
 ხარვეზები აჭარის უმაღლესი საბჭოს და მთავრობის თანამდებობის 
პირთა ქონებრივ დეკლარაციებში

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” შეისწავლა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  უმაღლესი 
საბჭოს და მთავრობის თანამდებობის პირების მიერ 2021-2022 წლებში შევსებული დეკლარაციები და 39%-ში 
ხარვეზები გამოავლინა.

62 მოქმედი თანამდებობის პირიდან დეკლარაცია ხარვეზებით 24-მა შეავსო. მათგან 12-მა თანამდებობის პირმა 
დეკლარაციაში არ მიუთითა მისი ან/და მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. 

12 თანამდებობის პირს არ აქვს დეკლარირებული მისი ან/და მისი ოჯახის წევრის მონაწილეობა სამეწარმეო 
საქმიანობაში - წილების ფლობა და საწარმოს ხელმძღვანელობა.

11 თანამდებობის პირს არ გადაუცია წილის მართვის უფლება სხვა პირისათვის.

4 თანამდებობის პირს დეკლარაციაში არ მიუთითებია თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მიღებული შრომის 
ანაზღაურება.

3-მა პირმა თანამდებობაზე ყოფნისას მიიღო შემოსავლები აკრძალული/ნებადაურთველი საქმიანობიდან.

2-მა თანამდებობის პირმა - უმაღლესი საბჭოს წევრებმა, ილია ვერძაძემ და ფრიდონ ფუტკარაძემ გამოასწორეს 
ჩვენს 2019 წლის კვლევაში მითითებული ხარვეზები, ხოლო მთავრობის თავმჯდომარემ, თორნიკე რიჟვაძემ არ 
გაითვალისწინა 2020 წლის კვლევაში ნახსენები ხარვეზი.

საქართველოს კანონით „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ”, 
თანამდებობის პირი არ არის ვალდებული დეკლარაციაში მიუთითოს იმ საწარმოს შესახებ, რომელსაც 
დეკლარაციის შევსების თარიღამდე 6 წლის ან 6 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ბრუნვა არ ჰქონია 
და ტრანზაქცია არ განუხორციელებია.  გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენთვის საწარმოების ბრუნვების 
და ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველო“ ხელმძღვანელობს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ჩანაწერებით კომპანიების 
სტატუსების შესახებ - კვლევაში ნახსენები ყველა კომპანიის სტატუსი არის „აქტიური”.

 ] აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

დავით გაბაიძე
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ფრაქცია „ქართული ოცნების” წევრი 

დავით გაბაიძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მის საკუთრებაში არსებული 104,39 კვ.მ ბინა 
ქალაქ ბათუმში. მან დეკლარაციაში, ასევე, არ აღნიშნა, რომ მონაწილეობს სამეწარმეო საქმიანობაში, კერძოდ, 
დავით გაბაიძე ფლობს 25%-იან წილს შპს გაბაიძე და პარტნიორებში (კანონმდებლობის თანახმად, წილი მართვის 
უფლებით გადაცემული აქვს სხვა პირისთვის). დავით გაბაიძეს აგრეთვე არ აქვს დეკლარირებული 2021 წელს 
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მიღებული შრომის ანაზღაურება/ხელფასი.

გია აბულაძე
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობის” წევრი 

გია აბულაძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში მიუთითა, რომ 2021 წელს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის 
პარალელურად, 1 იანვრიდან 1 დეკემბრის ჩათვლით მუშაობდა შპს GIMG-ს დირექტორის მოადგილედ და ხელფასის 
სახით მიიღო 25,920 ლარი, 1 მაისიდან 30 ივნისის ჩათვლით მუშაობდა შპს NEW CITY-ში კონსულტანტად და 
ხელფასის სახით მიიღო 900 ლარის შემოსავალი, 1 მაისიდან 1 სექტემბრის ჩათვლით მუშაობდა შპს სტორნო 
აუდიტში კონსულტანტად და ხელფასის სახით მიიღო 6,000 ლარი. ამ სამუშაოების შესრულებითა და შემოსავლის 
მიღებით მან დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა 

ლევან ანთაძე
ჯანმრთელობისა დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ფრაქცია „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის” წევრი 

ლევან ანთაძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში მიუთითა, რომ 2021 წელს აჭარის უმაღლესი საბჭოს 
დეპუტატობის პარალელურად, 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით მუშაობდა შპს „საქართველოს სამედიცინო 
ჯგუფის” ლიაზონ ოფიცრად და ხელფასის სახით მიიღო 654 ლარი. ამ სამუშაოს შესრულებასაც და მისგან შემოსავლის 
მიღებასაც მას კანონმდებლობა უკრძალავს.

