
 სახელი და გვარი დაწესებულება თანამდებობა შერჩევის ფორმა შედეგი დარღვევის არსი 

1.  გოჩა აბაშმაძე 

ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, 

ინფრასტუქტურის და კომუნალური 

სერვისების განვითარების სამსახურის 

ყოფილი უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა  

დეკლარაციაში 

მითითებული არ არის 

საკუთარი უძრავი ქონება 

(თანასაკუთრება) 

2.  მაგდალინა 

აზალაძე 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

ადმინისტრაციის პროტოკოლის 

სამსახურის დაგეგმარების სამმართველოს 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა  

დარღვევა მეუღლის უძრავ 

ქონებაში, მეუღლის 

სამეწარმეო საქმიანობა არ 

არის დაფიქსირებული, 

მეუღლის სახელფასო 

ანაზღაურება არ არის 

დაფიქსირებული 

3.  იოსებ ალავიძე 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა 

და ქვემო სვანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის საჩხერის რაიონული 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა  

დარღვევა მეუღლის და 

საკუთარ უძრავ ქონებაში, 

საკუთარი და მეუღლის 

საბანკო ანგარიშები არ არის 

ასახული, შვილის 

სამეწარმეო საქმიანობა არ 

არის დაფიქსირებილი, 

შეუსაბამობა შვილის და 

საკუთარ შემოსავალში, 

შეუსაბამობა 

ხელშეკრულების ნაწილში. 

4.  ზაზა თავაძე 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლო 

საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა  

საკუთარი და მეუღლის 

უძრავი ქონება სრულად არ 

არის დეკლარირებული, 

მითითებული არ არის 



მეუღლის საბანკო 

ანგარიშები. 

5.  კარლო 

ამირგულაშვილი 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო 

დეპარტამენტის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა  

შეუსაბამობა ანაზღაურებად 

ნაწილში. 

6.  მარინე არაბული 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს პირველადი 

სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელის ყოფილი მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

7.  ზურაბ არევაძე 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების პოლიტიკის და 

დაგეგმვის სამმართველოს უფროსის 

მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა  

მითითებული არ არის მამის 

საბანკო ანგარიში, 

შეუსაბამობა მამის 

სახლფასო შემოსავალში. 

8.  შალვა არზუმიანი 

სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

9.   გიორგი 

იაკობაშვილი 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

უფროსის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

მითითებული არ არის 

მეუღლის მიერ 

გაფორმებული საკრედიტო 

ხელშეკრულება 

10.  ბესიკი იაშვილი 

ყვარლის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობის“ 

თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

შეწყვეტილ

ია/გარდაიც

ვალა   



11.  თენგიზ ივანაძე 

შუახევის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართველოს“ 

თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

შეუსაბამობა საკუთარი და 

ოჯახის წევრის სახელფასო 

შემოსავალში. 

12.  ქეთევან 

ირომაშვილი 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

სამართლებრივი ექსპერტიზისა და 

სასამართლოებთან ურთიერთობის 

სამმართველოს უფროსის მ/შ 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი 

  

13.  აშოტ ისპირიან 

ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

შესყიდვების სამსახურის უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

14.  ივერი კავსაძე 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

გენერალური ინსპექციის (დეპარტამენტი) 

ოპერატიული უზრუნველყოფის მთავარი 

სამმართველოს ოპერატიული 

უზრუნველყოფის მეორე სამმართველოს 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი 

  

15.  დავით 

კაიკაციშვილი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

რეგისტრაციის უზრუნველყოფის 

სამმართველოს უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი 

  

16.  გიორგი ნინუა 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის 

ძველი თბილისის სამმართველოს 

უფროსის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

შეუსაბამობა მეუღლის 

სახელფასო შემოსავალში. 



17.  ვაჟა სირაძე 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

 ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის 

ვაკე-საბურთალოს სამმართველოს 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

18.  მერაბ კარანაძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო წევრი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი 

  

19.  ზურაბ 

კახეთელიძე 

სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა 

დაცვის სამსახურის უფროსი. 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი 

  

20.  ვალერი 

სტელმაშოვი 

ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

 განათლების, კულტურის, ძეგლთა 

დაცვის, სპორტის, ახალგაზრდულ 

საქმეთა და ტურიზმის განვითარების 

სამსახურის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

შეფასდა 

უარყოფითა

დ 
  

21.  ალექსანდრე 

სტურუა 

შპს "სპორტული 

კომპლექსი-

სამტრედია" 

დირექტორი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი 

  

22.  ჯემალ ტაკიძე 

ქედის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

საფინანსო სამსახურის უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი 

  

23.  რატი 

ტატალაშვილი 

ადიგენის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია "მოძრაობა თავისუფალი 

საქართველოსთვის" თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

24.  ნათია ტოგონიძე 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი 

  

25.  ავთანდილ 

უგრეხელიძე 

ცაგერის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მერი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი 

  



26.  პაპუნა 

უგრეხელიძე 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტროს, 

სსიპ-საჯრო 

რეესტრის 

ეროვნული 

სააგენტო 

სსიპ-საჯრო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს ყიფილი თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყდა 

  

27.  ნანა ურიდია 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის  

მეურენობის 

სამინისტრო 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა  

მითითებული არ არის მისი 

და მისი ოჯახის წევრების 

საბანკო ანგარიშები, 

შეუსაბამობა ოჯახის წევრის 

სახელფსო ანაზღაურებაში, 

შეუსაბამობა 

ხელშეკრულებით მიღებულ 

მატერიალურ შედეგში. 

