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შესავალი 

ევროკავშირში ინტეგრაცია და ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრის სტატუსის 

მიღება, საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ ეროვნულ სამოქმედო გეგმას წარმოადგენს1. 2022 

წლის 3 მარტს საქართველომ ევროკომოსიაში წარადგინა ევროკავშირში გაწევრიანებაზე 

განაცხადი, რაზეც ევროკომისიამ 2022 წლის 17 ივნისს გამოაქვეყნა დასკვნა2. ევრო-

კომისიის დასკვნის მიხედვით, საქართველომ მიიღო ევროკავშირში გაწევრიანების 

პერსპექტივა, თუმცა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად 12 

რეკომენდაციის შესრულება დაეკისრა. 

აღნიშნული რეკომენდაციების  მე-4 ნაწილი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნასა და 

ანტიკორუფციული პოლიტიკის გაძლიერებას დაეთმო, უფრო კონკრეტულად კი, 

ევროკომიის რეკომენდაციაში ვკითხულობთ,3 რომ საქართველომ უნდა “გააძლიეროს 

ანტი-კორუფციული სააგენტოს დამოუკიდებლობა, რომელიც თავს მოუყრის ყველა 

საკვანძო ანტი-კორუფციულ ფუნქციას; განსაკუთრებით კი, საგულდაგულოდ გადაჭრას 

მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევები; აღჭურვოს ახლადდაარსებული სპეციალური 

საგამოძიებო სამსახური და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სააგენტო იმ რესურსებით, 

რომლებიც მათ მანდატს შეესაბამება და უზრუნველყოს მათი ინსტიტუციური 

დამოუკიდებლობა”. ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად თავდაპირ-

ველად გაწერილი იყო 6 თვის ვადა. თუმცა, მოგვიანებით რეკომენდაციების შეფასების 

ვადამ 2023 წლის შემოდგომისათვის გადაიწია. ევროპარლამენტის მიერ რეკომენდაცი-

ების ვადის ცვლილება განპირობებული იყო სურვილით, რომ საქართველოს მეტი დრო 

ჰქონოდა ვალდებულებების სრულფასოვნად შესასრულებლად4. 

საქართველომ ევროკომიის ანტიკორუფციული ვალდებულებების შესრულება, შესაბა-

მისი საკანონდებლო ცვლილებების გატარებით დაიწყო. 

წინამდებარე დოკუმენტი მიმოიხილავს, ქვეყნის არსებულ ანტიკორუფციულ პოლიტი-

კას, საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსა და აქტივობებს. ასევე, წარ-

მოდგენილი იქნება როგორც სამოქალაქო სექტორის, ასევე ოპოზიციური სპექტრის ინი-

ციატივები და რეკომენდაციები ევროკომისიის მე-4 პრიორიტეტის შესრულებასთან 

დაკავშირებით. 

 

ანტიკორუფციული პოლიტიკა და რეფორმის 

აუცილებლობა 

ევროკავშირის წევრობის, კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოპოვების წინაპირობად,  

ევროკომისიის მიერ, ანტიკორუფციული სააგენტოს დამოუკიდებლობისა და მასთან 

დაკავშირებული რეფორმების გატარების მოთხოვნა მოულოდნელი არ ყოფილა. 

                                                
1 საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის 2022 წლის სამოქმედო გეგმის 6 თვის ანგარიში; 

https://bit.ly/3Wfn8uX 
2 ევროკომისიის დასკვნა საქართველოს ევროკავშირში წევრობის განაცხადის შესახებ, ევროკომისია, 17 ივნისი 

2022; http://bit.ly/3JoTTCL 
3 იქვე; 
4 12 პუნქტის შესასრულებლად ევროკომისია საქართველოს ვადას უგრძელებს?- რას ნიშნავს ეს? რადიო 

თავისუფლება, 13 ივლისი 2022; http://bit.ly/3kPbBFe 

https://bit.ly/3Wfn8uX
http://bit.ly/3JoTTCL
http://bit.ly/3kPbBFe
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საქართველოში ბოლო რამდენიმე წელია არ გატარებულა ანტიკორუფციული რეფორმა. 

საქართველოს მთავრობამ  ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგია და სამოქმედო 

გეგმა ბოლოს 2019 წელს მიიღო. ანტიკორუფციული სამდივნო ამ დრომდე სრულად არ 

არის დაკომპლექტებული, ხოლო უწყებათაშორისი ანტიკორუფციული საბჭო 2019 წლის 

შემდგომ არ შეკრებილა5. 

ქვეყანაში მნიწვნელოვან გამოწვევად რჩება მაღალი დონის ელიტური კორუფცია6, 

რომელმაც წვრილმანი კორუფცია ჩაანაცვლა, შედეგად ანტიკორუფციული გარემო 

წლიდან წლამდე უარესდება7. ამას მოწმობს “საერთაშორისო გამჭვირვალობის” 

კორუფციის აღქმის ინდექსის (CPI) კლებაც8. ბოლო მონაცემების თანახმად, საქართველო 

მნიშვნელოვან სტაგნაციას განიცდის ამ მიმართულებით9. ასევე, საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა-საქართველოს შეფასებით, ქართული ოცნებისა და მისი დამფუძნებლის, 

ბიძინა ივანიშვილის, სახელმწიფო ინსტიტუტებზე გავლენამ ქვეყანაში კორუფცია 

გააძლიერა, რამაც სახელმწიფო მიტაცების ფორმა მიიღო10.  

ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნასა და რეფორმის აუცილებლობაზე არაერთი 

რეკომენდაცია გვხდება ავტორიტარულ საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში, 

რომელთა შორისაცაა, მაგალითად, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაცია (OECD). ასევე, რეფორმის გატარების აუცილებლობაზე  საუბარია ევრო-

პარლამენტის რეზოლუციებშიც. 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD/ACN) მიერ 

2019 წელს მომზადებულ ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის შეფას-

ების ანგარიშში11 რეკომენდებულია, რომ “განხილულ იქნეს სახელმწიფო უშიშროების 

სამსახურიდან ანტიკორუფციული საგამოძიებო ფუნქციის გამოყოფა და გაძლიერდეს 

გენერალურ პროკურატურაში ანტიკორუფციული საქმეების სამმართველო.” 

2022 წლის 14 დეკემბერს, ევროპარლამენტმა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 

შეთანხმების შესრულების შესახებ რეზოლუცია მიიღო. სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან 

ერთად, რეზოლუციაში ხაზგასმული იყო 12 რეკომენდაციის შესრულების აუცილებ-

ლობა. ევროპარლამენტმა მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას გააძლიეროს ანტი-

კორუფციული ბიუროს დამოუკიდებლობა, რათა ჯეროვნად იქნას გამოძიებული მაღალი 

დონის კორუფციის შემთხვევები12. 

კორუფციის აღმოფხვრის, მასთან დაკავშირებული მექანიზმების გაძლიერებისა და კო-

რუფციის შესაძლო შემთხვევების ეფექტიანი გამოძიების ვალდებულებები ასევე 

გაწერილია საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 2021-2027 წლების დღის წესრიგში13. 

