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თეონა ზურაბაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) უმცროსი
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ინსტიტუტში (GIPA) მას მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო
ურთიერთობებში. ამავდროულად, ფლობს ბაკალავრის ხარისხს ისტორიის
სპეციალობით. თეონას გავლილი აქვს კვლევითი სტაჟირება მთავრობის
ხარისხის ინსტიტუტში (The QoG Institute), სადაც ის მონაწილეობას იღებდა
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პოლიტიკის ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში დემოკრატიული
ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური
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  მოკლე შინაარსი

2020 წლის სექტემბერში საქართველოს პარლამენტს წარედგინა ,,ეროვნული
ანტიკორუფციული სააგენტოს“ დაარსების შესახებ კანონპროექტი. კანონპროექტი
საქართველოში პოლიტიკური კორუფციის გამოწვევის საპასუხოდ ხუთმა
დამოუკიდებელმა დეპუტატმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოსთან
თანამშრომლობით შეიმუშავა. კანონპროექტით გათვალისწინებული სააგენტოს
მოდელი ეყრდნობა სინგაპურის, სლოვენიის, პოლონეთის, ლიეტუვისა და ლატვიის
გამოცდილებას და წარმოდგენილია, როგორც ელიტურ კორუფციასთან ბრძოლის
ეფექტური მექანიზმი. საქართველოში პოლიტიკური კორუფციის საკითხის
მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ნაშრომში შეფასებულია ,,სააგენტოს“ სამომავლო
ეფექტიანობა შესაბამისი თეორიული მიმოხილვის და კანონპროექტში ელიტურ
კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით წარმატებულ მაგალითებად
მოხსენიებული ქვეყნების პოლიტიკურ და  ინსტიტუციურ გარემოს ანალიზზე
დაყრდნობით. საერთაშორისო გამოცდილების საქართველოს პრაქტიკასთან
შედარების საფუძველზე, ნაშრომში განვითარებულია მოსაზრება, რომ
საქართველოს პოლიტიკური კონიუნქტურა მნიშვნელოვნად შეამცირებს
სისტემური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის საჭირო პოლიტიკური ნებისა და
ძლიერი სასამართლო ხელისუფლების მქონე კონტექსტიდან დუბლირებული
,,სააგენტოს“ ეფექტიანობას. ნაცვლად, ნაშრომში წარმოდგენილია პოლიტიკურ
კორუფციასთან ბრძოლის ალტერნატიული მეთოდი - ქვეყანაში პოლიტიკური
კონკურენციის გაძლიერების ხელშეწყობა. გარდამავალი დემოკრატიების
მაგალითზე, სადაც დაბალი პოლიტიკური კონკურენციის პირობებში, მმართველი
პარტიები არჩევნებში ხელისუფლების დაკარგვის შიშის გარეშე აგრძელებენ
კორუფციულ საქმიანობას, ნაშრომში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ახალი,
ინსტიტუციონალიზებული პარტიების ჩამოყალიბების და განვითარების
ხელშეწყობამ და პოლიტიკური კონკურენციის შესაბამისმა გაუმჯობესებამ,
შესაძლოა, პოზიტიურად იმოქმედოს ქვეყანაში ელიტური კორუფციის შემცირებაზე.

საკვანძო სიტყვები: ანტიკორუფციული სააგენტო, პოლიტიკური კორუფცია,
პოლიტიკური ნება,  სასამართლო, პოლიტიკური კონკურენცია, პარტიები. 
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  შესავალი

 2004 წელს დაწყებული ანტიკორუფციული რეფორმების შედეგად საქართველომ
ბიუროკრატიულ კორუფციასთან ბრძოლაში მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია
(Barometer 2005, 2006, 2008; Transparency International 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). მიუხედავად
ამისა, ქვეყანაში კვლავ პრობლემად დარჩა მაღალი დონის, ელიტური კორუფცია,
რომელიც უკანასკნელ წლებში უფრო გააქტიურდა. 2019 წელს, საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველომ ქვეყანაში ელიტური კორუფციის ხარისხი შეაფასა
როგორც ,,სახელმწიფოს მიტაცება“ (საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
2019), ამ ფაქტთან დაკავშირებით, საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნომ
აღნიშნა, რომ საქართველოში ანტიკორუფციული პოლიტიკის თვალსაზრისით
რეგრესი შეინიშნება (Transparency International 2019). პოლიტიკურ კორუფციასთან
დაკავშირებული გამოწვევის საპასუხოდ, 2020 წლის 1 სექტემბერს ხუთმა
დამოუკიდებელმა დეპუტატმა,  თამარ ჩუგოშვილმა, თამარ ხულორდავამ ირინე
ფრუიძემ, ნინო გოგუაძემ და დიმიტრი ცქიტიშვილმა საქართველოს პარლამენტს
,,ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს“ შექმნის შესახებ კანონპროექტთა
პაკეტი წარუდგინა. კანონპროექტი ითვალისწინებს პოლიტიკური ჩარევისგან
თავისუფალი, დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული ორგანოს შექმნას. ავტორებს
აქვთ მოლოდინი, რომ გამოძიებისა და ადმინისტრაციული წარმოების
თვალსაზრისით ფართო დისკრეციით აღჭურვილი ანტიკორუფციული ორგანო
საქართველოში პოლიტიკური კორუფციის პრობლემას გადაჭრის (საქართველოს
პარლამენტი, 2020). აღნიშნული საკანონმდებლო ინიციატივა საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველოსთან აქტიური თანამშრომლობით შემუშავდა,
რომელიც დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული ორგანოს შექმნის იდეას 2014
წლიდან ლობირებს (საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 2014).
კანონპროექტს, აგრეთვე, მხარს უჭერს ადგილობრივი არასამთავრობო
ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიც
(ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 2019), რომლის
საქმიანობის ერთ - ერთ მთავარ მიმართულებას საქართველოში კარგი
მმართველობის დანერგვა წარმოადგენს.

კანონპროექტის მიღების მიზეზად სახელდება საქართველოს ანტიკორუფციული
კანონმდებლობის აღსრულების სათანადო მექანიზმების შექმნის, კორუფციის
შემთხვევების ქმედითი გამოძიების, ანტიკორუფციული პოლიტიკის
კოორდინაციის, ეფექტიანად დაგეგმვისა და განხორციელების საჭიროება
(საქართველოს პარლამენტი 2020, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
2020). არსებული მდგომარეობით, საქართველოში კორუფციასთან ბრძოლის სამი
ძირითადი ინსტიტუტი არსებობს: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, რომელიც
აკონტროლებს ბიუჯეტის ხარჯვის და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების
საკითხებს, ანტიკორუფციული დეპარტამენტი, რომელიც ოპერირებს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურში და მიმართულია სამოხელეო კორუფციული
დანაშაულის წინააღმდეგ, და საჯარო სამსახურის ბიურო, რომელიც მონიტორინგს
უწევს მაღალჩინოსნების ქონებას და ქონებრივ დეკლარაციებს. თუმცა,
კანონპროექტის ავტორთა განცხადებით, არსებული ანტიკორუფციული სისტემა არ
პასუხობს კორუფციის თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს. 
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 არგუმენტად წარმოდგენილია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ანტიკორუფციული

ქსელის, გაეროს განვითარების პროგრამის და ევროპარლამენტის ანგარიშები,
სადაც აღნიშნულია, რომ, ერთი მხრივ, საჯარო სექტორში სრულფასოვნად არ არის
დანერგილი კორუფციის პრევენციისთვის აუცილებელი საბაზისო პროცედურები და
მექანიზმები, რომლებიც ხელს შეუწყობდა კანონით გათვალისწინებული

მოთხოვნების პრაქტიკულ განხორციელებას (საქართველოს პარლამენტი 2020).
მეორე მხრივ, კანონმდებლობაში გარკვეული მიმართულებებით დადებითი

ცვლილებების მიუხედავად, საქართველოში სერიოზულ პრობლემად რჩება მაღალი

დონის ელიტური კორუფცია და ქვეყანაში ჯერაც არ არსებობს მაღალი დონის
კორუფციის შემთხვევების გამოძიების მდგრადი გამოცდილება (საქართველოს

პარლამენტი 2020).

 ,,ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტო“ კანონპროექტის ავტორებისა და
კორუფციის საკითხზე მომუშავე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების მიერ
შემოთავაზებულია, როგორც მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტური
მექანიზმი. სააგენტოს შექმნის აუცილებლობის არგუმენტად სამოქალაქო

საზოგადოების წარმომადგენლები ხაზს უსვამენ სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების
გამოცდილებას (საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 2020, ინფორმაციის
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 2020). უშუალოდ კანონპროექტით

გათვალისწინებული ,,სააგენტოს“ მოდელი კი შემუშავებულია სინგაპურის,
პოლონეთის, სლოვენიის, ლიეტუვის და ლატვიის მაგალითებზე (საქართველოს

პარლამენტი 2020).

