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ანალიზი  მომზადდა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) მიერ, Luminate-ის მიერ 

გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია IDFI და ანალიზში გამოთქმული 

მოსაზრებები შესაძლოა არ გამოხატავდეს Luminate-ის პოზიციას. 
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ძირითადი მიგნებები 

● საქართველოს მოქმედი მოსამართლეების თითქმის ერთი მესამედის (90) ოჯახის წევრი 

დასაქმებულია საჯარო სამსახურში. 

 

● 90 განხილული შემთხვევიდან 51 მოსამართლის ოჯახის წევრი დასაქმებულია 

სხვადასხვა სასამართლოში. 

 

● 90-დან 60 შემთხვევაში ოჯახის წევრი მოქმედ პოზიციაზე დასაქმდა, დაწინაურდა ან 

სამუშაო პოზიცია შეიცვალა მოსამართლის დანიშვნის შემდეგ. 

 

● თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების 84 მოსამართლიდან (70 

თბილისში, 14 ქუთაისში), 13-ის შვილი დასაქმებულია სასამართლო სისტემაში. 

 

● პირველი ინსტანციის სასამართლოებში მოღვაწე 209 მოსამართლიდან, 60-ის 

დეკლარაციაში ნახსენებია საჯარო სექტორში დასაქმებული ოჯახის წევრი (54 მეუღლე, 6 

შვილი, 2 და), 33 მათგანი დასაქმებულია სხვადასხვა სასამართლოში. 

 

 

 

 

 

შესავალი 

თანამდებობის პირის მიერ ოჯახის წევრის, ნათესავის ან მეგობრის დასაქმებას კონკურსის 

წესების გვერდის ავლით, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების უგულებელყოფით ან სხვა 

პრივილეგიების მინიჭებით ნეპოტიზმი ეწოდება. ნეპოტისტური დამოკიდებულებები 

განსაკუთრებით მავნებელია საჯარო სექტორში ვინაიდან ეს პირდაპირ აისახება სახელმწიფოს 

ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოებრივ ნდობაზე.  

 

თანამდებობის პირების მხრიდან მიკერძოებული დამოკიდებულების ფაქტები ხშირად 

გამხდარა ქართული მედიის ყურადღების და არაერთი კვლევის ინტერესის საგანი. არსებული 

გარემოებების ფონზე, საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველებს ნაკლებად აქვთ შესარჩევ 

კონკურსებში სამართლიანი დამოკიდებულების მოლოდინი. 

 

ამ კუთხით, მონიტორინგის წარმოება გარკვეულწილად შესაძლებელია საჯარო სამსახურის 

ბიუროს ვებგვერდზე1 განთავსებული ქონებრივი დეკლარაციების მეშვეობით. IDFI-იმ 

წინამდებარე ანალიზი მოსამართლეების მაგალითზე განახორციელა. კერძოდ, შესწავლილ 

იქნა  უზენაესი სასამართლოს 28 მოსამართლის, მეორე ინსტანციის სასამართლოს 84 

                                                
1 https://declaration.gov.ge/ 

https://declaration.gov.ge/
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მოსამართლის, და პირველი ინსტანციის სასამართლოს 209 მოსამართლის ქონებრივი 

დეკლარაციები.  

 

დეკლარაციაში მოცემულია თანამდებობის პირის ან მისი ოჯახის წევრის მიერ, საქართველოში ან 

სხვა ქვეყანაში, შესრულებული ნებისმიერი ანაზღაურებადი სამუშაო, სამეწარმეო საქმიანობაში 

მონაწილეობის გარდა, ამ პუნქტში ასახულია სამუშაოს შემსრულებლის ვინაობა, 

სამსახური/დამსაქმებელი, დაკავებული პოზიცია/შესრულებული სამუშაოს შინაარსი და 

მიღებული ანაზღაურება.  

 

აღსანიშნავია, რომ თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსების 

ინსტრუქციის2 თანახმად, ოჯახის წევრად მოიაზრება დეკლარანტის მეუღლე, 

არასრულწლოვანი შვილი/გერი, და მასთან მუდმივად მცხოვრები პირი. ამ მხრივ ანალიზი 

პრობლემის სრულ მასშტაბს ვერ ასახავს, ვინაიდან დეკლარანტის სრულწლოვანი შვილი, 

მშობელი ან ოჯახის სხვა წევრი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ფიქსირდება დოკუმენტში თუკი იგი 

მუდმივად ცხოვრობს დეკლარანტთან. მაგალითად, საკონსტიტუციო სასამართლოს არც ერთი 

მოსამართლის დეკლარაციაში არ ფიქსირდება საჯარო სექტორში დასაქმებული ოჯახის წევრი, 

თუმცა ეს არ გამორიცხავს ასეთის არსებობას. 

 

 

 

 

მონაცემების მიმოხილვა 

 

საქართველოს სასამართლო სისტემაში მოქმედი მოსამართლეების თითქმის ერთი მესამედის 

ქონებრივ დეკლარაციებში ფიქსირდება საჯარო სამსახურში დასაქმებული ოჯახის წევრი, (321 

მოსამართლიდან 90-ს). ხოლო 90 მოსამართლიდან 51 მოსამართლის ოჯახის წევრი 

დასაქმებულია სასამართლოებში. ანალიზი ვერ ასახავს გამოწვევის სრულ მასშტაბს, ვინაიდან 

ქონებრივ დეკლარაციებში წარმოდგენილია მხოლოდ მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილები და 

ის ოჯახის წევრები, რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ დეკლარანტთან. 