28.  გია უჯმაჯურიძე 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებ

ისა და პრობაციის 

სამინისტრო 

ადგილობრივი საბჭოს სამსახურებრივი 

უზრუნველყოფის სამმართველოს 

ყოფილი უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი 

  

29.  ირაკლი 

უჯმაჯურიძე 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი 

  

30.  ალექსანდრე 

ხვადაგიანი 

სსიპ-საგანგებო 

სიტუაციების 

მართვის სააგენტო  

სააგენტოს ყოფილი დირექტორი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი 

  

31.  ვახტანგ აბაშიძე 

საქართველოს 

კომინიკაციების 

ეროვნული 

კომისის 

კომისიის წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა  

მითითებული არ არის 

ოჯახის წევრების საბანკო 

ანგარიშები. მითითებული 

არ არის ოჯახის წევრის 

სამეწარმეო საქმიანობა. 



32.  ვახტანგ ამბოკაძე 

სს-

ელექტროენერგეტ

იკული სისტემის 

კომერციული 

ოპერატორი 

გენერალური დირექტორი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა  

შეუსაბამობა სახელფასო 

ანაზღაურებაში. 

33.  მამუკა ბახტაძე 
საქართველოს 

მთავრობა 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 

(ყოფილი) 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

34.  ილია ბეგიაშვილი 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურ

ის სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

35.  კახაბერ 

ბოჭორიშვილი 

ქ. ქუთაისის 

საკრებულო 
კომისიის თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

36.  ბიძინა გეგიძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

37.  კობა გვენეტაძე 
საქართველოს 

ეროვნული ბანკი 
პრეზიდენტი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

38.  გიორგი 

გიორგობიანი 
ქ. ქუთაისის მერია 

ეკონომიკური განვითარების 

ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ქონების და ტრანსპორტის მართვის 

სამსახური 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

39.  მზია 

გიორგობიანი 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურ

ის სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

40.  დავით ბაქრაძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  



41.  ვახტანგ 

გომელაური 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

მინისტრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

42.  ნათელა თურნავა 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

მინისტრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა  

ოჯახის წევრის (მეუღლის) 

შემოსავალ/გასავალთან 

დაკავშირებული 

ცდომილება  

43.  ლევან იზორია 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

მინისტრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

44.  კახა კალაძე 
ქ. თბილისის 

მერია 
ქ. თბილისის მერი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

45.  ლევან კანკავა 

შპს-მარაბდა 

კარწახის 

რკინიგზა 

დირექტორი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა  

შეუსაბამობა ოჯახის წევრის 

სამეწარმეო საქმიანობაში, 

შეუსაბამობა საკუთარი და 

მეუღლის სახელფასო 

ანაზღაურებაში, 

მითითებული არ არის 

მეუღლის მიერ 

გაფორმებული 

ხელშეკრულება. 

46.  გრიგოლ კაცია 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითათარებისა 

და 

ინფრასტრუქტურ

ის სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

47.  გიორგი კახიანი 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  



48.  ზვიად 

კვაჭანტირაძე 

საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა  

მითითებული არ არის 

მეუღლის მონაწილეობა 

სამეწარმეო საქმიანობაში. 

49.  სოფიო კილაძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

50.  ლევან 

კობიაშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა  

მითითებული არ არის 

სამეწარმეო საქმიანობაში 

მონაწილეობა, 

მითითებული არ არის 

მეუღლის სახელფასო 

შემოსავალი. 

51.  გურამ 

მაჭარაშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

შეუსაბამობა უძრავ 

ქონებაში 

52.  კახაბერ რუსია 

სენაკის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

საკრებულოს თავმჯდომარე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

შეუსაბამობა საბანკო 

ანგარიშებში, შეუსაბამობა 

ოჯახის წევრის 

შემოსავლებში. 

53.  ერეკლე 

ტრიპოლსკი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

სამეწარმეო საქმინოაბა არ 

არის ასახული 

დეკლარაციაში, 

მიუხედავად იმისა, რომ იგი 

არ ფუნქციონირებს 

54.  ირაკლი 

ქარსელაძე 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურ

ის სამინისტრო 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის მინისტრის 

პირველი მოადგილე - სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  



55.  ირაკლი შოთაძე 

საქართველოს 

მთავარი 

პროკურატურა 

მთავარი პროკურორი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

56.  მიხეილ 

ხიდურელი 

სსიპ- აწარმოე 

საქართველოში 
სსიპ- აწარმოე საქართველოში დირექტორი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

შეუსაბამობა ოჯახის წევრის 

უძრავ ქონებაში, 

მითითებული არ არის 

საკუთარი და ოჯახის 

წევრების საბანკო 

ანგარიშები, მითითებული 

არ არის საკუთარი და 

ოჯახის წევრების სამეწარეო 

საქმინობა, შეუსაბამობა 

შემოსავლების ნაწილში. 

