
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი  

 

15 

 

ბენეფიციარის იდენტიფიცირება ფულის გათეთრების აღკვეთის  

(AML) ღონისძიებების მიზნებისთვის 

 

ლალი ბაგრატიონი 
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, დოქტორანტი  
Bagrationi.lali@gmail.com 

 

რეზიუმე. ფულის გათეთრება სოციალური პრობლემაა, რომელიც ეხება ნებისმიერ საზოგადოებას 

მთელ მსოფლიოში. ეს პრობლემა საყოველთაო და გლობალურია და მას არ გააჩნია ეკონომიკური, 

კულტურული ან სოციალური საზღვრები. სტატიაში გადმოცემულია ფულის გათეთრების 

ტერმინის შინაარსი და მისი აღკვეთის პრევენციული ღონისძიებები. განხილულია საკანონმდებლო 

ბაზა, რომლითაც რეგულირდება საქართველოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის 

დაფინანსების აღკვეთის პროცესი. აღწერილია ფიზიკური და იურიდიული პირების იდენტიფიცი-

რების ხერხები, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ბენეფიციარი მესაკუთრის 

დასადგენად და ფულის გათეთრების რისკების შესამცირებლად. ყურადღება გამახვილებულია 

ფინანსური ინსტიტუტებისა და მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების როლზე აღნიშნულ 

პროცესში.  

საძიებო სიტყვები: ფულის გათეთრება, ფინანსური ინსტიტუტი, რისკები, ბენეფიციარი 

მესაკუთრე, იდენტიფიკაცია, ვერიფიკაცია 

 

 

1. შესავალი 

ფულის გათეთრება არის არაკანონიერი გზით მოპოვებული თანხისათვის ლეგალური 

სახის მიცემა. ფულის გათეთრების ფაქტების გამოვლენა და პრევენციული ღონისძიებების 

გატარება დღევანდელ მსოფლიოში საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხია და მისი 

ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთა. ფულის გათეთრების 

წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები გულისხმობს იმ კანონებისა და რეგულაციების 

შემუშავებასა და განხორციელებას, რომელთა მიზანია კრიმინალური ფულის არსებობის 

გამოვლენა და მისი ლეგალიზაციის აღკვეთა. პრევენციული ღონისძიებების განხორცი-

ელების უზრუნველყოფის მიზნით, მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში, 

შექმნილია ინსტიტუციური სისტემა და სამართლებრივი ბაზა. მიუხედავად ამისა, 

ფულის გათეთრების რისკები მაინც არსებობს. სწორედ ამ რისკების შესამცირებლად, 

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ბენეფიციარი მესაკუთრის დასადგენად, 

ფიზიკური და იურიდიული პირების იდენტიფიცირება, რაც ამ სტატიის კვლევის საგანია 

თემის აქტუალურობისა და საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლების მიზნის 

გათვალისწინებით.  
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2. ფულის გათეთრების არსი, მასთან ბრძოლის ღონისძიებები და  

სამართლებრივი ბაზა 

ფულის გათეთრების პროცესს დიდი ხნის ისტორია აქვს, მაგრამ იგი განვითარდა და 

მიესადაგა თანამედროვე საზოგადოებას, გლობალიზაციას და ციფრულ ტრანსფორმაციას, 

რამაც დიდი ზიანი მიაყენა მოქალაქეებს, კომპანიებსა და სახელმწიფოებს, გახდა 

კატალიზატორი უკანონო ქმედებებისთვის (ტერორიზმი, თაღლითობა და კორუფცია) 

(15,2). ფულის გათეთრების ოპერაცია გულისხმობს უკანონო ქმედებებით მოპოვებული 

თანხების დაფარვას და მის ლეგალიზებას (14,1). ML არის ტრანსფორმაციის პროცესი, 

რომლის მეშვეობითაც „ბინძური“, უკანონო ფული თეთრი და „სუფთა“ ჩანს (18,1). 

ფინანსური ონლაინ ჟურნალი finacnce strategists განმარტავს: „ფულის გათეთრება არის 

პროცესი, როცა არალეგალური ფული იღებს ლეგალური ფულის სახეს, „სუფთავდება“ და 

ძირითადად ეს ხდება საბანკო გადარიცხვებითა და ტრანზაქციებით“ (17). „ფინანსურ 

ქმედებათა ჯგუფის“ (FATF) ოფიციალური ინფორმაციით, „ფულის გათეთრება მასშტაბური 

და დიდი რაოდენობის კრიმინალური აქტებით მიღებული ინდივიდუალური ან 

ჯგუფური შემოსავალია, რომელიც მიმართულია მისი რეალური წარმოშობის წყაროს 

დაფარვისაკენ და არალეგალური ფულის ლეგალიზაციისკენ“ (20). საერთაშორისო 

კრიმინალური პოლიციის ორგანიზაციის (ინტერპოლი) განმარტების თანახმად, „ფულის 

გათეთრება არის უკანონოდ მოპოვებული შემოსავლის წარმოშობის დამალვა ან შენიღბვა 

ისე, რომ ის წარმოჩენილი იყოს, როგორც ლეგალური წყაროდან მიღებული“ (21). 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განმარტების თანახმად, „ფულის გათეთრება არის 

დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლის დამუშავება მათი უკანონო წარმოშობის 

შენიღბვის მიზნით. ის საშუალებას აძლევს კრიმინალს ისარგებლოს ამ მოგებით, მათი 

წყაროსადმი საფრთხის მიყენების გარეშე“ (22). საქართველოს კანონმდებლობით (1, მ.2), 

ტერმინი განსაზღვრულია, როგორც უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (12, მ.194).  