 საქართველოში პოლიტიკური კორუფციის საკითხის მნიშვნელობიდან

გამომდინარე, წინამდებარე კვლევის მიზანია, კანონპროექტით

გათვალისწინებული ,,ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს“ ეფექტიანობის
პერსპექტივის ილუსტრირება. კვლევით კითხვაზე, თუ რამდენად ეფექტიანი

შეიძლება იყოს ,,სააგენტო“ საქართველოს რეალობაში, ნაშრომში პასუხი

გაცემულია ნორმატიული ცოდნის, უკვე არსებული ემპირიული კვლევების,
კანონპროექტში ელიტურ კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით წარმატებულ
მაგალითებად მოხსენიებული ქვეყნების პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ გარემოს
ანალიზის და აღნიშნული საერთაშორისო გამოცდილების საქართველოს

პრაქტიკასთან შედარების საფუძველზე. ნაშრომი დაყოფილია ხუთ ნაწილად:
პირველი ნაწილი მიმოიხილავს კანონპროექტს და მის ხარვეზებს. მეორე ქვეთავი
ეთმობა შესაბამის თეორიულ დისკუსიას ანტიკორუფციული სააგენტოების როლზე

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თანამედროვე მექანიზმების კონტექსტში.
ნაშრომის ამ მონაკვეთში აქცენტი კეთდება ელიტურ კორუფციასთან ბრძოლის

მიმართულებით პოლიტიკური ნებისა და ძლიერი ინსტიტუტების მნიშვნელობაზე.
მესამე ნაწილში გაანალიზებულია კანონპროექტში ნიმუშად წარმოდგენილი,
მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით წარმატებული ქვეყნების
სინგაპურის, პოლონეთის, სლოვენიის, ლიეტუვის და ლატვიის პოლიტიკური და
ინსტიტუციონალური კონტექსტები და მათი გავლენა ამ ქვეყნების

ანტიკორუფციული სააგენტოების ეფექტიანობაზე. 
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ნაშრომის შემდეგ ქვეთავში განხილულია იმის არგუმენტაცია, თუ რა
ხელისშემშლელი ფაქტორები არსებობს აღნიშნული ქვეყნებიდან დუბლირებული
ანტიკორუფციული საააგენტოების მოდელის წარმატებისთვის საქართველოში.
მეოთხე, დასკვნითი ნაწილში შემოთავაზებულია საქართველოში მაღალი დონის
კორუფციასთან ბრძოლის ალტერნატიული მეთოდი.

  კანონპროექტის მიმოხილვა და არსებული ხარვეზები

 ინიციატივის მიხედვით, საქართველოს ,,ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტო“
მრავალფუნქციური ინსტიტუტი იქნება, რომელიც თავის თავში გააერთიანებს
სამივე უკვე არსებული ანტიკორუფციული ორგანოს უფლებამოსილებებს და
შეეძლება: ა) თანამდებობის პირის მიერ საჯარო სამსახურში კორუფციისა და
ინტერესთა შეუთავსებლობის პრევენციის, აღმოჩენის და აღკვეთის მიზნით
კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესრულების შემოწმება, შემოწმების
საფუძველზე დასკვნის მომზადება და გამოქვეყნება; ბ) მოქალაქეთა პოლიტიკური
გაერთიანებების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგი; გ)კორუფციულ
დანაშაულში მამხილებელთა დაცვა; დ) საქართველოს კანონმდებლობის
გასაუმჯობესებლად და კორუფციის პრევენციის მიზნით, საკანონმდებლო
წინადადებების მომზადება და საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენა,
აგრეთვე, საჯარო უწყებებში კორუფციის საკითხებზე საჯარო მოხელეთა და
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით საჭირო ღონისძიებების
გატარება (საქართველოს პარლამენტი 2020).

 მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული კანონპროექტით ,,ეროვნულ ანტიკორუფციულ
ორგანოს“ მინიჭებული აქვს საგამოძიებო უფლებამოსილებებიც, რაც, ავტორთა
აზრით, მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მის სამომავლო ეფექტიანობას. სააგენტო
უფლებამოსილია, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საგამოძიებო
ქვემდებარეობის ფარგლებში, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით,
სრული მოცულობით ჩაატაროს გამოძიება და განახორციელოს ოპერატიულ-
სამძებრო საქმიანობა (საქართველოს პარლამენტი 2020), ასევე, თანამდებობის
პირის მიერ კანონით დადგენილი თანამდებობრივი შეუთავსებლობის
მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში, სააგენტო უფლებამოსილი იქნება
მიმართოს თანამდებობის პირის დანიშვნასა და გათავისუფლებაზე
პასუხისმგებელი ორგანოს მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების
რეკომენდაციით (საქართველოს პარლამენტი 2020).

 ავტორთა განცხადებით, ფართო უფლებამოსილებებით აღჭურვილი ,,ეროვნული
ანტიკორუფციული სააგენტო“ გადაჭრის კორუფციასთან ბრძოლის კოორდინაციის
პრობლემას, გააუმჯობესებს ქვეყნის ანტიკორუფციული კანონმდებლობის
ნორმების აღსრულების კონტროლს, კორუფციის შემთხვევების გამოძიებას და
ანტიკორუფციული პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესს
(საქართველოს პარლამენტი 2020).

7კვლევითი ნაშრომი მარტი 2021



 თავისთავად, კორუფციასთან ბრძოლის ახალი მექანიზმის ინიცირება მხოლოდ
დადებით მოვლენად შეიძლება შეფასდეს, თუმცა კანონპროექტს აქვს მთელი რიგი
მნიშვნელოვანი ხარვეზები, რომელთა გათვალისწინებითაც ,,ეროვნული
ანტიკორუფციული სააგენტოს“ სამომავლო ეფექტიანობა კითხვებს აჩენს.
კანონპროექტის მნიშვნელოვან ნაკლოვანებად შეიძლება შეფასდეს ის ფაქტი, რომ
მასზე მუშაობისას, ნაკლებადაა მხედველობაში მიღებული კორუფციასთან
ბრძოლის მიმართულებით ანტიკორუფციული სამსახურების ეფექტიანობის
შესახებ ის ემპირიული კვლევები და ნორმატიულ ცოდნა, რომელიც უკვე არსებობს
შესაბამის პოლიტიკურ და აკადემიურ წრეებში. ამის საპირისპიროდ,
ანტიკორუფციული სააგენტოს, როგორც ელიტური კორუფციის წინააღმდეგ
მიმართული მნიშვნელოვანი მექანიზმის საილუსტრაციოდ, ავტორები ეყრდნობიან
მხოლოდ ორ ადგილობრივ (საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 2017,
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 2017) და ერთ
საერთაშორისო (OECD 2008) კვლევას, რაც, ცალსახად, ელიტური კორუფციის
წინააღმდეგ მიმართული ამბიციური პროექტის განსახორციელებლად საკმარისი
არ არის.

 ამას გარდა, საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორები ,,ეროვნულ
ანტიკორუფციულ სააგენტოს“, როგორც ქვეყანაში მაღალი დონის კორუფციის
პრობლემის გადაჭრის მნიშვნელოვან საშუალებას ისე გვთავაზობენ, რომ
კანონპროექტის შემუშავებისას არ  განუხილავთ ის პოლიტიკური და
ინსტიტუციონალური კონტექსტი, რომელმაც ანტიკორუფციული ინსტიტუტების
წარმატება განაპირობა სინგაპურში, პოლონეთში, სლოვენიაში, ლიეტუვასა და
ლატვიაში - ,,იმ კონკრეტული გამოცდილების მიმოხილვა, რომელიც
გამოყენებულია კანონპროექტის მომზადებისას, არ მომზადებულა“ (საქართველოს
პარლამენტი 2020, 36) აღნიშნულია კანონპროექტში. 

 გამომდინარე იქიდან, რომ ანტიკორუფციული სააგენტოს დაარსების შესახებ
კანონპროექტი არ შემუშავებულა ანტიკორუფციული სააგენტოების ეფექტიანობის
შესახებ უკვე არსებული ცოდნის და კანონპროექტში წარმოდგენილი წარმატებული
ქვეყნების მაგალითების ანალიზის საფუძველზე, მტკიცება, რომ ,,სააგენტოს”
სამომავლო ეფექტიანობა პოლიტიკური კორუფციის აღმოფხვრის თვალსაზრისით
შეესაბამება რეალისტურ მოლოდინებს, ითხოვს დამატებით არგუმენტაციას. 