57.  ალექსანდრე 

ხოჯევანიშვილი 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოების 

სამსახური 

უფროსის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

58.  ირაკლი კოვზანაძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

59.  კახაბერ კუჭავა 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

60.  გრიგოლ 

ლილუაშვილი 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

უსაფრთხოების 

სამსახური 

სამსახურის უფროსი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

61.  გოჩა 

ლორთქიფანიძე 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

62.  დავით 

მათიკაშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  



63.  სოფიო ხუნწარია 
ქ. თბილისის 

მერია 
მერის მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

64.  გოჩა კურდღელია ქ. ფოთის მერია მერი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

65.  ნიკოლოზ 

ლატარია 
ქ. ქუთაისის მერია საკრებულოს თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

66.  ვახტანგ 

ლაშქარაძე 

სსიპ-

შემოსავლების 

სამსახური 

შემოსვლების სამსახურის უფროსი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

შეუსაბამობა ოჯახის წევრის 

საბანკო ანგარიშებში 

67.  ვალერი ყენია ქ. ქუთაისის მერია სამხედრო სამსახურის უფროსი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

შეუსაბამობა უძრავ 

ქონებაში, შეუსაბამობა 

ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიშებში, 

დაფიქსირებული არ არის 

ოჯახის წევრის სახელფასო 

ანაზღაურება 

68.  გიორგი სეთურიძე 

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

ყოფილი თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

69.  თემურ 

ღვინჯილია 

წალენჯისხის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

საკრებულოს თავმჯდომარე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საბანკო ანგარიშების და 

ხელშეკრულებების 

წარმოუდგენლობა, 

შეუსაბამობა საკუთარი და 

ოჯახის წევრების 

შემოსავლებში 

70.  გიორგი ჭიღვარია ქ. ქუთაისის მერია ქ. ქუთაისის მერი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  

71.  ლაშა კომახიძე ქ. ბათუმის მერია ქ. ბათუმის მერი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

  



72.  მაია ლაგვილავა 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის მინისტრო 

საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის ყოფილი მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

73.  გოჩა ლორია ქ. რუსთავის მერია  მერის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

შეუსაბამობა სამეწარმეო 

საქმიანობაში, მითითებული 

არ არის საკუთარი და 

ოჯახის წევრის შემოსავალი 

74.  შოთა 

ბეგლარაშვილი 

კასპის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

კომისიის თავმჯდომარე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

75.  ვალერიკ 

ბეზოიანი 

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ 

თავმჯდომარის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

76.  ჯაბა ბერაძე 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის 

სამსახურის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

77.  თორნიკე 

ბერეკაშვილი 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

ქ. ოდესაში კონსული 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

თანასაკუთრებაში და მისი 

ოჯახის წევრის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონება არ არის 

მითითებული 

78.  ლალი 

ბესტავაშვილი 

ხაშურის 

რაიონული 

სასამართლო 

მოსამართლე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  



79.  სოფიო ბიწაძე 

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

ფასიანი ქაღალდების სამმართველოს 

ხელმძღვანელის მ/შ 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1) ოჯახის წევრის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების ფართობში 

ცდომიება 2)მისი და მისი 

ოჯახის წევრების საბანკო 

ანგარიშებზე არსებული 

ნაშთის ცდომილება, ასევე  

მისი საბანკო ანგარიში არ 

არის მითითებული  3) მისი 

და მისი ოჯახის წვრების 

მიერ მიღებულ 

ანაზღაურებაში ცდომილება 

4) ოჯახის წევრის სახლეზე 

არსებული ხელშეკრულება 

არ არის მითითებული 

80.  სულიკო 

ბოლქვაძე 

ქედის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

81.  ზვიად ბურდული 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის თიანეთის რაიონული 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე - 

დეტექტივების განყოფილების უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

82.  გიორგი ვოლსკი 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი --- 



83.  გიორგი ზვიადაძე 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

სსიპ-საქართველოს ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე 

(ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1) თანასაკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება 

არ დადასტურდა საჯარო 

რეესტრის მიხედვით 2) მისი 

და მისი ოჯახის წევრის 

საბანკო ანგარიშებზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება, ასევე მისი და 

მისი ოჯახის წევრის ნაწილი 

საბანკო ანგარიშების 

ამონაწერის წარუდგენლობა 

3) დეკლარაციაში ასახული 

სამეწარმეო საქმიანობაში 

მონაწილეობა არ 

დადსტურდა საჯარო 

რეესტრის მიხედვით, ასევე 

სამეწარმეო საქმიანობის 

შედეგად მიღებული 

შემოსავალის ცდომილება, 

ასევე მისი მონაწილეობა 

სამეწარმეო საქმიანობაში არ 

არის მითითებული 4) მისი 

და მისი ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებაში არსებული 

ცდომილება 5) არ არის 

მითითებული ერთჯერადი 

შემოსავალი რომელიც 

აღემატება 3000 ლარს და 

ერთჯერადი გასავალი 

რომელიც აღემატება 5000 

ლარს 



84.  მარიამ 

მამესწარაშვილი 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

დიასპორული პროგრამების 

სამმართველოს უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

85.  მანუჩარ 

მამსირაშვილი 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის 

ძველი თბილისის სამმართველოს უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1) საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონება არ არის 