                                                
5 საქართველოს მთავრობის შეჩერებული ანტიკორუფციული პოლიტიკა, საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველო, დეკემბერი 24, 2021; http://bit.ly/40fuPnU 
6 European Parliament resolution of 14 November 2018 on the implementation of the EU Association Agreement with 

Georgia; European Parliament; http://bit.ly/3XNcigY 
7საქართველოში არსებული ანტიკორუფციული გარემოს მიმოხილვა და რეკომენდაციები ევროკავშირისთვის, 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, 8 სექტემბერი 2021; http://bit.ly/3RcPXH7 
8 Corruption Perception Index, Transparency International, 2021; http://bit.ly/3jl75Oh 
9 Georgia’s Anti-Corruption Reforms Stall Amid Political Crisis Amid Political Crisis and Allegations of State Capture, 

Transparency International, 2021; http://bit.ly/3wBRQU7 
10 CPI 2021 for Eastern Europe & Central Asia: Democratic Hopes in the Shadow of Growing Authoritarianism, 

Transparency International, 2022; http://bit.ly/3XNOCsG 
11 ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის შეფასების ანგარიშში 2019; გვ. 127, OECD; 

https://bit.ly/40aScic 
12 Report on the implementation of the EU Association Agreement with Georgia, European Parliament, 2022; 

http://bit.ly/3Y8n8Oc 
13 ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების დღის წესრიგი 2021-2027 წწ. 

http://bit.ly/40fuPnU
http://bit.ly/3XNcigY
http://bit.ly/3RcPXH7
http://bit.ly/3jl75Oh
http://bit.ly/3wBRQU7
http://bit.ly/3XNOCsG
https://bit.ly/40aScic
https://bit.ly/40aScic
http://bit.ly/3Y8n8Oc


3 

 

მოკლევადიანი პრიოტიტეტების შესრულებისთვის განსაზღვრულია 3-4 წელი, ხოლო 

საშუალოვადიანი პრიორიტეტებისათვის - 7 წელი. შესაბამისად, საქართველო იღებს 

პასუხისმგებლობას ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესი მითითებულ ვადებში 

განიცადოს. 

 

ევროკომისიის მე-4 რეკომენდაცია: სამუშაო 

ჯგუფის ფორმირება 

ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულებაზე ინიციატივა მმართველმა პარტიამ 

პირადად აიღო. 2022 წლის 1 ივლისს, პარტიის პოლიტიკური საბჭოს სხდომის შემდეგ, 

მმართველი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ირაკლი კობახიძემ14, ევროკომიის პრიორიტ-

ეტების შესასრულებლად სამოქმედო გეგმა წარმოადგინა15. 

ქართული ოცნების სამოქმედო გეგმის16 თანახმად, მეოთხე რეკომენდაციის შესასრულებ-

ლად, საქართველოს პარლამენტში, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა შექმნა “ანტი-

კორუფციული ღონისძიებების და სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისა და პერსონალ-

ურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის შემდგომი ინსტიტუციური გაძლიერების სამუშაო 

ჯგუფი17.” 

წევრობის კანდიდატობის მისაღებად შემუშავებულ სამოქმედო გეგმას სკეპტიკური შე-

ფასება მოჰყვა საქართველოს პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან. პრე-

ზიდენტმა თავისი პოზიცია, მმართველი პარტიის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, 

2022 წლის 3 ივლისს, სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ წერილში დააფიქსირა18.  

ასევე უარყოფითად შეაფასეს მმართველი პარტიის სამოქმედო გეგმა გარკვეული 

ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა19. პარტია “ლელო საქართველოსთვის” თავ-

ჯდომარემ, მამუკა ხაზარაძემ, უნდობლობა გამოუცხადა ირაკლი კობახიძის მიერ 

წარმოდგენილ სამოქმედო გეგმას20. 

საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის მიერ შექმნილ ანტიკორუფციულ 

ღონისძიებათა სამუშაო ჯგუფში, მონაწილეობას არ იღებდნენ საპარლამენტო ოპოზი-

ციის სამი პარტია: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, “ლელო საქართველოსთვის” და 

“სტრატეგია აღმაშენებელი”21. იურიდიული კომიტეტის პირველი სამუშაო შეხვედრა 

                                                
14 ირაკლი კობახიძის განცხადება, პარტია "ქართული ოცნების" ბრიფინგზე;  

https://bit.ly/3Y31ECq 
15ქართულმა ოცნებამ ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების გეგმა წარადგინა, Civil Georgia, 1 ივლისი; 

http://bit.ly/3XSYlyc 
16 იქვე; 
17იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული 12 პირობის შესასრულებლად 5 

სამუშაო ჯგუფი შექმნა, საქართველოს პარლამენტი, 4 აგვისტო 2022;  

https://bit.ly/3H9f74Q 
18 საქართველოს პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის, წერილი სოციალურ ქსელში; 3 ივლისი, 2022; 

https://bit.ly/3JpwRvE 
19 ოპოზიციის ნაწილმა ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებისთვის ალტერნატიული სამუშაო 

პროცესი დაიწყო, Civil Georgia, 25 ივლისი 2022;  

http://bit.ly/3HkjF8D 
20 პარტია "ლელო საქართველოსთვის," თავჯდომარის, მამუკა ხაზარაძის განცხადება სოციალურ ქსელში; 1 

ივლისი 2022; https://bit.ly/3Y4ODbt 
21 12 ნაბიჯი კანდიდატის სტატუსამდე-როგორ ასრულებს საქართველო ევროკომისიის რეკომენდაციებს?, 

რადიო თავისუფლება, 17 აგვისტო 2022; http://bit.ly/3lmNYnM 

https://bit.ly/3Y31ECq
http://bit.ly/3XSYlyc
http://bit.ly/3XSYlyc
https://bit.ly/3H9f74Q
https://bit.ly/3JpwRvE
http://bit.ly/3HkjF8D
https://bit.ly/3Y4ODbt
http://bit.ly/3lmNYnM
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გაიმართა 9 აგვისტოს, რომელსაც  სამ ოპოზიციურ პარტიასთან ერთად,  არ ესწრებოდა 

ხათუნა სამნიძე, რომელიც არის  რეფორმების პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარე22.  

პარტია “ლელო საქართველოსთვის” წარმომადგენლებს, ოფიციალურად, არ განუცხად-

ებიათ  უარი იურიდიული კომიტეტის ანტიკორუფციულ ღონისძიებათა სამუშაო ჯგუფ-

ში მონაწილეობაზე. პარტიის ერთ-ერთი წევრის, ანა ნაცვლიშვილის, განცხადებით, “მათ 

შექმნილი აქვთ კონკრეტული პროდუქტი, რაც გამოიხატება ევროკავშირის 12 რეკომენ-

დაციის შესასრულებლად საჭირო და აუცილებელი საკანონმდებლო პაკეტების მზაო-

ბაში”23.  

ანტიკორუფციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, იურიდიულ საკითხთა სამუშაო 

ჯგუფმა სამი შეხვედრა გამართა, რომელსაც ესწრებოდნენ როგორც პარლამენტის 

წევრები, ისე მთავრობის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და არასამთავრობო ორგანი-

ზაციის (ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, IDFI) წარმომად-

გენლები24. 

მმართველი გუნდის შემოთავაზება - სამუშაო შეხვედრების გამართვის შესახებ, ოპო-

ზიციური პარტიის წარმომადგენლების მიერ შეფასებულ იქნა როგორც “დროის გაჭი-

ანურების მცდელობა”, რადგან აღნიშნული პროცესი არ საჭიროებდა რამდენიმეთვიანი 

კომისიების შექმნას. ოპოზიციის მხრიდან უკვე შემუშავებული იყო კანონპროექტები25, 

რაც საჭიროებდა მხოლოდ რიგგარეშე სესიაზე მიღებას26. 

შესაბამისად, ოპოზიციის ნაწილმა, რომელთაც უარი განაცხადეს მმართველ პარტიასთან 

ერთად სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობაზე,  ევროკომიის 12  რეკომენდაციაზე სამუშაოდ, 

ალტერნატიული სამუშაო ჯგუფი შექმნა. სამუშაო ჯგუფში ჩართულნი იყვნენ როგორც 

ოპოზიციური პარტიები (ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ლელო საქართველოსთვის, 

სტრატეგია აღმაშენებელი, პარტია საქართველოსთვის), დამოუკიდებელი დეპუტატები 

(თამარ ჩარკვიანი, თამარ კორძაია, შალვა შავგულიძე და არმაზ ახვლედიანი), ისე 

არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ექსპერტები27.  

2022 წლის 21 სექტემბერს, ოპოზიციურმა პარტიებმა დამოუკიდებელ დეპუტატებთან 

ერთად, არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით, წარადგინეს “ბაზისური” პაკეტი28. 

ოპოზიციის ბაზისური ცვლილებების პაკეტში წარმოდგენილი იყო ყველა აუცილებელი 

საკანონმდებლო ცვლილება, ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად29.  

                                                
22 სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, პირველი არხი, 3 აგვისტო 2022; http://bit.ly/3Igj9u8 
23 ანა ნაცვლიშვილის ინტერვიუს ტელეკომპანია ფორმულასთან, 7 სექტემბერი 2022; https://bit.ly/3YF3bip 
24 იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის ოქმები, 9 აგვისტო, 12 აგვისტო, 26 

ოქტომბერი 2022 წელი; 

 https://bit.ly/3RQCXY3 
25"ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ" კანონპროექტის განხილვა, საქართველოს პარლამენტი, 

25 იანვარი 2022;  

https://bit.ly/3RdAMxs 
26 რა პოზიცია აქვთ პარტიებს „ქართული ოცნების“ შეთავაზებულ გეგმაზე, Net Gazeti, 4 ივლისი 2022;  

http://bit.ly/3HgWLPw 
27 ოპოზიციის ნაწილმა ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულებისთვის ალტერნატიული სამუშაო 

პროცესი დაიწყო, Civil Georgia, 25 ივლისი 2022; 

 https://bit.ly/3HkjF8D 
28 საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილმა ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების გეგმა წარადგინა, Civil 

Georgia, 21 ივლისი 2022;  

http://bit.ly/3HFVnqY 
29 ოპოზიციის მიერ შემუშავებული ბაზისული ცვლილებების პაკეტი, 21 ივლისი 2022; 

https://bit.ly/3XMgRYS 

http://bit.ly/3Igj9u8
https://bit.ly/3YF3bip
https://bit.ly/3RQCXY3
https://bit.ly/3RdAMxs
http://bit.ly/3HgWLPw
http://bit.ly/3HgWLPw
https://bit.ly/3HkjF8D
http://bit.ly/3HFVnqY
https://bit.ly/3XMgRYS
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მე-4 რეკომენდაციის შესასრულებლად 

გატარებული საკანონმდებლო ცვლილებები 
 

1. ანტიკორუფციული ცვლილებათა კანონპროექტი 

ანტიკორუფციული საქმიანობის ინსტიტუციური გაძლიერების მიმართულებით, 

პირველი საკანონმდებლო ცვლილება პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის სამუშაო 

ჯგუფმა 2022 წლის 26 ოქტომბერს წარადგინა. ხოლო პირველი მოსმენა „საჯარო და-

წესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” კანონში ცვლილ-

ების შეტანის შესახებ 2022 წლის 2 ნოემბერს გაიმართა30. 

იურიდიული კომიტეტის ინიციატივით, წარმოდგენილი კანონპროექტი31 საქართველოს 

პარლამენტმა სამი მოსმენით 2022 წლის 30 ნოემბერს დაამტკიცა. პირველ მოსმენაზე 

საკანონმდებლო ცვლილებას მხარი 84-მა დეპუტატმა დაუჭირა, ხოლო წინააღმდეგი იყო 

1, პარტია “ლელო საქართველოსთვის” წევრი32. ანტიკორუფციული ცვლილებების პაკეტს 

არცერთი მოწინაღმდეგე არ ჰყოლია კეჭისყრის დროს, მეორე33 და მესამე34 საპარლამენტო 

მოსმენებზე.  

ანტიკორუფციული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად35, იქმნება  ახალი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ) ანტიკორუფციული ბიურო. ბიუროს უმთავრესი 

ფუნქციაა ხელი შეუწყოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას. ანტიკორუფციული ბიუროს 

საქმიანობად განისაზღვრა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ზოგადი პოლიტიკის 

შემუშავება, რომელსაც წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. ბიურო პასუხისმგებელია 

ქვეყნის ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებ-

ასა და განხორციელებაზე.  

საინტერესოა, რომ ახალი საკანონმდებლო ცვლილებებით, ანტიკორუფციული ბიუროს 

საქმიანობის ქვეშ მოექცა საჯარო სამსახურის ბიუროს ერთ-ერთი ფუნქცია - “თანამდებ-

ობის პირის ქონებრივი დეკლარაციების მიღების, მისი შევსებისა და ჩაბარების კონ-

ტროლის მონიტორინგი” (მუხლი 2015   (პარაგრაფი ვ)).  

ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ასევე შეითავსა სახელმწიფო აუდიტის პოლიტიკური 

პარტიების მონიტორინგის ფუნქციაც. კერძოდ, ბიუროს დაევალა “პოლიტიკური პარ-

ტიების, საარჩევნო სუბიექტისა და გაცხადებული საარჩევნო მიზნის მქონე პირის 

ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგი და მასთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებების 

გატარება”. 

აღნიშნული ცვლილებები ამოქმედდება და ძალაში შევა 2023 წლის 1 სექტემბრიდან. 