                                                
2 https://declaration.gov.ge/ckfinder/userfiles/files/645978.pdf  

https://declaration.gov.ge/ckfinder/userfiles/files/645978.pdf
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*მათ შორის ორი ისეთი მოსამართლე რომლის ერთზე მეტი ოჯახის წევრია დასაქმებული საჯარო სექტორში 

 

ანალიზის ფარგლებში შესწავლილი მოსამართლეების ოჯახის წევრებმა 2021 წელს 

ანაზღაურების სახით 3 მილიონ ლარზე მეტი მიიღეს. 90-დან 60 შემთხვევაში ოჯახის წევრი 

დასაქმდა, დაწინაურდა ან სამუშაო პოზიცია შეიცვალა მოსამართლის დანიშნვის შემდეგ.  

 

აღსანიშნავია, რომ ანალიზში მოცემული ყველა შემთხვევა არ უნდა იქნეს განხილული საჯარო 

სამსახურში კონკურსის წესის გვერდის ავლით დასაქმების შემთხვევად. თუმცა, საეჭვო 

გარემოებების სიმრავლე მიუთითებს სავარაუდოდ სისტემური პრობლემის არსებობასა და 

მასზე ეფექტური რეაგირების საჭიროებაზე. ასევე, მნიშვნელოვანია გამჭვირვალობის ხარისხის 

ამაღლება არსებული მექანიზმების გაუმჯობესებით  (ოჯახის წევრის ტერმინის განვრცობა) ან 

დამატებითი სტანდარტების დანერგვით. 

 

 

 

 

321

53

39

90

მოსამართლეები რომელთა დეკლარაციებში ჩანს 

საჯარო სექტორში დასაქმებული ოჯახის წევრები

მოსამართლეები
სასამართლოებში დასაქმებული ოჯახის წევრი
სხვა საჯარო უწყებებში დასაქმებული ოჯახის წევრი
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უზენაესი სასამართლო 

 

უზენაესი სასამართლოს 28 მოსამართლის დეკლარაციებიდან ჩანს, რომ რვა მათგანის მეუღლე 

და ერთ-ერთის შვილი დასაქმებულია საჯარო სექტორში (6 უშუალოდ სასამართლო სისტემაში). 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია შემთხვევები, სადაც ოჯახის წევრი დასაქმდა ან დაინიშნა 

მოსამართლის დანიშნვის შემდგომ.  

 

 
 

მაგალითად, უზენასი სასამართლოს მოსამართლე, ბიძინა სტურუა ხელვაჩაურის რაიონული 

სასამართლოს მოსამართლე 2011 წელს გახდა. მის დეკლარაციაში 2012 წლიდან გვხვდება მისი 

მეუღლე, რუსუდან ბერიძე, იმავე სასამართლოს სხდომის მდივნის პოზიციაზე, ხოლო 2016 

წლიდან სასამართლოს მენეჯერის პოზიციაზე. 2019 წელს, ბიძინა სტურუა გახდა თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე და თავმჯდომარე, 

ხოლო მისი მეუღლე 2020 წლის მარტიდან მუშაობას განაგრძობს თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოში, სხდომის მდივნად. 

 

მირანდა ერემაძე 2016 წლის ივლისიდან იყო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 

მოსამართლე, ხოლო 2019 წლის 12 დეკემბერს გახდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე. 

არჩევიდან ერთ თვეში, მისი შვილი დასაქმდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 

სპეციალისტის პოზიციაზე, 2021 წლიდან კი დაწინაურდა მოსამართლის თანაშემწედ. 
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სასამართლოებში დასაქმებული ოჯახის წევრები 

მოსამართლე 

მოსამართლე

დ  დანიშნვის 

წელი 

სასამარ

თლო 

სისტემაშ

ი 

დასაქმებ

ული 

ოჯახის 

წევრი  

ოჯახის წევრის 

პოზიცია 

ოჯახის წევრის 

წინა პოზიცია 

ოჯახის 

წევრის 

მიმდინარე 

პოზიციაზე 

დასაქმების 

წელი3 

ოჯახის წევრის 

ანაზღაურება 

(2021) 

ნინო სანდოძე 2005 მეუღლე 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლოს 

მოსამართლე 

გორის რაიონული 

სასამართლოს 

მოსამართლე 2022 68,018 

ამირან ძაბუნიძე 2011 მეუღლე 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლოს 

მოსამართლე 

სსიპ იურიდიული 

დახმარების 

სამსახურის 

ადვოკატი 2021 9,304/34,596 

ბიძინა სტურუა 2011 მეუღლე 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლოს 

სხდომის მდივანი 

ხელვაჩაურის 

რაიონული 

სასამართლოს 

მენეჯერი 2016 12,946 

გიორგი მიქაუტაძე 2012 მეუღლე 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლოს 

მოსამართლე 

საქართველოს 

მთავარი 

პროკურატურის 

ადამიანის 

უფლებათა დაცვის 

სამმართველოს 

უფროსი 2018 67,038 

ნუგზარ სხირტლაძე 1998 მეუღლე 

წამყვანი 

სპეციალისტი 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლოში 

სტატისტიკის 

სექტორის 

სპეციალისტი 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოში 2009 13,507 

მირანდა ერემაძე 2006 შვილი 

მოსამართლის 

თანაშემწე 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლოში 

სპეციალისტი 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლოში 2021 14,087 