ფინანსური მედია ვებგვერდის Ivestopedia-ს (16) თანახმად, ტექნიკური თვალსაზრისით, 

ფულის გათეთრების გზები არის მარტივიდან დაწყებული, რთული, ჩახლართული 

სქემებით დასრულებული. ყველაზე მარტივი და გავრცელებული გზა არის ნაღდ ფულზე 

მომუშავე ბიზნესში „ფულის გათეთრება“. მაგალითად, რესტორნები და კაფეები, სადაც 

ნაღდი ფული, როგორც, ვითომდა გამომუშავებული თანხა შეიძლება დაიდოს რესტორნის 

საბანკო ანგარიშზე, შემდეგ კი მოხდეს მისი განაღდება საჭიროების მიხედვით. ამ ტიპის 

ბიზნესს და ამ ტიპის საქმიანობისთვის შექმნილ სპეციალურ ანგარიშს ეძახიან „front“-ს. ეს 

ანგარიშები შექმნილია წვრილ-წვრილი თანხების შესატანად, რაც, როგორც წესი, 

სხვადასხვა პირის მიერ ხდება, იგივე პროცესი გვხვდება ფულის გადასახურდავებელ 

ჯიხურებშიც. ნაღდი ფული ხშირად გადააქვთ კურიერების საშუალებით - „mules“- cash 

smugglers - საზღვარზე და ანთავსებენ სხვა ქვეყნის ანგარიშებზე დეპოზიტის სახით. იმ 

თანხით კი ხდება უძრავი ქონების შეძენა, შემდეგ მრავალგზის გადაყიდვა და ა.შ. იქმნება 

ყალბი კომპანიები (Shell companies), რომლებიც მონაწილეობას იღებენ „ფულის გათეთ-

რების“ პროცესებში - ყალბი ოპერაციებით, საბუთებით და გარიგებებით. შედარებით 

ნაკლებ გავრცელებულ, მაგრამ საყურადღებო ფორმებად, იგივე ფინანსური მედია-
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ვებგვერდი მიიჩნევს ფულის გათეთრებას დეპოზიტზე განთავსებით, ისეთი ქონების 

შეძენით და გაყიდვით, როგორიცაა ოქრო, ძვირფასი ქვები, უძრავი ქონება, სათამაშო 

ბიზნესი (16). თანამედროვეობას დაემატა კიდევ ერთი ფორმა, როგორიცაა ელექტრონუ-

ლი ფულის გათეთრება. ინტერნეტ და მობილ-გადარიცხვებისას ფულის გათეთრება 

ხდება ონლაინ აუქციონებზე, სათამაშო ვებგვერდებზე ფულის სათამაშო ვალუტად 

გადახურდავების დროს და შემდეგ - უკანვე და სხვ. სიახლეს აღარ წარმოადგენს 

ბიტკოინებით ფულის გათეთრების მექანიზმი და ა.შ.  

ფულის გათეთრების მექანიზმი, ლიტერატურის მიხედვით, მოიცავს სამ ეტაპს: 

განთავსებას, რაც გულისხმობს უკანონო შემოსავლის ნაღდი ფულადი თანხის სახით 

ლეგალურ ფინანსურ ინსტიტუტში განთავსებას. თანხის შეტანა შეიძლება განხორციელ-

დეს ეტაპობრივად, სხვადასხვა პირის მიერ, რათა ფინანსური ინსტიტუტის მიერ ვერ 

მოხერხდეს რეალური ბენეფიციარის იდენტიფიცირება; დანაწევრებას, როცა გადარიც-

ხვები ხდება დანაწევრებით, მცირედი შენატანებით, რათა შედარებით მცირე თანხებს არ 

მიექცეს სათანადო ყურადღება და მოხდეს კვალის არევა და ინტეგრაციას, რაც 

გულისხმობს ფულის ფინანსურ სისტემაში ინტეგრირებას, შემდგომ სხვა აქტივების 

შეძენის მიზნით. ამ დროს ხდება აქტივების, როგორც ლეგალური სახსრების, სამოქალაქო 

ბრუნვაში გამოყენება. ფულის გათეთრების პირველი ეტაპი ყველაზე რთული 

განსახორციელებელია, რადგან მისი კონტროლი უფრო ძლიერია და თანხის წარმოშობის 

პირველ წყაროსთან უფრო ახლოსაა (19, 12). 

ფულის გათეთრებასთან ბრძოლამ საერთაშორისო და საყოველთაო მასშტაბები შეიძინა 

1989 წლიდან G-7 ქვეყნების შეხვედრაზე, სადაც ჩამოყალიბდა საერთაშორისო კომიტეტი 

Financial Action Task Force (FATF) - ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფი. ჯგუფის 

საქმიანობა გულისხმობს საერთაშორისო თანამშრომლობას ფულის გათეთრების 

წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებში. კერძოდ, საკანონმდებლო, აღმასრულებელ 

დონეებზე წევრ ქვეყნებთან თანამშრომლობას AML (Money loundaring) - ფულის 

გათეთრების წინააღმდეგ. დღევანდელი მდგომარეობით FATF-თან თანამშრომლობს ჯამში 

39 - ერთეული - 37 ქვეყანა და ორი ტერიტორიულ-რეგიონალური ორგანიზაცია. ამ 

ჯგუფს კავშირი აქვს მთელ რიგ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და წარმომადგენ-

ლობებთან. 

ცნობილია FATF-ის 40 რეკომენდაცია ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით. წევრი 

ქვეყნები ანგარიშვალდებულნი არიან FATF-ის წინაშე. რეკომენდაციების შეუსრულებლო-

ბისათვის გათვალისწინებულია ფულადი სანქციები.  