                                                
30 კანონპროექტი No 07-3/259/10; საქართველოს პარლამენტი, 26 ოქტომბერი 2022; https://bit.ly/3RhaV7M 
31 კანონპროექტი "საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, საქართველოს პარლამენტი, 26 ოქტომბერი 2022; 

https://bit.ly/3Js0GLV 
32 კანონპროექტი No 07-3/259/10, კენჭისყრის ანგარიში, საქართველოს პარლამენტი, 2 ნოემბერი 2022; 

https://bit.ly/3HGETii 
33კანონპროექტი No 07-3/259/10, კენჭისყრის ანგარიში, საქართველოს პარლამენტი, 16 ნოემბერი 2022;  

https://bit.ly/3HELVE5 
34კანონპროექტი No 07-3/259/10, კენჭისყრის ანგარიში, საქართველოს პარლამენტი, 30 ნოემბერი 2022; 

 https://bit.ly/40cCtz9 
35საქართველოს კანონი, „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 30 ნოემბერი 2022; http://bit.ly/3Heyf1f 

https://bit.ly/3RhaV7M
https://bit.ly/3Js0GLV
https://bit.ly/3HGETii
https://bit.ly/3HELVE5
https://bit.ly/40cCtz9
http://bit.ly/3Heyf1f
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კანონპროექტის საპარლამენტო მოსმენისას, დეპუტატების მხრიდან, არაერთი კითხვა 

დაისვა ანტიკორუფციული ბიუროს უფროსის არჩევასთან დაკავშირებით36.ბიუროს 

ხელმძღვანელს თანამდებობაზე ნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. 

კანდიდატების შერჩევა ხდება ღია კონკურსის წესით. ანტიკორუფციული ბიუროს 

უფროსი თანამდებობას დაიკავებს 6 წლის ვადით. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ბიურო არ 

იქნება აღჭურვილი საგამოძიებო ფუნქციით. 

პარლამენტის დეპუტატის, ანრი ოხანაშვილის განმარტებით37 მიზეზი, რატომაც სა-

გამოძიებო ფუნქცია არ დაემატა ბიუროს არის ის, რომ ევროკომიის მხრიდან, მეოთხე 

რეკომენდაციის ფარგლებში, საგამოძიებო ფუნქციის ვალდებულება არ ყოფილა პირ-

დაპირ მოთხოვნილი. 

ანტიკორუფციული ცვლილებების პაკეტის ფარგლებში, ასევე იქმნება ანტიკორუფ-

ციული საბჭო, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის 

სფეროში ერთიანი პოლიტიკის ჩამოყალიბებასა და ხელშეწყობაზე.  

საბჭო არ იქნება დამოუკიდებელი თავის საქმიანობაში, რადგან მის შემადგენლობას 

განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა და იგი დაკომპლექტებული იქნება საქართველოს 

მთავრობის მიერ განსაზღვრული სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებით. ასევე მის 

შემადგენლობაში შეიძლება შედიოდნენ: “ადგილობრივი, საერთაშორისო ორგანიზაცი-

ების და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები, ა(ა)იპ -ის წევრები, დამოუკიდებელი 

ექსპერტები”.  

ახალი საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად “საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციულ 

უზრუნველყოფას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია განახორციელებს”. 

 

2. საკანონმდებლო ცვლილებათა მეორე პაკეტი 

კიდევ ერთი საკანონმდებლო ცვლილება „სპეციალური საგამოძიებო სისტემის შესახებ“ 

კანონს შეეხო. ევროკავშირის მეოთხე რეკომენდაციის მეორე ნაწილი, სპეციალური 

საგამოძიებო სამსახურისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სააგენტოს დამატებითი 

რესურსებით უზრუნველყოფას და დამოუკიდებლობას მოითხოვს. 

2022 წლის 30 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა 

ცვლილებები “სპეციალური საგამოძიებო სისტემის შესახებ” კანონში38.  

ახალი საკანონმდებლო ცვლილებით,39 გაფართოვდა სპეციალური საგამოძიებო სამსახ-

ურის საგამოძიებო მანდატი და მოწესრიგდა საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო 

ქვემდებარეობასთან დაკავშირებული საკითხები.  

სპეციალური საგამოძიებო სამსახური უფლება მიენიჭა გამოიძიოს ყველა ის საქმე, 

რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილ უფ-

ლებათა დარღვევას. საკანანონმდებლო ცვლილებებამდე, აღნიშნული უფლებამოსულება 

საქართველოს პროკურატურას ჰქონდა. ასევე გაიზარდა იმ სამართალდარღვევათა ჩამო-

                                                
36 კანონპროექტი No 07-3/259/10, განხილვის აუდიო ჩანაწერი,საქართველოს პარლამენტი, 15 ნოემბერი 2022; 

 https://bit.ly/3RjHAd0 
37 იქვე; 
38 პარლამენტმა „სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ კანონში ცვლილებები მესამე მოსმენით 

მიიღო; საქართველოს პარლამენტი; 30 ნოემბერი 2022; https://bit.ly/3DrVILl 
39კანონპროექტი 07-3/258/10; საქართველოს პარლამენტი, 19 ოქტომბერი 2022; https://bit.ly/3kL0kpj 

https://bit.ly/3RjHAd0
https://bit.ly/3DrVILl
https://bit.ly/3kL0kpj
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ნათვალი რომელთა გამოძიებაზე უფლებამოსილება გადაეცა სპეციალურ საგამოძიებო 

სამსახურს40. 

საკანონმდებლო ცვლილებები ასევე შევიდა  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსა-

ხურის საქმიანობაში41, რის საფუძველზეც პერსონალური მონაცემთა დაცვის სამსახურის 

თანამშრომლებს გაეზარდათ სოციალური დაცვის გარანტიები42.  

საკანონდებლო ცვლილების თანახმად, პერსონალური მონაცემთა დაცვის სამსახურის 

ყველა თანამშრომელს (გარდა შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულისა) შესაძლებ-

ელია მიენიჭოს სპეციალური წოდება, რაც  დაკავშირებულია ამ წოდების მქონე პირის 

ხელფასის ზრდასთან და სახელმწიფო კომპენსაციის მიღებასთან. საკანონმდებლო 

ცვლილებები არ შეეხო სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის43 და პერსონალური მონა-

ცემთა დაცვის სამსახურის44 ხელმძღვანელის დანიშვნის წესს. 

 

სამოქალაქო სექტორის  და ოპოზიციური 

სპექტრის შეფასება 

ევროკომისიის რეკომენდაციების გამოქვეყნების შემდეგ სამოქალაქო სექტორი მალევე 

ჩაერთო პრიორიტეტების შესრულების მონიტორინგისა თუ მთავრობისთვის რეკომენ-

დაციების გაწევის პროცესში. არასამთავრობო ორგანიზაციათა რეკომენდაციით, ევრო-

კომისიის ყველა პრიორიტეტის სრულად და ვადებში შესასრულებლად, აუცილებელი 

იყო გაწერილიყო დოკუმენტის შეფასების კრიტერიუმები და შესრულების კონკრეტული 

ვადები45. 

2022 წლის 27 ივლისს, სამოქალაქო სექტორმა ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შეს-

რულების სამოქმედო გეგმა46 წარმოადგინა, რომელსაც ხელს აწერდა 23 ორგანიზაცია. 