მითითებული                                        

2) საბანკო ანგარიშზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება 

86.  ნანა მანიჟაშვილი 
საბურთალოს 

რაიონის გამგეობა 

მომსახურების განყოფილების უფროსი 

(ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

87.  არმენ 

მარანგოზიანი 

ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მერის მოადგილე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 



88.  ანზორ მარგიანი 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

აფხაზეთის ა/რ პოლიციის დეპარტამენტის 

დირექტორი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1) მისი და მისი ოჯახის 

წევრის სახელზე არსებული 

უძრავი ქონების ფართობში 

ცდომილება, ასევე ოჯახის 

წევრის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება 

არ არის მითითებული 2) 

მისი ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიშზე არსებული 

ნაშთის ცდომილება, ასევე 

მისი ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიში არ არის 

მითითებული 3) მისი და 

მისი ოჯახის წევრის 

მონაწილეობა სამეწარმეო 

საქმიანობაში არ არის 

მითითებული  4) მისი 

ოჯახის წევრის სახელზე 

არსებული ხელშეკრულების  

მატერიალურ შედეგში 

ცდომილება 



89.  მევლუდ 

მაჭარაშვილი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის 

J-3 ოპერატიული დაგეგმვის 

დეპარტამენტის ოპერაციების დაგეგმვის 

სამმართველოს უფროსის მ/შ (ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი --- 

90.  იოსებ 

მახარაშვილი 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ. 

თბილისის მთავარი სამმართველოს III 

სახაზო-საპატრულო სამმართველოს 

(დიდუბე-ჩუღურეთი) უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

91.  მაია მახარაშვილი 

ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

შესყიდვების სამსახურის უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

92.  თამარ მელია 
ვაკის რაიონის 

გამგეობა 

ვაკის რაიონის ტერიტორიული 

ერთეულის-ვაკე-ბაგების უბნის 

სამსახურის (განყოფილება) უფროსი - 

გამგებლის წარმომადგენელი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

მის მიერ მიღებული 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული 

93.  ნაირი მელტონიან 

ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ 

თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

94.  ვაჟა მერაბიშვილი 

ადიგენის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების 

მართვის სამსახურის უფროსის მ/შ 

(ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

95.  ლევან მეტონიძე 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ 

თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

96.  ლელა ნოზაძე 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  



97.  გიორგი 

ფავლენიშვილი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის 

J-7 სამხედრო განათლებისა და საბრძოლო 

მომზადების დეპარტამენტის საბრძოლო 

მომზადების სამმართველოს უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

98.  ნათელა 

ფაჩოშვილი 

ყვარლის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი 

(ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. მისი ოჯახის წევრის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონება არ 

დადასტურდა საჯარო 

რეესტრის მიხედვით, 

ოჯახის წევრის სახელზე 

არსებულ უძრავ ქონების 

ფართობში ცდომილება 2. 

მის საბანკო ანგარიშზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება, ასევე მისი და 

ოჯახის წევრების საბანკო 

ანგარიშები არ არის 

მითითებული 3. ოჯახის 

წევრის სახელზე არსებული 

ხელშეკრულება არ არის 

მითითებული 

99.  ბექა ფერაძე 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი --- 



100.  დავით ფერაძე 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურ

ის სამინისტრო 

მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში 

გაწვევის კოორდინირების დეპარტამენტის 

უფროსის მოადგილე (ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. ოჯახის წევრების საბანკო 

ანგარიშები არ არის 

მითითებული 2. ოჯახის 

წევრის ანაზღაურება არ 

არის მითითებული 

101.  თეიმურაზ ფერაძე 

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. მის მიერ მიღებული 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული 2. არ არის 

მითითებული ერთჯერადი 

შემოსავალი რომელიც 

აღემატება 3000 ლარს და 

ერთჯერადი გასავალი 

რომელიც აღემატება 5000 

ლარს 

102.  ვახტანგ ფიფია 

წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. ცდომილება მის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების ფართობში, 

ოჯახის წევრის  

თანასაკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება 

არ არის მითითებული 2.  

მისი და მისი ოჯახის 

წევრის საბანკო ანგარიშები 

არ არის მითითებული 3. 