  ლიტერატურის მიმოხილვა: სააგენტოების როლი   
  ანტიკორუფციული მექანიზმების კონტექსტში

კანონპროექტის მიხედვით ,,ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტო“ მაღალი
დონის კორუფციასთან ბრძოლისთვის აუცილებელ ინსტიტუტადაა მიჩნეული.
თუმცა, ლიტერატურის მიმოხილვა ადასტურებს, რომ აღნიშნული კანონპროექტით,
ელიტური კორუფციის აღმოფხვრის თვალსაზრისით, ,,სააგენტოს“ მიმართ იმაზე
მეტი მოლოდინია შექმნილი, ვიდრე მას ეს შეუძლია თავისი ფუნქციის და მისი
ეფექტიანობისთვის აუცილებელი სტრუქტურული ფაქტორების გათვალისწინებით.
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 ანტიკორუფციული სააგენტოების ეფექტიანობის შესახებ არსებული თეორიებში
ხაზგასმულია, რომ ანტიკორუფციული სააგენტოები წარმოადგენს ძირითადად
ბიუროკრატიული კორუფციის წინაღმდეგ მიმართულ მექანიზმს. კერძოდ კი,
მსოფლიო ბანკის და, მოგვიანებით, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ
შემუშავებულ მოდელში ადგილობრივი ანტიკორუფციული სააგენტოები საჭირო
ღონისძიებების გატარებაში ეხმარებიან ბიუროკრატიული კორუფციის პრობლემის
აღმოფხვრით დაინტერესებულ მთავრობებს.

 თანამედროვე ანტიკორუფციული მიდგომები აგებულია რობერტ კლითგაართის
(Klitgaard 1988) „პრინციპალ-აგენტის” თეორიაზე (Riley 1998, Shah 2007, Rothtein and Tanneberg
2015), რომლის მიხედვითაც, კორუფციასთან დაკავშირებით ქვეყნებში მთავარი
პრობლემა ბიუროკრატიული კორუფციაა (Rothstein and Tannenberg 2015). თეორიის
მთავარ დაშვებას წარმოადგენს უპირობო ნდობა „პრინციპალის“ ანუ
ხელისუფლებისადმი. თეორია მიიჩნევს, რომ არჩევნების შედეგად მიღებული
მანდატიდან გამომდინარე, ხელისუფალი ყოველთვის საზოგადოებრივ
ინტერესებზეა ორიენტირებული მაშინ, როდესაც ბიუროკრატიას ანუ აგენტს,
პრინციპალისგან განსხვავებით, შეიძლება, ჰქონდეს პირადი ინტერესები და უფრო
მეტად იყოს ჩართული კორუფციულ საქმიანობაში (Rothstein 2018). გამომდინარე
აქედან, ,,პრინციპალ-აგენტის“ მიდგომის თანახმად, მთავრობას შეუძლია, მკაცრი
ზომები გამოიყენოს ბიუროკრატიული კორუფციის წინააღმდეგ (Shah 2007, Rothstein
2018). 

 აღსანიშნავია, რომ კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით „პრინციპალ-
აგენტის” მოდელის უნივერსალურობა განსაზღვრა საერთაშორისო განვითარების
ახალმა წესრიგმა. განვითარებადი ქვეყნებისთვის თანამედროვე
ანტიკორუფციული მიდგომების ჩამოყალიბება, რაც, პრაქტიკულად, 1997 წლიდან
დაიწყო მსოფლიო ბანკის ანგარიშების საფუძველზე (World Bank 1997a, World Bank 1997b),
დაემთხვა დემოკრატიის მზარდ ტალღას ტრანზიციულ ქვეყნებში (Riley 1998, Web 2008).
კორუფციის და საერთაშორისო განვითარების მკვლევრებმა მიიჩნიეს, რომ
დემოკრატიული არჩევნებით მოსული ხელისუფალი ბუნებრივად დაინტერესებული
იქნებოდა კორუფციასთან ბრძოლით და ქვეყნის თანმდევი განვითარებით.

 დემოკრატიულმა დღის წესრიგმა განაპირობა კორუფციასთან ბრძოლის
ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ანგარიშვალდებულების ცნების შემოტანა და
ამ მოდელში ანტიკორუფციული სააგენტოების როლის განსაზღვრა.
ჰორიზონტალური ანგარიშვალდებულება გულისხმობს შიდა სამთავრობო
კონტროლის მექანიზმების არსებობას საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და
სასამართლო სისტემაში. ვერტიკალური ანგარიშვალდებულების მიხედვით,
მთავრობის მიერ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობას მედია,
არასამთავრობო ორგანიზაციები და მოქალაქეები ქვემოდან ზემოთ
აკონტროლებენ. ვერტიკალური ანგარიშვალდებულების მოდელის მთავარ
ლოგიკას, კორუფციის შემთხვევების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობის და
ხელმისაწვდომობის მეშვეობით, დემოკრატიულ არჩევნებში კორუმპირებული
მთავრობისთვის ძალაუფლების დაკარგვის ალბათობა წარმოადგენს (Fjeldstad and
Isaksen 2008).
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 ანტიკორუფციული სააგენტოები ჰორიზონტალური და ვერტიკალური
ანგარიშვალდებულების გაძლიერების მიმართულებით მუშაობენ ექვსი ფუნქციის
მეშვეობით. ჰორიზონტალური ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით,
სამთავრობო ინსტიტუტების ანტიკორუფციულ მონიტორინგს სააგენტოები
ახორციელებენ შემდეგი ხუთი ფუნქციით: 1) იღებენ და განიხილავენ საჩივრებს; 2)
ახორციელებენ მონიტორინგს და გამოძიებას; 3) ახორციელებენ შესაბამის
სამართალწარმოებას; 4) ახდენენ პრევენციულ კვლევას, ანალიზსა და ტექნიკური
დახმარებას; 5) მუშაობენ დეკლარაციების შესწავლაზე და საჯარო სამსახურებში
ანტიკორუფციული ეთიკის დანერგვაზე. ვერტიკალური ანგარიშვალდებულების
გაძლიერებას ანტიკორუფციული სააგენტოები მხარს უჭერენ 6) საჯარო სამსახურში
არსებული კორუფციის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობით და კორუფციის
საკითხებზე ზოგადი, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით
ჩატარებული ღონისძიებებით (Meagher 2005).