 

 

სხვა საჯარო უწყებებში დასაქმებული ოჯახის წევრები 

მოსამართლე 

მოსამართლედ

დანიშნვის 

წელი 

ოჯახის 

წევრი 

ოჯახის წევრის 

პოზიცია 

ოჯახის წევრის 

წინა პოზიცია 

ოჯახის 

წევრის 

მიმდინარე 

პოზიციაზე 

ოჯახის  

წევრის 

ანაზღაურება 

(2021) 

                                                
3 ოჯახის წევრის დასაქმების წელის ნაცვლად ცალკეულ შემთხვევებში მოცემულია მოსამართლის დეკლარაციაში 
დაფიქსირების წელი.  
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დასაქმების 

წელი4 

მამუკა ვასაძე 2019 მეუღლე 

სსიპ ლევან 

სამხარაულის 

სახელობის 

სასამართლო 

ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს 

იურისტი N/A 2020 15,612 

ნინო ბაქაქური 2004 მეუღლე 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოების 

სამსახურის კადრების 

მთავარი 

სამმართველოს 

უფროსი 

საქართველოს 

პრეზიდენტის 

ადმინისტრაციის  

უფროსის მოადგილე 2020 26,173 

 

სააპელაციო სასამართლო 

თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოების 84 მოსამართლის (70 თბილისში, 14 

ქუთაისში) დეკლარაციებიდან ჩანს, რომ 18 მათგანის მეუღლე და ოთხის შვილი დასაქმებულია 

საჯარო სექტორში. აქედან ყველა შემთხვევაში ოჯახის მოქმედ პოზიციაზე დასაქმდა, 

დაწინაურდა ან სამუშაო პოზიცია შეიცვალა მოსამართლის დანიშვნის შემდეგ. 

 

                                                
4  ოჯახის წევრის დასაქმების წელის ნაცვლად ცალკეულ შემთხვევებში მოცემულია მოსამართლის დეკლარაციაში 
დაფიქსირების წელი.  
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საეჭვოა ასევე ისეთი შემთხვევები, სადაც მოსამართლის დაოჯახებიდან მოკლე დროის 

პერიოდში ფიქსირდება მეუღლის დაწინაურების ან როტაციის ფაქტი. მაგალითად, გიორგი 

გოგინაშვილი 2021-2022 წლებში იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, მის ქონებრივ 

დეკლარაციებში 2021 წელს პირველად დაფიქსირდა მეუღლე, რომელიც დასაქმებული იყო 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოში სპეციალისტის პოზიციაზე, ხოლო ამავე წლის მაისიდან 

საქმიანობას აგრძელებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. 

 

დავით ახალბედაშვილი 2017-2019 წლებში იყო მცხეთის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი 

მოსამართლე დუშეთის მუნიციპალიტეტში და ამავე რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარე. 

2019 წლის ივნისში დაინიშნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ, ამავე წლის 

თებერვალში კი მისი მეუღლე დასაქმდა სპეციალისტის პოზიციაზე ასევე თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოში. 

 

დამატებით ეჭვებს აჩენს შემთხვევები, სადაც მოსამართლის ოჯახის წევრი საქმდება 

სასამართლოში თვალსაჩინო იურიდიული გამოცდილების არ ქონის მიუხედავად. თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლის (აწ უკვე ქუთაისის 

სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე 2022 წლიდან), ირაკლი ბონდარენკოს მეუღლე 2020 

წელს დასაქმდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში კონსულტანტის პოზიციაზე. 

ბონდარენკოს წინარე დეკლარაციებში მის მეუღლეს არ უფიქსირდება სხვა ანაზღაურებადი 

სამუშაო 2012 წლიდან. ანალოგიურად, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში კონსულტანტის 

პოზიციაზეა დასაქმებული მოსამართლე ლაურა მიქავას მეუღლე, რომელიც 2022 წელს 
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აღნიშნული პოზიციის დაკავებამდე სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველოს პოლიციის 

დეპარტამენტის პატრულ-ინსპექტორი იყო. 

 

სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა დეკლარაციებში თვალსაჩინოა შვილის 

დასაქმების ოთხი შემთხვევა. ოთხივე გვხვდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში 

სპეციალისტის პოზიციაზე. ნანა ჭიჭილეიშვილის შვილი 2020 წელს დასაქმდა თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს კურიერად, ხოლო მომდევნო წელს დაწინაურდა სპეციალისტის 

პოზიციაზე. მოსამართლე ნატალია ნაზღაიძის შვილი მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრის 

სპეციალისტი გახდა 2021 წელს. ამავე წელს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

სპეციალისტებად დასაქმდნენ ვანო წიკლაურის და ნინო ჭალიძის შვილები. 

