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შესავალი
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” წარმოგიდგენთ კვლევას საქართველოს 
მეათე მოწვევის1 პარლამენტის წევრთა სამეწარმეო საქმიანობისა და ბიზნესთან კავშირების 
შესახებ.2 

მეთოდოლოგია
ანგარიში ეყრდნობა პარლამენტის წევრთა მიერ შევსებული თანამდებობის პირის ქონებრივი 
მდგომარეობის დეკლარაციას და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ 
ვებგვერდზე არსებულ ინფორმაციას, ასევე საქართველოს პარლამენტიდან და საჯარო 
სამსახურის ბიუროდან გამოთხოვილ ინფორმაციებს. 

პარლამენტის წევრთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციებსა და კომპანიებში მათი 
კუთვნილი წილების შესახებ ინფორმაცია  კვლევაში მოცემულია 2021 წლის 16 სექტემბრის 
მდგომარეობით. 

1  უფლებამოსილების ცნობა მოხდა 2020 წლის 11 დეკემბერს.
2  2021 წლის 16 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდი.
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1. ძირითადი მიგნებები
 • პარლამენტის 150 წევრიდან, ბიზნესთან კავშირი აქვს 62 დეპუტატს;3 

 • აქედან, 20-მა დეპუტატმა არასრულად დაადეკლარირა მისი პირდაპირი სამეწარმეო 
საქმიანობა (კომპანიის წილი ან წარმომადგენლობა);

 • 13-მა დეპუტატმა არასრულად დაადეკლარირა მისი არაპირდაპირი სამეწარმეო 
საქმიანობა (დაკავშირებული/შვილობილი საწარმოები);

 • 25 შემთხვევაში წილები არ იყო გადაცემული მართვის უფლებით სხვა პირისთვის;

 • 12 შემთხვევაში დეპუტატები პარლამენტში საქმიანობის პარალელურად განაგრძობდნენ 
სამეწარმეო სუბიექტის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებას.

ყველაზე მეტ კომპანიაში ბიზნეს აქტივებს (10 და მეტი კომპანიაში)  შემდეგი დეპუტატები 
ფლობენ:

1. ბადრი ჯაფარიძე (ფრაქცია „ლელო“- პარტნიორობა საქართველოსთვის“) - 32 
კომპანია;

2. მამუკა ხაზარაძე (ფრაქცია „ლელო“- პარტნიორობა საქართველოსთვის“) - 30 
კომპანია;

3. ვასილ ჩიგოგიძე (ფრაქცია „ქართული ოცნება“) - 22 კომპანია;

4. ავთანდილ ენუქიძე (პოლიტიკური ჯგუფი „ევროპელი სოციალისტები“) - 20 კომპანია;

5. ფრიდონ ინჯია (პოლიტიკური ჯგუფი „ევროპელი სოციალისტები“) - 20 კომპანია;

6. კახაბერ ოქრიაშვილი (ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული 
ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“) - 12 კომპანია.4

7. დილარ ხაბულიანი (ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული 
ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“) - 10 კომპანია;

სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლად უმეტეს შემთხვევაში დეკლარაციებში 
მითითებულია 0 ლარი. შემოსავალს სამეწარმეო საქმიანობიდან 62-დან მხოლოდ 
22 დეპუტატი უთითებს, აქედან შევსებული დეკლარაციების მიხედვით, ერთი წლის 
განმავლობაში ყველაზე მაღალი შემოსავალი სამეწარმეო საქმიანობიდან აფიქსირებენ:

 • კახაბერ ოქრიაშვილი (ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა - გაერთიანებული 
ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“) - 11 268 533.54 ლარი;

 • ფრიდონ ინჯია (პოლიტიკური ჯგუფი „ევროპელი სოციალისტები“) - 1 528 556 ლარი;

3  ამ მონაცემში არ შედის ის შემთხვევები, როდესაც კომპანიაში წილის საკუთრების შეძენა დეკლარაციის 
შემდეგ განხორციელდა. 
4  დეკლარაციაში მითითებულია კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც დეკლარაციის შევსების შემდეგ 
ლიკვიდირებულია. 
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 • ანტონ ობოლაშვილი (ფრაქცია „ქართული ოცნება“) - 1 418 917.5 ლარი;

 • ელგუჯა გოცირიძე (ფრაქცია „ქართული ოცნება“) - 1 263 590.42 ლარი.

2. დეპუტატთა კავშირი ბიზნესთან, არადეკლარირებული კომპანიები 
და შეუთავსებელი სამეწარმეო საქმიანობა
საქართველოს პარლამენტის წევრთა მიერ დეკლარაციების არასწორად შევსება და მათი 
მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში არაერთი წელია პრობლემას წარმოადგენს. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ” ოფიციალური წყაროების 
(თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია და საჯარო 
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდი) დამუშავების შედეგად მოაგროვა 
ინფორმაცია პარლამენტის წევრთა მიერ არადეკლარირებული წილების, ინტერესთა 
შეუთავსებლობისა და სავარაუდო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების 
შესახებ. არადეკლარირებული კომპანიები რეალურად ეწევიან თუ არა  სამეწარმეო 
საქმიანობას, ამის დადგენის შესაძლებლობა ჩვენ არ გაგვაჩნია და ამ საკითხით 
საჯარო სამსახურის ბიურო უნდა დაინტერესდეს; ინტერესთა შეუთავსებლობის 
საკითხი კი პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა უნდა 
შეისწავლოს. 