მის მიერ მიღებულ 

ანაზღაურებაში 

ცდომილება, მისი ოჯახის 

წევრის მიერ მიღებული 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული 



103.  დავით 

ფიცხელაური 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურ

ის სამინისტრო 

სამსახურებრივი ინსპექტირების 

სამმართველოს უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

104.  რომან ფონიავა 

მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-

კონსერვატორების“ თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. ცდომილება მისი ოჯახის 

წევრის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების 

ფართობში 2. მის სახელზე 

არსებული ხელშეკრულება 

არ არის მითითებული 

105.  თამარ ფრუიძე 
ისნის რაიონის 

გამგეობა 

სოციალური პროექტების განყოფილების 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 



106.  მირიან 

ფულარიანი 

ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ეკონომიკის სამსახურის უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. მის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების 

ფართობში ცდომილება; 

მისი ოჯახის წევრის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონება არ არის 

მითითებული, მისი ოჯახის 

წევრის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება 

არ დადასტურდა საჯარო 

რეესტრის მიხედვით  2. 

ოჯახის წევრის მიერ 

მიღებულ ანაზღაურებაში 

ცდომილება,  ოჯახის 

წევრის მიერ მიღებული 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული3. მისი და 

მისი ოჯახის წვერების 

საბანკო ანგარიშები არ არის 

მითითებული 



107.  ფრიდონ 

ფუტკარაძე 

შუახევის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ 

თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების ფართობში 

ცდომილება 

108.  ნინო გვენეტაძე 

საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლო 

თავმჯდომარე (ყოფილი) 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

109.  მიხეილ 

ბატიაშვილი 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

მინისტრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

110.  ელისო ასანიძე 

საქართველოს 

კომუნიკაციების 

ეროვნული 

კომისია 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

111.  გიორგი 

ბაგრატიონი 

ქ. თბილისის 

მერია 

ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის 

უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების ფართობის 

ცდომილება, ასევე მისი 

უძრავი ქონება არ არის 

მითითებული 2. მისი და 

მისი ოჯახის წევრის 

მონაწილეობა სამეწარმეო 

საქმიანობაში არ არის 

მითითებული 3. მისი 

ოჯახის წევრის მიერ 

მიღებულ ანაზღაურებაში 

ცდომილება, მისი და მისი 



ოჯახის წევრის შემოსავალი 

არ არის მითითებული 

112.  გიორგი 

ახვლედიანი 

ქ. თბილისის 

საკრებულო 
თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

113.  ლია გიგაური 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

მინისტრის 

აპარატი 

შერიგებისა და 

სამოქალაქო 

თანასწორობის 

საკითხებში 

სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი --- 

114.  გიორგი ბუთხუზი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

115.  გიორგი გახარია 
საქართველოს 

მთავრობა 
პრემიერ - მინისტრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  



116.  ზურაბ ალავიძე 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურ

ის სამინისტრო 

მინისტრი (ყოფილი) 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. მისი და მისი ოჯახის 

წევრის საბანკო ანგარიშებზე 

არსებული ნაშთების 

ცდომილება 2) მისი ოჯახის 

წევრის სამეწარმეო 

საქმიანობაში მონაწილეობა 

არ არის მითითებული 3) არ 

არის მითითებული 

ერთჯერადი გასავალი 

რომელიც აღემატება 5000 

ლარს 

117.  ლევან 

დავითაშვილი 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

მინისტრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

118.  გოჩა ენუქიძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. არ არის მითითებული 

ერთჯერადი შემოსავალი 

რომელიც აღემატება 3000 

ლარს და ერთჯერადი 

გასავალი რომელიც 

აღემატება 5000 ლარს 

119.  ირაკლი 

თავართქილაძე 

ქ. თბილისის 

მერია 
სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

120.  კახა კახიშვილი 

საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია 

ადმინისტრაციის უფროსი (ყოფილი) 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

121.  ზაზა 

კედელაშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

არ არის მითითებული 

ერთჯერადი გასავალი 



რომელიც აღემატება 5000 

ლარს 

122.  გიორგი 

კვირიკაშვილი 

საქართველოს 

მთავრობა 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 

(ყოფილი) 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

123.  მერაბ კვიცარიძე 

შპს-ქუთაისის დ. 

ნაზარიშვილის 

სახელობის 

საოჯახო 

მედიცინის 

რეგიონალური 

სასწავლო ცენტრი 

ხელმძღვანელი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის სახელზე 

არსებული ხელშეკრულება 

არ არის მითითებული 

124.  მანანა კობახიძე 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლო 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 



125.  მერაბ მალანია 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე (ყოფილი) 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. თანასაკუთერბაში 

არსებული უძრავი ქონება 

არ არის მითითებული 2. 

