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Abstract 

 

The dissertation - "Regulating Political Finances as a Way to Fight Corruption 

and to Develop Democracy of a Country" - consists of an introduction, a literature 

review, three chapters and a conclusion. 

The introduction substantiates the relevance of the topic, the purpose of the 

research, the subject and object, the state of the topic, scientific novelty, practical 

significance, the methods used during the research, normative and theoretical-

methodological bases. 

The thesis includes the analysis of scientific literature and normative 

documents. It reviews important research papers and publications that have been used 

while working on the dissertation. 

The first chapter of the thesis "Finances and Corruption in the Political Life 

of the Country" discusses the essence of finances and corruption. 

The section discusses the importance of finance and its regulation, as well as 

the means of controlling public finances and management efficiency issues. Under 

good governance, state decisions and financial transactions are available to all 

stakeholders. This principle ensures the involvement of citizens in the management 

process and increases the efficiency of public financial management. 

It also analyzes one of the main mechanisms for preventing corruption - 

transparent governance. The paper discusses the policy of civil service human recures 

and public procurement as the examples. The role of the shadow economy and 

corruption in the political life and development of the country is also assessed. 

One of the highest risk areas for corruption is also discussed - law enforcement 

and the judiciary , for the control of which we consider it necessary to introduce more 

technological innovations, impose specific restrictions on political activities, such as: 

party affiliation, membership in a political party and financing of political parties. 

In the same chapter the research process also assesses issues of political 

culture and public education and their impact on the electoral environment, the 

activities of political parties and the development of democratic processes.  

The second chapter of the thesis, "Regulation of Political Finance as a 

Prerequisite for the Democratic Development of a Country", discusses in details the 

role of political finance regulations and its impact on democratic processes in the 

general context of the anti-corruption activities. 

In our opinion, the establishment of legislative regulations on the activities of 

political parties significantly contributes to the democratic development of the 

country, as the transparency of political finances and access to information ensure the 

existence of an informed voter. And the level of awareness of the public and 

politicians greatly determines the course of the pre-election processes and the process 

of forming the electoral environment. 

While studying the issue, we reviewed the examples of different European 

countries and the picture obtained as a result of practical case studies allowed us to 

prepare a better formula and recommendations for the application of European 

countries' practices. That, in our opinion, will improve the existing regulations on 

political finances, as well as mechanisms to monitor the activities of political parties. 

In the same chapter, the importance of political finance transparency is 

discussed in detail. Several methods and means are discussed to make more 

information available on the sources of funding for political parties and the legality of 

their expenditures. 

We have also discussed two important issues of political finance and the fight 
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against corruption: the risks of anonymous funding and gaining influence through the 

use of foreign finances. The issue includes cases of using finance offshore companies 

and financing political processes with cryptocurrencies. 

In the third chapter of the thesis "Stages of political finance development in 

Georgia", the current system is described and analyzed, stages of historical 

development.  

Georgia's practice has been improving over the years, but in our opinion, some 

problems are still observed. This needs to be changed and improved. But in the long 

run, we find it impossible to achieve better results with cosmetic changes, and the 

need for fundamental reforms has also emerged. 

The same chapter also analyzes the information obtained from our research. 

However, it is important to note that according to the results of our research, the 

public does not have enough information about the funding and monitoring 

mechanisms of political parties. Based on the analysis and study of these issues, the 

third chapter includes the relevant recommendations. 

The report provides generalized research results, findings and practical 

recommendations.  

In our opinion the regulation of political finances has a significant impact on 

the fight against corruption and is of great importance for the development of 

democracy. Therefore, if the issues identified in the thesis are improved and the 

proposed recommendations are shared, an additional step will be taken to achieve the 

final goal in fighting political corruption. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. პოლიტიკური ფინანსების თემა წინასაარ-

ჩევნო პერიოდში, როდესაც პოლიტიკური პარტიები და საარჩევნო 

კანდიდატები რესურსების მობილიზირება-გამოყენებას იწყებენ. განსა-

კუთრებული აქტუალურობით გამოირჩევა. ჩვენი კვლევის  ეტაპი 

დაემთხვა მნიშვნელოვან პერიოდს: 2018 წლის საპრეზიდენტო, 2020 წლის 

საპარლამენტო და 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

არჩევნებს. ანალიზის შედეგად გამოვლინდა პოლიტიკური პარტიებისა და 

დამოუკიდებელი კანდიდატების ფინანსური საქმიანობის (პოლიტიკური 

ფინანსების) მონიტორინგის კუთხით არსებული გამოწვევები. ასეთ 

პირობებში აქტუალურია ქვეყანას გააჩნდეს მოქნილი მექანიზმები, რომელ-

თა გამოყენება ხელს შეუწყობს მომავალი არჩევნების დემოკრატიულ 

ვითარებაში ჩატარებას. 

აღნიშნული მოითხოვს პოლიტიკური ფინანსების რეგულირებისა და 

ეფექტური მონიტორინგის განხორციელების საკითხების აკადემიურ 

დონეზე შესწავლას, რაც განაპირობებს მოცემული სადისერტაციო კვლევის 
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აქტუალურობას. 

ნაშრომის კვლევის მიზანია ჩატარებული არჩევნების კომპლექსური 

ანალიზის საფუძველზე პოლიტიკური ფინანსების მარეგულირებელი 

ნორმების დახვეწისა და პრობლემური საკითხების გაუმჯობესების მიზნით 

მომზადდეს შესაბამისი რეკომენდაციები, რომლებიც ხელს შეუწყობს 

ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.  

კვლევის პროცესში შევისწავლეთ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის 

პრაქტიკული გამოცდილება. მიღებული სურათის საშუალებით შეგვექმნა 

შესაძლებლობა საქართველოს რეალობის გათვალისწინებით მოვამზადოთ 

ევროპული ქვეყნების პრაქტიკის გამოყენების უკეთესი ალგორითმი, 

რომელიც გააუმჯობესებს როგორც პოლიტიკური ფინანსების მიმართუ-

ლებით არსებულ რეგულაციებს, ასევე ამ რეგულაციების დაცვისა და 

მონიტორინგის მექანიზმებს. 

კვლევის მიზნის მისაღწევად საჭირო გახდა შემდეგი ამოცანების 

გადაწყვეტა: 

- პოლიტიკური ფინანსების არსისა და რეგულირების მნიშვნე-

ლობის განსაზღვრა; 

- პოლიტიკური კორუფციისა და მასთან ბრძოლის მნიშვნელობის 

შეფასება; 

- სამოქალაქო განათლებისა და პოლიტიკური კულტურის როლის 

გაანალიზება; 

- საქართველოსა და ევროპის ქვეყნების პრაქტიკის კვლევა, მარეგუ-

ლირებელი ნორმებისა და პრაქტიკის შედარებითი ანალიზის 

მომზადება; 

- პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობისა და ხელმისაწვდო-

მობის გაუმჯობესების შესაძლებლობების გამოკვლევა; 

- პოლიტიკურ კორუფციასთან ბრძოლის მეთოდების დახვეწის 

მექანიზმების შემუშავება. 

პოლიტიკური პარტიების აქტივობებსა და მიღებული დაფინანსების 

ხარჯვაზეა დამოკიდებული პარტიების საქმიანობა. შესაბამისად, მნიშვნე-



6 

ლოვანია აღნიშნული ფინანსური რესურსების ხარჯვის კანონიერებისა და 

მიზნობრიობის დადგენის მექანიზმების არსებობა. წინამდებარე ნაშრომის 

კვლევის საგანი, სწორედ პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის 

არსებული სისტემის, მისი გავლენისა და როლის შეფასებაა საქართველოში 

მიმდინარე საზოგადოებრივ პროცესებზე. კვლევის ობიექტია - პოლიტი-

კური ფინანსების მონიტორინგის მარეგულირებელი ნორმები, მექანიზმები 

და არსებული პრაქტიკა. 

თემის შესწავლის მდგომარეობა. კვლევის განხორციელების ეტაპზე 

დავამუშავეთ მოცულობითი საერთაშორისო მასალები და ამ სფეროში 

არსებული მწირი ქართული ლიტერატურა. აღნიშნული თემის გარშემო 

იგრძნობა ქართულ ენაზე შესრულებული პუბლიკაციების დეფიციტი. 