სამოქმედო გეგმაში დეტალურად იქნა გაწერილი მთავრობის მიერ ევროკომიის ვალ-

დებულების შესასრულებლად განსახოციელებელი ყველა ნაბიჯი. სამოქმედო გეგმის 

განხილვაში მონაწილეობას იღებდა არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები. 

ასევე, შეხვედრას ესწრებოდნენ ოპოზიციური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის 

წარმომადგენლები. აღსანიშნავია, რომ არც ერთ მთავრობის წევრს ღონისძიებაში 

მონაწილეობა  არ მიუღია.  

ოპოზიციური და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაც-

ია ანტიკორუფციული სააგენტო შექმნა იყო, რომელიც აღჭურვილი იქნებოდა საგამოძი-

ებო ფუნქციით.  

                                                
40საქართველოს კანონი, „სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე; 30 ნოემბერი 2022; http://bit.ly/3jj7kJF 
41 იქვე; 
42„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 30 

ნოემბერი 2022; http://bit.ly/40dJOP6 
43 საქართველოს კანონი "სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შესახებ";  

http://bit.ly/3kPGObl 
44 საქართველოს კანონი "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ";  

http://bit.ly/3jbtei0 
45 რა უნდა გაკეთდეს ევროკომისიის 12  რეკომენდაციის შესასრულებლად?; ღია საზოგადოების ფონდი 

(OSGF); 27 ივლისი 2022;  http://bit.ly/3HHWt5H 
46 სამოქალაქო საზოგადოება, 12 ნაბიჯი ევროკავშირის კანდიდატობისთვის, 27 ივლისი 2022; 

https://bit.ly/3XKsI9H 

http://bit.ly/3jj7kJF
http://bit.ly/40dJOP6
http://bit.ly/3kPGObl
http://bit.ly/3jbtei0
http://bit.ly/3jbtei0
http://bit.ly/3HHWt5H
https://bit.ly/3XKsI9H
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ევროკომიის რეკომენდაციებს არ აქვს კონკრეტული ხასიათი, რამაც მთავრობას მისი 

შესრულების თავისეული ინტერპრეტაციის საშუალება მისცა. შესაბამისად, კანონპროექ-

ტით, ანტიკორუფციული ბიუროს საგამოძიებო ფუნქციებით აღჭურვა არ იქნა გათვალ-

ისწინებული. კორუფციული შემთხვევების გამოძიება, კვლავ დარჩა სახელმწიფო უსაფ-

რთხოების სამსახურისა და პროკურატურის კომპეტენციაში.  

“ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის” (IDFI) შეფასებით, ანტიკორ-

უფციულ ბიუროს არ აქვს ყველა ის საკვანძო ანტიკორუფციული ფუნქცია, რაც უზრუნ-

ველყოფს ბიუროს დამოუკიდებელ ცენტრალიზებულ ორგანოდ ჩამოყალიბებას. ორგან-

იზაციის განცხადებით, ანტიკორუფციული ბიუროსთვის მხოლოდ ანტიკორუფციული 

პოლიტიკის განსაზღვრის უფლებამოსილების მინიჭება არ არის საკმარისი ევროკავშირ-

ის მეოთხე რეკომენდაციის შესასრულებლად47. 

მმართველი პარტიის მიერ შემოთავაზებულ საკანონმდებლო ცვლილებებში ხაზგასმუ-

ლია, რომ ბიურო დამოუკიდებელი იქნება მის საქმიანობაში, თუმცა ბიუროს უფროსის 

დანიშვნის წესი ამცირებს ამ ინსტიტუტის დამოუკიდებლობის გარანტიებს. 

სწორედ ამიტომ, არასამთავრობო სექტორი ანტიკორუფციული ბიუროს დამოუკიდებ-

ლობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს. “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” 

(TIG) პრობლემურად აფასებს ბიუროს ხელმძღვანელის დანიშვნის წესს. საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა-საქართველოს განცხადებით იმ პირობებში, როდესაც ანტიკორუფცი-

ული სააგენტოს ხელმძღვანელის დანიშვნა ხდება პრემიერ-მინისტრის მიერ, ბიუროს 

რეალურ დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფილი ვერ იქნება. ორგანიზაციის რეკომენდა-

ციით, ამ გარანტიების უზრუნველყოფა მოხდება იმ შეთხვევაში, თუ ბიუროს უფროსი 

პარლამენტის მიერ იქნება არჩეული, პოლიტიკურ პარტიებს შორის კონსესუსის შედ-

ეგად. ანტიკორუფციული ბიურო ანგარიშვალდებულია საქართველოს პარლამენტისა და 

უწყებათაშორისი ანტიკორუფციული საბჭოს წინაშე48. 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს მიერ დადებითად იქნა შეფასებული  ან-

ტიკორუფციული ფუნქციების ერთ ინსტიტუციაში, ანუ ანტიკორუფციული ბიუროს 

საქმიანობის ქვეშ მოქცევა, რაც მიღებული საერთაშორისო პრაქტიკაა. თუმცა, ის მუშაობს 

მხოლოდ ორგანოს დამოუკიდებლობისა და შესაბამისი უფლებამოსილების ფარგლებ-

ში49. 

2022 წლის 26 ოქტომბერს, ანტიკორუფციული კანონპროექტის თავდაპირველი ვერსია50 

არ ითვალისწინებდა ბიუროს ისეთ მნიშვნელოვან ფუნქციებს როგორებიცაა- თანამ-

დებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციებისა და პოლიტიკური პარტიების ფინანსური 

მონიტორინგი.  

კანონპროექტის პირველად ინიცირებულ ვერსიას, მალევე გამოეხმაურა51 ორგანიზაცია, 

“დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი” (DRI). დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა გა-

                                                
47ანტიკორუფციულ საკითხებზე ინიცირებული კანონპროექტი ევროკავშირის IV პრიორიტეტულ ამოცანას 

ვერ პასუხობს; ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), 1 ნოემბერი 2022; 

http://bit.ly/3XJCKYI 
48 თავი V2 , მუხლი 2012 საქართველოს კანონი, „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 

კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე; 30 ნოემბერი 2022; 

http://bit.ly/3Heyf1f 
49ანტიკორუფციული ბიუროს შესახებ კანონის შეფასება; საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო; 2 

დეკემბერი 2022; http://bit.ly/3kQhtOH 
50 კანონპროექტი No 07-3/259/10, პირველ მოსმენა; https://bit.ly/3Js0GLV 
51 კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილები არ პასუხებს ევროკავშირის 12 პუნქტიანი 

გეგმის მოთხოვნებს, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, 17 ნოემბერი 2022; http://bit.ly/40p3TCf 

http://bit.ly/3XJCKYI
http://bit.ly/3Heyf1f
http://bit.ly/3kQhtOH
https://bit.ly/3Js0GLV
http://bit.ly/40p3TCf
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მოაქვეყნა დოკუმენტი52, სადაც ხაზგასმული იყო, სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერ-

თად, რომ კანონპროექტი არ ეხებოდ პირების ქონებრივი დეკლარაციების, მამხილებ-

ელთა დაცვის, პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო კამპანიის ფინანსური მონიტორ-

ინგს საკითხებს, რის გამოც ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული ვალდებულება ვერ შეს-

რულდება. 