მის საბანკო ანგარიშებზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება, ასევე მისი 

საბანკო ანგარიშები არ არის 

მითითებული 3. ოჯახის 

წევრის მონაწილეობა 

სამეწარმეო საქმიანობაში არ 

არის მითითებული 4. მის 

მიერ მირებულ 

ანაზღაურებაში ცდომილება 

5. მის სახელზე არსებული 

ხელშეკრულება არ არის 

მითითებული 



126.  ლევან 

მამინაიშვილი 
ქ. ბათუმის მერია 

მობილიზაციის სამხედრო აღრიცხვისა და 

გაწვევის სამსახურის უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. მის სახელზე არსებული 

უძრავი ქონების ფართობის 

ცდომილება 2. ოჯახის 

წევრის სახელზე არსებული 

მოძრავი ქონება არ არის 

მითითებული 3. მისი 

საბანკო ანგარიშების 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება, ასევე მისი 

ოჯახის წევრების საბანკო 

ანგარიშები არ არის 

მითითებული 4. ოჯახის 

წევრების მონაწილეობა 

სამეწარმეო საქმიანობაში არ 

არის მითითებული 5. მის 

მიერ მირებულ 

ანაზღაურებაში 

ცდომილება, ასევე მისი 

ოჯახის წვრების მიერ 

მირებული ანაზღაურება არ 

არის მითითებული 6. მის 

სახელზე არსებული 

ხელშეკრულება არ არის 

მითითებული 



127.  გიორგი 

მანველიძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. ცდომილება მის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების ფართობში 

2. მისი და მისი ოჯახის 

წევრის საბანკო ანგარიშებზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება 3. მისი 

მონაწილეობა სამეწარმეო 

საქმიანობაში არ არის 

მითითებული 4. მისი და 

მის ოჯახის წევრის 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული 5. მის 

სახელზე არსებული 

ხელშეკრულებები არ არის 

მითითებული 6. არ არის 

მითითებული ერთჯერადი 

შემოსავალი რომელიც 

აღემატება 3000 ლარს და 

ერთჯერადი გასავალი 

რომელიც აღემატება 5000 

ლარს 



128.  სამველ მანუკიანი 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. დეკლარაციაში მისი 

ოჯახის წევრის სახელზე 

არსებული უძრავი ქონება 

არ დადასტურდა საჯარო 

რეესტრის მიხედვით, ასევე 

მისი ოჯახის წევრის უძრავი 

ქონება არ არის 

მითითებული 2. ბიუროს 

მიერ მოთხოვნილი ნაწილი 

დოკუმენტაციის 

წარუდგენლობა 3. მის მიერ 

სამეწარმეო საქმიანობიდან 

მიღებული შემოსავალის 

ცდომილება 4. მისი და მისი 

ოჯახის წევრის 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული  

129.  ვასილ 

მაღლაფერიძე 

სსიპ–

საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი 

გენერალური დირექტორი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

130.  ივანე მაჭავარიანი 

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

მინისტრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  



131.  კახაბერ მახათაძე 

ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მერი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. მისი და მისი ოჯახის 

წევრების ნაწილი საბანკო 

ანაგარიშების 

წარუდგენლობა, ასევე 

ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიში არ არის 

მითითებული 2. ოჯახის 

წევრის მიერ მიღებული 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული 3. მის 

სახელზე არსებული 

ხელშეკრულება არ არის 

მითითებული 4. არ არის 

მითთებული ერთჯერადი 

გასავალი რომელიც 

აღემატება 5000 ლარს 

132.  ომარ მახარაძე 
ქ. ბათუმის 

საკრებულო 
კომისიის თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

133.  ვახტანგ 

მახარობლიშვილი 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 



134.  გოჩა 

მეზვრიშვილი 

შპს-

საქაერონავიგაცია 
გენერალური დირექტორი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. მისი და მისი ოაჯხის 

წევრის სახელზე არსებული 

ძრავი ქონება არ არის 

მითითებული 2. მისი და 

მისი ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიშებზე არსებული 

ნაშთის ცდომილება, ასევე 

მისი საბანკო ანგარიში არ 

არის მითითებული 3. მის 

მიერ მირებულ 

ანაზღაურებაში 

ცდომილება, ასევე მის მიერ 

მიღებული ანაზღაურება არ 

არის მითითებული 4. არ 

არის მითთებული 

ერთჯერადი გასავალი 

რომელიც აღემატება 5000 

ლარს 

135.  ნათია 

მეზვრიშვილი 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი --- 

136.  ლევან მურუსიძე 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი --- 

137.  რამაზ 

ნიკოლაიშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი --- 



138.  იური ნოზაძე 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. მის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების 

ფართობში ცდომილება 2. 

ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიშები არ არის 

მითითებული 3. მისი 

ოჯახის წევრის სამეწარმეო 

საქმიანობაში მონაწილეობა 

არ არის მითითებული 4. 

მისი ოჯახის წევრის მიერ 

მიღებულ ანაზღაურებაში 

ცდომილება 



139.  სიმონ ნოზაძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. მისი და მისი ოჯახის 

წევრის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება 

არ არის მითითებული 

დეკლარაციაში, ასევე 

დეკლარაციაში ასახული 

უძრავი ქონება არ 

დადტურდა საჯარო 

რეესტრის მიხედვით 2. 

საბანკო ანგარიშებზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება, ასევე მისი 

ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიში არ არის 

მითითებული 3. მის მიერ 

მირებულ ანაზღაურებაში 

ცდომილება  

140.  კახაბერ 

ოქრიაშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

141.  ბონდო 

სოფრომაძე 

თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მერი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. მისი და მისი ოჯახის 

წევრის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების 

ფართობის ცდომილება 2. 