პრაქტიკის ანალიზის შესახებ მხოლოდ ანგარიშები და განცხადებები 

გვხვდება, ხოლო სიღრმისეული კვლევა კანონმდებლობის შემუშავების 

შემდეგ არ ჩატარებულა. 

ნაშრომის მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს პოლიტიკური ფინან-

სების რეგულაციებისა და ბოლო 10 წლის საკანონმდებლო ცვლილებების  

შეფასება. ასევე, მმართველობითი მოდელის სტრუქტურირება ევროპული 

მოდელის შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, სადისერტაციო ნაშრომის 

შედეგებია: 

1. პოლიტიკური ფინანსებისა და პოლიტიკური კორუფციის ტერმი-

ნების ანალიზის საფუძველზე ქვეყანაში მიმდინარე საზოგადოებ-

რივ პროცესებზე  მათი გავლენის შეფასება; 

2. საქართველოში მოქმედი პოლიტიკური ფინანსების რეგულაციე-

ბისა და რეგიონის ქვეყნების პრაქტიკის შედარებითი ანალიზის 

საფუძველზე არსებული გამოწვევების გამოვლენა და შესაბამისი 

რეკომენდაციების შემუშავება; 

3. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მანდატის 10 წლიანი გა-

მოცდილებისა და პრაქტიკის საფუძველზე საზედამხედველო 

ფუნქციის გაძლიერების მექანიზმის მომზადება; 

4. უცხო ქვეყნის ფინანსური რესურსების და სოლიდური ანონი-
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მური შემოწირულებების პოლიტიკაში მოხვედრის რისკების 

გაანალიზება და დამატებითი რეგულაციების დაწესების შესაძ-

ლებლობების შეფასება. 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს 

ქართველი და უცხოელი მეცნიერების შრომები, რომლებიც შეეხება კვლე-

ვის  გარშემო არსებულ პრობლემურ საკითხებსა და მნიშვნელოვან მიმარ-

თულებებს, ასევე სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების მასალების და 

პუბლიკაციების მონაცემებს. 

ნორმატიულ საფუძველს წარმოადგენს საქართველოს საარჩევნო 

კოდექსი და „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქარ-

თველოს ორგანული კანონები. ნაშრომზე მუშაობის დროს გამოვიყენეთ 

შესაბამისი საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტები, სტრატეგიული 

დოკუმენტები და სამოქმედო გეგმები. 

ნაშრომზე მუშაობის პროცესში კი, გამოვიყენეთ კვლევის 

თვისობრივი და რაოდენობრივი მეთოდები. აგრეთვე, შედარების მეთოდი - 

სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკის შედარების შესახებ, რის საფუძველზეც 

მოვამზადეთ შესაბამისი რეკომენდაციები. 

თვისობრივი კვლევის ფარგლებში ჩავატარეთ ნახევრად სტრუქტუ-

რირებული ინტერვიუები 5 ქვეყნის წარმომადგენლებთან. ასევე, საქართვე-

ლოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თანამშრომლებთანაც. მიღებული 

შედეგების საფუძველზე გაანალიზდა არსებული სიტუაცია და მომზადდა 

ევროპის ქვეყნების პრაქტიკის გამოყენებისა და საქართველოს რეალო-

ბისთვის მორგების რამოდენიმე ვერსია. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში გამოყენებულია კონტენტ-

ანალიზის მეთოდი, რომლის შედეგადაც შეჯამდა ინტერვიუების საფუძ-

ველზე მიღებული შედეგები. 

სხვადასხვა მიმართულების კორუფციული რისკებისა და გავლე-

ნების შეფასების დროს, მეორე და მესამე თავებში გამოვიყენეთ მიზეზ-

შედეგობრივი კავშირის დადგენის მეთოდი. აღნიშნულის საფუძველზე, 

რისკების დაზღვევის მიზნით, დავამუშავეთ პრევენციის მეთოდები და 
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შესაბამისი რეკომენდაციები. 

ანალიზისა და სინთეზის მეთოდის გამოყენებით შევაფასეთ  

პოლიტიკურ კორუფციასთან ბრძოლის შედეგები, რამაც საშუალება მოგვცა 

დაგვეხვეწა კორუფციასთან ბრძოლის და რისკების პრევენციის 

მიმართულებები. 

სტატისტიკური ანალიზის მეთოდი გამოვიყენეთ მონაცემების 

მოპოვების, მათი დამუშავებისა და შეჯამების მიზნით. აღნიშნულ პროცეს-

ში გამოკვეთა პრობლემური საკითხი, რომელთა გაუმჯობესებაც მნიშვნე-

ლოვანი იქნება  შესაბამისი სტრუქტურების მხრიდან. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ მო-

ცემული მეთოდური რეკომენდაციების გამოყენება შესაძლებელი იქნება პო-

ლიტიკური პარტიების პრაქტიკულ საქმიანობაში, ხოლო თეორიული კვლე-

ვების - სტუდენტი-ახალგაზრდების სასწავლო-მეთოდურ საქმიანობაში. 

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება 139 

გვერდისგან, მოიცავს შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, სამ თავს და 

დასკვნას. თან ახლავს, 127 დასახელების, გამოყენებული ლიტერატურის 

ნუსხა. დისერტაციის შინაარსი ჩამოყალიბდა შემდეგი სახით: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი I. ფინანსები და კორუფცია ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში 

1.1. ფინანსები და მისი რეგულირების მნიშვნელობა 

1.2. ჩრდილოვანი ურთიერთობებისა და კორუფციის გავლენა 

ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე 

1.3. მოსახლეობის სამოქალაქო განათლებისა და პოლიტიკური 

კულტურის როლი დემოკრატიული განვითარების პროცესზე 

თავი II. პოლიტიკური ფინანსების რეგულირება, როგორც ქვეყნის 

დემოკრატიული განვითარების საწინდარი 

2.1. პოლიტიკური ფინანსების რეგულირება - კორუფციასთან 

ბრძოლის ინსტრუმენტი 

2.2. საერთაშორისო გამოცდილება და რეგიონში არსებული ვითარება 



9 

2.3. პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობა, როგორც ქვეყნის 

განვითარების საფუძველი 

2.4. ოფშორული ფინანსების და კრიპტოვალუტის გამოყენების 

რისკები პოლიტიკაში 

თავი III. პოლიტიკური ფინანსების რეგულირების განვითარების 

ეტაპები საქართველოში 

3.1. პოლიტიკური ფინანსების რეგულირების ისტორია 

საქართველოში 

3.2. საქართველოს პრაქტიკა და არსებული გამოწვევები 

3.3. საქართველოში მოქმედი სისტემის რეფორმირების ძირითადი 

ასპექტები 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

შესავალში განსაზღვრულია თემის აქტუალურობა, კვლევის მიზანი, 

საგანი და ობიექტი. განხილულია ნაშრომის მეცნიერული სიახლე და 

პრაქტიკული მნიშვნელობა. მოცემულია გამოყენებული მეთოდები და 

აღწერილია კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები.  

პირველ თავში განხილულია ფინანსებისა და კორუფციის არსი, 

ჩრდილოვანი ეკონომიკისა და კორუფციის როლი ქვეყნის პოლიტიკურ 

ყოფასა და განვითარების პროცესში. აღნიშნული საკითხების შესახებ 

ნაშრომში მოცემულია ზოგადი ანალიზი, განხილულია ჩვენი მოსაზრება 

როგორც საჯარო ფინანსების რეგულირებისა და კონტროლის შესახებ, 

ასევე, კორუფციული რისკებისა და პოლიტიკური კულტურის გავლენის 

შესახებ დემოკრატიული განვითარების პროცესში. 

პირველ ქვეთავში გაანალიზებულია ფინანსებისა და მისი 

რეგულირების მნიშვნელობა, ასევე, საჯარო ფინანსების არსი და მისი 

კონტროლის საშუალებები, მართვის ეფექტიანობის საკითხები. 

სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები, მენეჯმენტის პროცესების 
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განხორციელების დროს, იყენებენ საჯარო ფინანსებს და იღებენ 

გადაწყვეტილებებს სახელმწიფო ფინანსების გამოყენების შესახებ. ამ 

პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება გამჭვირვალობასა  და ხარჯვის 

ეფექტიანობას. 

კარგი მმართველობის პირობებში სახელმწიფოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები და განხორციელებული ფინანსური ოპერაციები 

ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. აღნიშნული 

პრინციპი უზრუნველყოფს მოქალაქეების ჩართულობას ფინანსების 

მართვის პროცესში და განაპირობებს საჯარო ფინანსების განკარგვის 

ეფექტიანობის ზრდას. 

ჩვენი აზრით, პირველ რიგში, დაგეგმვა და პრიორიტეტების 

განსაზღვრა უნდა განხორციელდეს სწორად, რომ ხარჯვა და სარგებლის 

მიღება იყოს რეალური საჭიროებისა და მიზნების შესაბამისი. ამასთანავე, 

მნიშვნელოვანია, რომ პროცესის თითოეული ეტაპი განხორციელდეს 

კეთლსინდისიერად და საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით. 

ნაშრომის მეორე ქვეთავში, განხილულია ჩრდილოვანი 

ურთიერთობებისა და კორუფციის გავლენა ქვეყანაში მიმდინარე 

პოლიტიკურ პროცესებზე. 

ჩრდილოვანი ურთიერთობები და კორუფცია ყოველთვის 

აქტუალური პრობლემაა. ქვეყნის განვითარებაზე მათი გავლენის შესწავლა 

მნიშვნელოვანია, რადგანაც აფერხებს სახელმწიფოს დემოკრატიულად 

ფუნქციონირებასა და განვითარებას. კორუფციის ერთ-ერთი გამომწვევი 

მიზეზი, სწორედ, ჩრდილოვანი ეკონომიკის არსებობაა, რომელიც თავის 

მხრივ პირდაპირ კავშირშია კორუფციის ხელშეწყობასა და წახალისებასთან. 

რამდენადაც ჩრდილოვანი ურთიერთობები და კორუფციული 

გარიგებები წარმოადგენს საფრთხეს ქვეყნის განვითარებისთვის, იმდენად 

მნიშვნელოვანია გამჭვირვალე ეკონომიკური ურთიერთობების არსებობა. 

ჩვენი აზრით, კორუფციასთან ბრძოლა კომპლექსური საკითხია და 

საჭიროებს მრავალი მიმართულებით მოქმედებას, როგორც სახელმწიფო 

ინსტიტუტების, ასევე საზოგადოებისა და ბიზნესსექტორის წარმომად-
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გენლების ჩართულობით.  

კორუფციის ძირითად გამოვლინებებთან ბრძოლის ერთ-ერთ 

მთავარი მექანიზმი გამჭვირვალე მმართველობა და გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესია. მაგალითის სახით ნაშრომში განხილულია საკადრო 

პოლიტიკა და სახელმწიფო შესყიდვები. 

2015 წელს მიღებული „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი აწესრიგებს „კარიერულ წინსვლაზე, დამსახურებაზე, 

კეთილსინდისიერებაზე, პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტზე, 

მიუკერძოებლობასა და ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებული, 

სტაბილური, საქართველოს ერთიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისა 

და ფუნქციონირების სამართლებრივ საფუძვლებს,“ მაგრამ ამ სფეროში 

მხოლოდ კანონმდებლობის საშუალებით პრობლემების მოგვარება ჩვენი 

აზრით, შეუძლებელია და საჭიროა სხვადასხვა პრაქტიკული საკითხების 

დახვეწა და რეფორმირება. 

ასევე, აღსანიშნავია, საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში 

ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“, რომლის 

მიხედვითაც დადგენილია „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის თავიდან აცილების, გამოვლენისა და 

აღკვეთის და კორუფციული სამართალდარღვევის ჩამდენ პირთა 

პასუხისმგებლობის ძირითადი პრინციპები, სამართლებრივი 

რეგლამენტაციის საფუძვლები და მექანიზმები, აგრეთვე არეგულირებს 

თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების 

წარდგენის, წარდგენილი დეკლარაციების მონიტორინგის პირობებსა და 

მექანიზმს, აგრეთვე მამხილებელთა დაცვის, ეთიკისა და ქცევის ზოგადი 

წესების ძირითად საფუძვლებს.“ აღნიშნულ კანონში 2015-2016 წლებში 

განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიუხედავად, ჩვენი 

აზრით, სხვადასხვა მიმართულებით კიდევ არის ცვლილებების საჭიროება. 

სახელმწიფო მმართველობაში საკადრო გადაწყვეტილებების 

გამჭვირვალობისა და ეფექტური მონიტორინგის განხორციელების მიზნით 

საჭიროა სხვადასხვა ცვლილებების განხილვა, კერძოდ: 
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1. საჯარო სამსახურის ბიუროს, როგორც მაკონტროლებელი 

ორგანოს ეფექტურობის ზრდა, რომელსაც განსაზღვრავს 

მონიტორინგისა და სანქციების განხორციელების ეფექტური 

უფლებამოსილება და შესაბამისი რესურსების არსებობა; 

2. დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულების მქონე პირთა წრის 

გაფართოვება; 

3. საჯარო სამსახურში მიღების გამჭირვალე პროცედურებისა და 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ზუსტი და დეტალური 

კრიტერიუმების დადგენა; 

4. თანამდებობაზე დანიშვნის ყველა გადაწყვეტილების 

მაქსიმალური გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა; 

5. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სტრუქტურების 

რიცხვის შეზღუდვა, რომლებზეც არ ვრცელდება საჯარო 

სამსახურის შესახებ კანონმდებლობა; 

6. ამ მიზნების მისაღწევად, მნიშვნელოვანი იქნება საჯარო 

სამსახურის ბიუროს სტატუსის გაზრდა სახელმწიფო 

სტრუქტურების მიმართ, რომელიც გასცდება მთავრობის 

სტრუქტურას და გადაიქცევა საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე 

ანგარიშვალდებულ დამოუკიდებელ მაკონტროლებელ ორგანოდ. 

ასევე შესაძლებელია ანტიკორუფციული სააგენტოს ფარგლებში 

ერთიანი სტრუქტურის შექმნა და მეტი ფუნქციების მინიჭება. 

სახელმწიფო შესყიდვებში კორუფციასთან ბრძოლის მიზნით მნიშ-

ვნელოვანია შესყიდვების პროცესის კონკურენციისა და გამჭვირვალობის 

სტანდარტების გაზრდა და ისეთი საკითხების დარეგულირება, როგორიცაა: 

1. პირდაპირი და გამარტივებული შესყიდვების შესაძლებლობის 

შეზღუდვა; 

2. კანონის მოქმედების წრის გაფართოება: 

 სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით არსებულ კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების ყველა დონის შვილობილ 

კომპანიებზე; 
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 სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქ-

ტურების მიერ დაფუძნებულ ყველა არასამეწარმეო (არაკომერ-

ციულ) იურიდიულ პირებზე; 

3. მონიტორინგის მექანიზმის გაძლიერება, მონაწილის დისკვალი-

ფიკაციის შესაძლებლობების შეზღუდვა, შავი სიის კონტროლი 

და სანქციების ეფექტური გამოყენება. 

კორუფციის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის სფერო არის 

სამართალდამცავ და სასამართლო სტრუქტურებში. სამართალდამცავი 

სტრუქტურების კონტროლისთვის აუცილებლად მიგვაჩნია ტექნოლოგი-

ური სიახლეების დანერგვა, როგორიცაა, ვიდეო კონტროლი მათ ნებისმიერ 

საქმიანობაში, განსაკუთრებით კი ძალაუფლების გამოყენების სხვადასხვა 

პროცესებში. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სტრუქტურების წარმომადგენ-

ლებისთვის პოლიტიკური საქმიანობის კონკრეტული შეზღუდვების 

დაწესება, როგორიც არის, მაგალითად: პარტიული კუთვნილება, პოლი-

ტიკური პარტიის წევრობა და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება. 