დავით ბაციკაძე
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, ფრაქცია „ქართული 
ოცნების” წევრი 

დავით ბაციკაძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მის საკუთრებაში არსებული 199 კვ.მ მიწის 
ნაკვეთი 460,8 კვ.მ შენობა-ნაგებობებით და  74,5 კვ.მ ბინა ქალაქ ბათუმში. მან დეკლარაციაში, ასევე, არ აღნიშნა 
მისი და მისი მეუღლის, ნანა ბაჯელიძის სამეწარმეო საქმიანობა, კერძოდ, დავით ბაციკაძე ფლობს შპს „როიალ 
ბათუმის” 25%-იან წილს და ნანა ბაჯელიძე ამავე კომპანიის დირექტორია (ნანა ბაჯელიძეა დავით ბაციკაძის 25%-ის 
მინდობით წილის მმართველიც). დავით ბაციკაძეს არ აქვს დეკლარირებული 2021 წელს, მის მიერ აჭარის უმაღლესი 
საბჭოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე 
ყოფნის პერიოდში მიღებული შრომის ანაზღაურება და მისი მეუღლის მიერ შპს „როიალ ბათუმის” დირექტორის 
თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მიღებული ხელფასი.

მედეა ვასაძე
საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ფრაქცია 
„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” წევრი 

მედეა ვასაძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მისი ინდივიდუალური მეწარმეობა - დეკლარაციის 
შევსებისას მედეა ვასაძე შპს „როიალ გარდენსის” დირექტორიც იყო და პარალელურად ფლობდა ამ კომპანიის 
50%-იან წილს, ხოლო დარჩენილ 50%-იან წილს ფლობდა თამაზ დავითაძე. დეკლარაციის შევსების შემდეგ ორი 
ცვლილება შევიდა შპს-ს წილებსა და ხელმძღვანელობაში, კერძოდ, 2022 წლის 11 მაისის ცვლილებით, თამაზ 
დავითაძემ კუთვნილი 50%-იანი წილი საკუთრებაში გადასცა ქეთევან ბაგრატიონს, 25 მაისის ცვლილებით კი, 
ქეთევან ბაგრატიონმა მედეა ვასაძე ჩაანაცვლა დირექტორის პოზიციაზე და მართვის უფლებით მიიღო მისი 50%-
იანი წილი. მედეა ვასაძემ დეკლარაციაში, აგრეთვე, არ აჩვენა მისი მეუღლის, შალვა ჯინჭარაძის მონაწილეობა 
სამეწარმეო საქმიანობაში. კერძოდ, ის არის შპს „კომფორტი 2”-ს დირექტორი, შპს BROS-ს 20% წილის მფლობელი,  
შპს „პრესტიჟი-2”-ის 50%-იანი წილის მფლობელი და დირექტორი, სპს „დანელია და კომპანიის” დამფუძნებელი 
და დირექტორი. 

დავით თედორაძე
უმაღლესი საბჭოს წევრი, ფრაქცია „ქართული ოცნების” წევრი

დავით თედორაძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში მიუთითა, რომ 2021 წელს, უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის 
პარალელურად, 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით მუშაობდა აჭარის მწერალთა სახლში, ჟურნალ „ჭოროხის“ 
მთავარი რედაქტორის მოადგილედ და ხელფასის სახით მიიღო 6,720 ლარის ჯამური ოდენობის შემოსავალი. 
ამავე პერიოდში სტილისტად მუშაობდა სს გამომცემლობა აჭარაში, სადაც ხელფასის სახით ჯამურად მიიღო 1,900 
ლარი. ხსენებული პოზიციები არის ისეთი ანაზღაურებადი სამუშაო, რომლის შესრულებაც და მისგან შემოსავლის 
მიღება მას არ შეეძლო. 