 დადასტურებულია, რომ ანტიკორუფციული სააგენტოების საქმიანობის პირველი
ხუთი ფუნქციის აღსრულება, რომელიც გულისხმობს გამოძიებას და
სამართალწარმოებას და რომელიც რეალური ცვლილებების მომტანია
კორუფციულ გარემოში, უკავშირდება მხოლოდ ორ ფაქტორს: პოლიტიკურ ნებას და
ინსტიტუციურ გარემოს. განვითარებად დემოკრატიებში ან არადემოკრატიულ
რეჟიმებში კორუფციასთან ბრძოლის წარმატების შემთხვევები პოლიტიკურ ნებას
უკავშირდება (Shah and Huther 1999, Meagher 2005, Quah 2008, Quah 2017). პოლიტიკური ნება
რომელიც განისაზღვრება, როგორც „პოლიტიკური აქტორების გაცხადებული
სურვილი“ (Kpundeh 1998), კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში გულისხმობს ომის
გამოცხადებას კორუფციისთვის და კორუფციაში მონაწილე ყველა პირის,
განსაკუთრებით კი, ე.წ. ,,დიდი თევზების“ წინააღმდეგ, რომლებიც, როგორც წესი,
პოლიტიკური ნების არ არსებობის შემთხვევაში, ხელშეუხებელნი რჩებიან (Kpundeh
1998). პოლიტიკური ნების და ანტიკორუფციული საქმიანობის კორელაციას ასევე,
აღნიშნავენ მკვლევარები, რომლებიც სწავლობენ ანტიკორუფციული
სააგენტოების საქმიანობის შედეგებს და აღნიშნავენ, რომ არაკონსოლიდირებულ
დემოკრატიებში სააგენტოების ეფექტიანობას განსაზღვრავს პოლიტიკური ნება და
არა ის, არის თუ სააგენტო ფორმალურად დამოუკიდებელი მთავრობისგან ან რა
რესურსებს ფლობს ის (Quah et al 2015). კორუფციის, უფრო მეტად კი პოლიტიკური
კორუფციის აღმოფხვრის თვალსაზრისით, პოლიტიკური ნების მნიშვნელობას ხაზს
უსვამს ის ფაქტიც, რომ, ანტიკორუფციული სააგენტოების ჩათვლით,
საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ინიცირებული სხვადასხვა ანტიკორუფციული
მეთოდების მიუხედავად, პოლიტიკური კორუფცია კვლავ პრობლემად დარჩა
მსოფლიოს ტრანზიციულ სახელმწიფოთა უმეტეს ნაწილში იმის გამო, რომ
პოლიტიკური თანამდებობის პირები თავად იყვნენ კორუფციულ საქმიანობაში
ჩართული და შესაბამისად, არ გააჩნდათ კორუფციასთან ბრძოლისთვის საჭირო
პოლიტიკური ნება (Shah 2007, Mishra 2005, Meagher 2005, Kpundeh and Johnston 2002, Fjlstad and
Isaksen 2008, Kpundeh 2004, Heeks and Matinsen 2012, Amundsen 2006, Mutebi 2008). 
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 განსხვავებით არადემოკრატიული რეჟიმებისგან, სადაც ანტიკორუფციული
სააგენტოების საქმიანობის წარმატებას ელიტური კორუფციის წინააღმდეგ
მხოლოდ პოლიტიკური ნება განაპირობებს, დემოკრატიულ ქვეყნებში კანონის
უზენაესობის ფაქტორი განსაზღვრავს პოზიტიურ ეფექტს მაღალი დონის
კორუფციის კონტროლზე, რადგან მიუკერძოებელი საგამოძიებო ორგანოები და
დამოუკიდებელი სასამართლო შესაბამისი სამართალწარმოების საფუძველზე
ეფექტიანად აბალანსებს მთლიანად  ადამიანურ ფაქტორზე დამყარებულ
პოლიტიკურ ნებას (Back and Hadenius 2009, Montola and Jackman 2002, Sung 2004, Carbone and
Memoli 2015, Rock 2009). შემთხვევითი არ არის, რომ ანტიკორუფციული სააგენტოების
საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მკვლევარი, მიგერი, მსოფლიოს
მასშტაბით ოცდაათამდე სააგენტოს შესწავლის შედეგად აცხადებს რომ, იმ
ქვეყნების გარდა, სადაც მთავრობას თავად აქვს კორუფციის წინააღმდეგ
ბრძოლისთვის საჭირო პოლიტიკური ნება, ანტიკორუფიული სააგენტოების
წარმატებული საქმიანობა უკავშირდება იმ კონტექტს, რომელიც ხასიათდება
ეფექტიანი კანონებით, პროცედურებით და დამოუკიდებელი სასამართლოთი
(Meagher 2005). 

 ანტიკორუფციული სააგენტოების როლის და მისი წარმატებისთვის აუცილებელი
ფაქტორების მიმოხილვა აჩვენებს, რომ სააგენტოები ძირითადად ბიუროკრატიული
კორუფციის წინააღმდეგ შემუშავებული ტექნიკური მექანიზმია, თუმცა
პოლიტიკური ნების და კანონის უზენაესობის პირობებში მათ შეუძლიათ ელიტურ
კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით წარმატებულად ფუნქციონირება.
აღნიშნული მიგნება საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან
,,ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს“ ელიტურ კორუფციასთან ბრძოლის
წინააღმდეგ წარმატებისთვის გამოკვეთს პოლიტიკური ნების და დამოუკიდებელი
სასამართლოს საჭიროებას. 
 

  კანონპროექტში განხილული ქვეყნების პოლიტიკური და 
  ინსტიტუციური კონტექსტი და მათი გავლენა ადგილობრივი
  ანტიკორუფციული სააგენტოების საქმიანობაზე

როგორც აღნიშნულია, საქართველოს ანტიკორუფციული სააგენტოს მოდელი
შემუშავებულია სინგაპურის, სლოვენიის, პოლონეთის, ლიეტუვისა და ლატვიის
სააგენტოების მაგალითზე. ამ ქვეყნების პოლიტიკური და ინსტიტუციური გარემოს 
 მიმოხილვა ასევე ადასტურებს კონვენციურ ცოდნას იმის შესახებ, რომ მაღალი
დონის კორუფციის წინააღმდეგ ანტიკორუფციული სააგენტოს ეფექტიანობისთვის
აუცილებელია პოლიტიკური ნება და ძლიერი სასამართლო ხელისუფლება. 

სინგაპურის ანტიკორუფციული სააგენტო, „კორუფციული პრაქტიკის გამოძიების
ბიურო“, საერთაშორისო საზოგადოების ანტიკორუფციული პოლიტიკის დღის
წესრიგის შემუშავებამდე, 1952 წელს სინგაპურის მთავრობის ინიციატივით
დაარსდა. სინგაპურის მთავრობის ეს გადაწყვეტილება 1951 წელს პოლიციაში
მომხდარმა კორუფციულმა სკანდალმა განაპირობა. ახალმა ანტიკორუფციულმა
ბიურომ ჩაანაცვლა პოლიციის ზედამხედველობის ქვეშ მოქმედი მანამდე
არსებული ანტიკორუფციული დეპარტამენტი. 
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 ბიუროკრატიული და მაღალი დონის კორუფციის წინააღმდეგ ბიუროს წარმატების
მთავარ გასაღებს ხელისუფლების მიერ მკვეთრად დეკლარირებული პოლიტიკური
ნება წარმოადგენდა, რომელსაც პირველ რიგში თავად პრემიერ-მინისტრი, ლი კუან
იუ გამოხატავდა კორუფციის მიმართ მისი განსაკუთრებულად არატოლერანტული
დამოკიდებულებით  (Rotberg 2017). კორუფციული პრაქტიკის გამოძიების და შემდეგ
შესაბამისი სანქციების მიღების თვალსაზრისით, სინგაპურის მთავრობამ
„კორუფციული პრაქტიკის გამოძიების ბიუროს’’ მნიშვნელოვანი
უფლებამოსილებები მოგვიანებით მიანიჭა და ის არასდროს ყოფილა
აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი ორგანო (Quah 2008), თუმცა,
სინგაპურში „მთლიანად კორუფციის წინააღმდეგ მიმართულმა ატმოსფერომ“ (Quah
2017, 264) განაპირობა ის ფაქტი, რომ ბიურო წარმატებით უმკლავდებოდა ე.წ. „დიდი
თევზების“ პრობლემას. 1966-2014 წლებში ბიუროს საქმე აქვს აღძრული სინგაპურის
მმართველი, ,,სახალხო მოძრაობის პარტიის“ წევრების მიმართ, საიდანაც ყველა
საქმე სასამართლომდე მივიდა და ისინი შესაბამისად გასამართლდნენ (Quah 2017).
გატარებული ანტიკორუფციული პოლიტიკის შედეგად, გასული საუკუნის 50-იანი
წლებიდან მოყოლებული, სინგაპური, კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით,
ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქვეყანაა და მიუხედავად ავტორიტარული
მართვის ტენდენციებისა, ის, კორუფციის აღქმის ინდექსის მიხედვით (Transparency
International 2020), უსწრებს ბევრ დემოკრატიულ სახელმწიფოს. შესაბამისად,
სინგაპურის პოლიტიკური ატმოსფეროს გათვალისწინებით, ვალიდურია მსჯელობა,
რომ სინგაპურის ანტიკორუფციული სააგენტოს წარმატება განაპირობა არა
სააგენტოს დამოუკიდებლობის ან რესურსების ხარისხმა, არამედ კლასიკურმა
ფორმულამ: მთავრობის მიერ გამოცხადებულმა პოლიტიკურმა ნებამ, რომელმაც
სააგენტოს საშუალება მისცა შეუფერხებლად განეხორციელებინამაღალი დონის
კორუფციის ფაქტების მონიტორინგი და გამოძიება.

 განსხვავებით სინგაპურისგან, საქართველოს ,,ეროვნული ანტიკორუფციული
სააგენტოს“ კანონპროექტში კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით კარგ
გამოცდილებად მოხსენიებულმა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების დიდმა
ნაწილმა, ანტიკორუფციული სააგენტოების არსებობის მიუხედავად, პოლიტიკური
ნების არ არსებობის გამო ბოლომდე ვერ შეძლო პოლიტიკური კორუფციის
დამარცხება. ამასთან, სლოვენიის, პოლონეთის, ლიეტუვის და ლატვიის
პოლიტიკური და ინსტიტუციონალური გარემოს მიმოხილვა აჩვენებს, რომ ამ
ქვეყნებში მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლაში მიღწეული შედეგი ასევე
პირდაპირ პროპორციულია მათივე სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხთან. 