ასეთი პირებისთვის შესაძლებელია დაწესდეს გარკვეული ვადა, რომლის 

გასვლის შემდგომაც შესაძლებელია თანამდებობაზე დანიშვნა ან არჩევა. 

მიგვაჩნია, რომ შეზღუდვის პერიოდი დამოკიდებული უნდა იყოს 

თანამდებობის რანგზე. 

გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვის გარდა, ჩვენი აზრით, არანაკ-

ლებ მნიშვნელოვანია კორუფციასთან ბრძოლის კომპლექსური მეთოდები, 

როგორც ცნობიერების ამაღლების, ასევე შესაბამისი ინფორმაციის 

გავრცელების გამარტივების ფორმით. 

მესამე ქვეთავში განხილულია მოსახლეობის სამოქალაქო განათ-

ლებისა და პოლიტიკური კულტურის როლი დემოკრატიული განვითარე-

ბის პროცესზე. მიგვაჩნია, რომ თითოეული ქვეყნის განვითარება პირდა-

პირპროპორციულია მოსახლეობის განვითარების დონესთან. მოსახლეობის 

დამოკიდებულება და გამჭვირვალე მმართველობის არსებობის სურვილი 

მოქმედებს ქვეყნის განვითარების პროცესებზე. გადაწყვეტილებების 

გამჭვირვალობა მიმართული უნდა იყოს მოსახლეობისთვის ინფორმაციაზე 
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წვდომის გაზრდაზე, რაც ამავდროულად მოსახლეობის დაინტერესებასა და 

მზაობასაც საჭიროებს.  

ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიტიკური პარტიები ძალიან 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ პოლიტიკური სისტემისა და 

საზოგადოების განვითარებაში. აღნიშნულ პროცესში კი მნიშვნელოვანია 

თავად ამ პარტიის  პოზიცია და პოლიტიკური კულტურა. პარტიების 

ფინანსური საქმიანობა ნათლად ასახავს მათ პოლიტიკურ კულტურას. 

ამისთვის, მნიშვნელოვანია, ფინანსები იყოს გამჭვირვალე და გამოჩნდეს, 

რამდენად კეთილსინდისიერად არის მოწესრიგებული ფინანსური 

ოპერაციები და რამდენად პასუხობს მოქმედ კანონმდებლობას თითოეული 

წინასაარჩევნო კამპანია და ღონისძიება. 

სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული პოლიტიკური კულტურაა და 

მათი წარმომადგენლებიც სხვადასხვანაირი კულტურის მატარებელნი 

არიან. პოლიტიკური კულტურა, თითოეულ ქვეყანაში არსებული 

გარემოდან მომდინარეობს და შესაძლებელია ამ ქვეყნის განვითარების 

დონის შესაბამისად შეიცვალოს.  

დღეს, საქართველოს პოლიტიკური კულტურა გარდაქმნის  პროცეს-

შია. შესაბამისად, ჯერჯერობით გამოკვეთილი სისტემური ფორმა არ 

გააჩნია. ჩვენი აზრით, ჯერ კიდევ მნიშვნელოვნადა აქვს ფესვი გადგმული 

კომუნისტური წყობის კომუნისტურ კულტურას. საქართველოს უახლესი 

ისტორიის რამოდენიმე პერიოდში იყო მცდელობები, მომხდარიყო სხვა 

ქვეყნის პოლიტიკური სისტემის გადმოტანა, მაგრამ როგორც უკვე 

აღინიშნა, პოლიტიკური სისტემა ვერ იქნება სტაბილური, თუ იგი არ 

შექმნილა კონკრეტული ქვეყნის პოლიტიკური კულტურის განვითარების 

შედეგად. 

ნაშრომის მეორე თავში განხილულია პოლიტიკურ კორუფციასთან 

ბრძოლისა და ქვეყნის განვითარების მიღწევისთვის მნიშვნელოვანი ერთ-

ერთი მეთოდი - პოლიტიკური ფინანსების რეგულირება. 

პირველ ქვეთავში, მოცემულია პოლიტიკური ფინანსების ტერმინის 

განმარტება. აქვე განხილულია პოლიტიკური ფინანსების რეგულირების 
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მნიშვნელობა და როლი პოლიტიკურ კორუფციასთან ბრძოლის პროცესში. 

პოლიტიკური ფინანსების რეგულირება წარმოადგენს საშუალებას, 

რომელიც უზრუნველყოფს სფეროს სისტემატიზაციას და განაპირობებს 

ინფორმაციის გამჭვირვალობას. შესაბამისი რეგულაციებით დადგენილია 

ხელმისაწვდომობის სტანდარტები, რისი საშუალებითაც შესაძლებელი 

ხდება საჭირო ინფორმაციის დამუშავება და მოსახლეობისთვის მიწოდება. 

რეგულაციების არსებობა, ასევე, წარმოშობს მაკონტროლებელი ორგანოს 

საჭიროებასაც, რომელიც უფლებამოსილია უზრუნველყოს შესაბამისი 

ინფორმაციის საჯაროობა და ამომრჩევლისთვის მიწოდება. 

რეგულაციები უზრუნველყოფს დამფინანსებლის ინტერესებისგან 

და ზეგავლენისგან თავისუფალი პოლიტიკური პარტიებისათვის მეტი 

შესაძლებლობის მინიჭებას, სახელმწიფო დაფინანსების გამოყოფის გზით 

და პარტიების დამფინანსებლების იდენტიფიცირების მეტი საშუალების 

დაწესებას, ანგარიშების გამოქვეყნების ვალდებულების საშუალებით. 

პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებულ დაფინანსებაზეა დამოკი-

დებული მათი შემდგომი საქმიანობა და საარჩევნო აქტივობების განხორ-

ციელება. შესაბამისად, მონიტორინგის განხორციელება ამ აქტივობების 

იდენტიფიცირებისა და მათი ფინანსური წყაროების გამოვლენაზე უნდა 

იყოს მიმართული. ასევე, მნიშვნელოვანია ფინანსური რესურსების ხარ-

ჯვის კანონიერებისა და მიზნობრიობის დადგენის მექანიზმების არსებობა, 

რაც  ეფექტური მონიტორინგის საშუალებით უნდა იქნეს გამოყენებული. 

მეორე თავის მეორე ქვეთავში, გაანალიზებულია რეგიონის ქვეყ-

ნების გამოცდილება და საერთაშორისო ვითარება პოლიტიკური ფინან-

სების რეგულირებისა და პოლიტიკურ კორუფციასთან ბრძოლის საქმეში. 

პოლიტიკური ფინანსების შესახებ მონიტორინგის მექანიზმები 

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ფუნქციონირებს. International IDEA-ს მიერ 

180 ქვეყნის  შესწავლის შედეგად 40%-ში მკაცრი რეგულაციებია 

დაწესებული, 38%-ში საშუალო დონის, ხოლო 22%-ში სუსტი. 

რეგულაციების სიმკაცრის მიუხედავად, მსოფლიოს სხვადასხვა 

ქვეყანაში სხვადასხვა პასუხისმგებელი უწყება არის განსაზღვრული. 
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International IDEA-ს მიერ შესწავლილი 180 ქვეყნიდან, 75-ში პასუხისმგე-

ბელ უწყებად საარჩევნო ადმინისტრაციაა განსაზღვრული, რაც ქვეყნების 

41,7%-ს შეადგენს. მეორე ყველაზე პოპულარული შემთხვევა, არის 

აუდიტის სამსახური, რაც 33 ქვეყანაში გვხვდება და ქვეყნების 18,3%-ს შე-

ადგენს. რაც შეეხება სპეციალურად მონიტორინგის ფუნქციების შესრულე-

ბისთვის უწყების არსებობას, ის 26 ქვეყანაში გვხვდება და 14,4%-ს 

შეადგენს. 