ბიუროს მიერ მოთხოვნილი 

ნაწილი დოკუმენტაციის 

წარუდგენლობა 3. მისი 

ოჯახის წევრების მიერ 

მირებული ანაზღაურება არ 

არის მითითებული  



142.  მერაბ ტურავა 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლო 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

143.  ზაქარია 

ქუცნაშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. ოჯახის წევრის მიერ 

მიღებულ ანაზღაურებაში 

ცდომილება2.არ არის 

მითითებული ერთჯერადი 

გასავალი რომელიც 

აღემატება 5000 ლარს 

144.  მიხეილ 

ყაველაშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. შეუსაბამობა 

ხელშეკრულების საგნის 

ღირებულებაში, 

შეუსაბამობა 

ხელშეკრულების 

მატერიალურ შედეგში 2. 

მისი და მისი ოჯახის 

წევრების ნაწილი საბანკო 

ანგარიშების 

წარუდგენლობა 3. ოჯახის 

წევრის მიერ მიღებული 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული 

145.  მაია ცქიტიშვილი 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურ

ის სამინისტრო 

მინისტრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

146.  ზვიად ძიძიგური 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  



147.  ივლიანე წულაია 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

 მის მიერ მიღებული 

შემოსავლის ცდომილება 

148.  თეა წულუკიანი 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

მინისტრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი --- 



149.  ირაკლი ხახუბია 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1.მის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონების 

ფართობის ცდომილება, 

ასევე დეკლარაციაში 

ასახულია უძრავი ქონება 

რაც არ დადასტურდა 

საჯარო რეესტრის 

მიხედვით, ასევე მის 

სახელზე არსებული უძრავი 

ქონება არ არის 

მითითებული 2. ბიუროს 

მიერ მოთხოვნილი ნაწილი 

დოკუმეტაციის 

წარუდგენლობა 3. მისი 

ოჯახის წევრის 

მონაწილეობა სამეწარმეო 

საქმიანობაში არ არის 

მითითებულია 4. მის 

სახელზე არსებული 

ხელშეკრულება არ არის 

მითითებული 5. არ არის 

მითითებული ერთჯერადი 

შემოსავალი რომელიც 

აღემატება 3000 ლარს და 

ერთჯერადი გასავალი 

რომელიც აღემატება 5000 

ლარს 



150.  დავით 

ამაღლობელი 

სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

თავმჯდომარე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

151.  სპარტაკ 

ელოშვილი 

ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

თავმჯდომარე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

152.  მარიამ ზაქაიძე 

დუშეთის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

შესყიდვების სამსახურის უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

153.  დავით თევზაძე 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

გენერალური ინსპექციის ინსპექტირების 

მთავარი სამმართველოს სამოქალაქო 

მიმართულებით ინსპექტირების 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

154.  ირაკლი თოფურია 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურ

ის სამინისტრო 

მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან 

ურთიერთობისა და რეგიონებში 

განხორციელებული პროექტების 

დეპარტამენტის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

155.  კარლო 

თურმანიძე 

ქედის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ 

თავმჯდომარის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

156.  არჩილ თხლაშიძე 

თელავის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

თავმჯდომარე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   



157.  გიორგი 

ელოშვილი 

მცხეთის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

კომისიის თავმჯდომარე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

სამეწარმეო საქმიანობის 

ნაწილში: ოჯახის წევრების 

დაუდეკლარირებელი შპს - 

ები; შემოსავლების 

ნაწილში: ცდომილება 

შემოსავლებში; 

ხელშეკრულებების 

ნაწილში: ცდომილება 

ხელშეკრულებით მიღებულ 

მატერიალურ შედეგში. 

158.  ირმა ზედგენიძე 

ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ბორჯომის პატრიოტები“-ს 

თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ოჯახის წევრების 

დაუდეკლარირებელი 

შემოსავლები. 

159.  გიორგი 

თუშმალიშვილი 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

სსიპ-სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს 

დირექტორის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; საბანკო 

ანგარიშების ნაწილში: 

დოკუმენტების 

წარმოუდგენლობა; 

ხელშეკრულებების 

ნაწილში: 

ხელშეკრულებების 

დაუდეკლარირება. 



160.  გიორგი 

ასლამაზიშვილი 

დუშეთის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

კომისიის თავმჯდომარე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

ცდომილება მიწის ნაკვეთის 

ფართში; საბანკო 

ანგარიშების ნაწილში: 

ცდომილება ნაშთებში; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ცდომილებები 

შემოსავლებში. 

161.  ვახტანგ ბერიძე 

ხულოს 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მერის პირველი მოადგილე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

ცდომილება მიწის ნაკვეთის 

ფართში; ხელშეკრულებების 

ნაწილში: ცდომილება 

ხელშეკრულებით მიღებულ 

მატერიალურ შედეგში. 

