
ქონებრივი დეკლარაციების სისტემა 
საქართველოში 

ლევან ავალიშვილი 



საჯარო სამსახურის ბიურო 
წერილობითი მოთხოვნები 

• 796 მოთხოვნა 2009-2012 წწ. 

• 2010 წ. - www.declaration.gov.ge ამოქმედდა; 

• 2013 წელი 160 000 ჩამოტვირთვა. 
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საქართველოს ქონებრივი დეკლარაციების 
სისტემის საერთაშორისო აღიარება 

 

 

3 



პარტნიორობა ღია  
მმართველობისათვის 

 
       2013 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციით კანონში შესული 

ცვლილებებით თანამდებობის პირთა ნუსხას დაემატნენ: 
 
• სამინისტროს სამმართველოების ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები; 

 
• სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებათა ხელმძღვანელის მოადგილეები; 
 
• იმ საწარმოთა ხელმძღვანელები, რომლის აქციათა ან წილის 100 პროცენტს ფლობს 

სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, აგრეთვე ამ საწარმოს 
შვილობილი საწარმოს ხელმძღვანელი; 

 
• სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ დაფუძნებული 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ხელმძღვანელები; 
 
• რელიგიური, კულტურული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობებისათვის შექმნილი სსიპ-ების გარდა ყველა საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის ხელმძღვანელი და აგრეთვე მისი მოადგილე;  
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ნაკლოვანებები 

• წარმოდგენილი მონაცემების 
დეტალიზაციის ნაკლებობა; 

 

• ხარვეზები ქონებრივი დეკლარაციების 
წარდგენის წესში; 

 

• მონიტორინგის და გადამოწმების 
სისტემის არ არსებობა.  
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    დეკლარაციებში წარმოდგენილი 
მონაცემების დეტალიზაცია - კარგი 

პრაქტიკა 
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ბრიტანელი კანონმდებლების დეკლარაციებში დეტალურადაა 
აღწერილი  ცნობები თანამდებობის პირთა საზღვარგარეთ 

გამართული შეხვედრების, ვიზიტებზე გაწეული 
დანახარჯებისა და  დამფინანსებლების რეკვიზიტების შესახებ 
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ნაჩვენებია ანაზღაურების დრო და დაფინანსების წყარო. საჩუქრებისა და 
სხვა სარგებლის შემთხვევაში, დაკონკრეტებულია დაფინანსების წყაროს 

წარმომავლობა, სტატუსი და მისამართი, მიღებული საჩუქრის 
ღირებულება, სახეობა, მიღების დრო. 
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დეკლარირებული და ხელმისაწვდომია პარლამენტის წევრთა მიერ 
ახლო ნათესავების საჯარო სამსახურში დასაქმების შესახებ 

არსებული ცნობები 

 

9 



დეტალური სამივლინებო ხარჯები - დიდი 
ბრიტანეთი 
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მონიტორინგის და გადამოწმების სისტემის 
არ არსებობა  

 

    თანამდებობის პირთა ქონებრივი 
მდგომარეობის შესახებ მონაცემების 
განზრახ არასწორი შეტანის თუ ამ 
მონაცემების დამალვის ფაქტები რჩება 
სათანადო რეაგირების გარეშე, რაც 
აფერხებს კორუფციასთან ბრძოლის და 
მისი პრევენციის ეფექტური 
მექანიზმების დამკვიდრებას. 
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ქარელის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარის  (პაატა ღვინიაშვილის) 2013 წლის 
სახელფასო უწყისი 
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ქარელის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარის  
დეკლარირებული 2013 წელს სამუშაოს შესრულებით 

მიღებული შემოსავლები 
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2013 წლის დეკემბრის თვეში სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 
თანამდებობის პირების მიერ მიღებული პრემიები არ არის ასახული 

მათ ქონებრივ დეკლარაციებში 
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    დეკლარაციაში განზრახ არასწორი 
ინფორმაციის შეტანის საფუძველზე 