მაშასადამე, სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული ფორმატის მონი-

ტორინგის სისტემა ფუნქციონირებს და სხვადასხვა ტიპის წარმატებულ 

პრაქტიკას ქმნის. საინტერესო პრაქტიკა არსებობს ლატვიის ანტიკორუფ-

ციულ სააგენტოში, ლიტვის საარჩევნო კომისიაში და ესტონეთის საპარლა-

მენტო კომისიაშიც. შედეგად, ნათელია, რომ ეფექტური მონიტორინგის 

მიღწევა შესაძლებელია განსხვავებული სტრუქტურის პირობებში 

შესაბამისი მექანიზმების შემუშავების საშუალებით. 

ამავე თავის მესამე ქვეთავში დეტალურად არის საუბარი 

პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობის მნიშვნელობაზე. განხილულია 

რამოდენიმე მეთოდი და საშუალება, რომ უფრო მეტად ხელმისაწვდომი 

გახდეს ინფორმაცია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წყაროებისა 

და ხარჯების კანონიერების შესახებ. 

პოლიტიკური ფინანების გამჭირვალობის მიღწევის პროცესში, 

საკომუნიკაციო ამოცანის განხორციელება შესაძლებელია ისეთი მეთოდე-

ბით, როგორებიცაა: ვებგვერდი და მედია რესურსები, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან (სტუდენ-

ტები, ადგილობრივი თვითმმართველობები და სხვა) პრეზენტაციებისა და 

შეხვედრების ორგანიზება. მაგრამ ამ ქვეთავში ჩვენ განვიხილეთ სოცი-

ალური მედიის გამოყენების საკითხი. 

მსოფლიოს მასშტაბით სულ უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა გადადის 

ელექტრონული დეკლარირებისა და გამჭირვალობის სისტემებზე. 2017 

წლის მონაცემებით მსგავსი ტიპის პროგრამა ევროპაში 7 ქვეყანას ჰქონდა, 

ხოლო მსოფლიოში ჯამურად უკვე 15 ქვეყნის პოლიტიკური პარტიებისა და 
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საარჩევნო ფინანსების მონიტორინგის განმახორციელებელი სახელმწიფო 

დაწესებულება იყენებდა ელექტრონული დეკლარირების სხვადასხვა 

ტიპის პროგრამებს. 

პოლიტიკური ფინანსების რეგულირება და გამჭვირვალობა ძალიან 

მნიშვნელოვანია ინფორმირებული ამომრჩევლის ყოლის მიზნით. როდესაც 

ამომრჩეველი იღებს გადაწყვეტილებას, თუ ვის სასარგებლოდ გამოიყენოს 

მისი საარჩევნო უფლება, ის აფიქსირებს პოზიციას, თუ ვისი ქმედებები 

იქნება უმჯობესი ქვეყნისთვის. ინფორმირებული და მომზადებული 

ამომრჩეველი იძლევა უკეთესი არჩევანის გაკეთებისა და ქვეყნის 

განვითარების ხელშეწყობის საშუალებას, ხოლო პოლიტიკური ფინანსების 

რეგულირება და გამჭვირვალობა კი განაპირობებს ინფორმირებული 

ამომრჩევლის ჩამოყალიბებას. 

მეოთხე ქვეთავში განხილულია პოლიტიკური კორუფციის კუთხით 

მნიშვნელოვანი ორი საკითხი: ოფშორული ფინანსების და კრიპტოვა-

ლუტის გამოყენების რისკები. 

პოლიტიკურ პროცესებში ფულის მოძრაობის რეგულირება და 

გამჭვირვალობა მნიშვნელოვანია ანონიმური და არალეგალური წყაროების 

გამოყენებისა და ძალაუფლების მოპოვების საშუალებების შეზღუდვის 

მიზნით. აღნიშნულ მიზანს ემსახურება პრევენციისა და იძულების 

შესაბამისი ღონისძიებები. 

ამ მიზნის მისაღწევად, ნაშრომში შემოთავაზებულია არაერთი 

რეკომენდაცია, როგორც ოფშორული კომპანიების მხრიდან საქართველოს 

პოლიტიკურ და საარჩევნო პროცესებში ჩარევის შემცირების, ასევე, დახუ-

რული წყაროებით და კრიპტოვალუტების გამოყენებით, პოლიტიკური 

პარტიების მიერ დაფინანსების მიღების საფრთხის შემცირების მიზნით. 

კერძოდ: 

1. საჯარო თანამდებობის პირებს დაეკისროს ნებისმიერი ღირებუ-

ლების კრიპტოვალუტის დეკლარირების ვალდებულება; 

2. კრიპტოვალუტის მიღების დეკლარირება პოლიტიკური პარტი-

ებისა და კანდიდატების მიერ უნდა მოხდეს არაფულად შემოწირულებად; 
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3. კანონით უნდა იყოს განსაზღვრული კრიპტოვალუტით ყველა 

შემომწირველის სრულად იდენტიფიცირებისა და გასაჯაროების ვალ-

დებულება; 

4. ცვალებადი ღირებულების გამო პრობლემურია დეკლარირების 

საკითხი, თუ რა თანხა უნდა აისახოს დეკლარაციაში. მაგრამ შესაძლებელია 

ტრანზაქციის მომენტში არსებული კურსით ღირებულების ასახვა, ასევე 

შესაძლებელია გადახურდავების მომენტში მიღებული თანხის ასახვაც. 

მაგრამ, აღნიშნული, შეიძლება რადიკალურად განსხვავებული თანხები 

იყოს და საჭიროებდეს დამატებით დარეგულირებას, რომ არ მოხდეს გან-

სხვავებული მიდგომების გამოყენება და ფასების აღრიცხვის ცვალებადობა; 

5. მოსაფიქრებელია ლიმიტების დაწესების საკითხი აშშ-ს 

მაგალითზე, რომელმაც დააწესა ასდოლარიანი შეზღუდვის ლიმიტი 

კრიპტოვალუტაში, შემოწირულების მისაღებად; 

6. შესაძლებელია, დაწესდეს კრიპტოვალუტის საფულის საბანკო 

ანგარიშზე მიბმის ვალდებულება; 

7. აუცილებელია, მონიტორინგის განმახორციელებელი სტრუქ-

ტურებისთვის, კრიპტოვალუტებში კონკრეტული ინსტიტუციური და 

პროგრამული შესაძლებლობების შექმნა, პოლიტიკური შემოწირულებების 

ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით; 

8. ანგარიშვალდებულების გაზრდა - ოფშორში რეგისტრირებული 

კომპანიები საკუთარ წესდებას, ზუსტი მფლობელების ვინაობას, ხელშეკ-

რულების პირობებსა და სხვა დეტალებს არ აქვეყნებენ იმ ქვეყნის საჯარო 

რეესტრში, სადაც მოღვაწეობენ. შესაბამისად, საზოგადოებისთვის შეუძლე-

ბელი ხდება იმის გადამოწმება, თუ ვისი ინტერესები დგას ქვეყანაში 

მოქმედი ამა თუ იმ მსხვილი ბიზნესის უკან, რაც ზრდის კორუფციული 

გარიგებების და ინტერესთა შეუთავსებლობის რისკებს. შესაბამისად, 

საჭიროა დამატებითი ინფორმაციის გამჟღავნების ვალდებულების 

შემოღება კანონმდებლობაში, რათა ყველა კომპანიის თუ არა, ყველა 

სტრატეგიული მნიშვნელობის კომპანიის საბოლოო ბენეფიციარის შესახებ 

ინფორმაცია იყოს საჯარო; 
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9. ფულის გათეთრების რისკების პრევენცია - ოფშორული კომპა-

ნიები თავად ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც შეიძლება გამოიყენონ 

ფულის გათეთრების, კორუფციის ან ბიზნეს სუბიექტებზე უკანონო 

ზეწოლის განსახორციელებლად. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ საზო-

გადოებისთვის იყოს ცნობილი ინფორმაცია საჯარო მოხელეებისა და 

პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ ყველა კომპანიის 

მფლობელობის შესახებ; 

10. გადასახადებისგან თავის არიდების პრევენცია - „პანამის 

დოკუმენტებმა“1 კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ არაკეთილსინდი-