 

სასამართლოებში დასაქმებული ოჯახის წევრები 

მოსამართლე 

მოსამართლე

დ დანიშნვის 

წელი 

ოჯახის 

წევრი 

ოჯახის წევრის 

პოზიცია 

ოჯახის წევრის 

წინა პოზიცია 

ოჯახის 

წევრის 

მიმდინარე 

პოზიციაზე 

დასაქმების 

წელი5 

ოჯახის 

წევრის 

ანაზღაურებ

ა (2021) 

დავით 

ახალბედაშვილი 2011 მეუღლე 

სპეციალისტი 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლოში  N/A 2019 10,535 

ნათია ბარბაქაძე 2012 მეუღლე 

თეთრიწყაროს 

რაიონული 

სასამართლოს 

მოსამართლე 

საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლოს 

სისხლის 

სამართლის 

საქმეთა პალატის 

სამდივნოს 

უფროსი 2016 54,730 

ბესიკ 

ბუგიანიშვილი 2010 მეუღლე 

ბოლნისის რაიონული 

სასამართლოს 

მოსამართლე 

საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლოს 

მოსამართლის 

თანაშემწე 2022 12,000 

მანუჩარ კაპანაძე 2005 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 

სპეციალისტი 

(არქივარიუსი) N/A 2010 9,567 

ირაკლი შენგელია 2007 მეუღლე 

სსიპ-საერთო 

სასამართლოების 

დეპარტამენტის 

მთავარი სპეციალისტი N/A 2013 18,998 

პაატა ქათამაძე 2003 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 

მაგისტრი მოსამართლე 

საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლო 2012 24,288 

                                                
5  ოჯახის წევრის დასაქმების წელის ნაცვლად ცალკეულ შემთხვევებში მოცემულია მოსამართლის დეკლარაციაში 
პირველად დაფიქსირების წელი.  
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რეფერენტი 

ირაკლი 

ბონდარენკო 2009 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 

კონსულტანტი N/A 2020 15,678 

ლაურა მიქავა 2011 მეუღლე 

ქუთაისის 

სააპელაციო 

Სასამართლოს 

თავმჯდომარის 

კონსულტანტი 

საპატრულო 

პოლიციის 

დეპარტამენტის 

სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის 

სამმართველოს 

პატრულ-

ინსპექტორი 2021 3,527 

მაკა გორგოძე 2007 მეუღლე 

ქუთაისის 

სააპელაციო 

Სასამართლოს 

მენეჯერი 

ქუთაისის 

სააპელაციო 

Სასამართლოს  

აპარატის უფროსი 2010 32,640 

გიორგი 

გოგინაშვილი 2006 მეუღლე 

საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს სპეციალისტი 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლოს 

პირველი 

კატეგორიის 

უფროსი 

სპეციალისტი 2021 12,544 

ნანა 

ჭიჭილეიშვილი 2003 შვილი 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 

პირველი კატეგორიის 

უმცროსი სპეციალისტი 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლოს 

კურიერი 2021 5,554/5,701 

ნატალია ნაზღაიძე 2003 შვილი 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 

მოქალაქეთა 

მომსახურების ცენტრის 

სპეციალისტი N/A 2021 4680 

ვანო წიკლაური 2006 შვილი 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 

კანცელარიის 

სპეციალისტი N/A 2021 10,368 

ნინო ჭალიძე 1999 შვილი 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 

სპეციალისტი N/A 2021 2,943 
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სხვა საჯარო უწყებებში დასაქმებული ოჯახის წევრები 

მოსამართლე 

მოსამართლე

დ დანიშნვის 

წელი 

ოჯახის 

წევრი 

ოჯახის წევრის 

პოზიცია 

ოჯახის წევრის 

წინა პოზიცია 

ოჯახის 

წევრის 

მიმდინარე 

პოზიციაზე 

დასაქმების 

წელი6 

ოჯახის 

წევრის 

ანაზღაურება 

(2021) 

ილონა თოდუა 2007 მეუღლე 

სსიპ-ლევან 

სამხარაულის 

სახელობის 

სასამართლო 

ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს 

სპეციალისტი N/A 2014 18,769 

ხატია 

არდაზიშვილი 2012 მეუღლე 

სამსახურის უფროსი 

ა(ა)იპ თბილისის 

განვითარების ფონდში 

მთავარი 

სპეციალისტი ა(ა)იპ 

თბილისის 

განვითარების 

ფონდში 2018 38,964 

მაია თეთრაული 2006 მეუღლე 

იუსტიციის სამინისტროს 

შიდა კონტროლისა 

და აუდიტის 

სამმართველოს უფროსი 

იუსტიციის 

სამინისტროს შიდა 

კონტროლისა 

და აუდიტის 

სამსახურის 

უფროსი 2021 20,439 

გელა 

ბადრიაშვილი 2012 მეუღლე 

გარემოს ეროვნული 

სააგენტოს წამყვანი 

სპეციალისტი 

გარემოს ეროვნული 

სააგენტოს გარემოს 

დაბინძურების 

მონიტორინგის 

დეპარტამენტის 

უფროსი ქიმიკოსი 2018 12,190 

შორენა წიქარიძე 2011 მეუღლე 

თბილისის პოლიციის 

დეპარტამენტის 

უფროსი გამომძიებელი 

ცენტრალური 

კრიმინალური 

პოლიციის მთავარი 

სამმართველოს 

ნარკოტიკული 

საშუალების 

წინააღმდეგ 

ბრძოლის პირველი 

სამმართველოს 

გამომძიებელი 2021 29,646 

პაატა სილაგაძე 2006 მეუღლე 

დეპარტამენტის 

უფროსი პროკურორი 

საქართველოს 

გენერალურ 

პროკურატურაში N/A 2014 22,519 

                                                
6  ოჯახის წევრის დასაქმების წელის ნაცვლად ცალკეულ შემთხვევებში მოცემულია მოსამართლის დეკლარაციაში 
პირველად დაფიქსირების წელი.  
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ლავრენტი 