 2001 წელს,  ევროკომისიამ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნებისთვის არსებული
რეკომენდაციების შესრულების შესახებ ანგარიშში, აღნიშნული ქვეყნების
გაწევრიანებისთვის მთავარ პრობლემად კორუფცია დაასახელა (European Comission
2001). ეს გახდა სლოვენიაში, ლიეტუვასა და ლატვიაში ანტიკორუფციული
პოლიტიკის მიმართულებით პოლიტიკური ნების სტიმულირების და
ანტიკორუფციული სააგენტოების დაარსების მიზეზი.

სლოვენიამ ანტიკორუფციული პოლიტიკის გატარება 2000 წლიდან დაიწყო
ევროსაბჭოს რეკომენდაციების საფუძველზე (Doig 2006).

 

12კვლევითი ნაშრომი მარტი 2021



 

13

 2004 წლის თებერვალში, ევროკავშირში გაწევრიანებამდე რამდენიმე თვით ადრე,
სლოვენიის მთავრობამ დააარსა დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო,
„კორუფციის პრევენციის კომისია“, რომელიც ანგარიშვალდებული იყო მხოლოდ
პარლამენტის წინაშე (Trapnell 2013). მიუხედავად იმისა, რომ კანონპროექტში
მაგალითად მოყვანილი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან სლოვენიას
კორუფციის აღქმის ინდექსის საშუალო მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი აქვს
(Transparency International 2020), უნდა აღინიშნოს, რომ ქვეყნის დამოუკიდებელმა
ანტიკორუფციულმა სააგენტომ მხოლოდ ნაწილობრივ შეძლო ქვეყანაში
პოლიტიკური კორუფციის პრობლემის მოგვარება. ლიტერატურა, რომელიც
მიმოიხილავს სლოვენიაში ანტიკორუფციული პოლიტიკის მიმართულებით
ხელისშემშლელ ფაქტორებს, ხაზს უსვამს პოლიტიკური ნების მნიშვნელობას და
პირადი ინტერესებით მოტივირებული პოლიტიკური ელიტის რეზისტენტულობას
მაღალი დონის კორუფციის გამოძიების დროს. კერძოდ კი, სლოვენიის ეროვნული
ასამბლეა ხშირად უქმნის ბარიერებს იმ კონკრეტული გამოძიებების წარმოებას,
რომლებიც უკავშირდება მაღალი თანამდებობის პირების კორუფციულ
საქმიანობას (Trapnell 2013). თუმცა, შესაბამის ლიტერატურაში ასევე ხაზგასმულია
სლოვენიის საკონსტიტუციო სასამართლოს როლის მნიშვნელობაზე
ანტიკორუფციულ პოლიტიკასთან მიმართებით. კერძოდ, საკონსტიტუციო
სასამართლო მაღალი დონის კორუფციის შესახებ მიმდინარე
სამართალწარმოების დროს მნიშვნელოვან წინააღმდეგობას უწევს პირადი
ინტერესებით მოტივირებულ პოლიტიკურ ელიტას და აძლიერებს
ანტიკორუფციული სააგენტოს საქმიანობას (Trapnell 2013). აღსანიშნავია, რომ
აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან სლოვენიას კანონის უზენაესობის ინდექსის
მაჩვენებელი 2018 წლიდან მნიშვნელოვნად შემცირდა (Coppedge et al, 2021) და
შემთხვევითი არაა, რომ ამან ასახვა ჰპოვა მაღალი დონის კორუფციასთან
ბრძოლის მიმართულებითაც. მეხუთე შეფასებით ანგარიშში მაღალი დონის
კორუფციის პრობლემაზე მიუთითებს ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ
მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფი (GRECO). ანგარიშში დადებითადაა შეფასებული
სლოვენიის ანტიკორუფციული კანონმდებლობის იმ ნაწილის პრაქტიკული
აღსრულება, რომელიც ეხება საჯარო ინფორმაციის და საკანონმდებლო პროცესის
გამჭვირვალობას. თუმცა, იმავე ანგარიშში ხაზგასმულია, რომ როდესაც საკითხი
ეხება მაღალი თანამდებობის პირების ინტერესთა კონფლიქტის, საჩუქრების,
ლობისტური საქმიანობის და მათი დეკლარაციების შეფასებას და შესაბამის
გამოძიებას, კანონმდებლობასა და პრაქტიკას შორის მნიშვნელოვანი აცდენა
აღინიშნება (GREC0 2018).

ლიეტუვის ანტიკორუფციული სააგენტო, “სპეციალური საგამოძიებო სამსახური”,
დაარსდა 1997 წელს. პირველ ეტაპზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს
დაქვემდებარებაში მყოფი ანტიკორუფციული სააგენტოს მთავარ დანიშნულებას
ადმინისტრაციულ კორუფციასთან ბრძოლა წარმოადგენდა. კერძოდ, ამ პერიოდის
ლიტვის სტრატეგიულ დოკუმენტებში კორუფცია აღნიშნული იყო ეკონომიკური და
ორგანიზებული დანაშაულის კონტექსტში და არაფერი იყო ნათქვამი გავლენიანი
პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობის ან მთავრობაში არსებული კორუფციის
წინააღმდეგ ბრძოლის პრიორიტეტულობის შესახებ. თუმცა, ლიეტუვის
მისწრაფებამ, გამხდარიყო ევროკავშირისა და ნატოს წევრი, მნიშვნელოვნად
შეცვალა ქვეყანაში ანტიკორუფციული პოლიტიკის მიმართულებები და მაღალი
დონის კორუფციასთან ბრძოლა მალევე პრიორიტეტი გახდა (Aleknevičienė 2014). 
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 მომდევნო წლებში, ევროკავშირის ანტიკორუფციულმა პრაქტიკამ
მნიშვნელოვნად განსაზღვრა ლიეტუვის ანტიკორუფციული სტრატეგია (Aleknevičienė
2014). 2000 წელს “სპეციალური საგამოძიებო სამსახური” გახდა დამოუკიდებელი
ორგანო, რომელიც ანგარიშვალდებული იყო მხოლოდ პარლამენტისა და
პრეზიდენტის წინაშე.  ლიეტუვის მთავრობების მიერ დეკლარირებულმა მტკიცე
პოლიტიკურმა ნებამ და ძლიერმა ინსტიტუციურმა გარემომ გავლენა იქონია
ქვეყნის ანტიკორუფციული პოლიტიკის პოზიტიურ შედეგზე ევროკავშირში
გაწევრების შემდგომ პერიოდშიც და ევროპის საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ
მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფის (GRECO) ბოლო, 2019 წლის მეოთხე შეფასებით
ანგარიშში მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით,
განსაკუთრებული რეკომენდაციები არ აღინიშნება (GRECO 2019).

 ლატვიის „კორუფციის პრევენციის და ბრძოლის ბიურო“ დაარსდა 2002 წელს.
ლატვიის ანტიკორუფციული სააგენტოს დაარსებაც, ასევე, განაპირობა
ევროკავშირის ზეწოლამ და შიშმა, რომ ანტიკორუფციული პოლიტიკის გარეშე
ლატვია ვერ გახდებოდა ევროკავშირის წევრი (Johanssen and Pedersen 2011). 
 სლოვენიისგან და ლიტვისგან განსხვავებით, ლატვია არ ხასიათდებოდა კანონის
უზენაესობის ტრადიციებით და ძლიერი პოლიტიკური ინსტიტუტებით (Johanssen and
Pedersen 2011) რაც, საბოლოოდ, გამოიხატა „კორუფციის პრევენციის და ბრძოლის
ბიუროს“ მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლის არაეფექტიანობაში. ევროპის
საბჭოს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფის (GRECO) 2018
წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ “ლატვიაში კორუფციასთან დაკავშირებული
დანაშაულის გახსნა, ძირითადად, უკავშირდება შუა რგოლის თანამდებობის პირებს
მაშინ, როდესაც მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევებზე ძალიან ცოტა საქმემ
მიაღწია საბოლოო ვერდიქტს; ეს შემთხვევები ხასიათდებოდა სირთულით და
მნიშვნელოვანი დაყოვნებით საგამოძიებო პროცესში” (GRECO 2018, 7).