სიერი ბიზნეს ჯგუფები ოფშორულ კომპანიებს იყენებენ იმისთვის, რომ 

დამალონ შემოსავალი და თავიდან აირიდონ გადასახადების გადახდა, 

რითაც ზიანი ადგება სახელმწიფო ბიუჯეტს, შესაბამისად საჭიროა 

საგადასახადო კანონმდებლობის ისეთი ცვლილება, რომელიც შეძლებს 

პირდაპირი საერთაშორისო ინვესტიციების წარმომავლობის იდენტიფიცი-

რებას, ან იმდაგვარად შემსუბუქებას, რომ ადგილობრივ კომპანიებს და 

მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლებს არ გაუჩნდეთ სურვილი საკუთარი 

მოგება გაიტანონ ოფშორულ კომპანიებში დივიდენდის სახით; 

11. პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო სუბიექტების დაფი-

ნანსებაზე დამატებითი შეზღუდვების შემოღება - კიდევ ერთხელ უნდა 

აღინიშნოს, რომ დადებითი ცვლილება განხორციელდა 2020 წლის 2 

ივლისს, რომლის მიხედვითაც გაუქმდა სხვადასხვა ეტაპზე საზღვარგარეთ 

რეგისტრირებული კომპანიების არსებობის შემთხვევაში, შემოწირულების 

განხორციელების უფლება და განისაზღვრა, რომ მხოლოდ საქართველოში 

რეგისტრირებულ და საქართველოს მოქალაქეობის მქონე პირების 

                                                           
1 „პანამის დოკუმენტები“ შეიცავს ოფშორში რეგისტრირებული მსოფლიოში ერთ-ერთი 

უდიდესი იურიდიული კომპანიის მოსაკ ფონსეკას (Mossack Fonseca)-ს მილიონობით 

დოკუმენტს, რაც ანონიმური წყაროებით აღმოჩნდა გერმანულ გაზეთ Süddeutsche Zeitung-

ის ხელში. ამ უკანასკნელმა დოკუმენტები გაუზიარა „საგამოძიებო ჟურნალისტების 

საერთაშორისო კონსორციუმს“ (ICIJ), საიდანაც ინფორმაცია მთელს მსოფლიოში 

გავრცელდა - https://idfi.ge/ge/idfi-research-offshore-companies-in-georgia-risks-and-

recommendations  

https://idfi.ge/ge/idfi-research-offshore-companies-in-georgia-risks-and-recommendations
https://idfi.ge/ge/idfi-research-offshore-companies-in-georgia-risks-and-recommendations
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კომპანიებს აქვთ უფლება განახორციელონ შემოწირულება.2 მაგრამ 

ამავდროულად, მნიშვნელოვანია, რომ ფიზიკური პირები, რომლებიც 

მიიღებენ შემოსავლებს ოფშორულ ზონებში რეგისტრირებული 

კომპანიებისგან, იყვნენ შეზღუდული განახორციელონ პოლიტიკური 

პარტიების, თუ სხვა სუბიექტების დაფინანსება, საარჩევნო და პოლიტიკურ 

პროცესებში ჩაბმა და სხვადასხვა საქმიანობაში ოფშორული შემოსავლების 

გამოყენება. აღნიშნული, დამატებით დაზღვევას წარმოადგენს, რომ არ 

მოხდეს საქართველოს პოლიტიკაში უცხო ქვეყნის პოლიტიკური და 

ფინანსური ინტერესების გატარება, ასევე გაკონტროლდეს ფულადი 

ნაკადების შემოსვლა დაუსაბუთებელი და საეჭვო წარმომავლობის 

კომპანიებისგან და საქართველო არ გახდეს ფულის გათეთრების, ან 

უკანონო ბიზნეს საქმიანობით მიღებული ფულადი რესურსების 

გამოყენების ობიექტი. 

ნაშრომის მესამე თავში გაანალიზებულია პოლიტიკური ფინანსების 

რეგულირების განვითარების ეტაპები საქართველოში. 

პირველ ქვეთავში მიმოვიხილეთ პოლიტიკური ფინანსების 

რეგულირების ისტორია საქართველოში და მისი განვითარების ეტაპები 

2011 წლიდან 2020 წლის 2 ივლისს განხორციელებული ცვლილებების 

ჩათვლით. 

აღსანიშნავია, რომ 2012 წლიდან მონიტორინგის განხორციელების 

ფუნქცია დაეკისრა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რომელმაც არაერთი 

საერთაშორისო აღიარება დაიმსახურა წარმატებულად განხორციელებული 

მონიტორინგის და კარგი საკანონმდებლო რეგულაციების გამო. 

საქართველოს პრაქტიკა წლების განმავლობაში იხვეწება, მაგრამ ამის 

მიუხედავად, ჩვენი აზრით, გარკვეული პრობლემები ისევ ფიქსირდება. 

აღნიშნული საჭიროებს ცვლილებას და გაუმჯობესებას. მაგრამ პერსპექ-

ტივაში კოსმეტიკური ცვლილებებით უკეთესი შედეგის მიღწევა 

                                                           
2 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 

02.07.2020 წელს განხორციელებული ცვლილებები 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4914411?publication=0#DOCUMENT:1 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4914411?publication=0#DOCUMENT:1
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შეუძლებლად მიგვაჩნია და ფუნდამენტური რეფორმების განხორციელების 

საჭიროებაც გამოიკვეთა. 

მეორე ქვეთავში საუბარია საქართველოში არსებულ პრაქტიკასა და  

გამოწვევებზე. ამავე ქვეთავში განხილულია ეკონომიკური თანამშრომ-

ლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ დადგენილი 

კრიტერიუმები, რომელსაც სავალდებულოდ უნდა აკმაყოფილებდეს მონი-

ტორინგის განმახორციელებელი ორგანო. ამ კრიტერიუმებით შევაფასეთ 

დღეს საქართველოში მოქმედი სისტემა: 

1. დაკომპლექტების დამოუკიდებელი წესი და თანამდებობრივი 

გარანტიები - სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ნაწილობრივ 

აკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნას, რადგანაც გენერალურ 

აუდიტორს გააჩნია თანამდებობრივი გარანტიები, მაგრამ 

დანიშვნის წესში შესაძლებელია იყოს ხარვეზები. მას ნიშნავს 

პარლამენტი უბრალო უმრავლესობით, რომელთა ფინანსური 

საქმიანობის შემოწმება, შემდგომ, პარტიების დაფინანსების 

მონიტორინგის ნაწილში, უნდა განახორციელოს გენერალურმა 

აუდიტორმა. ასევე აღსანიშნავია, რომ სპეციალური თანამდე-

ბობრივი გარანტიები არ არის გათვალისწინებული პოლიტიკური 

ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის 

და მასზე მოქმედებს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით დადგენილი ზოგადი წესები. 

2. დამოუკიდებელი და ადეკვატური ბიუჯეტი - სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურს აქვს დამოუკიდებელი ბიუჯეტი, რომელიც 

არ შეიძლება შემცირდეს და იყოს გასული წლის ბიუჯეტზე 

ნაკლები. მაგრამ კითხვის ნიშანი შეიძლება დაისვას იმ კუთხით, 

რომ პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტს არ 

გააჩნია ცალკე ბიუჯეტი და საკმარისი რესურსი, ხოლო 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ აქვს უფლება მეტი რესურსი 

მოახმაროს აღნიშნულ მიმართულებას და მოაკლოს აუდიტის 

მიმართულებებს.  
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3. მონიტორინგის განხორციელების სპეციალური ცოდნისა და 

გამოცდილების მქონე პერსონალი - პოლიტიკური ფინანსების 

მონიტორინგის დეპარტამენტი დაკომპლექტებულია სპეცია-

ლური ცოდნისა და გამოცდილების მქონე პერსონალით და 

სრულად აკმაყოფილებენ აღნიშნულ მოთხოვნებს. 

4. პროპორციული და ეფექტური სანქციებისა და აღსრულების 

მექანიზმის არსებობა - „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანე-

ბების შესახებ“, საქართველოს ორგანულ კანონში, ყველა შესაძლო 

დარღვევისთვის, ჩვენი აზრით, გათვალისწინებულია 

პროპორციული სანქციები. თუმცა მათი აღსრულების მექანიზმი 

არ არის საკმარისად მოქნილი და ეფექტური. 