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის FATF მონიტორინგს უწევს წევრების 

საქმიანობას ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ღონისძიებების შემუშავებაში, შეისწავლის 

ფულის გათეთრების ახალგაჩენილ შესაძლებლობებს, ტექნიკას, განხორციელების 

ფორმებს და შეიმუშავებს კონტრღონისძიებებს, ხელს უწყობს ფულის გათეთრების 

წინააღმდეგ არსებული რეგულაციების და სტანდარტების დანერგვას და განვითარებას 

სხვადასხვა ქვეყანაში. 

https://www.investopedia.com/terms/f/financial-action-task-force-fatf.asp
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იმისათვის, რომ ქვეყანა გახდეს FAFT-ის წევრი, ის მთელ რიგ კრიტერიუმებს უნდა 

აკამაყოფილებდეს, კერძოდ, ერთ სულ მოსახლეზე შიდაპროდუქტის მაჩვენებლის, 

გეოგრაფიული მდებარეობის, საბაკო ტრანზაქციების მოცულობის, ფულის გათეთრების 

და ტერორიზმის რისკის საფრთხის, ფინანსების ბრუნვის და ა.შ. როგორც აღვნიშნეთ, 

FAFT-ს ყავს წევრები, ასოცირებული წევრები, დამკვირვებლები - ისინი არიან წარმოდგე-

ნილნი, როგორც ქვეყნების, ისე ქვეყნების გაერთიანებების, ტერიტორიული ერთეულების, 

ასევე სხვადასხვა ფინანსური თუ სამართლებრივი ტიპის ორგანიზაციების სახით. 

მაგალითად, „ევრო კომისია“ არის წევრი ერთეული. ორგანიზაცია MONEYVAL (The 

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of 

Terrorism), რომელიც თავდაპირველად დამკვირვებლის სტატუსით იყო წარმოდგენილი, 

2006 წელს გახდა ასოცირებული წევრი. იგი არის „ევროპის საბჭოს“ მონიტორინგის 

განმახორციელებელი ორგანო, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა 

შემფასებელი რჩეულ ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც ახორციელებს მონიტორინგს FAFT-ის 

რეკომენდაციის გატარების თვალსაზრისით. საქართველოში გატარებულ ღონისძიებებზე 

სწორედ ის აწარმოებს დაკვირვებას. 

საქართველოში, ევროპის საბჭოსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით, ამ მიმართულებით გადადგმული პირველი ნაბიჯი საკანონმდებლო 

დონეზე არის 2003 წლის 06 ივნისს მიღებული საქართველოს კანონი „უკანონო 

შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ (2). 2003 წლის 16 ივლისს 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა სსიპ - საქართველოს 

ფინანსური მონიტორინგის სამსახური (3).  

2019 წლის 30 ოქტომბერს ძალადაკარგულად გამოცხადდა კანონი „უკანონო შემოსავლის 

ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ და მიღებულ იქნა ახალი კანონი 

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“, 

რომელიც აწესრიგებს საქართველოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის 

დაფინანსების აღკვეთის პროცესს და შესაბამისობაშია საერთაშორისო სამართლებრივ 

სტანდარტებთან FATF რეკომენდაციებთან და ევროკავშირის საკანონმდებლო მოთხოვნებ-

თან. საქართველო FAFT-ის პოლიტიკის გამტარებლად და რეკომენდაციების შემსრულებ-

ლად გვევლინება, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 2014 წლის 27 ივნისს 

გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების საფუძველზე, რომლის მიხედვითაც საქარ-

თველოს ერთ-ერთი ვალდებულებაა მიიღოს სათანადო ზომები ფულის გათეთრებისა და 

ტერორიზმის დაფინანსების შემთხვევების გამოსავლენად. 

2020 წლის 05 ივნისს გამოიცა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის ორი 

ბრძანება: ბრძანება N1 „ანგარიშვალდებული პირის მიერ გარიგების თაობაზე 

ინფორმაციის აღრიცხვის, შენახვისა და საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის 

სამსახურისთვის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ (4), რომლითაც განისაზღვრა 

გარიგება/ოპერაციასთან დაკავშირებული საჭირო ინფორმაციის მიღებისა და აღრიცხვის 

წესი, და ბრძანება N2 „ანგარიშვალდებული პირის მიერ კლიენტის იდენტიფიკაციისა და 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
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ვერიფიკაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“ (5), რომლითაც ანგარიშვალდებული 

პირებისათვის დაწესდა კლიენტების იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის საერთო წესი. 

კანონმდებლობის (1) - თანახმად საქართველოს მთავრობა განსაზღვრავს ანგარიშვალ-

დებულ პირებს ფინანსურ და არაფინანსურ ინსტიტუტებს: ბანკები, სადაზღვევო 

ორგანიზაციები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები; ლატარიის ორგანიზატორები; 

საადვოკატო ბიუროები, ნოტარიუსები და ა.შ. 

თითოეულ ანგარიშვალდებულ პირს ჰყავს თავისი ზედამხედველი: ბანკების შემთხვევაში 

ეს არის „საქართველოს ეროვნული ბანკი“, სადაზღვევო კომპანიის შემთხვევაში: სსიპ 

„დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური“ და სხვა პირები - განსაზღვრული 

აღნიშნული კანონის მიხედვით.  

საქართველოს მთავრობას აქვს შექმნილი „მუდმივმოქმედი უწყებათაშორისი კომისია“, 

რომელიც წარუდგენს მთავრობას დასამტკიცებლად ფულის გათეთრებისა და 

ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ეროვნულ ანგარიშსა და სამოქმედო 

გეგმას. (ორ წელიწადში ერთხელ „უწყებათაშორისი კომისია“ ანგარიშვალდებულია 

ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის წინაშე (FATF)). 

ყველა ზემოჩამოთვლილი ზედამხედველი და ანგარიშვალდებული პირი, თავის მხრივ, 

ანგარიშვალდებულია „ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან“, რომელიც გამოსცემს 

მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების საქმიანობის სფეროს მარეგულირებელ 

კანონებს და სხვა ნორმატიულ აქტებს. 

  

3. ბენეფიციარის იდენტიფიცირება, როგორც ფულის გათეთრების  

აღკვეთის პრევენცია 

კანონმდებლობის თანახმად, დაუშვებელია ანგარიშვალდებული პირის მიერ საქმიანი 

ურთიერთობის დამყარება ან გაგრძელება, ერთჯერადი გარიგების დადება ან შესრულება, 

თუ ვერ ხერხდება კლიენტის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია, საიდენტიფიკაციო 

მონაცემების განახლება (5, მ.15). 