აღმოსავლეთ ევროპის განხილულ ქვეყნებს შორის, ელიტური კორუფციის
თვალსაზრისით პოლონეთს ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი აქვს. თუმცა, პოლონეთის
ანტიკორუფციული სააგენტოს საქმიანობის წარმატებული პერიოდები  ასევე
უკავშირდება პოლიტიკურ ნების და დამოუკიდებელ სასამართლოს ფაქტორს.
პოლონეთის ,,ცენტრალური ანტიკორუფციული ბიურო” დაარსდა 2006 წელს.
ცენტრალური ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნის იდეა ეკუთვნოდა მმართველ
პარტიას ,,კანონი და სამართალი“, რომელმაც წინასაარჩევნო პერიოდში
ანტიკორუფციული პოლიტიკა მთავარ პოლიტიკურ სლოგანად აქცია. თუმცა, უნდა
აღინიშნოს, რომ პოლონეთის ანტიკორუფციული სააგენტო პოლიტიკური პარტია
„კანონი და სამართლის“ მმართველობის პირობებში არათუ ვერ ახორციელებდა
თავის ფუნქციას, არამედ მას ხშირად ადანაშაულებდნენ კორუფციის პოლიტიკური
მიზნებისთვის ინსტრუმენტალიზაციაში (Gadowska 2010). 2007 წლამდე პოლონეთი
ევროკავშირის ახალ წევრებს შორის ყველაზე კორუმპირებულ ქვეყანად იყო
შეფასებული (Transparency International 2005, 2006) და 2007 წლიდან პოლონეთის
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 კორუფციის აღქმის ინდექსის გაუმჯობესება (Transparency International 2007)
მნიშვნელოვნად განაპირობა მკვეთრად გამოხატულმა პოლიტიკურმა ნებამ
ანტიკორუფციული პოლიტიკის მიმართულებით და დამოუკიდებელი სასამართლოს
ფაქტორმა. სააგენტოს პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების ბრალდებით, 2007
წელს პრემიერ-მინისტრმა, დონალდ ტუსკმა თანამდებობიდან გადააყენა
პოლონეთის „ცენტრალური ანტიკორუფციული ბიუროს“ მმართველი მარიუს
კამინსკი (Gadowska 2011). გარდა ამისა, ტუსკის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში
დაიწყო ანტიკორუფციული კანონმდებლობის მოწესრიგება, რომელიც
ამარტივებდა მაღალი დონის კორუფციასთან ბრძოლას (Gadowska 2010). ამასთან,
აღსანიშნავია, რომ ,,კანონის და სამართლის“ ხელისუფლებისგან განსხვავებით
სასამართლო უფრო მეტი თავისუფლებით სარგებლობდა ტუსკის მთავრობის
პირობებში (Mathes et al, 2011). უნდა აღინიშნოს, რომ სასამართლო ხელისუფლების
დასუსტებასთან ერთად, პოლონეთში კვლავ დადგა მაღალი დონის კორუფციის
პრობლემა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის 2020 წლის ანგარიშის მიხედვით,
ბოლო წლებში სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის ხარისხის
შემცირებასთან ერთად პოლონეთში აღინიშნება მაღალი დონის კორუფციასთან
ბრძოლის მნიშვნელოვანი პრობლემა; სუსტი სასამართლო ხელისუფლება ხელს
უშლის კორუფციული შემთხვევების ეფექტიანად გამოძიებას (Transparancy International
2019). 

 განხილული შემთხვევები კიდევ ერთხელ ადასტურებს პოლიტიკური ნების და
დამოუკიდებელი სასამართლოს მნიშვნელობას მაღალი დონის კორუფციის
წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებების წარმატებისთვის. სინგაპური ნათელი
ილუსტრაციაა, რომ ბიუროკრატიული დამაღალი დონის კორუფციასთან
მიმართებაში ,,კორუფციული პრაქტიკის გამოძიების ბიუროს“ წარმატება
ერთმნიშვნელოვნად განაპირობა მმართველი რეჟიმის პოლიტიკურმა ნებამ, მაშინ
როდესაც აღმოსავლეთ ევროპის შემთხვევები აჩვენებს ელიტური კორუფციის
წინააღმდეგ დამოუკიდებელი სასამართლოს როლს დამნიშვნელობას.
პოლონეთში პოლიტიკური ნების და დამოუკიდებელი სასამართლოს გარეშე
ანტიკორუფციულმა სააგენტომ არათუ შეძლო მაღალი დონის კორუფციასთან
გამკლავება, არამედ ის პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმის საშუალებადაც
იქნა გამოყენებული და ქვეყანაში მხოლოდ იმ პერიოდები აღინიშნებოდა ელიტური
კორუფციის შემცირება, როდესაც სასამართლო პოლიტიკური დამოუკიდებლობით
სარგებლობდა. ანალოგიურად, მას შემდეგ რაც ევროკავშირში გაწევრების შემდეგ
ევროკავშირის ზეწოლა აღარ ასტიმულირებდა სლოვენიაში, ლიეტუვასა
დალიტვაში კორუფციის საწინააღმდეგოდ მიმართულ პოლიტიკურ ნებას, ამ
ქვეყნებში ელიტური კორუფციის ხარისხი პირდაპირპორციული გახდა
ადგილობრივი სასამართლოების დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის
მაღალი დონის კორუფციის გამოძიებასთან მიმართებაში. 

 შესაბამისად, საქართველოს ,,ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს“ შესახებ
კანონპროექტში წარმატებული ქვეყნების მაგალითებად წარმოდგენილი ქვეყნების
შემთხვევების შედარებით სიღრმისეული ანალიზი კიდევ ერთხელ ადასტურებს,
რომ ანტიკორუფციული სააგენტო მხოლოდ ტექნიკური ინსტრუმენტია პოლიტიკური
კორუფციის პრობლემის აღმოფხვრით დაინტერესებული მთავრობის ხელში და
პოლიტიკური ნების ან დამოუკიდებელი სასამართლოს გარეშე მას 
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 ნაკლებად აქვს საშუალება შეუფერხებლად განახორციელოს მონიტორინგი და
სამართალწარმოება მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევებზე.

  საერთაშორისო გამოცდილების საქართველოს   
  პრაქტიკასთან შესაბამისობა

 აღნიშნული კანონპროექტის ინიცირებისას, მთავარი შეცდომა კანონპროექტის
ავტორთა მიდგომაა, რაც ეფუძნება ,,ერთი ზომა ყველას ერგება“ პრინციპით
ინიცირებულ ახალ ანტიკორუფციულ სააგენტოს. ეს მიდგომა წარმოადგენს ერთ-
ერთ ყველაზე ხშირად დაშვებულ შეცდომას კორუფციასთან მებრძოლ ქვეყნებში
(Heeks and Mathisen 2012), რადგან გამოცდილება აჩვენებს, რომ ანტიკორუფციული
სააგენტოს ერთი წარმატებული მოდელი არ შეიძლება ყველა შემთხვევას მოერგოს
და კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავებისას,
აუცილებელია, ადგილობრივი სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური
რეალობის გათვალისწინება (Doig et al, 2005). საქართველოს პოლიტიკური
კონტექსტის გათვალისწინებით, რომელიც ხასიათდება ელიტური კორუფციის
წინააღმდეგ პოლიტიკური ნების არარსებობით, და, მეორე მხრივ, სუსტი
პოლიტიკური ინსტიტუტებით, კანონპროექტში წარმოდგენილი შემთხვევები
ნაკლებად შესაძლებელია, მოერგოს საქართველოს მოდელს და გადაჭრას
საქართველოს კორუფციის არსებული პრობლემა.

 პოლიტიკური კორუფციის თვალსაზრისით, დღეს საქართველო სერიოზული
გამოწვევის წინაშე დგას. ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს
მიხედვით, საქართველოს დღევანდელი კორუფციული მდგომარეობა ფასდება,
როგორც „სახელმწიფოს მიტაცება“, რომელიც ძირითად უკავშირდება ყოფილ
პრემიერ მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს და მის ფინანსურ და პოლიტიკურ
ინტერესებს (საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 2019). ტერმინი
,,სახელმწიფოს მიტაცება“ შემუშავებულია მსოფლიო ბანკის მკვლევარების მიერ
და გულისხმობს კერძო სექტორის დიქტატს საჯარო სექტორზე (Hellan, Jones, and
Kaufman 2000). ეს განსაკუთრებული ტიპის, მძიმე პოლიტიკური კორუფციაა, რომელიც
სახელმწიფოს ფონდებთან წვდომას აძლევს კონკრეტულ, კერძო სექტორის
წარმომადგენელ ჯგუფს და რომელსაც მნიშვნელოვანი ნეგატიური სოციალური
შედეგები მოჰყვება (Varraich 2014). 