ანტიკორუფციული ბიუროს უფლებამოსილებებში ზემოაღნიშნული ფუნქციები, კანონ-

პროექტის მეორე მოსმენის დროს იქნა დამატებული, რომელიც შემდგომ საქართველოს 

პარლამენტმა მესამე მოსმენაზე დაამტკიცა53. 

საქართველოს მთავრობის მიერ ევროკომიის მეოთხე რეკომენდაციის  შესრულების შე-

ფასების დოკუმენტი54 გამოაქვეყნა “საქართველოს რეფორმების ასოციციამ” (GRASS). 

ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ საქართველოს მთავრობამ ნაწილობრივ შეასრულა ანტი-

კორუფციული ცვლილებებთან დაკავშირებული პირობა, რადგან ამ დროისთვის კვლავ 

გამოწვევად რჩება ანტიკორუფციული ბიუროს დამოუკიდებლობა და არსებობს საშიშ-

როება სპეციალური საგამოძიებო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური იყოს 

პოლიტიკურად მიკერძოებული55. 

ანტიკორუფციული ცვლილებათა პაკეტზე შეფასებები გააკეთეს ოპოზიურ პარტიებშიც. 

პარტია “ლელო საქართველოსთვის” წევრის - ანა ნაცვლიშვილის განცხადებით, კორუფ-

ციასთან საბრძოლველად აუცილებელია, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ანტიკორუფცი-

ული ორგანოს დამოუკიდებლობის გარანტიები, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბიურო იქნება 

კიდევ ერთი ბიუროკრატიული რგოლი, რომელიც ტვირთად დააწვება სახელმწიფო 

ბიუჯეტს56.  

აღსანიშნავია, რომ პარტიამ “ლელო საქართველოსთვის” ჯერ კიდევ 2021 წელს, 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან ერთად შეიმუშავა კანონპროექტი 

“ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ”57. კანონპროექტი ითვალისწინებდა 

დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნას, რომლის საქმიანობის ძირი-

თადი მიმართულებები იქნებოდა: საჯარო სამსახურში კორუფციის პრევენცია, თანამ-

დებობის პირების მიერ საჯარო სამსახურში კორუფციისა და ინტერესთა შეუთავ-

სებლობის პრევენციისა და აღკვეთის მიზნით კანონით დადგენილი ნორმების შეს-

რულების კონტროლი; პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის კონტროლი. 

ასევე სააგენტოს უფლებამოსიულებაში გათვალისწინებული იყო საგამოძიებო ფუნ-

ქციაც. რაც ასევე გულისხმობდა, რომ კორუფციის წინააღმდეგ  ბრძოლის ფუნქცია აღარ 

                                                
52 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მოსაზრება „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე, დემოკარატიის კვლევის ინსტიტუტი, 17 ნოემბერი 2022;  

https://bit.ly/40dPtok 
53საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე საქ. კანონი, 30 ნოემბერი 2022;  

https://bit.ly/40aQxt2 
54კანდიდატის სტატუსმეტრი, ევროკავშირის 12 პირობის შესრულების მდგომარეობა, საქართველოს 

რეფორმების ასოციაცია (GRASS),15 იანვარი 2023;  

https://bit.ly/3WLRHbq 
55 იქვე; 
56 ანა ნაცვლიშვილის განცხადება, პირველი არხი, 26 ოქტომბერი 2022;  

http://bit.ly/3XRQGzZ 
57 ფრაქცია ლელო ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნის და საგამოძიებო კომისიის ინიციატივით გამოდის, 

ფორმულა, 2 ივნისი 2021;  

https://bit.ly/3lgGCSE 

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/317875
https://bit.ly/40dPtok
https://bit.ly/40aQxt2
https://bit.ly/3WLRHbq
http://bit.ly/3XRQGzZ
https://bit.ly/3lgGCSE
https://bit.ly/3lgGCSE
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ექნებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. შესაბამისად, ეს უფლებამოსილება 

მოქცეული იქნებოდა დამოუკიდებელი ორგანოს, ანტიკორუფციული სააგენტოს, ქვეშ. 

ასევე, კანონპროექტის თანახმად, ანტიკორუფციული სააგენტოს თავმჯდომარის არჩევა 

მოხდებოდა საქართველოს პარლამენტის მიერ. სააგენტოს თავმჯდომარე ხელშეუხებ-

ელი იქნებოდა და ის თავის საქმიანობას განახორციელებდა დამოუკიდებლად, არ დაექ-

ვემდებარებოდა არც ერთ თანამდებობის პირს და ორგანოს. კანონპროექტის თანახმად, 

თავმჯდომარე ანგარიშვალდებული იქნებოდა პარლამენტის წინაშე58. საქართველოს 

პარლამენტში კანონპროექტის ინიცირება 2022 წლის 25 იანვარს მოხდა59. 

პარტია “ლელომ” 2022 წლის 17 ოქტომბერს კვლავ მოითხოვა ანტიკორუფციული სააგენ-

ტოს შექმნის ალტერნატიული კანონპროექტის განხილვა. ამის შესახებ განაცხადი გააკეთა 

პარტია “ლელოს” პოლიტიკურმა მდივანმა სალომე სამადაშვილმა პარლამენტში გამარ-

თულ ბრინფინგზე60.  

2022 წლის 9 ნოემბერს,  საკომიტეტო მოსმენების დროს, საპროცედურო საკითხთა კო-

მიტეტმა მხარი არ დაუჭირა პარტია “ლელოს” მიერ წარდგენილ “ეროვნული ანტიკორ-

უფციული სააგენტოს შესახებ” კანონპროექტს.  საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის 

თავმჯდომარის, ირაკლი ქადაგიშვილის, განცხადებით აღნიშნული საკანონმდებლო 

ცვლილებები ვერ შეიტანდა მნიშვნელოვან ცვლილებებს ანტიკორუფციული საქმიან-

ობის ეფექტურობის გაზრდაში”61. 2022 წლის 5 დეკემბრის შემდეგ “ეროვნული ანტი-

კორუფციული სააგენტოს შესახებ”კანონპროექტის საკომიტეტო მოსმენა არ განახლებ-

ულა. 

ხოლო, რაც შეეხება მეორე საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს, ოპოზიციური პარტი-

ები, დამოუკიდებელ დეპუტატებთან ერთად, ითხოვდნენ სპეციალური საგამოძიებო და 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელის დანიშვნის წესის ცვლილ-

ებას. კერძოდ, მათი დანიშვნა უნდა მომხდარიყო “პოლიტიკური კონსენსუსის საფუძ-

ველზე, პარლამენტის სრული შემადგენლობის 3/5-ის უმრავლესობით”. მათი არგუმენ-

ტით, ხელმძღვანელის არჩევის წესის ცვლილება გაზრდიდა ორგანოების დამოუკიდებ-

ლობის ხარისხს და მიანიჭებდა მაღალ ლეგიტიმაციას. 

კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვების დროს, პარტია “საქართველოსთვის წევრმა” 

– პაატა კერესელიძემ კითხვით მიმართა ანრი ოხანაშვილს, თუ რატომ არ იყო ოპოზი-

ციური პარტის მიერ ზემოაღნიშნული რეკომენდაცია გაზიარებული, რაზეც ანრი ოხანაშ-

ვილმა უპასუხა, რომ 12 პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში ევროკომისიის მხრიდან არ იყო 

მსგავსი მითითება გაცემული და შესაბამისად, მათ სწორება გააკეთეს არა ინსტიტუტის 

ხელმძღვანელის, არამედ სამსახურების ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე62. 

                                                
58 კანონპროექტი “ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ”  No07-3/158/10;  

https://bit.ly/3JXTg3j 
59 "ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ" კანონპროექტის განხილვა, საქართველოს პარლამენტი, 

25 იანვარი 2022;  

https://bit.ly/3RdAMxs 
60 ლელო ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნის კანონპროექტის განხილვას ითხოვს, ფორმულა, 17 

ოქტომბერი 2022;  

https://bit.ly/3DZeLgt 
61 საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა “ლელოს” მიერ წარდგენილ “ეროვნული ანტიკორუფციული 

სააგენტოს შესახებ” პროექტს მხარი არ დაუჭირა, ინტერპრესნიუსი, 9 ნოემბერი 2022;  

http://bit.ly/40Khh3S 
62 კანონპროექტი No 07-3/259/10, განხილვის აუდიო ჩანაწერი,საქართველოს პარლამენტი, 15 ნოემბერი 2022;  

https://bit.ly/3Y93EZI 

https://bit.ly/3JXTg3j
https://bit.ly/3RdAMxs
https://bit.ly/3DZeLgt
https://bit.ly/3DZeLgt
http://bit.ly/40Khh3S
https://bit.ly/3Y93EZI
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ანტიკორუციული სააგენტოს მუშაობის 

საერთაშორისო პრაქტიკა 

კორუფციასთან ბრძოლა გლობალური პრობლემაა. მსოფლიოს მასშტაბით, ქვეყნების 

უმრავლესობაში კორუფციასთან ბრძოლა საამისოდ ცალკე გამოყოფილი ორგანოს - ან-

ტიკორუფციული სააგენტოების (ბიუროების) მეშვეობით ხორციელდება. 

საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეფასებით, ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელიც 

დამოუკიდებელია მთავრობის გავლენებისგან და აღჭურვილია საგამოძიებო ფუნქცი-

ებით წარმატებით ებრძვის კორუფციას და აქვს შესაძლებლობა სახელმწიფოს ყველაზე 

გავლენიანი პირები მისცეს პასუხისგებაში63. 

რასაკვირველია, მხოლოდ ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა ვერ იქნება კორუფ-

ციასთან ბრძოლაში წარმატების გარანტი. საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ 

სააგენტოს წარმატებული მუშაობისათვის, პირველ რიგში, აუცილებელია ქვეყანაში 

არსებობდეს მყარი პოლიტიკური ნება აღნიშნულ პრობლემასთან საბრძოლველად.  

ანტიკორუფციული სააგენტოს ეფექტური მუშაობის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია 

ლიეტუვა. საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, ევროკავშირ-

თან დაახლოების პროცესში, ლიეტუვას მთავრობამ ევროკავშირის მოთხოვნით მალევე 

დაიწყო კორუფციასთან ბრძოლის მექანიზმების შემუშავება, რაც  ქვეყნისთვის მწვავე 

პოლიტიკურ საკითხს წარმოადგენდა.  

 

ლიეტუვაში შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო სამსახური (Special Investigation Service). 

სააგენტო აღჭურვილი იყო კორუფციასთან ბრძოლის დამატებითი ბერკეტით, რაც 

გულისხმობდა საგამოძიებო ფუნქციას. ლიეტუველებმა საკუთარი ანტიკორუფციული 

ბიურო შექმნეს აშშ-ს გამოძიების ფედერალური ბიუროს (FBI) მოდელზე64. სააგენტო 

პრაქტიკაში ჩამოყალიბდა როგორც სამართალდამცავი დაწესებულება, რომლის მთავარი 

დანიშნულებაა აღმოაჩინოს და გამოიძიოს კორუფციული დანაშაულებები, შეიმუშაოს 

და განახორციელოს კორუფციის პრევენციისთვის აუცილებელი ზომები.  

 

სააგენტო ანგარიშვალდებულია ლიეტუვას რესპუბლიკის პრეზიდენტისა და პარლა-

მენტის წინაშე65. ლიეტუვას ანტიკორუფციული სააგენტო ყოველი წლის ბოლოს აქვეყ-

ნებს ანგარიშს, სადაც წარმოდგენილია წლის განმავლობაში გამოვლენილი და გამოძიებ-

ული ყველა კორუფციული შემთხვევა66. სააგენტოს 2021 წლის ანგარიშის მიხედვით, 72 

შემთხვევაზე დაიწყო წინასწარი გამოძიება, იდენტიფიცირებული იქნა კორუფციასთან 

დაკავშირებული დანაშაულის ნიშნების შემცველი 457 შემთხვევა, სისხლის სამართლის 

დანაშაულის ჩადენაში ბრალი წაეყენა 246 პირს, ხოლო 27 საქმე წარდგენილი იქნა 

სასამართლოში67 (იხ. ცხრილი 1). აღნიშნული ანგარიში მოწმობს რამდენად ეფექტურად 

მუშაობს სააგენტო, რომლის მუშაობის მთავარი ბერკეტიც საგამოძიებო ფუქციის ქონაა. 

                                                
63 Anti-corruption agency strengthening initiative, Transparency International;  http://bit.ly/3IiwEJt 
64 Anti-corruption agencies, Can anti-corruption agencies be successful in combating corruption? The world bank, 

https://bit.ly/3DZ9GED 
65 About STT,  special investigation service of the republic of Lithuania, 11 november 2022; https://bit.ly/3YoTZyQ 
66 STT annual reports, Special investigation service of the republic of Lithuania; https://bit.ly/3SabQaJ 
67 Report on the activities of the special investigation service of the republic of Lithuania 2021; https://bit.ly/3YNWg6K 

http://bit.ly/3IiwEJt
https://bit.ly/3DZ9GED
https://bit.ly/3YoTZyQ
https://bit.ly/3SabQaJ
https://bit.ly/3YNWg6K
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ანტიკორუფციული სააგენტოს მუშაობის წარმატებულ მოდელს წარმოადგენს აგრეთვე 

სინგაპური და ჰონგ კონგი. სინგარპურის “კორუფციული პრაქტიკების საგამოძიებო 

ბიურო” (The Corrupt Practices Investigation Bureau-CPIB) ერთ ერთი ძველი სააგენტოა 