2.1 პარლამენტის წევრების ბიზნეს-ინტერესების მომწესრიგებელი 
კანონმდებლობა
პარლამენტის წევრს უფლება აქვს ფლობდეს აქციებს, წილს და სხვა ქონებას, 
თუმცა პარლამენტის წევრის სტატუსთან შეუთავსებელ საქმიანობას წარმოადგენს 
სამეწარმეო საქმიანობა.

 პარლამენტის წევრს უფლება არა აქვს:

 • უშუალოდ განახორციელოს არაერთჯერადი საქმიანობა მოგების მიზნით 
მატერიალური ფასეულობებისა და ფინანსური საშუალებების სამართავად;

 • უშუალოდ განახორციელოს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტის მუდმივმოქმედი 
ხელმძღვანელის, სამეთვალყურეო, საკონტროლო, სარევიზიო ან/და საკონსულტაციო 
ორგანოს წევრის უფლებამოსილება.5

თუ პარლამენტის წევრი სამეწარმეო საქმიანობას ეწევა, პარლამენტის საპროცედურო 
საკითხთა და წესების კომიტეტი ამ ფაქტის გამოვლენიდან 10 დღის ვადაში გამოითხოვს 
სათანადო წერილობით მასალას, იღებს მისგან ახსნა-განმარტებას და ამზადებს შესაბამის 
დასკვნას. 

5  პარლამენტის რეგლამენტი, მე-7 მუხლი, https://www.matsne.gov.ge/document/
view/4401423?publication=18 

https://www.matsne.gov.ge/document/view/4401423?publication=18
https://www.matsne.gov.ge/document/view/4401423?publication=18


7

თუ დადასტურდა პარლამენტის წევრის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელება, 
დასკვნა გადაეცემა პარლამენტის ბიუროს, რომელსაც უახლოესი პლენარული სხდომის 
დღის წესრიგში შეაქვს საკითხი პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე 
შეწყვეტის შესახებ.6

პარლამენტის წევრი ვალდებულია „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 
კორუფციის შესახებ“ კანონით დადგენილი წესით შეავსოს და სსიპ საჯარო სამსახურის 
ბიუროს წარუდგინოს ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია.

ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია უნდა მოიცავდეს მათ შორის შემდეგ მონაცემებს: 

 • პირის, მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება;

 • პირის, მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება (ფასიანი 
ქაღალდების, საბანკო ანგარიშის ან/და შენატანის, ნაღდი ფულადი თანხის გარდა), 
რომელთაგან თითოეულის ღირებულება 10 000 ლარს აღემატება; 

 • პირის, მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდები; 
საქართველოს ან სხვა ქვეყნის საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებაში 
არსებული ანგარიში ან/და შენატანი, რომლის განკარგვის უფლებაც აქვს პირს ან 
მისი ოჯახის წევრს;

 • პირის, მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა, რომლის 
ოდენობა 4 000 ლარს აღემატება; 

 • საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში სამეწარმეო საქმიანობაში პირის, მისი ოჯახის 
წევრის პირდაპირი და არაპირდაპირი მონაწილეობა. 

აღნიშნული ინფორმაციის მიუთითებლობა იწვევს გამოიწვევს დაჯარიმებას.  
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში სრული და სწორი 
მონაცემების შეტანის და დეკლარაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან 
შესაბამისობის მონიტორინგს ახორციელებს საჯარო სამსახურის ბიურო. 

კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების7 შესაბამისად, განისაზღვრა 
შემთხვევები, რომელთა არსებობაც დეკლარაციის შევსებისას არაარსებით დარღვევად 
მიიჩნევა, კერძოდ ასეთია:

   საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში საწარმოს საქმიანობაში პირის, მისი ოჯახის წევრის 
პირდაპირი მონაწილეობის და არაპირდაპირი მონაწილეობის შესახებ ინფორმაციაში 
მითითებული არ არის საწარმო, რომლის საქმიანობაშიც თანამდებობის პირი, 

6  პარლამენტის რეგლამენტი, მე-6 მუხლის მეხუთე პუნქტი, https://www.matsne.gov.ge/document/
view/4401423?publication=18 
7  ამ ცვლილებების შეფასება დეტალურად იხ. „მეცხრე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის 
შეფასება”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, გვ. 20, https://transparency.ge/sites/
default/files/sakartvelos_parlamentis_ix_mocvevis_otxcliani_angarishi_2.pdf 

https://www.matsne.gov.ge/document/view/4401423?publication=18
https://www.matsne.gov.ge/document/view/4401423?publication=18
https://transparency.ge/sites/default/files/sakartvelos_parlamentis_ix_mocvevis_otxcliani_angarishi_2.pdf
https://transparency.ge/sites/default/files/sakartvelos_parlamentis_ix_mocvevis_otxcliani_angarishi_2.pdf
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მისი ოჯახის წევრი პირდაპირ ან/და არაპირდაპირ მონაწილეობს და რომელსაც 
დეკლარაციის შევსების თარიღამდე 3 წლის ან 3 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში 
ბრუნვა არ ჰქონია და ტრანზაქცია არ განუხორციელებია ან ფიქსირდება ბრუნვა 
წლის განმავლობაში არაუმეტეს 2 000 ლარისა;

