ახალი თანამშრომელი სამსახურში მიღების შემდეგ „საჯარო
სამსახურის სტანდარტების კოდექსს“ ეცნობა.
კანადაში თანამდებობაზე დანიშვნის ოფიციალურ წერილს თან ერთვის
„ღირებულებებისა და ეთიკის კოდექსი“.
აშშ-ში ტარდება სემინარები კერძო სექტორთან ერთად საჯარო სამსახურის შემდგომი
დასაქმების მარეგულირებელი ნორმების თაობაზე. სემინარები იმ კომპანიებისთვისაა
განკუთვნილი, რომლებმაც ყოფილი თანამდებობის პირები შეიძლება დაიქირაონ.

4: გამჭვირვალობა და საჯაროობა
უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ თანამდებობის პირთა საჯარო სამსახურის შემდგომ
საქმიანობაზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი გამჭვირვალე იყოს, ასევე ნათელი იყოს
მიზეზები, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებებს უდევს საფუძვლად. ამ საქმიანობის
საჯაროობის შედეგად, საზოგადოებასა და მედიას პროცესის უკეთ კონტროლის საშუალება
ეძლევა, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს წესების დაცვის უზრუნველსაყოფად. თუ
თანამდებობის პირებს ეცოდინებათ, რომ მათი დანიშვნის შესახებ ინფომაცია საჯარო
გახდება, ამან შემაკავებელი როლი შეიძლება შეასრულოს კონკრეტული სამსახურის ძიებაში,
როდესაც ინტერესთა კონფლიქტის თაობაზე ეჭვები არსებობს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს
„მბრუნავი კარის“ რეგულირების ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია,
ამ პროცესის
მონიტორინგსა და ნორმების აღსულებასთან დაკავშირებული სირთულეებიდან და
ბუნდოვანებიდან გამომდინარე.: ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ანგარიშვალდებულების
მხრივ არსებული ეს ხარვეზი ნაწილობრივ მაინც გამოსწორდეს პროცესის საზოგადოებისა
და მედიის ყურადღების ცენტრში მოხვედრით.
ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური შეიძლება იყოს საქართველოს შემთხვევაში,
რადგანაც პროცესის საზოგადოების, მედიისა და სამოქალაქო სექტორის ყურადღების
ცენტრში მოქცევით შესაძლებელია წესების დაცვის უზრუნველყოფა. როდესაც ინტერესთა
კონფლიქტის არსებობის ეჭვი გაჩნდება ყოფილი თანამდებობის პირების საქმიანობასთან
დაკავშირებით, ამ თანამდებობის პირების რეპუტაციის შელახვის რისკი შემაკავებელი
ფაქტორია მაშინაც კი, თუ მარეგულირებელი მექანიზმები ქმედითი არ არის.

მაგალითები






ნორვეგიაში გადაწყვეტილებები ყოფილი პოლიტიკოსების და პოლიტიკური
მრჩევლების საჯაროს სამსახურის შემდგომი საქმიანობის შესახებ ხელმისაწვდომი
ინტერნეტის საშუალებით. ქვეყნდება დეტალური ინფორმაცია და კონტროლის
კომიტეტის მიერ გაცემული რჩევისა და მიღებული გადაწყვეტილების მიზეზების
ახსნა. შედეგად, საზოგადოებრივი კონტროლი წესების დაცვის უზრუნველყოფის
მნიშვნელოვანი ელემენტი გახდა ამ ქვეყანაში.
ნიუ-იორკის მერიას აქვს ვებგვერდი, სადაც განთავსებულია ინფორმაცია, ზოგადი
რჩევები, პრაქტიკული შემთხვევიდან გამომდინარე რჩევები და ხშირად დასმული
კითხვები „მბრუნავ კართან“ დაკავშირებით.
ბრიტანეთის საჯარო სამსახურში დასაქმების მრჩეველთა კომიტეტი წლიურ
ანგარიშებს აქვეყნებს საჯარო სამსახურის შემდგომი საქმიანობის წესებისა და
სახელმძღვანელო პრინციპების გამოყენებაზე, მათ შორის სტატისტიკასაც.
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