მსოფლიოში. ბიუროს ფუნქციაა გამოიძიოს კორუფციის ნებისმიერი ფაქტი, როგორც 

საჯარო, ისე კერძო სექტორში და ასევე, კანონით დადგენილი ნებისმიერი სხვა 

დანაშაულიც.68  

 

სინგაპურის მსგავსად, ჰონგ კონგის “დამოუკიდებელი კომისია კორუფციის წინააღმდეგ” 

( The Independent Commission Against Corruption- ICAC)  საგამოძიებო ფუნქციების სა-

შუალებით აქტიურად ებრძვის კორუფციას ქვეყანაში. ანტიკორუფციული კომისია 

აერთიანებს ოთხ დამოუკიდებელ დეპარტამენტს, რომელთაც კორუფციასთან საბრძოლ-

ველად სხვადასხვა ფუნქციები აქვთ გადანაწილებული. მათგან ყველაზე მთავარი 

საგამოძიებო დეპარტამენტია. დეპარტამენტი პასუხისმგებელია კორუფციის წინააღმდეგ 

ბრძოლის კანონმდებლობით დადგენილი დანაშაულებისა და დანაშაულის ნიშნების 

შემცველი ქმედებების გამოძიებაზე.  

ჰონგ კონგის ანტიკორუფციული ბიურო აქტიურად ახორციელებს მის უფლებამოსილ-

ებას. 2021 წლის მონაცემების მიხედვით, 200 ადამიანია იქნა ეჭვმიტანილი კორუფციულ 

დანაშაულში და ხოლო, 112 საქმეზე დაიწყო გამოძიება69.  

აღსანიშნავია, რომ “საერთაშორისო გამჭვირვალობის” კორუფციის აღქმის ინდექში (CPI), 

სინგაპური70 მე-4 ადგილს, ხოლო ჰონგ კონგი71 მე-12 ადგილს იკავებს. 

                                                
68 CPIB roles and functions, A Singapore Government Agency; http://bit.ly/3YpUatW 
69 Hong Kong ICAC-The Facts, The government of the Hong Kong, 2022; https://bit.ly/3IlUWCk 
70 Singapore: CPI Transparency International; http://bit.ly/3Xti5Y6 
71 Hong Kong: CPI Transparency International; http://bit.ly/3K0go11 

შემთხვევაზე დაიწყო წინასწარი გამოძიება 
 

კორუფციასთან დაკავშირებული  დანაშაულის ნიშნების 
შემცველი შემთხვევა იქნა იდენტიფიცირებული 

პირს სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში 

ბრალი წაეყენა 

საქმე იქნა წარდგენილი სასამართლოში 

ცხრილი 1. 

http://bit.ly/3YpUatW
https://bit.ly/3IlUWCk
http://bit.ly/3Xti5Y6
http://bit.ly/3K0go11
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შესაბამისად, საერთაშორისო პრაკტიკაზე დაყრდნობით ცხადია, რომ ანტიკორუფციული 

სააგენტოს ეფექტიანი მუშაობისთვის გარდა მისი დამოუკიდებლობის ინსტიტუციური 

გარანტიებისა, აუცილებელია რომ სააგენტოს შეთავსებული ჰქონდეს კორუფციული 

ფაქტების საგამოძიებო ფუნქციაც. 

   

დასკვნა 

ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის შესრულება ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და 

ვალდებულებაა. მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობის მიერ სრული მზაობა  იქნა 

გაცხადებული აღნიშნული ვალდებულებების შესასრულებლად, დღევანდელი მდგო-

მარეობით, საქართველომ სრულად მხოლოდ ერთი რეკომენდაცია შეასრულა72. 

მეოთხე რეკომენდაციის შესრულების ფარგლებში გატარებული საკანონმდებლო ცვლი-

ლებები სრულად ვერ აკმაყოფილებს ევროკომისიის მოთხოვნას, რაც გამოწვეულია იმით, 

რომ ანტიკორუფციული ბიუროს შესახებ კანონი, ვერ უზრუნველყოფს ანტიკორუფ-

ციული ბიუროს ყველა იმ ძირითადი ბერკეტით აღჭურვას, რომელიც აუცილებელია 

კორუფციასთან ეფექტურად საბრძოლველად.  

ახალი ანტიკორუფციული ბიუროს ნაკლოვანება ასევე გამოიხატება იმაშიც, რომ ინ-

სტიტუტს არ აქვს საგამოძიებო ფუნქცია, ხოლო ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვან-

ელის დანიშვნის წესი კი ბიუროს ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას ეჭვქვეშ აყენებს.  

ანტიკორუფციული ბიუროს მუშაობის საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ სა-

გამოძიებო მანდატის მინიჭება აუცილებელია სააგენტოს ეფექტური მუშაობისთვის. ამის 

ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითად კი, ლიეტუვა შეგვიძლია მოვიაზროთ. ქვეყანამ, 

რომელსაც მსგავსი წარსული აქვს გამოვლილი, როგორიც საქართველოს, შეძლო შეექმნა 

ეფექტიანი ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელიც მისი საგამოძიებო მანდატის 

დამსახურებით წარმატებით ებრძვის კორუფციას როგორც წვრილმან, ასევე, ელიტურ 

დონეზე.  

ქვეყნების საერთაშორისო გამოცდილება ცხადყოფს, რომ კორუფციის წინააღმდეგ 

გადადგმული თითოეული ნაბიჯი არ იქნება შედეგის მომტანი, თუ, იმავდროულად, არ 

იქნება უზრუნველყოფილი ბიუროს დამოუკიდებლობა. ქვეყნებში სადაც ანტიკორუფ-

ციული ბიურო დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით გამოირჩევა, კორუფციასთან 

ბრძოლის მიმართულებით მიღწევები  უფრო თვალსაჩინოა. 

შესაბამისად, ხელისუფლების მიერ მეოთხე რეკომენდაციის შესასრულებლად გან-

ხორციელებული ყველა საკანონმდებლო ცვლილება ვალდებულების ფორმალურად შეს-

რულების აღქმას ტოვებს. ანტიკორუფციული ბიურო სრულად არ იზიარებს იმ წარ-

მატებული ქვეყნების ანტიკორუფციული სააგენტოების მუშაობის მოდელს, რაც საგამო-

ძიებო ფუნქციებით აღჭურვას გულისხმობს. 

 

                                                
72 კანდიდატის სტატუსმეტრი, ევროკავშირის 12 პირობის შესრულების მდგომარეობა, საქართველოს 

რეფორმების ასოციაცია (GRASS),15 იანვარი 2023;  

https://bit.ly/3WLRHbq 
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გაიზიარია თუ არა უმრავლესობამ  

ოპოზიციური პარტიების მიერ გაცემული რეკომენდაციები 

 

 

 

 

 

გაიზიარია თუ არა უმრავლესობამ  

არსამთავრობო ორგანიზაციათა გაცემული რეკომენდაციები 

 

 

ცხრილი2.

 

ცხრილი3.
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