დარღვევის არარსებობის შესახებ ბიურო იღებს გადაწყვეტილებას, თუკი:

 • საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში საწარმოს საქმიანობაში პირის, მისი ოჯახის წევრის 
პირდაპირი მონაწილეობის და არაპირდაპირი მონაწილეობის შესახებ ინფორმაციაში 
მითითებული არ არის საწარმო, რომლის საქმიანობაშიც თანამდებობის პირი, მისი ოჯახის 
წევრი პირდაპირ ან/და არაპირდაპირ მონაწილეობს და რომელსაც დეკლარაციის 
შევსების თარიღამდე 6 წლის ან 6 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ბრუნვა არ ჰქონია 
და ტრანზაქცია არ განუხორციელებია ან ფიქსირდება ბრუნვა წლის განმავლობაში 
არაუმეტეს 500 ლარისა.

2.2 პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის და საჯარო 
სამსახურის ბიუროს მიერ შესწავლილი შემთხვევები 
პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის მიერ მოწოდებული 
ინფორმაციის8 თანახმად:

 • მე-10 მოწვევის პარლამენტის 17 წევრის მიერ 97 შემთხვევაში განხორციელდა 
სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტებში მათი კუთვნილი წილების მართვის უფლებით 
გადაცემა, მათ შორის, 7 შემთხვევაში პარლამენტის წევრებმა დატოვეს სამეწარმეო 
საქმიანობის სუბიექტის დირექტორის, ხოლო 2 შემთხვევაში სამეთვალყურეო საბჭოს 
წევრის თანამდებობა.9 

 • ერთ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის წევრის მიერ გაუქმდა ინდივიდუალური 
მეწარმის რეგისტრაცია. 

 • პარლამენტის წევრისათვის შეუთავსებელი თანამდებობა დატოვა მე-10 მოწვევის 
პარლამენტის 8 წევრმა.

საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის მიერ 
მოწოდებულ ინფორმაციაში არ ჩანს, თუ რამდენი შემთხვევა გამოავლინა კომიტეტმა, 
როდესაც წილების მართვის უფლებით გადაცემა არ განხორციელებულა ან დეპუტატი კვლავ 
მონაწილეობს კომპანიის მართვაში და რა იყო ასეთ შემთხვევაში კომიტეტის რეაგირება. 

გვხვდება ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც დეპუტატს ყველა სამართლებრივი მოთხოვნა 
ფორმალურად შესრულებული აქვს, თუმცა პარლამენტის ტრიბუნიდან აკეთებს 
განცხადებას, რომელიც ააშკარავებს მის კავშირებს ბიზნესთან და კონკრეტული ბიზნესის 
მართვასთან. მაგალითად, შეიძლება გავიხსენოთ დავით ზილფიმიანის გამოსვლა 2021 

8  პასუხის თარიღი: 2021 წლის 30 ივნისი.
9  ამასთანავე, ზემოაღნიშნული შემთხვევებიდან პარლამენტის 8 წევრის მიერ 28 შემთხვევაში მოხდა 
სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტებში მათი კუთვნილი წილების მართვის უფლებით გადაცემა, ხოლო 
3 შემთხვევაში იმავდროულად სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტის დირექტორის თანამდებობის 
დატოვება განხორციელდა მე-10 მოწვევის პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობამდე.
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წლის 22 თებერვალს, საქართველოს მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების სხდომაზე 
10, როდესაც მან ღიად ისაუბრა საკუთარ სახელზე რეგისტრირებული ბიზნესის მართვაზე 
და გარკვეულწილად, ლობირების მცდელობაც ჰქონდა, როდესაც პრემიერ-მინისტრობის 
კანდიდატს კონკრეტული პრობლემის მოგვარების თხოვნით მიმართა. აღსანიშნავია, რომ 
კომიტეტს, დეპუტატ ზილფიმიანის ზემოთ-მოყვანილ გამოსვლაზე რეაგირება არ ჰქონია.

მიგვაჩნია, რომ ასეთ შემთხვევებზე კომიტეტი ეფექტურად უნდა რეაგირებდეს და 
რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას იყენებდეს. პარლამენტის 
რეგლამენტის თანახმად, კომიტეტი დეპუტატის სამეწარმეო საქმიანობის ფაქტის 
გამოვლენიდან 10 დღის ვადაში გამოითხოვს სათანადო წერილობით მასალას, იღებს 
მისგან ახსნა-განმარტებას და ამზადებს შესაბამის დასკვნას ბიუროსთვის.

საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის11 შესაბამისად, თანამდებობის 
პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარუდგენლობის გამო, დაჯარიმდნენ მე-
10 მოწვევის პარლამენტის შემდეგი წევრები:

1. თამარ ჩარკვიანი

2. შალვა ნათელაშვილი

3. თეიმურაზ ჯანაშია

4. ვახტანგ მეგრელიშვილი

5. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე

ამ შემთხვევებთან დაკავშირებით დამატებით უნდა აღინიშნოს შემდეგი:

 • თამარ ჩარკვიანმა დაჯარიმების შესახებ ბიუროს უფროსის განკარგულება გაასაჩივრა 
სასამართლოში, თუმცა, მის მიერ სარჩელის გამოხმობის გამო, სარჩელი დარჩა 
განუხილველი. თამარ ჩარკვიანს გაეგზავნა დეკლარაციის შესავსებად საჭირო 
რეკვიზიტები. მოგვიანებით, 30 ივნისს თამარ ჩარკვიანმა შეავსო დეკლარაცია.

 • ვახტანგ მეგრელიშვილმა12 დაკისრებული ჯარიმა არ გადაიხადა კანონმდებლობით 
განსაზღვრულ ვადაში და ჯარიმის იძულებითი აღსრულების მიზნით შესაბამისი მოთხოვნა 
წარედგინა სსიპ - აღსრულების ეროვნულ ბიუროს, ხოლო ჯარიმის დაკისრების შემდეგ 
დეკლარაციის  კვლავ წარუდგენლობის შესახებ ეცნობა შესაბამის სამართალდამცავ 
უწყებას. 

 • თეიმურაზ ჯანაშიამ და შალვა ნათელაშვილმა დაჯარიმების შესახებ ბიუროს უფროსის 
განკარგულებები სასამართლო წესით გაასაჩივრეს. გასაჩავრების გამო ჯარიმის 
გადახდის ვადა შეჩერდა. საქმის განხილვა დღემდე მიმდინარეობს. 

10  დავით ზილფიმიანის სიტყვით გამოსვლის აუდიო ჩანაწერი იხ. 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/21626 
11  პასუხის თარიღი: 2021 წლის 29 ივნისი.
12  (ბიზნესის რეესტრის მონაცემების მიხედვით, ვახტანგ მეგრელიშვილი თავად არ არის ჩართული 
სამეწარმეო საქმიანობაში. მისი მეუღლე მაია ჩარჩხალია არის დირექტორი და 100%-ის მფლობელი).

https://info.parliament.ge/#law-drafting/21626
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 • ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს ოთხჯერ გაეგზავნა მისი დაჯარიმების შესახებ განკარგულება, 
თუმცა, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი ჩაბარება ვერ განხორციელდა.

 2.3. პარლამენტის წევრთა მიერ სამეწარმეო სუბიექტებში წარმომადგენლობითი 
უფლებამოსილების განხორციელება 
 • წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება

გიორგი გოდაბრელიძე - შპს „სქაივეი“ -ს დირექტორია. ეს ინფორმაცია არ არის 
დეკლარირებული

აბდულა ისმაილოვი - ინდივიდუალური მეწარმეა, თუმცა არ აქვს დეკლარირებული.

მანუჩარ კვირკველია - შპს „ევროპა ინთერთეიმენთ”-ის დირექტორია13; ეს ინფორმაცია 
არ არის დეკლარირებული.

ნონა მამულაშვილი - შპს „Caucasus Consulting International-ის“ დირექტორია, თუმცა 
დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული. .

მამუკა მდინარაძე - სპს “მამუკა მდინარაძე და თბილისის იურიდიული ცენტრის” 
დამფუძნებელი და დირექტორია.14 დირექტორის სტატუსი არ არის დეკლარირებული. 

როსტომ ჩხეიძე - ინდივიდუალური მეწარმეა, ეს ინფორმაცია არ არის დეკლარირებული.

დევი ჭანკოტაძე - შპს „გორი 222“ დირექტორია.15

ლევან ხაბეიშვილი - ინდივიდუალური მეწარმეა.16 ეს ინფორმაცია არ არის დეკლარირებული.

იაგო ხვიჩია - შპს „მანა ლეგალ კონსალტინგის“ და შპს „თბილისი ლიგალ კონსალტინგის” 
დირექტორი; ეს ინფორმაცია არ არის დეკლარირებული.

დიმიტრი ხუნდაძე - “ხუნდაძის შპს ფირმა დიონისეს” ვიცე-პრეზიდენტი (დეკლარაციაში 
მითითებულია, რომ ამ კომპანიის საქმიანობა შეჩერებულია); ეს პოზიცია  არ არის 
დეკლარირებული. 

თამარ ჩარკვიანი - არის შპს „ქართული სიტყვა, ლიტერატურა, ხელოვნება, პოლიტიკის” 
დირექტორი; ასევე, შპს მორკინალი 1- დირექტორი17, ეს ინფორმაცია არ არის 
დეკლარირებული.

ხათუნა კვიციანი - არის შპს მუხბეს დირექტორი. დეკლარაციაში დირექტორის პოზიციაზე 
ყოფნის პერიოდად უთითებს 15.02.2017-01.02.2018, თუმცა საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე 
არსებული ბოლო ამონაწერის მიხედვით კვლავ იკავებს აღნიშნულ პოზიციას.