ვინაიდან გარიგების დადება მხარეების ნების გამოვლენასთან არის დაკავშირებული (7, 

მ.50) ნების გამომვლენი ბენეფიციარი უნდა იყოს ქმედუნარიანი პირი. ჰქონდეს უნარი, 

თავისი ნებითა და მოქმედებით სრული მოცულობით შეიძინოს და განახორციელოს 

სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები, წარმოიშობა სრულწლოვანების მიღწევისთანავე. 

სრულწლოვანია პირი, რომელმაც 18 წლის ასაკს მიაღწია (7, მ.12). შეზღუდულ ქმედ-

უნარიანი, ქმედუუნარო პირები, მხარდამჭერის მიმღები გარიგებაში მონაწილეობს 

წარმომადგენლის მეშვეობით.  

„იცნობდე შენს კლიენტს“ – KYC - ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიდგომაა ფულის 

გათეთრების რისკების შესამცირებლად და ბენეფიციარი მესაკუთრის დასადგენად. ეს 

არის FATF - ფინანსურ ქმედებათა ჯგუფის მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომელსაც 

იყენებენ საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციები. მათი წარმატებული საქმიანობისა-
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თვის მნიშვნელოვანია ამ მიდგომაზე დამყარებული პრაქტიკის დანერგვა. ეს პოლიტიკა 

უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს და ადგილობრივ მოქმედ 

კანონმდებლობას. ამ პოლიტიკის გატარებისა და მონიტორინგის პროცედურები უნდა 

იყოს ადეკვატური კლიენტის რისკის დონესთან მიმართებაში.  

„კლიენტის აღწერილობამ“ საშუალება უნდა მისცეს ფინანსურ ორგანიზაციას, გაიგოს 

კლიენტის მხრიდან ორგანიზაციასთან გამიზნული საქმიანობის არსი და საქმიანი 

ურთიერთობის ნებისმიერი დეტალი. რისკის დონის გათვალისწინება აუცილებელი 

პირობაა კლიენტის შესაფასებლად. გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა მნიშვნელოვანი 

ფაქტორი:  

კლიენტის მოქალაქეობა - ვინ არის კლიენტი: საქართველოს მოქალაქე, რეზიდენტი, 

არარეზიდენტი, უცხო ქვეყნის მოქალაქე, კერძოდ, რომელი ქვეყნის და ა.შ. 

გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა - რომელი ქვეყნის მოქალაქეა კლიენტი ან რომელ 

ქვეყნაშია დარეგისტრირებული მისი კომპანია, სად საქმიანობს, სად აწარმოებს 

გადარიცხვებს და ა.შ. „ფულის გათეთრების“ რისკების თვალსაზრისით არსებობს 

ქვეყნები, რომლებიც მაღალი რისკის ქვეყნებს მიეკუთვნებიან, არაკოოპერირებადი და 

მაღალი რისკის ქვეყნები დადგენილია ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) 

- და უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OPAC) მიერ. FATF-ის რეკომენდაციით 

საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ამუშავებს ინფორმაციას და 

წარუდგენს მთავარობას დასამტკიცებლად, შემდეგ კი საქართველოს ეროვნული ბანკი 

აქვეყნებს დამტკიცებულ სიას. საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის 

უფროსი პერიოდულად გამოსცემს ბრძანებას (გაეროს მიერ გამოქვეყნებული სიების 

მიხედვით United Nations Security Council) „ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ 

პირთა სიის შესახებ“, სადაც ჩამოთვლილია იმ პიროვნებათა სია, რომლებიც შესულია ე.წ. 

„შავ სიაში“.  

საქმიანობის ტიპი - რა საქმიანობას ეწევა კლიენტი. მიუკუთვენება თუ არა მისი საქმიანობა 

მაღალი რისკის კატეგორიას. მაღალრისკიან საქმიანობად შეიძლება განიხილებოდეს 

იმპორტ/ექსპორტი; აზარტული თამაშები; არასამთავარობო ორგანიზაციები; საიუველირო 

მაღაზიები; ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები და სხვ.  

არის თუ არა კლიენტი „პოლიტიკურად აქტიური“ პირი (PEP - Politically Exposed Person). 

კანონმდებლობის თანახმად, „პოლიტიკურად აქტიური პირი (5, მ.19.1), იკავებს საჯარო ან 

პოლიტიკურ მნიშვნელოვან პოზიციებს, რის გამოც, მათთვის ხელმისაწვდომია მძლავრ 

ფინანსურ რესურსებთან წვდომა და წარმოადგენს რისკს ფულის გასათეთრებლად. 

მომსახურებისას, სხვა პრევენციულ ღონისძიებებთან ერთად, სავალდებულოა მათი 

ქონების და ფულადი სახსრების წარმომავლობის დადგენა“ (5, მ.19.2). მოცემული 

მიზნისათვის რეზიდენტ პოლიტიკურად აქტიური პირების ქონების წარმომავლობის 

დადგენა შესაძლებელია თანამდებობის პირთა დეკლარაციებით. რაც შეეხება 

არარეზიდენტ პოლიტიკურად აქტიურ პირებს, მათზე ინფორმაციის მოპოვება 

შესაძლებელია სხვადასხვა პროგრამული მხარდაჭერის პლატფორმით. მაგალითად, ერთ- 
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ერთი ასეთია Trans Guard - პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ერთმანეთთან 

დაკავშირებული რამდენიმე კომპონენტისაგან შედგება, ფინანსური ინსტიტუტები 

იყენებენ მას „პოლიტიკურად აქტიური პირებისა“ (Politically Exposed Persons - PEP) და „შავი 

სიის“ (Black List Screening - BLS) ავტომატურ რეჟიმში გადასამოწმებლად. ბაზა 600-ზე მეტ 

კრიმინალურ და პოლიტიკურად აქტიური პირის მონაცემს მოიცავს. ეს სიები 

ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ქვეყნების მიერაა შედგენილი. 

ბაზების განახლება დღეში ორჯერ ხდება. 

კომპანიის სტრუქტურა - გასათვალისწინებელია როგორი სტრუქტურა აქვს კომპანიას - 

მარტივი, რთული - ერთდონიანი, მრავალდონიანი, არაერთგვაროვანი თუ სხვ. 