გიორგი კირთაძე
საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ფრაქცია „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის” წევრი 

გიორგი კირთაძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მის საკუთრებაში არსებული 149 კვ.მ და 
389 კვ.მ მიწის ნაკვეთები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორთაბათუმში და 114,61 კვ.მ ბინა ბათუმში. 
მან დეკლარაციაში არ აჩვენა, რომ ფლობს 50%-იან წილს შპს ასხში, რომელიც, დეკლარაციაში ჩვენების 
პარალელურად, მართვის უფლებით უნდა გადაეცა მესამე პირისთვის, რაც მან არ გააკეთა და ამით დაარღვია 
მოქმედი კანონმდებლობა.

გიორგი მანველიძე
ფრაქცია „ქართული ოცნების” თავმჯდომარე

გიორგი მანველიძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში მიუთითა, რომ ფლობს შპს I-G-ის 50% წილს, თუმცა 
მართვის უფლებით იგი არ გადაუცია მესამე პირზე, რითაც დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა.

მამული სურმანიძე
აგრარულ და გარემოს დაცვის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ფრაქცია „ერთიანი 
ნაციონალური მოძრაობის” წევრი 

მამული სურმანიძემ 2021 წელს შევსებულ დეკლარაციაში მიუთითა მამის, ოთარ სურმანიძის საკუთრებაში არსებული 
5,300 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და 250 კვ.მ საცხოვრებელი სახლი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში, თუმცა 
2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში საერთოდ არ უხსენებია ეს  ქონებები და არც ინფორმაცია მათი გაყიდვა/
გაჩუქება/გაცვლის შესახებ. ცხადია, რომ ამ დეკლარაციებიდან მინიმუმ ერთი დეკლარაცია კანონდარღვევით 
შეავსო.

ირაკლი ჩავლეიშვილი
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, 
დამოუკიდებელი დეპუტატი

ირაკლი ჩავლეიშვილმა 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა შპს „მეტამორფოზას” 40%-იანი წილი 
და დირექტორობა. მას შპს-ს წილი მართვის უფლებით მესამე პირზე უნდა გადაეცა და დაეტოვებინა დირექტორის 
თანამდებობა, რაც არ გააკეთა და დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა. დაწყებულია ამ  კომპანიის ლიკვიდაციის 
პროცესი, თუმცა საჯარო რეესტრმა სარეგისტრაციო დოკუმენტებში ხარვეზები აღმოაჩინა და ლიკვიდაციის პროცესი 
შეაჩერა, კომპანიის წარმომადგენლებს კი ხარვეზის აღმოსაფხვრელად დაზუსტებული დოკუმენტაცია დღემდე არ 
წარუდგენიათ. 

ფატი ხალვაში
გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე, ფრაქცია „ქართული ოცნების” წევრი 

ფატი ხალვაშმა 2021 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მისი მეუღლის, ნუგზარ ყურშუბაძის მონაწილეობა 
სამეწარმეო საქმიანობაში, კერძოდ,  შპს „პრიზას” დირექტორობა. 

 ] აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

თორნიკე რიჟვაძე
მთავრობის თავმჯდომარე 

თორნიკე რიჟვაძემ არ გაითვალისწინა ჩვენს მიერ 2020 წელს მომზადებულ კვლევაში ნახსენები ხარვეზი და დღემდე 
მართვის უფლებით მესამე პირს არ გადასცა მის საკუთრებაში არებული შპს „აჭარა ბერრის ლიმითედის” 25%-იანი 
წილი. მან 2021 წელს შევსებულ დეკლარაციაში მიუთითა, რომ ამ შპს-ს წილი მინდობის ხელშეკრულებით მართვის 
უფლებით გადასცა მადონა ბოლქვაძეს, თუმცა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ეს ცვლილება დღემდე არ 
აუსახავს (მინდობის ხელშეკრულებით მართვის უფლების შეთანხმება საჯარო რეესტრში დაარეგისტრირეს აღნიშნულ 
კვლევაში მოხსენიებულმა სხვა თანამდებობის პირებმა: დავით გაბაიძემ, დავით ბაციკაძემ, მედეა ვასაძემ). 2022 
წლის დეკლარაციაში კი, 2021 წლის დეკლარაციისგან განსხვავებით, თორნიკე რიჟვაძემ საერთოდ არ მიუთითა, 
რომ წილი მინდობის საფუძველზე მადონა ბოლქვაძისთვის აქვს გადაცემული. 