მაღლაკელიძე 2016 მეუღლე 

საქართველოს 

გარემოს დაცვის 

სამინისტროს მთავარი 

სპეციალისტი N/A 2017 21,327 

ვერა დოლიძე 2001 მეუღლე 

ქ. ქუთაისის მერიის 

ადმინისტრაციული 

სამსახურის უფროსის 

მოადგილე 

ქ. ქუთაისის მერიის 

საბინაო-

კომუნალური 

მეურნეობის 

სამსახურის 

უფროსის 

მოადგილე 2014 17,033 

პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლეები 

პირველი ინსტანციის სასამართლოებში ამჟამად მოღვაწეობს 209 მოსამართლე, მათგან 60-ის 

დეკლარაციაში ნახსენებია საჯარო სექტორში დასაქმებული ოჯახის წევრი (54 მეუღლე, 6 შვილი, 

2 და), 33 მათგანი დასაქმებულია სხვადასხვა სასამართლოებში. ხოლო 35-ია ისეთი შემთხვევა, 

სადაც ოჯახის წევრი მოქმედ პოზიციაზე დასაქმდა მოსამართლის დანიშვნის შემდეგ. 

 

 
*მათ შორის ორი ისეთი მოსამართლე რომლის ერთზე მეტი ოჯახის წევრია დასაქმებული საჯარო სექტორში 

 

2020 წლიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოშია დასაქმებული მოსამართლე გიორგი 

მაისურაძის მეუღლე, სტატისტიკის სამსახურის სპეციალისტის პოზიციაზე, თუმცა 

დეკლარაციებიდან თვალსაჩინო არ არის რელევანტური წინარე სამუშაო გამოცდილება 

აღნიშული პოზიციის დაკავებამდე (გარდა კერძო კომპანიაში იურისტის პოზიციაზე მოკლე 

ვადიანი მუშაობისა 2010 წელს).  

209

29

33

60

პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლეები რომელთა 

დეკლარაციებში ჩანს საჯარო სექტორში დასაქმებული ოჯახის 

წევრები

მოსამართლე

სხვა საჯარო უწყებაში დასაქმებული ოჯახის წევრი

სასამართლოში დასაქმებული ოჯახის წევრი
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ნინო მამულაშვილი, 2013-2017 წლებში იკავებდა სასამართლოებთან ურთიერთობის 

სამსახურის მთავარი სპეციალისტის პოზიციას სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში, 

ხოლო 2017 წლის მაისიდან არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 

კოლეგიის მოსამართლე. 5 თვით ადრე, ნინო მამულაშვილის მეუღლე, დავით მათიკაშვილი, 

გახდა საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის წევრი. 

 

ბესარიონ ტაბაღუა 2011-2019 წლებში იყო თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე, 

2019 წლიდან კი თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 

მოსამართლე. მის დეკლარაციებში მეუღლის საქმიანობა 2015 წლიდან ჩნდება, თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს სპეციალისტის პოზიციაზე, 2016 წელს უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლის რეფერენტის პოზიციაზე, ხოლო 2017 წლიდან უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლის თანაშემწედ. 

 

უჩვეულო შემთხვევას წარმოადგენს რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მადონა 

მაისურაძის მეუღლის, გიორგი ჩემიას სპეციალისტის პოზიციაზე დასაქმების ფაქტი. 2002-2006 

წლებში გიორგი ჩემია იყო ჩოხატაურის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე და 

მივლინებით მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებდა რუსთავის საქალაქო 

სასამართლოში; 2006-2010 წლებში იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე, 2010 

წელს დაინიშნა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ, ხოლო 2017 წლიდან 

მუშაობას განაგრძობს სპეციალისტის პოზიციაზე სსიპ საერთო სასამართლოების 

დეპარტამენტში, სადაც 2021 წელს 20,400 ლარი გამოიმუშავა. აღსანიშნავია, რომ გიორგი ჩემია 

პირველ ინსტანციაში სანდრო გირგვლიანის საქმის მოსამართლე იყო. 

 

დევი დევიძე 2019 წელს დაინიშნა ბოლნისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლედ, ხოლო 

მისი მეუღლე 2020 წლიდან იკავებს მოსამართლის თანაშემწის პოზიციას ამავე სასამართლოში. 

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ოთხი მოსამართლის (ლელა კალიჩენკო, ქეთევან ჯაჭვაძე, 

მადი ჩანტლაძე, და ვიოლეტა ფორჩხიძე) შვილია დასაქმებული მოსამართლის თანაშემწის 

პოზიციაზე (3 მათგანი თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ხოლო ერთი უზენაეს 

სასამართლოში). 
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სასამართლოებში დასაქმებული ოჯახის წევრები 

მოსამართლ

ე 

მოსამართლე

დ დანიშნვის 

წელი 

ოჯახის 

წევრი პოზიცია წინა პოზიცია 

ოჯახის 

წევრის 

მიმდინარე 

პოზიციაზე 

დასაქმების 

წელი7 

ოჯახის 

წევრის 

ანაზღაურებ

ა (2021) 

სალომე 

გველესიანი 2021 და 

თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოს 
მოსამართლის 
თანაშემწე N/A 2020 24,586 

ფატი 

ფურცხვანიძე 2019 და 

ქუთაისის სააპელაციო 
სასამართლოს 
კანცელარიის 
სპეციალისტი N/A 2017 13,507 

სოფიო გაგნიძე 2014 მეუღლე 

ზესტაფონის რაიონული 
სასამართლოს 
მოსამართლე 

რუსთავის საქალაქო 

სასამართლოში 

აპარატის 

კანცელარიისა და 

მოქალაქეთა 

მისაღების უფროსი 2016 59,805 

თამარ 

მეშველიანი 2015 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
კონსულტანტი 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
სპეციალისტი 2014 15,758 