ნებისმიერი ფიზიკური პირის შემთხვევაში, იქნება ეს საქართველოს მოქალაქე, 

რეზიდენტი თუ არარეზიდენტი პირი, არსებული რეგულაციების შესაბამისად (5) 

საჭიროა შემდეგი საიდენტიფიკაციო მონაცემები: 

სახელი/გვარი/დაბადების თარიღი/ადგილი/მოქალაქეობა/პირადი ნომერი/მისამართი/ და 

ა.შ. (ასახულია კლიენტის რეგისტრაციის ფორმაში). 

თუ ფიზიკური პირი/საქართველოს მოქალაქე ინდივიდუალური მეწარმეა, მას დამატებითი 

ინფორმაციისთვის დასჭირდება: გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი; 

იურიდიული მისამართი; რეგისტრაციის თარიღი. 

საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში (ვერიფიკაციისთვის): საქართველოს მოქალაქის 

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა; საქართველოს პასპორტი; მართვის მოწმობა. 

უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის მოწმობა; აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

და ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის შემთხვევაში პირადობის 

ნეიტრალური მოწმობა ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი. 

უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში: რეზიდენტისთვის: ბინადრობის მოწმობა, 

დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა, პასპორტი, საერთაშორისო შეთანხმების 

საფუძველზე საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისათვის ნებადართული სხვა 

დოკუმენტი; (საქართველოს რეზიდენტად, მთელი მიმდინარე საგადასახადო წლის 

განმავლობაში, ითვლება ფიზიკური პირი, რომელიც ფაქტობრივად იმყოფება 

საქართველოს ტერიტორიაზე 183 დღე ან მეტ ხანს ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული 

თვის პერიოდში, რომელიც მთავრდება ამ საგადასახადო წელს, ან ფიზიკური პირი, 

რომელიც ამ საგადასახადო წლის განმავლობაში იმყოფებოდა უცხო ქვეყანაში 

საქართველოს სახელმწიფო სამსახურში (10). გასათვალისწინებელია, რომ AML – ფულის 

გათეთრების აღკვეთის ღონისძიებების გატარებისათვის კანონი და შესაბამისი ბრძანებები 

რეზიდენტ პირად მოიაზრებს საქართველოს მოქალაქეს, არარეზიდენტად კი უცხოეთის 

მოქალაქეს). არარეზიდენტის შემთხვევაში: პასპორტი, რომელიც წარმოდგენილი იქნება 

აპოსტილით დამოწმებული (ჰააგის კონვენციის მონაწილე ქვეყნებისათვის), ან 

თარგმნილი და ნოტარიალურად დამოწმებული. (საქართველოს არარეზიდენტად 

ითვლება ფიზიკური პირი, რომელიც ამ მუხლის მიხედვით არ არის რეზიდენტი (10)). 
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„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად ბენეფიციარ მესაკუთრედ განისაზღვრება ფიზიკური 

პირი (1). ამავე კანონის მიხედვით, იურიდიული პირის ბენეფიციარი მესაკუთრეა 

ფიზიკური პირი, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ამ იურიდიული პირის 

წილის ან ხმის უფლების მქონე აქციების 25 პროცენტს ან 25 პროცენტზე მეტს ან 

სხვაგვარად ახორციელებს იურიდიულ პირზე საბოლოო კონტროლს. 

წილის ან ხმის უფლების მქონე აქციების პირდაპირ ფლობად მიიჩნევა ფიზიკური პირის 

მიერ სამეწარმეო იურიდიული პირის წილის ან ხმის უფლების მქონე აქციების 25 

პროცენტის ან 25 პროცენტზე მეტის ფლობა, ხოლო არაპირდაპირ ფლობად − იმ 

იურიდიული პირის მიერ, რომელსაც ფიზიკური პირი (პირები) აკონტროლებს 

(აკონტროლებენ), ან რამდენიმე იურიდიული პირის მიერ, რომლებსაც ერთი და იგივე 

ფიზიკური პირი (პირები) აკონტროლებს (აკონტროლებენ), სამეწარმეო იურიდიული 

პირის წილის ან ხმის უფლების მქონე აქციების 25 პროცენტის ან 25 პროცენტზე მეტის 

ფლობა. 

თუ ამ გზით ვერ ხერხდება ბენეფიციარი მესაკუთრის დადგენა, ბენეფიციარ მესაკუთრედ 

შეიძლება ჩაითვალოს:  

ა) კლიენტის ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირი (პირები). ასეთებად 

შეიძლება განიხილებოდნენ:  

სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი იურიდიული პირების შემთხვევაში: 

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში ნებისმიერი პარტნიორი, რადგან 

ხელმძღვანელობის უფლება აქვს ყველა პარტნიორს. კომანდიტურ საზოგადოებაში ხელმ-

ძღვანელობის უფლება აქვთ პერსონალურად პასუხისმგებელ პარტნიორებს (კომპლემენ-

ტარებს), თუ პარტნიორთა გადაწყვეტილებით სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანე-

ლად სხვა პირი არ დაინიშნება. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, 

სააქციო საზოგადოებაში, კოოპერატივში ხელმძღვანელობის უფლება აქვს/აქვთ ხელმძ-

ღვანელ პირს/პირებს. წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს სამეწარმეო საზოგადოების 

ხელმძღვანელობის განხორციელებას: ა) ერთი პირის მიერ ერთპიროვნულად; ბ) რამდენი-

მე ხელმძღვანელი პირის მიერ ერთობლივად ან ცალ-ცალკე; გ) ყველა ხელმძღვანელი 

პირის მიერ ერთობლივად. თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, 

ივარაუდება, რომ სამეწარმეო საზოგადოებაში ხელმძღვანელობით საქმიანობას ყველა 

ხელმძღვანელი პირი ერთობლივად ახორციელებს (9, მ.41). 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ა) (ა)იპ) ბენეფიციარ მესაკუთრედ 

განიხილება ფიზიკური პირი, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ხმის უფლებას 