მიმდინარეობს გამოძიება 

 

• საქართველოს პარლამენტის ყოფილ 
თავმჯდომარეზე დავით ბაქრაძეზე   

• სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 
სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელზე 
თემურ ჯანაშიაზე. 
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ხარვეზები ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენის წესში 

• თანმდებობის პირი დეკლარაციას ავსებს 
თანამდებობაზე ყოფნის განმავლობაში ყოველი წინა 
დეკლარაციის შევსების თარიღიდან ერთი წლის 
გასვლის შემდეგ, ერთი კვირის ვადაში. 

 

• დეკემბრის თვის მიწურულს (24 დეკემბრიდან - 31 
დეკემბრამდე) შევსებული დეკლარაცია მომავალ 
წლებში თანამდებობის პირს საშუალებას აძლევს არ 
გაამჟღავნოს რომელიმე ერთი კონკრეტული წლის 
შემოსავლები. 

16 



თამარ სანიკიძეს  2012 წელს დეკლარაციის შევსება მოუწია 28  
დეკემბერს, სადაც აისახა მის მიერ 2011 წელს მიღებული 
შემოსავლები.   შემდგომი  დეკლარაცია წარმოდგენილია  2014 წლის 
3 იანვარს, სადაც უკვე აისახა მის მიერ 2013 წელს მიღებული 
შემოსავლები, ხოლო 2012 წლის შესაბამისი მონაცემები 
საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩა. 
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ალექსანდრე ჭიკაიძეს  2012 წელს დეკლარაციის შევსება მოუწია 31  
დეკემბერს, სადაც აისახა მის მიერ 2011 წელს მიღებული 
შემოსავლები.   კანონის სრული დაცვით შემდგომი  დეკლარაცია 
წარმოდგენილია  2014 წლის 6 იანვარს, სადაც უკვე აისახა მის მიერ 
2013 წელს მიღებული შემოსავლები, ხოლო 2012 წლის შესაბამისი 
მონაცემები საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩა. 
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ხარვეზები ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენის წესში 

• თანამდებობის პირი რომელიც ტოვებს თანამდებობას, 
ორი თვის ვადაში წარდგენილ დეკლარაციაში არ 
ასახავს იმ შემოსავლების (მათ შორის სამეწარმეო 
საქმიანობით მიღებული), საჩუქრების, შესახებ 
ინფორმაციას, რომელიც მან მიიღო თანამდებობის 
დატოვების წელს. 
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ბიძინა ივანიშვილმა პრემიერ მინისტრის  თანამდებობა დატოვა 2013 
წლის ნოემბრის თვეში. მან დეკლარაცია წარადგინა 2013 წლის 31 
დეკემბერს, სადაც ასახულია მხოლოდ 2012 წლის განმავლობაში 
მიღებული შემოსავლები, ხოლო 2013 წლის განმავლობაში მისი 
თანამდებობაზე ყოფნის დროს მიღებული შემოსავლების შესახებ 
ინფორმაცია საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩა. 
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რეკომენდაციები  

• თანამდებობის პირების მიერ სხვადასხვა ხასიათის საქმიანობის 
განხორციელებაში მიღებული გასამრჯელო, კატეგორიზაცია,  

      მიზეზი და თანხის მიღების ზუსტი თარიღი;  

 

• თანამდებობის პირთა მივლინებებსა თუ ოფიციალურ ვიზიტებზე 
გაწეული დანახარჯები, დამფინანსებლების საკონტაქტო რეკვიზიტები; 

 

• თანამდებობის პირების მიერ მიღებული საჩუქრები - დაფინანსების 
წყაროს წარმომავლობა, სტატუსი და მისამართი, მიღებული საჩუქრის 
ღირებულება, სახეობა, მიღების დრო; 

 

• დეკლარაციების ატვირთვა HTML ფორმატებში. 
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გმადლობთ ყურადღებისთვის 
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