13  ბოლო განახლება 2011 წელი.
14  ბოლო ამონაწერის/განახლების თარიღი 2014 წელი.
15  ბოლო განახლება 2016 წელი.
16  დაფუძნებულია/ბოლო განახლება 2006 წელს.
17  ბოლო განახლება 2014 წელი

https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHZC4k%5DvPdJoxM%5DxWMePrYyxEqsi5GW70j3KfUib%5B6MV
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFIRldESq4i9HDXgNvJtRCSAVxYqazoVXQ0JxadaRS2l%5D
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFDughBaEO7wnv%5BTmO9doT%5DX72vcYfCqsX8f%5DArs2DE9R
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFDPBBkoEb02kjoWmJ6RqkJylbF0DIcNqYHcZHID5AKgg
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMbXV%5DFk%5BIxF%5B0SSPHy8SeobiH%5BH0JXFBqQYQPRZpQoD
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFFv7wRuvt1njeKwMH6Zqn1zVt6cWG%5DcI%5Dtm0EoMtn9ne
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFE8IAApRwrDUDtBfRAduYA6z9Ki%5DJhQRtuzVNdmpVOAZ
https://drive.google.com/file/d/1P_tGbndBSrE54zfJbAPUkpXau_aXzs7z/view?usp=sharing
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFH1573bvsAmEWL9w1AXjaZ5li1NxsBl%5BxvgqU4uKsVXH
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFAafFqDmwAdpcd0pzj8Ao4UBmJ303uje06mGXJNNZ2KP
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFE15NSUqP2fNc5hZgEDIpbVj1UF6IxQ1qY%5DRjI%5D%5DwLFQ
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFENxixHlRa8PR8UGVv4ogpwMVyLbN73YlSLWMBANGnQY
https://drive.google.com/file/d/1I7cueR-0jMnoTfmCTYjSLwnvLv4vtFfQ/view?usp=sharing
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFH6uo4erENJ%5BlUFqg2RIxCKffqDw4kLYlwViHouEUtxV
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/134183
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2.4. პარლამენტის წევრთა არადეკლარირებული წილები და სავარაუდო სამეწარმეო 
საქმიანობა 
 • არადეკლარირებული წილების საკუთრება, წილების მართვის შემთხვევები

თეონა აქუბარდია - ფლობს შპს “IBD Consulting-ის” 25% წილს, რომელიც  აქვს 
მითითებული დეკლარაციაში, მაგრამ არ აქვს  მართვის უფლებით გადაცემული.

გიორგი გოდაბრელიძე - შპს „სქაი ლოჯისთიქს“, შპს „გონი“ , შპს „ლუგანო“ , შპს „ჯორჯია 
360“, შპს „სქაივეი“, შპს „ზუგო“-ს წილები დეკლარირებულია, მაგრამ არ აქვს მართვის 
უფლებით გადაცემული;

ლევან ვარშალომიძე - შპს „LV&PARTNERS”-ში წილი დეკლარირებულია, მაგრამ არ აქვს 
მართვის უფლებით გადაცემული.

დავით კაჭარავა - არ აქვს დეკლარირებული შპს “კგკ ფუდის” 33% წილი და მართვის 
უფლებით არ აქვს გადაცემული;

ლევან კობიაშვილი - შპს „კ - 3-ის“ 100%-იანი და შპს „ალი ჯორჯიან მოტორსის“ 25%-
იანი წილი აქვს დეკლარირებული, მაგრამ არ აქვს მართვის უფლებით გადაცემული;

მანუჩარ კვირკველია - შპს „ევროპა ინთერთეიმენთ“; შპს „ბოკი“; შპს „ნ13“; შპს „ბონდი 
დეველოპმენტი“, შპს „ნიუ ალიანსი“ წილები აქვს დეკლარირებული, მაგრამ მართვის 
უფლებით არ აქვს გადაცემული;

ვახტანგ კიკაბიძე - შპს „კუს ტბა კალა“, შპს „კუს ტბა-2“, შპს „კუს ტბა პალასი“ აქვს 
დეკლარირებული, მაგრამ მართვის უფლებით არ აქვს გადაცემული;

ნონა მამულაშვილი - შპს „Caucasus Consulting International-ის“ 100 % წილი არ აქვს 
დეკლარირებული და ასევე არაა წილი მართვის უფლებით გადაცემული. 

სამველ მანუკიან - შპს „გრანდი“ - 50%, შპს „კრისტალლი“ - 50% და შპს „გეოფუდი“ - 
50% წილები აქვს დეკლარირებული, მაგრამ არ აქვს მართვის უფლებით გადაცემული;

ნიკა მაჭუტაძე - შპს „სილქ თრეველ ჯორჯიას“ წილი აქვს დეკლარირებული, მაგრამ 
მართვის უფლებით არ აქვს გადაცემული;

ლევან მგალობლიშვილი - დეკლარაციაში არ აქვს მითითებული შპს “ლევანიტა.” 