მანამდე, 2017 წლის 31 ივლისს, თორნიკე რიჟვაძე ცდილობდა, აღნიშნული ბიზნეს წილი ეჩუქებინა თორნიკე 
კუჭავასთვის, რომელიც მისი მთავრობის თავმჯდომარეობის გარკვეულ პერიოდში ფინანსთა და ეკონომიკის 
მინისტრის პირველ მოადგილედ მუშაობდა, მაგრამ წილის ჩუქების ხელშეკრულების სარეგისტრაციო წარმოება 
საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ შეწყვიტა ხარვეზის აღმოუფხვრელობის გამო, კერძოდ რეესტრში არ 
იქნა წარდგენილი პარტნიორთა კრების ოქმი - თანხმობა.

ნინო ნიჟარაძე
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი 

ნინო ნიჟარაძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მეუღლის, ალექსანდრე ქონიაძის საკუთრებაში 
არსებული 56,79 კვ.მ ბინა ქალაქ ბათუმში, ინასარიძის ქუჩაზე.

მარინა ზანაქიძე
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე 

მარინა ზანაქიძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მისი მეუღლის, იაგო ხუჯაძის სამეწარმეო 
საქმიანობა, კერძოდ იაგო ხუჯაძე ფლობს შპს „ვითი გრუპის” 25% წილს და არის შპს „აბსაროსის” დირექტორი. 
შპს “აბსაროსის” 25%-იან წილს ფლობს მარინა ზანაქიძე, რომელიც მან დეკლარაციაში მიუთითა, მაგრამ მართვის 
უფლებით არ გადასცა მესამე პირს, რითაც ასევე დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა.

ლაშა ჩავლეშვილი
სპორტის დეპარტამენტის უფროსი 

ლაშა ჩავლეშვილმა 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში მიუთითა, რომ ფლობს შპს „ნიკალას” 33%-იან 
წილს, რომელიც მართვის უფლებით არ გადაუცია მესამე პირისთვის. ასევე არასწორად მიუთითა მისი, როგორც 
ინდივიდუალური მეწარმის სტატუსი - „შეჩერებული”. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით ის 
მოქმედი ინდივიდუალური მეწარმეა.

სოფიკო გუჯაბიძე
სსიპ „ბათუმის ბულვარის” დირექტორის მოადგილე 

სოფიკო გუჯაბიძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა, რომ მისი  მეუღლე, გიორგი ლომთათიძე 
ფლობს 34% წილს შპს „მაი ქებ ჯორჯიაში”, 50%-იან წილს შპს „ანდაგში” და არის შპს PLAY 4 WIN-ს დირექტორი. 
გიორგი ლომთათიძე ასევე არის ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი პარტია „ქართული ოცნებიდან” 
და ა(ა)იპ „ბათუმის საჩოგბურთო კომპლექსის” დირექტორი, საიდანაც, 2021 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის 
ჩათვლით, ხელფასის სახით მიიღო 15,000 ლარის შემოსავალი.

ირაკლი ლოჩოშვილი
სსიპ „სამშენებლო და ტექნიკური ლაბორატორიის” უფროსი 

ირაკლი ლოჩოშვილმა 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მის თანასაკუთრებაში არსებული 300 კვ.მ 
და 300 კვ.მ (158,75 კვ.მ საერთო ფართის შენობა-ნაგებობებით) მიწის ნაკვეთები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ურეხში. მან აგრეთვე დეკლარაციაში არ აჩვენა მისი მეუღლის, შორენა მახაჭაძის საკუთრებაში არსებული 
64,75 კვ.მ ბინა ქალაქ ბათუმში, თამარის დასახლებაში.

რუსუდან შავიშვილი
სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის” დირექტორი 

რუსუდან შავიშვილმა 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მის საკუთრებაში არსებული 106,97 კვ. 
ბინა ქალაქ ბათუმში, ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე.

თამარ გაბაიძე
სსიპ „ახალგაზრდობის რეგიონული ცენტრის” დირექტორის მოადგილე

თამარ გაბაიძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მის საკუთრებაში არსებული 97,75 კვ.მ, 65,70 
კვ.მ და 65,70 კვ.მ ბინები ქალაქ ბათუმში, მემედ აბაშიძის ქუჩაზე. თამარ გაბაიძემ დეკლარაციაში არასწორად 
მიუთითა წილის ოდენობა შპს „ძველ ქალაქში”, რომლის დირექტორი და 100%-იანი წილის მფლობელია. ის ასევე 
არის შპს „სპექტრუმის” დირექტორი და 50%-ანი წილის მფლობელი. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, 
თამარ გაბაიძემ უნდა დატოვოს შპს „ძველი ქალაქის” და შპს „სპექტრუმის” დირექტორის თანამდებობები და მესამე 
პირს მართვის უფლებით გადასცეს ამ კომპანიების წილები. მან დეკლარაციაში აგრეთვე არ მიუთითა მეუღლის, 
კახა ცეცხლაძის 100%-იანი წილი და დირექტორის თანამდებობა შპს პრექლაბში. 