ორგანიზაციის საქმიანობაზე, თუ ასეთი რამდენიმე პირია, მაგ. გამგეობის წევრები - 

ყველანი ჩაითვლებიან ბენეფიციარ მესაკუთრედ, თუ არადა, ასეთად ჩაითვლება 

იერარქიით ყველაზე მაღალი პირი. დამფუძნებელი/წევრი უფლებამოსილია ერთ პირს 

მიანიჭოს საქმეების ერთპიროვნულად გაძღოლის უფლებამოსილება ან/და დააწესოს ორი 

ან ორზე მეტი პირის ერთობლივი ხელმძღვანელობა ან/და წარმომადგენლობა. 
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ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება გულისხმობს უფლებამოსილების ფარგლებში 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელით გადაწყვეტილებების 

მიღებას, ხოლო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება − არასამეწარმეო (არაკომერ-

ციული) იურიდიული პირის სახელით გამოსვლას მესამე პირებთან ურთიერთობაში. თუ 

სარეგისტრაციო დოკუმენტაციით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ხელმძღვანე-

ლობითი უფლებამოსილება გულისხმობს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებასაც (9, მ. 

35.2). 

ბ) ბენეფიციარად შეიძლება ჩაითვალოს კომპანიის/ორგანიზაციის საბოლოო მაკონტრო-

ლებელი პირი: ხელმძღვანელი ორგანოს/პირების საქმიანობის კონტროლის განმახორციე-

ლებელი პირი, რომელიც შეიძლება იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ან თავმჯდომარე. 

(სამეწარმეო საზოგადოებას კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

შეიძლება ჰყავდეს სამეთვალყურეო საბჭო. სამეთვალყურეო საბჭო ახორციელებს 

ხელმძღვანელი ორგანოს/პირების საქმიანობის კონტროლს და ხელმძღვანელი ორგანოს 

ფუნქციები მას არ შეიძლება გადაეცეს, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევისა). 

გ) ბენეფიციარად განიხილება ასევე, კომპანიის/ორგანიზაციის უმაღლეს მმართველობაზე 

და აღმასრულებელ პოზიციაზე მყოფი ფიზიკური პირი.  

საყურადღებო იურიდიული ფორმაა ტრასტი, რომელიც საქართველოში ფაქტიურად არ 

გვხვდება, მაგრამ მსოფლიო პრაქტიკაში საკმაოდ გავრცელებულია. სატრასტო ურთი-

ერთობა (11, მ.1 ო) ისეთი ურთიერთობაა, სადაც მარწმუნებელი (Settlor) ქონებას 

სამართავად გადასცემს რწმუნებულს (Trustee), რათა იგი ქონებას მართავდეს ბენეფიციარის 

სასარგებლოდ. ტრასტის ან ტრასტის მსგავსი სამართლებრივი სტრუქტურის არსებობის 

შემთხვევაში პრევენციული ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს შემდეგი პირების ან 

მათ ეკვივალენტურ მდგომარეობაში მყოფი პირების მიმართ: ა) რწმუნებული; ბ) 

მარწმუნებელი; გ) მეურვე (არსებობის შემთხვევაში); დ) ბენეფიციარი; ე) სხვა ფიზიკური 

პირი, რომელიც ახორციელებს ეფექტიან საბოლოო კონტროლს ტრასტზე ან ტრასტის 

მსგავს სამართლებრივ სტრუქტურაზე (არსებობის შემთხვევაში). ამ შემთხვევაში ქონების 

„სამართლებრივი საკუთრება“ განსხვავდება „ბენეფიციარის საკუთრებისაგან“. ტრასტის 

მხარეებს წარმოადგენენ: მარწმუნებელი, რწმუნებული, ბენეფიციარი - რომელიც ერთმნი-

შვნელოვნად არ უდრის „ბენეფიციარ მესაკუთრეს“ და გულისხმობს პირს, რომლის 

სასარგებლოდაც „ტრასტია“ დაფუძნებული. შესაძლებელია არსებობდეს „მეურვეც“. 

ტრასტის მხარეების უფლებამოსილებები და მათი განხორციელების თავისებურებები 

დამოკიდებულია კონკრეტული ქვეყნის იურისდიქციაზე.  

მონიტორინგის მიზნებისათვის განსახილველია შემდეგი დოკუმენტები: trust deed, trust 

agreement, trust declaration, სადაც აღწერილია Trust-თან დაკავშირებული ყველა დეტალი. 

ასევე, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს კონკრეტული ქვეყნის სპეციალური სახელმწიფო 

რეესტრი, დივიდენდების ან შემოსავლის განაწილების დოკუმენტი და ა.შ. თუ 

ბენეფიციარი წინასწარ განსაზღვრული არ არის, ანგარიშვალდებულმა პირმა უნდა 

მოიპოვოს საკმარისი ინფორმაცია იმ პირთა წრის შესახებ, რომელთა სასარგებლოდაც 

შეიქმნა ან მოქმედებს ტრასტი ან ტრასტის მსგავსი სამართლებრივი სტრუქტურა, რათა 
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დარწმუნდეს, რომ შეძლებს, ბენეფიციარის მიმართ კანონით განსაზღვრული პრევენციული 

ღონისძიებები ბენეფიციარზე სარგებლის გაცემამდე. 

წილის, აქციის ან ხმის უფლების განსაზღვრისას გასათვალისწინებელია: პირდაპირი და 

არაპირდაპირი მფლობელობა; წილის ან ხმის უფლების ფლობა ორი ან რამდენიმე პირის 

მიერ; შეთანხმებები წილისა და ხმის უფლების მქონეთა შორის. პირდაპირი ფლობისგან 

განსხვავებით, რომელიც მარტივია და ნათელი, განხილვას საჭიროებს არაპირდაპირი 

ფლობა. დასაშვებია რამდენიმე ვარიანტი:  

მაგალითი 1.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

კომპანია X-ის ბენეფიციარ მესაკუთრეს წარმოადგენს ფ/პ გ, რადგან მხოლოდ მას აქვს 

25%-ზე მეტი - ჯამში 40%. როგორც ვხედავთ ეს ფ/პ „ჩრდილში“ იყო და მის სტატუსს ვერ 

გავიგებდით კომპანია X-ის წილის მფლობელების გარკვევის გარეშე. 