ირაკლი მეზურნიშვილი - შპს “ფილორგას” 35% და შპს ნიუ ვიდეოს 25% წილები აქვს 
დეკლარირებული, მაგრამ არ აქვს მართვის უფლებით გადაცემული. 

ცეზარ ჩოჩელი - 2021 წლის დეკლარაციაში დეკლარირებული არ აქვს შპს „ინტერპლასტი“, 
შპს „ჯჯ გრუპ“ და შპს „ქართული წყლის კომპანია“, ასევე წილები მართვის უფლებით არ 
აქვს გადაცემული; შპს მიქსორში წილი დეკლარირებულია, მაგრამ  მართვის უფლებით არ 
აქვს გადაცემული;

ტარიელ ნაკაიძე - კომპანიები “შპს TRANSLATION CENTER ” და “შპს თარჯიმანი”18, არ 
აქვს დეკლარირებული და წილები მართვის უფლებით არ აქვს გადაცემული; 

18  ბოლო განახლება 2005 წელი.

https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFLgz%5DJnMF56uzKJdeduIoKMLZORDOavBbVouqmOEsza5
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFLAPL1Xr9HLZbdeVBZZRJM1LSM2lw5kqcJThTKPq97HC
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFOOTByhK38t%5BWJlKDI1zb9W0CTq4VbswXVLRrrRM8LYB
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFAP5oshDdHmoIO8DJQBM1SdAEIxNYJ7BNbUU5E37s7sB
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFGhaqf1HH5AboJWZR6lksV2ije2AQ1licON5XJspPPHd
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFGhaqf1HH5AboJWZR6lksV2ije2AQ1licON5XJspPPHd
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHZC4k%5DvPdJoxM%5DxWMePrYyxEqsi5GW70j3KfUib%5B6MV
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHK2DS0VuZesrXNVyex1PSZp11Hb49SSEkFRKtQ%5BVdww
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCBUFA0IFl1LIOYPa3wfVsg%5BP2nJ7aPRpLFlyny%5DsuT%5B
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/131463
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFPunQ84tfk7YDCbdqBo2HsQmFqy2ulSGtW7qyYuQGBn9
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFPUURIFDQ5aQocHxmrNHHqb1Y0f7DVQ8xib4050g9O4%5D
https://drive.google.com/file/d/15N5GoCjHN5pNrsexSpL-x_QFrCeGZG_B/view?usp=sharing
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFDughBaEO7wnv%5BTmO9doT%5DX72vcYfCqsX8f%5DArs2DE9R
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFNxzSnL%5BP%5D6Uu5G%5BloRrR94=
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFFitZrW6JMmZ07T7oAl3jxGZCxd%5BybP1q2IhJ1Nr2wlh
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCKaehO%5DYIJwl7z2oRkh0sCP9b0Y2hAF7Bt2U8TaUiR%5D
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCKaehO%5DYIJwl7z2oRkh0sCP9b0Y2hAF7Bt2U8TaUiR%5D
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBAFPvjgfxh%5DWRapOc86k0u5fD5jQoKxWsPkGkmeleRk
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEg2eCvTPi31tVp9AegFTe%5DlG%5BEhWRhRLegXsNrBf%5D5s
https://drive.google.com/file/d/1NM5XQrFwo-7R9sDli7yV_VSAYqbQETJF/view?usp=sharing
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFNB4EFQ%5DzQsmVvdfKoQmcr4rVY5OOD0DATl8ilbxM%5BIu
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFDPBBkoEb02kjoWmJ6RqkJylbF0DIcNqYHcZHID5AKgg
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/131469
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMmu1nZuEtc7CR45ji2J0NDCp0FHgqRLxCB5HXwM6Qx4
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFKWh9AqfWqStMLeXS4jtwPGqDlNGVvk2LWLfbCilHFY1
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFObyqVlrohD0RBYGAwT5DNHhyaWeeSyEYc%5BG3ym1z0Ts
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFFOk90StJeoTh4ZxelL1q457sBophCu2eezojWzufvZp
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/129247
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFIhy7PJA43cAcTVCkFchAzRXKfTm4b9oEXVsCNFfdBoQ
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFKW19%5DsGWwkxtbwzIEkLEp4k2dKtkKw8ieSx%5DhYq3qvX
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHGy1CqC9z61q8xM%5DJjtVMXe7ojPwuVOKwZ8gS5YVWzS
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/131497
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFFi4GqkVi1FQ9k8Oa5SM4WxAg7kNPhrgg3m%5Bo4GML8EP
https://drive.google.com/file/d/1pfA32Y9A5iVUecfYUfuhtvx_4hvWv4GH/view?usp=sharing
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFO0sbNhJkkGWK5WqmUQLAG4q36olWD3D1jgmvk7nJCc0
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFP8dcAl5zQbcZy5HvR3m9K7TpCXOtqheDtnIL%5Bi2b3dt
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHgO1cJyv%5DVlReb2gIWzSqEOJ%5BQx0ZKkEJW36ejPXV4F
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFFlQ%5DgrUdOPQcXptDE0FCg0O%5Df3RwnfZJBNS%5D0KFmgnh
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/131477
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კობა ნაყოფია - შპს „გოლდინვესტის“ წილი აქვს დეკლარირებული, მაგრამ მართვის 
უფლებით არ აქვს გადაცემული;

დავით სონღულაშვილი - შპს “ედრესის”, შპს “გამსახურდიას 5-ს”, შპს “პროგრესის”, შპს 
“ბელეზას”, შპს “თიეიჩ ჯორჯიას”, შპს “ინტერგაზის”, შპს “დრაი ქლინინგ ჯორჯიას” და 
შპს “რთველი-2002-ს” წილები აქვს დეკლარირებული, მაგრამ მართვის უფლებით არ აქვს 
გადაცემული. 