ამასთან, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ჩვენი კვლევის შედეგების 

მიხედვით, საზოგადოებას პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებისა და 

მონიტორინგის მექანიზმების შესახებ არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია. ჩვენ 

მიერ 2021 წლის ნოემბრში ჩატარებული კვლევის შედეგად, გამოიკითხა 111 

ადამიანი. მათგან 63-ს პროფესიული შეხება ჰქონდა არჩევნებთან და 

მონაწილეობდა მასში დამკვირვებლად ან კანდიდატად. 

მესამე თავის მესამე ქვეთავში მოცემულია საქართველოში მოქმედი 

სისტემის რეფორმირების ძირითადი ასპექტები. 

ნაშრომში განხილულ OECD-ს კვლევაში, სხვა საკითხებთან ერთად, 

აღნიშნულია, რომ სისტემის პერიოდული განახლება მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს მონიტორინგის ეფექტურობას, რაც სიმართლეს შეესაბამება 

საქართველოს რეალობაშიც. ნათელია, რომ წლების განმავლობაში 

განხორციელებული კოსმეტიკური ცვლილებები ვეღარ უწყობს ხელს 

სისტემის ეფექტურ ფუნქციონირებას. 

რეგიონის ქვეყნების პრაქტიკიდან, ყურადღება გავამახვილეთ 

ლატვიის მაგალითზე, რომელიც სრულად აკმაყოფილებს დამოუკიდებ-

ლად და გამჭვირვალედ დანიშვნის პროცედურებს, გააჩნია დამოუკიდე-

ბელი ბიუჯეტი და ადამიანური რესურსები, რათა ჩაატაროს გამოძიება 

ყველა ტიპის კორუფციასთან დაკავშირებით. მიგვაჩნია, რომ მსგავსი 
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ფორმატის მონიტორინგის სამსახური საქართველოშიც ეფექტური და 

ქმედითი იქნება, უკეთ შეძლებს პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალო-

ბისა და სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფას.  

ასევე, აღსანიშნავია, რომ დღევანდელი ანტიკორუფციული დეპარ-

ტამენტი (სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში) 

უფრო მოქნილია გამოძიებისთვის საჭირო ინფორმაციის მოძიების პრო-

ცესში და აქვს პირდაპირი წვდომა ისეთ ინფორმაციასთან, რაც მნიშვნე-

ლოვანია პოლიტიკური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესშიც. 

ამასთან, ანტიკორუფციული სააგენტოს ფარგლებში, მონიტორინგის 

ფუნქციის შემთხვევაში, სააგენტოს ექნება საშუალება მეტი რესურსი 

მოახმაროს მონიტორინგს წინასაარჩევნო პერიოდში. უფრო სწრაფად და 

ეფექტურად მოახდინოს ყველა სავარაუდო დარღვევის შესწავლა და 

შედეგების საზოგადოებისთვის მიწოდება. რაც ასევე ერთ-ერთი წუხილის 

მიზეზია დღევანდელი სტრუქტურის პირობებში. 

ახალი სააგენტოს შექმნის ნაცვლად, ასევე შესაძლებელია სახელმ-

წიფო აუდიტის სამსახურის დაქვემდებარებაში არსებული მანდატისა და 

შესაძლებლობის გაძლიერება, კერძოდ: 

 დამატებითი ფინანსური და ადამიანური რესურსების 

გამოყოფა წინასაარჩევნო პერიოდში. მაგალითად: შტატგარეშე 

თანამშრომლების აყვანის სპეციალური წესის მომზადება, 

წინასაარჩევნო მონიტორინგის განხორციელების მიზნით; 

 შესწავლის პროცესის დაჩქარების მიზნით, მნიშვნელოვანია, 

პირდაპირი წვდომა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსე-

ბასთან დაკავშირებული პირების შესახებ შემოსავლების 

სამსახურში დაცულ ინფორმაციაზე, რომელიც მოქმედი 

რედაქციით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს გადაეცემა 

სასამართლოს თანხმობის შემთხვევაში; 

 პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტის-

თვის აუდიტის მანდატის განხორციელების შესაძლებლო-

ბების გაზრდა, რომ ჩატარდეს პოლიტიკური პარტიების 
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სრულყოფილი ფინანსური და საბიუჯეტო დაფინანსების 

გამოყენების ეფექტიანობის აუდიტი; 

 პოლიტიკური ფინანსების კანონიერების ერთ-ერთი მნიშვნე-

ლოვანი საკითხია პარტიების მიერ განხორციელებული 

ხარჯის მიზნობრიობის დაწესება, განსაკუთრებით კი, საბი-

უჯეტო დაფინანსების ხარჯვის მიზნობრიობის განსაზღვრა. 

მცირე პოლიტიკური პარტიების წახალისებისა და ხელშეწყობის 

მიზნით, შესაძლებელია დაწესდეს შემოწირულების ოდენობა (მაგალითად 

100 ლარი), რომელზე ნაკლები თანხით განხორციელებული შემოწირუ-

ლების შესახებ ინფორმაციაც არ უნდა გახდეს საჯარო და არ  მოხდეს შე-

მომწირველის პერსონალური ინფორმაციის გამჟღავნება. ასევე შესაძლე-

ბელია დადგინდეს 100-100 ლარამდე შემოწირულებებით წლის განმავ-

ლობაში მიღებული შემოწირულების მაქსიმალური ოდენობა (მაგალითად 

30,000 ლარი ან 60,000 ლარი). დღეს მოქმედი კანონმდებლობით 

შესაძლებელია 30,000 ლარამდე ანონიმური შემოსავლების მიღება საჯარო 

ღონისძიების დროს. მაგრამ ზოგადად, მცირე ოდენობის თანხების 

ანონიმური ფორმით შეწირვის პრაქტიკა არსებობს მაგალითად, 

საფრანგეთში. მსგავსი გამონაკლისის დაწესება საქართველოს ტიპის 

ქვეყნებში, ხელს შეუწყობს ოპოზიციური პარტიების შემომწირველებს, 

ზედმეტი რისკის და შიშის გარეშე განახორციელონ შემოწირულებები. 

 

დ ა ს კ ვ ნ ა 

პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგი არის საშუალება, რომელიც 

უზრუნველყოფს დაფინანსებისა და ხარჯების სისტემატიზაციას და ხელს 

უწყობს ინფორმაციის გამჭვირვალობას. შესაბამისი რეგულაციებით დგინ-

დება ხელმისაწვდომობის სტანდარტები, რისი საშუალებითაც შესაძლებე-

ლი ხდება საჭირო ინფორმაციის დამუშავება და მონიტორინგის განხორცი-

ელება. 

პოლიტიკურ პროცესებში ფულადი ნაკადების რეგულირება უზრუნ-

ველყოფს თანაბარ კონკურენტულ გარემოს და არ იძლევა ძალაუფლების 



25 

მოპოვების საშუალებას ანონიმური და არალეგალური წყაროების გამო-

ყენებით, რისთვისაც იქმნება მონიტორინგის განმახორციელებელი სტრუქ-

ტურები და დგინდება პრევენციისა და იძულების შესაბამისი ღონის-

ძიებები.  

ჩვენი აზრით, პოლიტიკური პარტიების საქმიანობაზე საკანონმდებ-

ლო რეგულაციების დაწესება, ხელს უწყობს ქვეყნის დემოკრატიულ 

განვითარებას, რადგანაც პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობა და 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფს ინფორმირებული 

ამომრჩევლის არსებობას. ხოლო საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების 

მაღალი პოლიტიკური კულტურა განსაზღვრავს წინასაარჩევნო პროცესების 

მიმდინარეობასაც და საარჩევნო გარემოს ფორმირების პროცესსაც. ამასთან, 

რეგულაციები უზრუნველყოფს, როგორც დამფინანსებლის ინტერესებისგან 

და ზეგავლენისგან თავისუფალი პოლიტიკური გარემოს შექმნას, ასევე 

პარტიების დამფინანსებლების იდენტიფიცირების მეტ შესაძლებლობას. 