მაგალითი 2. „ზღვრული მიდგომა“ 
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20% 
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ფიზიკური პირი გ არის „არაპირდაპირი“ ბენეფიციარი მესაკუთრე, რადგან იგი ფლობს 

კომპანია X-ის 26%-ს. ის ფლობს 52%-ის 50%-ს. ე.ი. X - კომპანიის 26%, ფიზიკური პირები 

დ და ე არ განიხილებიან ბენეფიციარ მესაკუთრეებად, რადგან ისინი თუნდაც 

„არაპირდაპირ“ არ ფლობენ კომპანია X-ის 25%-ს ან მეტს. ისინი ფლობენ 52%-ის 25%-ს, 

ე.ი. X - კომპანიის - 13% -13%. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ შესაძლებელია ფიზიკური პირი არ ფლობდეს 25%-ზე მეტს, 

თუმცა ახორციელებდეს კონტროლს ხმის უფლების გამოყენებით.  

 

მაგალითი 3. „საკონტროლო პაკეტის მიდგომა“ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ფიზიკური პირი ბ წარმოადგენს ბენეფიციარ მესაკუთრეს - 70%, ფიზიკური პირი გ - 

წარმოადგენს „ზღვრულ მესაკუთრეს“, მისი წილი არ არის 24%, რადგან სხვებთან 

შედარებით მისი წილი მიახლოებულია „ბენეფიციარის ზღვარს“, გ ფლობს 80%-ს 30%-ის 

- ე.ი. X - კომპანიის 24%, დ და ე ფიზიკური პირები ფლობენ 10%-ს 30%-ის, ე.ი. კომპანიის 

3% - 3%. 
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მაგალითი 4. „წილის ან ხმის უფლების ერთობლივი ფლობა“ 

 

 

 

      

 

 

 

ფიზიკური პირი ა - არ არის ბენეფიციარი მესაკუთრე, რადგან ის ფლობს მხოლოდ 20%-ს, 

ფიზიკური პირი ბ - არის ბენეფიციარი მესაკუთრე, რადგან ის ფლობს 50%-ს. 

როგორ განვიხილოთ გ და დ? - ერთად თუ ცალ - ცალკე?  

ისინი განიხილებიან ერთად, ორივე წარმოადგენს ბენეფიციარ მესაკუთრეს.  

 

მაგალითი 5. „შეთანხმება წილის და ხმის უფლების მფლობელებს შორის“ 

 

 

 

      

 

 

 

ა წარმოადგენს კომპანიის ბენეფიციარ მესაკუთრეს, რადგან ფლობს 70%;  

ფიზიკური პირები ბ და გ არ წარმოადგენენ ბენეფიციარ მესაკუთრეებს, მაგრამ მათ აქვთ 

შეთანხმება, რომ გადაწყვეტილებების მიღების დროს ისინი შეთანხმებულად 

იმოქმედებენ, ამიტომ ასეთ შემთხვევებში ისინი შეგვიძილია, განვიხილოთ ბენეფიციარ 

მესაკუთრეებად.  
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უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბენეფიციარი მესაკუთრის განსაზღვრისას არსებობს სხვა 

მაგალითებიც. არის შემთხვევები, როცა ბენეფიციარი ვერ ვლინდება ან ვლინდება, მაგრამ 

იკვეთება, რომ კომპანიაზე კონტროლს რეალურად სხვა პირი ახორციელებს - ეს შეიძლება 

მოხდეს საწარმოს დაფინანსებაში მონაწილეობით, პირადი, ოჯახური თუ სხვა ტიპის 

გავლენით. აქედან გამომდინარე მაკონტროლებელი პირი ყოველთვის მზად უნდა იყოს 

დამატებითი, სხვადასხვა მექანიზმის გამოყენებისათვის. თუ ყველა ამ ღონისძიების 

შედეგად ბენეფიციარი პირი ვერ დადგინდა, მაშინ იურიდიული პირის (კომპანიის) 

საქმიანობაში სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიმღები პირი შეიძლება იყოს მიჩნეული 

ბენეფიციარ მესაკუთრედ - დირექტორი, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე და ა.შ. 

აქედან გამომდინარე, მაკონტროლებელი პირი ზედმიწევნით კარგად უნდა იცნობდეს 

ორგანიზაციის სტრუქტურას.  

კლიენტის სახელით მოქმედი პირი არის წარმომადგებლობით უფლებამოსილების მქონე 

პირი, რომელიც კლიენტის სახელით დებს ერთჯერად გარიგებას ან ამყარებს გრძელ-

ვადიან საქმიან ურთიერთობას. მას უნდა გააჩნდეს სათანადო წესით გაფორმებული 

მინდობილობა, დამოწმებული ნოტარიალურად და მისი იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციაც 

უნდა მოხდეს ისე, როგორც ეს ხდება კლიენტის შემთხვევაში.  

ორგანიზაციის მართვაში ჩაბმული მინდობილი პირის მინდობილობა უნდა იყოს 

ატვირთული იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს 

ელექტრონულ ბაზაში, რომლის გადამოწმებასაც არ სჭირდება ამ პირის ნებართვა. პირის 

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებს უნდა ახლდეს ფოტო.  