ივანე ღლონტი 2004 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლე 

სხვდასხვა 

პოზიციები 

იუსტიციის უმაღლეს 

საბჭოში 1997-2008 

წლებში 2016 66,680 

ალექსანდრე 

იაშვილი 2016 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლის 
თანაშემწე N/A 2014 19,135 

მაია 

კვირიკაშვილი 2018 მეუღლე 
უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლე 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 

მოსამართლე 2012 112,519 

დავით 

მგელიაშვილი 2007 მეუღლე 

გორის რაიონული 
სასმართლოს 
მოსამართლე 

გორის რაიონული 

სასამართლოს 

მოსამართლის 

თანაშემწე 2020 59,279 

ნინო 

ჩახნაშვილი 2018 მეუღლე 

თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოს 
მანდატური N/A 2017 14,632 

 

გოჩა დიდავა 2016 მეუღლე 

სსიპ საერთო 
სასამართლოების 
დეპარტამენტის 
მთავარი 
სპეციალისტი N/A 2013 18,768 

                                                
7  ოჯახის წევრის დასაქმების წელის ნაცვლად ცალკეულ შემთხვევებში მოცემულია მოსამართლის დეკლარაციაში 
პირველად დაფიქსირების წელი.  
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გიორგი 

მაისურაძე 2005 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
სტატისტიკის 
სამსახურის 
სპეციალისტი  N/A 2019 11,095 

ზაზა 

მარტიაშვილი 2009 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლე 

მცხეთის რაიონულ 

სასამართლოს 

მოსამართლე 2014 61,483 

ბესარიონ 

ტაბაღუა 2009 მეუღლე 

საქართველოს 
უზენაესი 
სასამართლოს 
მოსამართლის 
თანაშემწე 

საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლოს 

სამოქალაქო 

პალატის სამდივნოს 

უფროსი 2017 28,393 

ნათია 

შიოშვილი 2016 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლე 

ბოლნისის 

რაიონული 

სასამართლოს 

მოსამართლე 2017 66,680 

თამარ ხაჟომია 2012 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლე 

გორის რაიონული 

სასამართლოს 

მოსამართლე 2010 61,483 

ეკატერინე 

ობოლაძე 2021 მეუღლე 

საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს 
მენეჯერი 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლოს 

მენეჯერი 2020 50,913 

ლიანა 

კაჟაშვილი 2021 მეუღლე 
უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლე 

ქუთაისის 

სააპელაციო 

სასამართლოს 

მოსამართლე 2011 84,313 

მადონა 

მაისურაძე 2012 მეუღლე 

სსიპ-საერთო 
სასამართლოების 
დეპარტამენტის 
სპეციალისტი 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლოს 

მოსამართლე 2017 20,400 

დავით 

გელაშვილი 2007 მეუღლე 

ბათუმის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლე 

სოხუმის და გაგრა-

გუდაუთის 

რაიონული 

სასამართლოს 

მოსამართლე 2012 62,170 

გიორგი 

თუნაური 2021 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლის 
თანაშემწე N/A 2020 17,984 

თამარ 

ბეჟანიშვილი 2007 მეუღლე 

ფოთის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლე 

ხელვაჩაურის 

რაიონული 

სასამართლოს 

მაგისტრატი 

მოსამართლე 2019 59,114 

ნინო ჯოჯუა 2022 მეუღლე 

თბილისის 
სააპელაციო 
სასამართლოს 
მოსამართლე 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 

მოსამართლე 2019 73,912 
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შალვა 

კაკაურიძე 2010 მეუღლე 
უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლე 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლოს 

მოსამართლე 1997 64,060 

თეა თაყაძე 2020 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლე 

გორის რაიონული 

სასამართლოს 

მოსამართლე 2013 66,680 

ზურაბ 

ბალავაძე 2016 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლე 

თეთრიწყაროს 

რაიონული 

სასამართლოს 

მაგისტრატი 

მოსამართლე 2019 67,038 

ბადრი 

ნიპარიშვილი 2016 მეუღლე 

თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოს 
მოსამართლე 

ქუთაისის საქალაქო 

სასამართლოს 

მაგისტრატი 

მოსამართლე 2015 73,912 

ვერიკო 

ზათიაშვილი 2020 მეუღლე 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
მანდატური N/A 2019 13,048 

დევი დევიძე 2016 მეუღლე 

ბოლნისის რაიონული 

სასამართლოს 

მოსამართლის 

თანაშემწე 

დამკაბადონებელი 

სსიპ ეროვნული 

თავდაცვის 

აკადემიაში 2020 14,064 

ლელა 

კალიჩენკო 1999 შვილი 

სსიპ 
საერთო 
სასამართლოების 
დეპარტამენტის 
მოსამართლის 
თანაშემწე N/A 2016 22,190 

ქეთევან 

ჯაჭვაძე 2007 შვილი 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლის 
თანაშემწე 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 

სხდომის მდივანი 2021 15,261 

მადი 

ჩანტლაძე 1998 შვილი 

საქართველოს 
უზენაესი 
სასამართლოს 
მოსამართლის 
თანაშემწე N/A 2020 16,227 

ვიოლეტა 

ფორჩხიძე 1999 შვილი 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლის 
თანაშემწე 