ნინო წილოსანი - შპს “ენ-დუო” არ არის დეკლარაციაში მითითებული, თუმცა წილი 
გადაცემული აქვს მართვის უფლებით.

ირაკლი ხახუბია - შპს „Gcm Service“, და შპს „აისბერგ ტრეიდინგ.“ წილები აქვს 
დეკლარირებული, მაგრამ მართვის უფლებით არ აქვს გადაცემული.

დევი ჭანკოტაძე - შპს „გორი 222“, შპს „ნინოშვილი“, შპს „SHARK“-ის წილები აქვს 
დეკლარირებული, მაგრამ მართვის უფლებით არ აქვს გადაცემული.

დილარ ხაბულიანი - 10 კომპანიაში ფლობს წილებს, რომლებიც მართვის უფლებით არ 
აქვს გადაცემული. დამატებით, 7 კომპანიაში მისი წილები არ აქვს მითითებული 2021 წლის 
დეკლარაციაში. ესენია - შპს „ძველი უბანი“, შპს „ევროიმმო“, შპს „რაშა თეჯარათ ჯორჯია“, 
შპს „მართვე 2011“, შპს „არბოლი“, შპს „გეობითუმ“, და შპს „გორგა+“.

დავით ხაჯიშვილი - 5 კომპანიაში წილები აქვს დეკლარირებული, მაგრამ მართვის 
უფლებით არ გადაუცია სხვა პირისთვის. ეს კომპანიებია: შპს „G & U GROUP”, შპს „IBERIA 
TRAVEL”, შპს „FOR TRAVEL”, შპს „იამაიკა ყავა Jamaica coffee” და შპს „სთანნერბიუთი”.

იაგო ხვიჩია - არის შპს „მანა ლეგალ კონსალტინგის“ 20%-ის მფლობელი. ასევე ის 
ფლობს შპს „თბილისი ლიგალ კონსალტინგის“ 50%-ს. დეპუტატს კომპანიები არ აქვს 
დეკლარირებული 2021 წლის დეკლარაციაში და წილები მართვის უფლებით არ გადაუცია;

ხათუნა კვიციანი - 100% წილი შპს ედუკოში  დეკლარირებული აქვს, მაგრამ მართვის 
უფლებით არ აქვს გადაცემული.

შოთა ხაბარელი - დეკლარირებული აქვს შპს ჯუნაში 50 %იანი წილი, თუმცა არ აქვს 
მართვის უფლებით გადაცემული.19

ზაალ დუგლაძე - შპს GIC-ში 50%-იანი წილის საკუთრება არ აქვს დეკლარირებული.20

ფრიდონ ინჯია -  შპს სისტემა გაზ-ში 100%-იანი წილის საკუთრება არ აქვს დეკლარირებული.

დიმიტრი ხუნდაძე - შპს „ხუნდაძის შპს ფირმა დიონისეში” 40%-იანი წილი მართვის 
უფლებით არ აქვს გადაცემული.

თამარ ჩარკვიანი - შპს “ქართული სიტყვა, ლიტერატურა, ხელოვნება, პოლიტიკაში” 
100%-იანი წილი მართვის უფლებით  არ აქვს გადაცემული.

19  ბოლო ამონაწერი 2013 წელი.
20  ამ კომპანიაში წინა პერიოდშ დირექტორის პოზიციაზე ყოფნა არის დეკლარირებული. 