ინფორმაციის მოპოვება უნდა მოხდეს სანდო წყაროდან. უპირველეს ყოვლისა ისეთი 

წყაროები, რომელთა გაყალბებაც ნაკლებად შესაძლებელია: ამონაწერი მეწარმეთა და 

არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან; ე.წ. „საჯარო რეესტრი“ https://napr.gov.ge/; 

შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდი - „რეესტრთა რეესტრი“ (რომელიც შეიცავს 

სხვადასხვა რეესტრს და ინფორმაციას https://www.rs.ge/6371; აქციათა რეესტრი (იმ 

შემთხვევაში თუ რეესტრს აწარმოებს თავად შესასწავლი პირი, დამატებით საჭიროა სხვა 

სანდო წყაროს მოპოვება), მაგალითად, საგადახდო დეკლარაცია, დივიდენდების 

ჩარიცხვის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ა.შ.; სასამართლო დოკუმენტები, 

რომლითაც დასტურდება ინფორმაცია ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ; 

საგადასახადო, საბაჟო დეკლარაციები; ზედამხედველობას დაქვემდებარებული 

ფინანსური ინსტიტუციების ინფორმაცია; აღიარებული აუდიტორული კომპანიების 

დასკვნები; ნოტარიუსების მიერ დამოწმებული დოკუმენტები; მონიტორინგის 

განმახორციელებელს უნდა ჰქონდეს შეუზღუდავი წვდომა ფიზიკური თუ იურიდული 

პირების იდენტიფიცირებისთვის საჭირო ბაზებთან (სსიპ - სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზები და სსიპ - საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტოს სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრის ბაზა 

(იურიდიული პირების და ინდივიდუალური მეწარმეებისათვის)) და პოლიტიკურად 

აქტიური პირებისა და სანქცირებული პირების ბაზებთან. აღიშნული ტიპის ბაზების 

გამოყენება ხშირად ხორციელდება არაავტომატიზებული წესით, შესაბამისი ვებ-

https://napr.gov.ge/
https://napr.gov.ge/
https://www.rs.ge/6371
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გვერდების საძიებო ველის მეშვეობით (23) ან საერთოდ არ ხორციელდება. ორივე 

შემთხვევაში საჭიროა მარეგულირებლის ჩართულობით უზრუნველყოფილი იქნეს 

სერვისებზე ხელმისაწვდომობა.  

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ვერიფიკაციის განსხვავებული წესები, თუ კლიენტი 

არის შემდეგი პირი: ადგილობრივი ფინანსური ინსტიტუტი (მიკროსაფინანსო 

ორგანიზაცია, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება - საკრედიტო კავშირი და სესხის 

გამცემი სუბიექტი) (6, მ.2), რომელიც ექვემდებარება ზედამხედველობას „უკანონო 

შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად (და მათი შვილობილი კომპანიები); საერთაშორისო ორგანიზაციები; 

განსაზღვრული საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები; საქართველოს სახელმწიფო 

ორგანიზაცია და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი; (სამეწარმეო იურიდიული პირი 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით ან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული 

არასამეწარამეო არაკომერციული იურიდიული პირი); საელჩო/საკონსულო; პირი, 

რომლის აქციებიც საჯაროდ ივაჭრება საფონდო ბირჟაზე.  

დაბალი რისკის შემთხვევაში, როცა არ არის საჭირო რაიმე განსაკუთრებული 

ღონისძიებების გატარება, წარმოდგენილი დოკუმენტები, რომელთა მოპოვებაც შეიძლება 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან, 

კლიენტის თანხმობის გარეშე, არ საჭიროებს დამოწმებას. მმართველობის და მფლობელო-

ბის (კონტროლის) სტრუქტურის, აგრეთვე ბენეფიციარი მესაკუთრის დადგენის, იდენტი-

ფიკაციისა და ვერიფიკაციის მიზნებისთვის წარმოდგენილი ნებისმიერი დოკუმენტი 

უნდა იყოს მაქსიმალურად განახლებული და თარიღდებოდეს არაუგვიანეს 6 თვით 

საქმიანი ურთიერთობის დამყარების თარიღიდან, გარდა წესდებისა, აუდიტის დასკვნისა, 

(არუგვიანეს წინა წლის) და გარდა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებისა, მისი 

მოქმედების ფარგლებში.  

 

4. დასკვნა 

ბენეფიციარის იდენტიფიცირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლია ფულის 

გათეთრებასა და ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებული რისკების შეფასებაში 

და საბოლოოდ, წარმოადგენს ფულის გათეთრების აღკვეთის უმნიშვნელოვანეს 

პრევენციულ ღონისძიებას. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ბენეფიციარის 

იდენტიფიცირების ხერხები პასუხობს დღევანდელი მსოფლიოს გამოწვევებს. სტატიაში 

განხილული საკანონმდებლო ბაზისა და ინსტიტუციური სისტემის კვლევის საფუძველზე 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართული საკანონმდებლო ბაზა ფეხს უწყობს ევროკავშირის 

რეკომენდაციებს ამ დარგში პრევენციული ღონისძიებების გატარების საკითხში და 

ჰარმონიზებულია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. რაც შეეხება, ბენეფიციარის 

იდენტიფიცირებას კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, 

აღსანიშნავია, რომ იგი მონიტორინგის განმახორციელებელი სუბიექტებისგან საკმაო 

დანახარჯებს მოითხოვს, როგორც ტექნიკურად (შესაბამის საიდენტიფიკაციო ბაზებთან 
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წვდომის უზრუნველყოფით), ისე მომსახურე პერსონალის გადამზადების მხრივ. 

მიგვაჩნია, რომ ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელი იქნება როგორც მარეგულირებლის, 

ისე სახელმწიფოს აუცილებელი ჩართულობით, რაც შესაძლებლობას მისცემს აღნიშნულ 

ინსტიტუტებს სათანადო რეაგირება მოახდინონ ამ სფეროში ყოველდღიური 

გამოწვევების მიმართ.  
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Beneficiary identification for the purposes of anti-money  
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Abstract. Money laundering is a social problem that affects any society around the world. This problem is 

universal and global and has no economic, cultural or social boundaries. The article describes the meaning of 

the term money laundering and preventive measures to prevent it. The legislative framework, which regulates 

the process of prevention of money laundering and financing of terrorism in Georgia, is reviewed. The ways of 

identifying individuals and legal entities are described, which is one of the most important issues for 

determining the beneficial owner and reducing the risks of money laundering. Attention is focused on the role 

of financial institutions and monitoring persons in the mentioned process. 
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