 საერთაშორისო საზოგადოების მიერ შემუშავებული ანტიკორუფციული ზომების
განხილვისას, რომლის ნაწილსაც ანტიკორუფციული სააგენტოები წარმოადგენს,
თანამედროვე მკვლევრები ხშირად აკრიტიკებენ ,,პრინციპალ-აგენტის“ თეორიას
და აღნიშნავენ, რომ ტრანზიციულ ქვეყნებში ანტიკორუფციული რეფორმების
წარუმატებლობის მთავარი მიზეზი ის გულუბრყვილო მიდგომაა, რომლის
მიხედვითაც, ყველა არჩეული ხელისუფალი საზოგადოებრივი ინტერესებით
მოქმედებს (Persson, Rothstein and Teorell 2013). მკვლევრები ხაზს უსვამენ, რომ როდესაც
ანტიკორუფციული მექანიზმები ძირითადად ბიუროკრატიული კორუფციის
წინააღმდეგაა შექმნილი, განვითარებად ქვეყნებში კორუფციული პირამიდის
სათავეში ძირითადად მაღალი იერარქიის პოლიტიკური პირები დგანან (Johnston and
Kpundeh 2002, Mishra 2005, Meagher 2005, Kpundeh 2004, Shah 2007) და რეალობაში სინგაპურის 
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 მსგავსი შემთხვევები, სადაც მთავრობა თვითონ იყო დაინტერესებული
ანტიკორუფციული რეფორმების წარმატებით, ისტორიაში ძალიან იშვიათია (Persson,
Rothstein and Teorell 2013). 

 აღნიშნული პრობლემა ასევე რელევანტურია საქართველოს მოცემულობაში.
მიმდინარე პერიოდში, ყოფილი პრემიერ მინისტრი და მილიარდერი ბიზნესმენი,
ბიძინა ივანიშვილი წარმოადგენს რეალურ პრინციპალს ანუ ხელისუფალს,
რომელიც სახელმწიფოს მიტაცებას ახორციელებს არაფორმალური
მმართველობის მეშვეობით. ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულმა
პოლიტიკურმა პარტიამ ,,ქართულმა ოცნებამ“ 2012 წლის საპარლამენტო
არჩევნებში ხალხის მანდატი ივანიშვილის ფინანსური კაპიტალისა და მისი,
როგორც ქველმოქმედის რეპუტაციის გამო მიიღო (Lebanidze and Kakachia 2017).
მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელს ივანიშვილმა პრემიერ მინისტრის თანამდებობა
დატოვა და აქტიური პოლიტიკიდან წავიდა, პარტია „ქართული ოცნების“
ლეგიტიმაცია კვლავ დამოკიდებული დარჩა ბიძინა ივანიშვილის პირად ფინანსურ
და პიროვნულ კაპიტალზე. ივანიშვილის აქტიური ჩართულობა საარჩევნო
კამპანიაში ,,ქართული ოცნების“ სასარგებლოდ  თვალსაჩინო იყო 2012 წლის
არჩევნების შემდომ პერიოდშიც (Lebanidze and Kakachia 2017). ივანიშვილის პიროვნულ
ფაქტორზე დამყარებულ ძალთა ამ ბალანსს აღიარებენ თავად პარტიაშიც. 2019
წელს, ირაკლი ღარიბაშვილი, ივანიშვილის ნდობით აღჭურვილი პირი და პარტია
,,ქართული ოცნების“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა აცხადებდა, რომ
„რეალურად ძალაუფლება, მანდატი ეკუთვნოდა ბატონ ბიძინას, ეკუთვნის მას“ (ON
Ge, 2019). სახელმწიფოს მიტაცებასთან დაკავშირებით, ბიძინა ივანიშვილი
საერთაშორისო - გამჭვირვალობა საქართველოს მიხედვით, არაფორმალურ
გავლენას ინარჩუნებდა საქართველოს მთავრობაზე 2013-2020 წლებში. კერძოდ კი,
2013 -2020 წლებში ბიძინა ივანიშვილი იდგა სახელმწიფოს მიტაცების პირამიდის
სათავეში, რომელიც არაფორმალური მმართველობის საშუალებით, კერძოდ კი,
წარსულში მის კერძო კომპანიებში დასაქმებული და მისი ნდობით აღჭურვილი
პირების ხელისუფლების სხვადასხვა შტოში საკვანძო თანამდებობებზე
დანიშვნით ახორციელებდა სახელმწიფო ინსტიტუტების პირადი და პოლიტიკური
მიზნებით გამოყენებას (საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 2019,
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 2020). მიუხედავად იმის, რომ 2021
წლის თებერვალში, ბიძინა ივანიშვილი, ოფიციალური განცხადების საფუძველზე,
პოლიტიკიდან და საკუთარი პარტიიდანაც წავიდა (Civil Georgia, 2021), ხელისუფლების
სხვადასხვა შტოში, საკვანძო თანამდებობებზე კვლავ რჩებიან ბიძინაივანიშვილის
ნდობით აღჭურვილი პოლიტიკური ფიგურები. ამიტომ, არსებული პოლიტიკური
კონიუქტურა იძლევა იმის არგუმენტაციას, რომ საქართველოში არაფორმალური
მმართველობა გრძელდება. აქედან გამომდინარე, ვალიდური ჩანს მტკიცება, რომ
საქართველოში დღეს ცალკეული პოლიტიკური თანამდებობის პირების ან
ბიუროკრატიის პირადი ინტერესები კი არ უშლის ხელს პრინციპალს, რომ დაიწყოს
კორუფციული შემთხვევების გამოძიება, არამედ, ზუსტად ხალხის მანდატის მქონე
პრინციპალი და მისი ინტერესები წარმოადგენს კორუფციის წყაროს და ნაკლებად
სავარაუდოა, მან  გამოხატოს პოლიტიკური ნება მაღალი დონის კორუფციასთან
ბრძოლის თვალსაზრისით და საკუთარი თავის და გარემოცვის მიმართ დაიწყოს
გამოძიება. 
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 პოლიტიკური ნების არარსებობის გარდა, საქართველოში არც კანონის
უზენაესობის ფაქტორმა შეიძლება განაპირობოს ,,ეროვნული ანტიკორუფციული
სააგენტოს“ ეფექტიანი მუშაობა. გარდა იმისა, რომ საქართველო
დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან დღემდე არასდროს გამოირჩეოდა კანონის
უზენაესობის ტრადიციით, დღეს იგივე ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა -
საქართველოს“ ანგარიშების მიხედვით, სასამართლოში უვადოდ დანიშნულ
მოსამართლეთა დიდი ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის და ,,ქართული ოცნების“
ხელისუფლებისადმი ლოიალურად არის განწყობილი (საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველო 2020). შესაბამისად, ნაკლებად მოსალოდნელია,
რომ სააგენტოს მიეცეს საშუალება, განახორციელოს დაუბრკოლებელი გამოძიება
იმ კონკრეტული ჯგუფის მიმართ, რომელიც ახორციელებს სახელმწიფოს
მიტაცებას ან პოლიტიკურ მართლსაჯულებას.

 შესაბამისად, საქართველოს მოცემული პოლიტიკური კონტექსტის
გათვალისწინებით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ,,ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა
სააგენტომ“ პოლიტიკური კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით
მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიოს. პოლიტიკური კორუფციის შემზღუდველი
ისეთი აუცილებელი გარემოებების გარეშე, როგორიცაა პოლიტიკური ნება და
ძლიერი სასამართლო ხელისუფლება, მოსალოდნელია, რომ საქართველოს
,,ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა“ სააგენტომ გაიზიაროს სხვა არადემოკრატიულ
და ტრანზიციულ სახელმწიფოებში საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების
ჩართულობით შექმნილი სააგენტოების გამოცდილება (Meagher 2005, Meagher 2005) და
დარჩეს ელიტური კორუფციის წინააღმდეგ შემუშავებულ კიდევ ერთ ფიქტიურ
ორგანოდ. 

  დასკვნა

ანტიკორუფციული სააგენტოს, როგორც მაღალი დონის კორუფციის წინააღმდეგ
მნიშვნელოვანი მექანიზმის, განხილვამდე მხედველობაში არის მისაღები ის
მოცემულობა, რომ “პოლიტიკური კორუფცია არის პოლიტიკური პრობლემა,
რომელიც არ შეიძლება გადაიჭრას ტექნიკური თუ ბიუროკრატიული მეთოდებით და
საჭიროა, რომ მას მოეძებნოს პოლიტიკური გამოსავალი” (Amundsen 2006, 2). როგორც
წინა ქვეთავში არის აღნიშნული, დღეს, საქართველოში პოლიტიკურ კორუფციას
იწვევს პოლიტიკური ნების არ არსებობა. სწორედ, პოლიტიკური ნება არის მთავარი
პოლიტიკური პრობლემა ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე, მხოლოდ
პოლიტიკური ნების სტიმულირება შეიძლება იყოს შექმნილი მდგომარეობიდან
ადექვატური პოლიტიკური გამოსავალი. 