https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFHWJOVf4phufEe0tzzsF%5DE%5BC9tWtH9INRUMmAxIg7sIj
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFFtDSngks5tCHe71hPuOHK7zDAzcTa5VR8wqjQGugoe2
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFJSdn2q%5BoAsLWbesvlQMrt2eW%5BU%5BBd44P7%5B0%5D1bqzzCv
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFDmlDgUDHN0Gt4c0LbhQOO%5DmfPJwzQXNCQA1plJyhxfk
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFPRzmKmuNgcCkva%5BTgkwTkrD3xCMaUlNsLnKMYMlXLtA
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMquF8zAR4Br6slUdudsfHphgrI7dukGvdu3fHRLXST2
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFLgrwJ884ENf%5DEEHpIC8FgDzVZAuQLAVx89yoGsuKkZq
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCKvzEJgYlNlA5WYGtUvUkp2Qs6kJhEc1emL63J6kPkY
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFP5lBuqofl8yMkNgXVjHsBYwNGojJ1jGXHI1oUhee1oX
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFEEHj%5BSVZsaQjDrzqNY72URmlO3phbm76jKDsfBCBvYl
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/129945
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFIHKGRPKylFE%5BIFvapu2VkSCUeO716krM12AvIvifG3R
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFK7%5Ded8WU0vrBzYLjzblS9lrH%5DyIdURJu2SW7huHRHke
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFE8IAApRwrDUDtBfRAduYA6z9Ki%5DJhQRtuzVNdmpVOAZ
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFFX3aTE%5B%5BgmF1M6wY1h2aVcqFlMBlycxQ5TCt6dGZWCD
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMuqy%5BOcA3FFPi1xytuEqrMIjjqL3RcM6LCKeSd2ekE3
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/131502
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFC6aHMDXfVdWUB8xH1ZV6al14TuRYkBqtSX6Pn2os%5Day
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFNxEnHN7GVAk3hXNwVLO%5DotqtEeYpiQenmdV6TVWCKOr
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFK%5DbmJc2JIPFpptNeyeq69f0qdSrGjZ0xjJlUabnOuuM
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFD9WlkhpcjK1bvE7%5BoyAfGczNQLqFG5STqDm2M92jlcY
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFKOf0V6fcm%5D4yyX9%5Dt079gF151gapV6qeH2pRQCl9Go2
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFKpDiACAGZvvDa8Bh4ARB4xi57SaCWK3fq5JOi2ndH%5DF
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFH5UGld0DTZQjNk8xvjsE]T6k6WQzlv]CqtvJQmGx3h6
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFBYrbTfAjRE0hboBQEHh9RjkO6Y2dXLUikpuY3y5uKB%5B
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFJTFpVOX4aX9IaDaUrLOsq1ymnAOZtw8mSrLCDWrYEPQ
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFJTFpVOX4aX9IaDaUrLOsq1ymnAOZtw8mSrLCDWrYEPQ
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFGuwqfMJ1EpE3d6QYhTO3TqSxGxJ8es5ieuV4pINLv%5Bt
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFK9WBB1NoRJ31UyjVZlVbUauQ1h2PWkpsIhZHo6a1cXN
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFIlU3zu2NiCIhS7Gj4ysAF%5BzsVIGyJqBH8hTLOFnoUsh
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFH1573bvsAmEWL9w1AXjaZ5li1NxsBl%5BxvgqU4uKsVXH
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFAafFqDmwAdpcd0pzj8Ao4UBmJ303uje06mGXJNNZ2KP
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/131506
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFDE8M1sNaB0Ccjob9eeWhPpCSTIZN1%5DgbNnpmxveVc9L
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFIzXxfVosm2ijDOSenYGGfgiH6x7rQH9t%5DrnSRfhQnjX
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFGQrt6WmFEp%5DmCsKBsZZzpvlV9CImCPwe8iHBOoLUMJd
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/131453
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFKQ5vDnUZHFVenzhPAx%5Dp04fq1XaGSRdsRh344vPEmJZ
https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/131993
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFE15NSUqP2fNc5hZgEDIpbVj1UF6IxQ1qY%5DRjI%5D%5DwLFQ
https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFENxixHlRa8PR8UGVv4ogpwMVyLbN73YlSLWMBANGnQY
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მამუკა მდინარაძე - სპს მამუკა მდინარაძე და თბილისის იურიდიული ცენტრის წილი 
მართვის უფლებით არ აქვს გადაცემული.

საწარმოებში არაპირდაპირი მონაწილეობა

თანამდებობის პირები ვალდებულნი არიან დეკლარაციაში მიუთითონ ასევე სამეწარმეო 
საქმიანობაში არააპირდაპირი მონაწილეობის შესახებ. იგულისხმება შემთხვევა, როდესაც 
კომპანია, რომლის მფლობელიცაა თანამდებობის პირი ან მისი ოჯახის წევრი, თავის 
მხრივ ფლობს სხვა კომპანიას. 13 დეპუტატის შემთხვევაში არასრულად არის მითითებული 
დაკავშირებული კომპანიების შესახებ ინფორმაცია. 

ვრცლად, ამ საკითხსა და დეპუტატების, მათი ოჯახის წევრების ბიზნეს ინტერესების შესახებ 
ინფორმაცია იხილეთ დანართში.

https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFMbXV%5DFk%5BIxF%5B0SSPHy8SeobiH%5BH0JXFBqQYQPRZpQoD
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vakw2PDOabdXkUDNRtFSMry9RD-6dBO9jWujvmEyATM/edit#gid=0

	შესავალი
	მეთოდოლოგია
	1. ძირითადი მიგნებები
	2. დეპუტატთა კავშირი ბიზნესთან, არადეკლარირებული კომპანიები და შეუთავსებელი სამეწარმეო საქმიანობა
	2.1 პარლამენტის წევრების ბიზნეს-ინტერესების მომწესრიგებელი კანონმდებლობა
	2.2 პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის და საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ შესწავლილი შემთხვევები 
	 2.3. პარლამენტის წევრთა მიერ სამეწარმეო სუბიექტებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება 
	2.4. პარლამენტის წევრთა არადეკლარირებული წილები და სავარაუდო სამეწარმეო საქმიანობა 