ბათუმის საქალაქო 

სასამართლო 

წამყვანი 

სპეციალისტი 2019 16,009 

 

 

 

 

 

სხვა საჯარო უწყებებში დასაქმებული ოჯახის წევრები 
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მოსამართ

ლე 

მოსამართლე

დ დანიშნვის 

წელი 

სასამართ

ლო 

ოჯახის 

წევრი პოზიცია 

წინა 

პოზიცია 

ოჯახის 

წევრის 

დასაქმების
8 

ოჯახის 

წევრის 

ანაზღაურებ

ა (2021) 

ნინო ბუაჩიძე 2014 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

სსიპ საჯარო 

რეესტრის 

ეროვნული 

სააგენტოს 

მთავარი 

სპეციალისტი N/A 2014 15,822 

ნინო 

თარაშვილი 2017 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

სამცხე-

ჯავახეთის 

საოლქო 

პროკურორი 

დასავლეთ 

საქართველოს 

ოლქის 

პროკურორის 

მოადგილე 2021 62,022 

ანა ჩხეტია 2015 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

სსიპ დაცვის 

პოლიციის 

დეპარტამენტის 

განყოფილების 

უფროსი 

სსიპ დაცვის 

პოლიციის 

დეპარტამენტ

ის 

განსაკუთრები

თ 

მნიშვნელოვა

ნ საქმეთა 

ინსპექტორი 2021 19,796 

ეკატერინე 

ჯინჭველაშვი

ლი 2012 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

არქიტექტურის 

სამსახურის 

იურიდიული 

განყოფილების 

პირველი 

კატეგორიის 

უფროსი 

სპეციალისტი N/A 2020 25,632 

ეკატერინე 

გაბრიჩიძე 2006 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

დეპარტამენტის 

უფროსის 

მოადგილე 

საქართველოს 

პროკურატურაში 

ვაკე 

საბურთალოს 

რაიონული 

პროკურორი 2020 61,441 

ნინო 

ელიეშვილი 2007 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

სამმართველოს 

უფროსი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტროში 

განყოფილები

ს უფროსი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტროშ

ი 2020 31,626 

ლაშა 

კლდიაშვილ

ი 2020 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

შსს საგანგებო 

სიტუაციების 

მართვის 

მთავარი 

სპეციალისტი 

სახელმწიფო 

სერვისების 2020 18,076 

                                                
8  ოჯახის წევრის დასაქმების წელის ნაცვლად ცალკეულ შემთხვევებში მოცემულია მოსამართლის დეკლარაციაში 
პირველად დაფიქსირების წელი.  
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სამსახურის 

წამყვანი 

სპეციალისტი 

განვითარების 

სააგენტოში 

ლელა 

ნოზაძე 2007 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

ქ. თბილსის 

მერიის 

უსაფრთხოების 

სამსახური N/A 2015 15,071 

ლაშა 

ჩხიკვაძე 2007 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

განყოფილების 

უფროსი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტროში 

მთავარი 

სპეციალისტი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტროშ

ი  2017 25,000 

თეა ბერაია 2007 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერის 

პირველი 

მოადგილე 

ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტ

ეტის 

საკრებულო 

ფრაქცია 

"ქართული 

ოცნების" 

თავმჯდომარი

ს 

მოადგილე 2021 23,364 

 

გოჩა დიდავა 2016 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო შვილი 

სსიპ შრომის 

ინსპექციის 

სამსახურის 

უფროსი შრომის 

ინსპექტორი 

სსიპ შრომის 

ინსპექციის 

სამსახური 

უფროსი 

სპეციალისტი 2021 19,719 

თეონა 

ეპიტაშვილი 2020 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

სამმართველოს 

უფროსი 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოების 

სამსახურში N/A 2019 51,729 

ქეთევან 

მამაცაშვილი 2012 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

დეპარტამენტის 

უფროსი 

საქართველოს 

იუსტიციის 

უმაღლესი 

საბჭოში N/A 2011 50,605 

ნინო 

მამულაშვილ

ი 2017 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

პარლამენტის 

წევრი N/A 2016 46,310 

ლილი 

ტყემალაძე 2007 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

სსიპ იუსტიციის 

სახლის 

დამხმარე 

სპეციალისტი N/A 2020 9,609 

ეკატერინე 

ელიაძე 2021 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

სახელმწიფო 

დაცვის 

სპეციალური 

სახელმწიფო 

დაცვის 

სპეციალური 

სამსახურის 

დაცვის 2021 24,541 
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სამსახურის 