აღსანიშნავია, რომ პოლიტიკურ ნების სტიმულირების შესახებ დისკურსი
მნიშვნელოვნად უკავშირდება პოლიტიკური კონკურენციის საკითხს. ზოგადად,
ანტიკორუფციული სააგენტოების საქმიანობის ეფექტიანობის მკვლევრები იმ
ქვეყნებს, სადაც სააგენტოებს არ ეძლევათ საშუალება განახორციელონ
გამოძიების და შესაბამისი სამართალწარმოების ფუნქციები, ურჩევენ, იმუშაონ
კორუფციის საკითხებზე საჯარო ცნობიერების ამაღლების და კორუფციის
წინააღმდეგ საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების გზით, რათა ამის მეშვეობით
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 გააძლიერონ ზეწოლა მთავრობაზე და ამგვარად შეუწყონ ხელი პოლიტიკური
ნების სტიმულირებას (Meagher 2005). თუმცა, დადასტურებულია, რომ პოლიტიკური
ნების სტიმულირების თვალსაზრისით, საქართველოში ვერტიკალური,
დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების მექანიზმი არ მუშაობს. მიუხედავად
არსებული პოლიტიკური კორუფციის ისეთი მძიმე ფორმისა, როგორიცაა
„სახელმწიფოს მიტაცება“, საქართველოში პოლიტიკური კორუფცია ახალი
ფენომენი არ არის და კორუფციის თემაზე მომუშავე ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციები ინტენსიურად აწვდიდნენ და აწვდიან
ინფორმაციას მოსახლეობას. მიუხედავად იმის, რომ კორუფციის ფაქტების შესახებ
ინფორმაცია ღიაა და ხელმისაწვდომი, საქართველოში ჩატარებული არაერთი
არჩევნები აჩვენებს, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული შეჯიბრობითობის მექანიზმი
ვერ ახდენს პოლიტიკური ნების სტიმულირებას, რადგან მოსახლეობა კვლავ
ირჩევს კორუმპირებულ პოლიტიკოსებს. კორუმპირებული პოლიტიკოსებისთვის
ხმის მიცემის ფენომენის შესწავლის თვალსაზრისით, საინტერესოა, გოთენბურგის
უნივერსიტეტის მკვლევარის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც
კორუმპირებული პოლიტიკოსებისთვის ხმის განმეორებით მიცემა უკავშირდება
პოლიტიკურ ველზე არჩევანის არ ქონას, კერძოდ კი, ,,სუფთა პოლიტიკური
ალტერნატივის“ არ არსებობას (Agerberg 2020, 271-275). ,,სუფთა პოლიტიკური
ალტერნატივის“ თვალსაზრისით, საქართველოში დღეს დაბალი პოლიტიკური
კონკურენციაა. მიმდინარე პერიოდში, ქვეყნის პოლიტიკური ლანდშაფტის
ძირითადი ნაწილი შედგება პოლიტიკური ინტერესების მქონე ბიზნესმენების მიერ
დაფინანსებული პარტიებისგან ან პარტიებისგან, რომლებიც თავად იყვნენ
პოლიტიკურ კორუფციასთან აფილირებულნი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს
(საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 2011). პოლიტიკური ლანდშაფტის
გათვალისწინებით, სავარაუდოა, რომ ამომრჩეველში კორუფციის საკითხის
სათანადო პოლიტიზირება არ ხდება,  რადგან საზოგადოებას არ აქვს განცდა, რომ
შემდეგი ხელისუფალი არ ჩაებმება პოლიტიკურ კორუფციაში. აქედან
გამომდინარე, ვალიდურია, რომ საქართველოში პოლიტიკური ნების არარსებობის
საკითხი დაკავშირებული იქნას პოლიტიკური კონკურენციის პრობლემასთან.
ცნობილია, რომ დაბალი პოლიტიკური კონკურენცია მნიშვნელოვნად
განაპირობებს პოლიტიკური ელიტის მხრიდან პოლიტიკური ნების არარსებობას
ანტიკორუფციული პოლიტიკის მიმართულებით და ეს პრობლემა განსაკუთრებით
თვალსაჩინოა ტრანზიციულ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკურ ველზე არარსებული ან
დაბალი ხარისხის კონკურენციის გამო, მთავრობებს შეუძლიათ არჩევნებში
დამარცხების შიშის გარეშე ჩაერთონ კორუფციულ საქმიანობაში (Johnston 1998).

 ზემოაღნიშნული ფაქტორებიდან გამომდინარე, ელიტური კორუფციის
წინააღმდეგ წარმატებისთვის, საჭიროა, რომ საქართველოში ანტიკორუფციული
მექანიზმები შემუშავდეს არა ერთ თარგზე მოჭრილი მეთოდებით, არამედ
კონკრეტული, საქართველოსთვის დამახასიათებელი პოლიტიკური კონტექსტის
გათვალისწინებით. კორუფციის საკითხზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენლების მიზანი უნდა იყოს არა პოლიტიკური ელიტის კეთილ ნებაზე
დამოკიდებული ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა, არამედ თავად პოლიტიკური
ნების სტიმულირება კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით. პოლიტიკური
ნების სტიმულირება კი შესაძლებელია მხოლოდ ინსტიტუციონალიზებული ახალი 
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 პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბების და განვითარების ხელშეწყობით,
რომელიც გამოიწვევს პოლიტიკური კონკურენციის გაზრდას პოლიტიკურ ველზე და
შესაბამისად გააქტიურებს დემოკრატიული შეჯიბრებითობის პრინციპს. 

 უნდა აღინიშნოს, რომ შემოთავაზებული ალტერნატიული სტრატეგია
თანამედროვე ანტიკორუფციული მექანიზმების ჩარჩოს ცდება და ამ
თვალსაზრისით, შეიძლება, მაღალი დონის კორუფციის წინააღმდეგ მიმართულ
არატრადიციულ საშუალებას წარმოადგენდეს. თუმცა, მკვლევარები როდესაც
განიხილავენ შვედეთის მაგალითს რომელმაც მე-19 საუკუნეში, კარგი
მმართველობის დღის წესრიგის ინიცირებამდე, შეძლო ანტიკორუფციული
პოლიტიკის წარმატებით გატარება, აღნიშნავენ, რომ ქვეყნებს აქვთ პოტენციალი,
დამოუკიდებლად, საკუთარი პრობლემების სწორი იდენტიფიცირებით მიაღწიონ
შედეგს ანტიკორუფციულ პოლიტიკის მიმართულებით (Rothstein and Teorell 2015).
შესაბამისად, რეკომენდირებულია, რომ საქართველოს ანტიკორუფციულ დღის
წესრიგში დადგეს დასავლური ტიპის ინსტიტუციონალიზებული პოლიტიკური
პარტიების ჩამოყალიბების და განვითარების ხელშეწყობა. მეტი
ინსტიტუციონალიზებული პოლიტიკური პარტიის არსებობა საქართველოს
პოლიტიკურ ველზე წარმოშობს მეტ „სუფთა პოლიტიკურ ალტერნატივას“ (Agerberg
2020, 271-275) და, შესაბამისად, ქართველი ამომრჩევლის მხრიდან მეტ
შეუგუებლობას პოლიტიკური კორუფციის მიმართ. რაციონალური ინტერესებიდან
გამომდინარე, მოსალოდნელია, აღნიშნული გარემოება ხელისუფლებაში მყოფმა
პარტიებმა გათვალისწინონ. შემოთავაზებული რეკომენდაცია, აგრეთვე,
პოლიტიკურად რელევანტური შეიძლება იყოს პოლიტიკური კორუფციის
წინააღმდეგ გრძელვადიან პერსპექტივაში, კოალიციური მმართველობის
პირობებში. ცნობილი პოსტულატის მიხედვით ,,ძალაუფლება რყვნის“ და
შესაბამისად, კოალიციური მმართველობა არ არის გარანტია, რომ მთავრობის
შემადგენლობაში მყოფ ყველა პარტიას ერთნაირად აღმოაჩნდება პოლიტიკური
ნება კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით და სხვა, მთავრობის
შემადგენლობაში არ მყოფ პარტიებთან შედარებით, საკუთარ უპირატესობაში
დარწმუნებულები თავად არ ჩაერთვებიან კორუფციულ საქმიანობაში. ამიტომ,
ნაშრომში შემოთავაზებული რეკომენდაციის შესრულების შემთხვევაში,
კოალიციურ ხელისუფლებაში მყოფ პარტიებსაც ეცოდინებათ, რომ მოქალაქეებს
აქვთ ალტერნატივა და კორუფციაში მათი ჩართულობის შემთხვევაში, შემდეგ
არჩევნებში ამომრჩეველი მათ ხმას არ მისცემს. 
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