თეიმურაზ კახიძე
სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს” დირექტორი 

თეიმურაზ კახიძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მისი მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში, 
კერძოდ, ის ფლობს შპს „ინვესტ-ეკოლოგია საქართველოს” 6,25%-იან წილს და შპს „აპოლო ჯორჯიას” 7,5% 
წილს. მას ეს წილები, დეკლარაციაში მითითების პარალელურად, მესამე პირზე მართვის უფლებით უნდა გადაეცა, 
რაც არ გააკეთა და დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა. თემურ კახიძემ დეკლარაციაში აგრეთვე არ აჩვენა 2020 
წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტოს დირექტორის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში 
მიღებული შრომის ანაზღაურება/ხელფასი.

თემურ ყურშუბაძე
სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოს” უფროსი 

თემურ ყურშუბაძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მეუღლის, თამილა დუმბაძის საკუთრებაში 
არსებული 2,500 კვ.მ მიწის ნაკვეთი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში, რომელზეც განთავსებულია 4 
შენობა-ნაგებობა საერთო ფართით 330,37 კვ.მ. დეკლარაციაში აგრეთვე არ აჩვენა 2021 წელს აჭარის სატყეო 
სააგენტოს უფროსის თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში მიღებული შრომის ანაზღაურება.

ჯუმბერ აბულაძე
სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოს” უფროსის მოადგილე 

ჯუმბერ აბულაძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მის საკუთრებაში არსებული 150,40 კვ.მ ბინა 
ქალაქ ბათუმში.

ანზორ გოგიტიძე
სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტოს” უფროსის მოადგილე

ანზორ გოგიტიძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მის საკუთრებაში არსებული 53,92 კვ.მ ბინა 
ქალაქ ბათუმში, ლერმონტოვის ქუჩაზე. მან დეკლარაციაში აგრეთვე არ აღნიშნა, რომ  ფლობს 100%-იან წილს შპს 
ლაგაში, 20% წილს შპს FALCON-ში, 30% წილს შპს Arsiani energi-ში, 40% წილს შპს კონვეიერკავკასიაში და 50% 
წილს შპს საინტერესო გაზეთში. მას, სამეწარმეო საქმიანობის დეკლარაციაში ჩვენების პარალელურად, ხსენებული 
წილები მართვის უფლებით მესამე პირზე უნდა გადაეცა, რაც არ გააკეთა და დაარღვია მოქმედი კანონმდებლობა. 

გიორგი რომანაძე
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე 

გიორგი რომანაძემ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მისი მეუღლის, თეონა ნუმანიშვილის 
საკუთრებაში არსებული 120 კვ.მ მიწის ნაკვეთი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარფში. დეკლარაციიდან 
აგრეთვე ირკვევა, რომ თეონა ნუმანიშვილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტია და პარალელურად 
„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის  შესახებ” საქართველოს კანონის მე-13 
მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნების დარღვევით მუშაობს შპს „ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს” 
შესყიდვების სპეციალისტად. ნუმანიშვილი, ასევე, მონაწილეობს სამეწარმეო საქმიანობაში. ის, ასევე, არის 100%  
წილის მფლობელი და დირექტორი შემდეგ კომპანიებში: შპს G.M.T company, შპს გორა+ და შპს G.T.GROUP. 
მანამდე სამივე კომპანიის მფლობელი და დირექტორი გიორგი რომანაძე იყო. 

თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციების შემოწმების საკითხი კორუფციასთან 
ბრძოლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია. შესაბამისად, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველო” მიმართავს საჯარო სამსახურის  ბიუროს, წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, 
შეისწავლოს კვლევაში აღნიშნული პირების ქონებრივი მდგომარეობის  დეკლარაციები სათანადო 
რეაგირების მიზნით.
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