პოლიტიკური ფინანსების რეგულაციების სისუსტე ზრდის კორუფ-

ციის რისკებს და საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. 

ხოლო რეგულეციების ზედმეტი სიმკაცრე აჩენს მეტ საფუძველს კანონის 

გვერდის ავლის შესაძლებლობების მოსაძებნად. შედეგად, მნიშვნელო-

ვანია, ყველა ქვეყნისთვის საზოგადოების თავისებურებებისა და პოლიტი-

კური კულტურიდან გამომდინარე რეგულაციებისა და მექანიზმების 

შემუშავება. 

საზოგადოებაში პოლიტიკური ფინანსების შესახებ ინფორმაციის 

მიმართ ინტერესი დამოკიდებულია საარჩევნო პერიოდულობაზე, რადგან 

წინასაარჩევნო პროცესში იზრდება მოთხოვნაც. შესაბამისად, აღნიშნული 

ინფორმაცია მომხმარებლისთვის ასოცირდება არჩევნებთან და მის შედე-

გად შექმნილი რეალობის განჭვრეტასთან, თუ როგორ ქვეყანაში/ქალაქში 

ვიცხოვრებთ მომდევნო წლების განმავლობაში და როგორ აისახება 

აღნიშნული ინფორმაცია და მისი შედეგები თითოეულ ამომრჩეველზე. 

არჩევნების შედეგად, გარკვეული ვადით, კონკრეტულ პირებს 

ვაძლევთ უფლებას ჩვენ მაგივრად მიიღონ გადაწყვეტილება. ამ დროს, 
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მიღებული ინფორმაცია თავად ამ პირების ფინანსური აქტივობებისა და 

კეთილსინდისიერების შესახებ, არის მნიშვნელოვანი ინფორმირებული 

არჩევანის გაკეთებისა და ქვეყნის შემდგომი ბედის გადაწყვეტის პროცესში. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნათელია, რომ არჩევნები და პოლიტიკა 

მოქმედებს ქვეყნის დემოკრატიაზე, რისი ეფექტიც აშკარაა თითოეულ 

მოქალაქეზე. 

ანონიმური და უცხო ქვეყნის ინტერესებისგან თავისუფალი პოლი-

ტიკის უზრუნველყოფის მიზნით, მნიშვნელოვანია ოფშორულ ზონებში 

რეგისტრირებული კომპანიებისგან და კრიპტოვალუტების გამოყენებით 

მიღებული დაფინანსებების შესახებ რისკების ანალიზი. ასევე, იკვეთება 

დამატებითი რეგულაციებისა და წესების შემოღების აუცილებლობა 

პოტენციოური საფრთხეების პრევენციის მიზნით. ნაშრომში მოცემული 

საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ გარკვეული საკითხები უნდა 

გახდეს მსჯელობის საგანი საქართველოშიც და მოხდეს დამატებითი 

რეგულაციებისა და წესების გაწერა, რეკომენდაციების მომზადება და 

საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება. 

აღნიშნულის გარდა, კვლევის პროცესში შევისწავლეთ ევროპის 

სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი მონიტორინგის პრაქტიკის თაობაზე, 

მოვიძიეთ ინფორმაცია პოლონეთის, ლატვიის, ლიტვის, ესტონეთის, 

საფრანგეთის და სხვა ქვეყნების შესახებ. მათ მაგალითზე შევისწავლეთ 

რეგულაციების მოქმედებისა და მონიტორინგის მექანიზმების არსებობის 

საკითხები, რომელთა შეჯერების შედეგად, მივიღეთ რამოდენიმე შესაძლო 

ფორმულა, თუ როგორი შეიძლება იყოს მონიტორინგის სისტემა. სწორედ 

აღნიშნულის შედეგად, მიღებული ვარიანტები იქნა შეთავაზებული 

კითხვარში მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და მოსაზრებების შესახებ 

ჩატარებული კვლევის დროს. 

საქართველოში ჩატარებული რამოდენიმე საყოველთაო არჩევნების 

ანალიზის საფუძველზე, გამოჩნდა პოლიტიკური პარტიებისა და დამოუკი-

დებელი კანდიდატების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის კუთხით 

არსებული პრობლემები, ეფექტური კომუნიკაციისა და პროაქტიულობის 
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საჭიროება და სავარაუდო დარღვევებზე სწრაფი რეაგირების აუცილებ-

ლობა. ხოლო კვლევების შედეგად მიღებულმა სურათმა საშუალება მოგვცა 

საქართველოს რეალობის გათვალისწინებით, მოგვემზადებინა ევროპული 

ქვეყნების პრაქტიკის გამოყენების უკეთესი ფორმულა, რომელიც გააუმ-

ჯობესებს, როგორც პოლიტიკური ფინანსების მიმართულებით არსებულ 

რეგულაციებს, ასევე ამ რეგულაციების დაცვისა და მონიტორინგის 

მექანიზმებს. 

სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის დროს გამოიკვეთა პოლი-

ტიკური ფინანსების რეგულაციებისა და მონიტორინგის მექანიზმების 

არაერთი ნაკლოვანება, რომელიც 2018-2021 წლებში ჩატარებული 

საყოველთაო არჩევნების დროს მიმდინარე პროცესების შესახებ 

კომპლექსური ანალიზის საფუძველზე იქნა შესწავლილი. შედეგად, 

მომზადდა პოლიტიკური ფინანსების მარეგულირებელი ნორმების 

დახვეწისა და პრობლემური საკითხების გაუმჯობესების რეკომენდაციები, 

რომლებიც ხელს შეუწყობს პოლიტიკურ კორუფციასთან ბრძოლას და 

ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა 

ორი თემატური სემინარი და  სამი კოლოქვიუმი:  

კოლოქვიუმი 1. „ჩრდილოვანი ურთიერთობებისა და კორუფციის გავლენა 

ქვეყნის განვითარებაზე“; 

კოლოქვიუმი 2. „პოლიტიკური ფინანსების არსი, მისი რეგულირების 

მიზანი და საშუალებები“; 

კოლოქვიუმი 3. „პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალობა, როგორც 

ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების საწინდარი“. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

 

სტატიები: 

1. აზნაურაშვილი ზ., „პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის 

განხორციელების პრაქტიკა რეგიონის ქვეყნებში, განვითარებების 

ეტაპები და საჭიროებები საქართველოში“, ხელისუფლება და 

საზოგადოება №4 (60) 2021, ტომი 1, გვ.147-158 

2. აზნაურაშვილი ზ., „პოლიტიკურ დაფინანსებაში კრიპტოვალუტის 

გამოყენების რისკები“, ეკონომიკა №10-12 (104) 2021, გვ. 41-51 

3. ოთინაშვილი რ., აზნაურაშვილი ზ., „პოლიტიკური ფინანსების 

რეგულირების მიზანი და საშუალებები“, ხელისუფლება და 

საზოგადოება №1(49) 2019, ტომი 1, გვ.91-100 

4. ოთინაშვილი რ., აზნაურაშვილი ზ., „პოლიტიკური კულტურის როლი 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში“, სოციალური ეკონომიკა, სექტემბერი-

დეკემბერი, 2018 წელი, გვ.10-14 

 

კონფერენციები: 

1. თემაზე: „პოლიტიკური კულტურა“ - თბილისი, 2015 წლის ნოემბერი, 

ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„ხელისუფლება და საზოგადოება - 2015“; 
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2. თემაზე: „კორუფციის გავლენა და პრევენციის მეთოდები“ – თბილისი, 

2016 წლის ნოემბერი, ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2016“; 

3. თემაზე: „მოსამართლეთა დაცვის გარანტიები დისციპლინურ 

სამართალწარმოებაში“ - თბილისი, 2021 წლის ნოემბერი, 

ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„ხელისუფლება და საზოგადოება - 2021“ (ამავე თემაზე ასევე 

გამოქვეყნდა სტატია კონფერენციის ჟურნალშიც). 

 