უფროსი 

ინსპექტორი 

უფროსი 

ოფიცერი 

თეა 

კალანდაძე 2021 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

დეპარტამენტის 

უფროსი 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

აუდიტის 

სამსახურში 

ტრენერი სსიპ 

საჯარო 

აუდიტის 

ინსტიტუტში  2020 75,568 

მამია 

ფხაკაძე 2007 

რუსთავის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

შიდა აუდიტის 

დეპარტამენტის 

ინსპექტირების 

სამმართველოს 

უფროსი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდ

ან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობის

ა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროში 

საქართველოს 

შრომის, 

ჯამრთელობი

სა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროს 

შიდა აუდიტის 

დეპარტამენტ

ის 

ინსპექტირები

ს 

სამმართველ

ოს უფროსის 

მოვალეობის 

შემსრულებე

ლი 2017 35,691 

ხათუნა 

ბოლქვაძე 2005 

ბათუმის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

პატრულ-

ინსპექტორი N/A 2005 17,829 

ლევან 

ყოლბაია 2021 

ბათუმის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

პირველი 

კატეგორიის 

უფროსი 

სპეციალისტი 

აფხაზეთის ა/რ 

ჯანმრთელობის

ა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროში 

მთავარი 

სპეციალისტი 

აფხაზეთის 

ა/რ 

ჯანმრთელობ

ისა და 

სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროშ

ი 2021 11,017 

ციცინო 

მოსიძე 2005 

ქუთაისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერის 

წარმომადგენელ

ი 

სოფელ ზედა 

დიმში N/A 2014 9,600 

ქეთევან 

თხელიძე 2020 

ქუთაისის 

საქალაქო 

სასამართლო მეუღლე 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოების 

სამსახურის 

უფროსი 

ოპერატიული N/A 2021 20,631 
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თანამშრომელი 

ანაიტ 

ოგანესიანი 2006 

ახალციხის 

რაიონული 

სასამართლო მეუღლე 

სამმართველოს 

პროკურორი N/A 2006 30,248 

დავით 

მაკარაძე 2021 

გორის 

რაიონული 

სასამართლო მეუღლე 

ქ. თბილისის 

მერიის პირველი 

კატეგორიის 

უფროსი 

სპეციალისტი 

ქ. თბილისის 

მერიის  მეორე 

კატეგორიის 

უფროსი 

სპეციალისტი 2021 14,847 

გიორგი 

მთიულიშვი

ლი 2022 

გურჯაანის 

რაიონული 

სასამართლო მეუღლე 

მთავარი 

სპეციალისტი 

თავდაცვის 

სამინისტროში N/A 2020 16,330 

 

მორის 

ფუხაშვილი 1999 

 

მცხეთის 

რაიონული 

სასამართლო 

შვილი 

IT  

სპეციალისტი 

სახელმწიფო 

ინსპექტორის 

სამსახურში 

საგარეო 

საქმეთა 

სამინისტროს 

ინფორმაციუ

ლი 

ტექნოლოგიებ

ის სამსახურის 

ტექნიკური 

მხარდაჭერის 

სპეციალისტი 2020 15,065 

მეუღლე 

წამყვანი 

სპეციალისტი 

საქართველოს 

პარლამენტში N/A 2004 23,724 

მევლუდ 

ხათაშვილი 2007 

ხაშურის 

რაიონული 

სასამართლო მეუღლე 

ქარელის 

იუსტიციის 

სახლის უფროსი 

სპეციალისტი N/A 2020 10,027 

ირმა 

გოგალაძე 2020 

ხაშურის 

რაიონული 

სასამართლო მეუღლე 

განყოფილების 

უფროსი 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტროში N/A 2019 25,172 

დასკვნა 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კვლევაში მოცემული ყველა შემთხვევა არ უნდა იქნეს განხილული 

ნეპოტისტური დამოკიდებულების შემთხვევად. თუმცა, მეორე მხრივ, შეუძლებელია პრობლემის 

სრული მასშტაბის შესწავლა და წარმოჩენა ქონებრივი დეკლარაციების მარეგულირებელი 

ნორმების მოთხოვნების შეზღუდული ხასიათიდან გამომდინარე. კერძოდ, თანამდებობის 

პირის ოჯახის წევრთა ჩამონათვალით, რომლებზეც დღეის მდგომარეობით ვრცელდება 

ქონებრივ დეკლარაციის მოთხოვნები (მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და მასთან მუდმივად 

მცხოვრები პირი), დეკლარირების მიღმა რჩებიან თანამდებობის პირის ოჯახის წევრები 
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(მშობლები, და-ძმა და ფინანსურად დამოუკიდებელი შვილები, რომლებიც თანამდებობის 

პირთან არ ცხოვრობენ), რომლებიც შეიძლება თავად ეწეოდნენ თანამდებობის პირის 

მოვალეობებთან ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტის წარმომშობ საქმიანობას. 

 

გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლებისა და ნეპოტიზმის, ფავორიტიზმის და კორუფციის 

რისკების შემცირების მიზნით მნიშვნელოვანია არსებული მექანიზმების გაუმჯობესება და 

დამატებითი სტანდარტების დანერგვა. ამ მიმართულებით რეფორმა განსაკუთრებით 

პრიორიტეტულია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის თაობაზე 

ევროკომისიის მოხსენებით ბარათში9 დაფიქსირებული რეკომენდაციების გათვალისწინებით. 

მოხსენებაში იკვეთება სწორედ ზემოთ აღნიშნული საკითხი, კერძოდ ევროკომისიის შეფასებაში 

აღნიშნულია, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში დანერგილია საჯარო მოხელეთა 

ქონებრივი დეკლარაციების სისტემა, “უნდა გაუმჯობესდეს კანონის მოქმედების სფერო, 

რომელიც ეხება ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარირებას, მის რეალიზაციასა და მონიტორინგს 

(ვინაიდან ამჟამად ოჯახის წევრებს არ მოიცავს სრულად)”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის თაობაზე ევროკომისიის მოხსენებით ბარათი 

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-06/Georgia%20opinion%20and%20Annex.pdf?fbclid=IwAR0UtQoRz5iT8wvT4f62Vkz5sCQhImrqBBnmjFQnBgtf2L52dRXP6X08VbU
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