162.  ბაქარ ერაგია 
ქ. ფოთის 

საკრებულო 
კომისიის თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

სამეწარმეო საქმიანობის 

ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი შპს  

163.  ნინა ბუკია 

ხობის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

კულტურის, განათლების, სპორტის, 

ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამსახურის უფროსის მ/შ 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყდა   

164.  ვაჟა თავდგირიძე 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა-ქრისტიან კონსერვატორების“ 

თავმჯდომარის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყდა   

165.  არჩილ 

კორინთელი 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის 

საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის 

სამმართველოს უფროსის ყოფილი 

მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   



166.  დავით ლაბაძე 

ჭიათურის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

კომისიის თავმჯდომარე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

167.  ია ლაბაძე 

ბოლნისის 

რაიონული 

სასამართლო 

მოსამართლე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

168.  ეკატერინე ლეჟავა 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

ეროვნული სასწავლო გეგმების 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

169.  ლაშა ლობჯანიძე 
მარნეულის 

მუნიციპალიტეტი 
მერის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

170.  ნუგზარ 

კახნიაშვილი 

ქურთის 

მუნიციპალიტეტი 

საკრებულოს ფრაქცია „მაჟორიტარი“- ს 

თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ცდომილება ოჯახის 

წევრების შემოსავლებში. 



171.  კორნელი 

კვარაცხელია 

წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტი 

მერიის კულტურის, განათლების, ძეგლთა 

დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საკითხთა სამსახურის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; სამეწარმეო 

საქმიანობის ნაწილში: 

შვილის 

დაუდეკლარირებელი 

ინდ/მეწარმეობა; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

შემოსავალი. 

172.  სიმონ კვერნაძე 
ლაგოდეხის 

მუნიციპალიტეტი 

საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება-

მრეწველების“ თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

შემოსავალი; 

ხელშეკრულებების 

ნაწილში: ცდომილება 

ხელშეკრულებით მიღებულ 

მატერიალურ შედეგში. 

173.  ელგუჯა კვეტენაძე 
ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტი 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის 

მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; საბანკო 

ანგარიშების ნაწილში: 



დაუდეკლარირებელი 

საბანკო ანგარიშები. 

174.  გელა კილასონია 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების 

გენერალური შტაბის J-1 პირადი 

შემადგენლობის დეპარტამენტის 

უფროსის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

სამეწარმეო საქმიანობის 

ნაწილში: ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი შპს. 

175.  ივანე კორინთელი 
გორის 

მუნიციპალიტეტი 
საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; საბანკო 

ანგარიშების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

საბანკო ანგარიშები; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

შემოსავალი. 

176.  ნანა კოსტავა 
ქ. ქუთაისის 

საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-

კონსერვატორების“ თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; ქონება; 

საბანკო ანგარიშების 

ნაწილში: ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

საბანკო ანგარიში; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

შემოსავალი. 



177.  დავით ლებანიძე 
ონის 

მუნიციპალიტეტი 

მერიის სამხედრო აღრიცხვის გაწვევისა და 

მობილიზაციის სამსახურის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; საბანკო 

ანგარიშების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

საბანკო ანგარიში; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ცდომილება ოჯახის წევრის 

შემოსავალში. 

178.  ხათუთი 

კარიაული 

დუშეთის 

მუნიციპალიტეტი 

მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამსახურის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყდა   

179.  ვაჟა შავიშვილი 
ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი 
საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

180.  ნოე ქაშიბაძე 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

აუდიტი 

სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის 

უფროსი აფხაზეთის ავტონომიურ 

რესპუბლიკაში 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

181.  ლევან ქავთარაძე 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

შეიარაღებული ძალების გენერალური 

შტაბის ადმინისტრაციული 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 

მოვალეობის შემსრულებელი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

182.  ნინო 

ქარაზანაშვილი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

183.  ლალი 

ქაჩლიშვილი 

თიანეთის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ინფრასტრუქტურის განვითარების, 

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და 

მშენებლობის სამსახურის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   



184.  ნიკოლოზ 

ყაველაშვილი 

საქართველოს 

ეროვნული ბანკი 
საბჭოს წევრი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

185.  ხატია ყამარაული 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურ

ის სამინისტრო 

საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

186.  პაატა 

ყულიაშვილი 

დმანისის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

187.  არჩილ 

შათირიშვილი 

ახმეტის 

მუნიციპალიტეტი 
საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

188.  მარინე ქვარიანი 

საქართველოს 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

სახელოვნებო განათლების სამმართველოს 

ყოფილი უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; საბანკო 

ანგარიშების ნაწილში. 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

საბანკო ანგარიში; 

სამეწარმეო საქმიანობის 

ნაწილში: ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი შპს; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

შემოსავალი. 



189.  თეა ქილიფთარი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების 

დეპარტამენტის უსაფრთხოებისა და 

თავდაცვის ანალიზის სამმართველოს 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

შემოსავლების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

შემოსავალი. 

190.  მინდია ღლონტი 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურ

ის სამინისტრო 

რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების დეპარტამენტის ყოფილი 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; საბანკო 

ანგარიშების ნაწილში: 

ცდომილება ნაშთში; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ცდომილება შემოსავალში. 

191.  იოსებ ჯიქია 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

შემოსავალი. 

192.  ელგუჯა 

ბაგრატიონი 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკა 

უმაღლესი საბჭოს წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

193.  რამინა ბერაძე 
ქ. თბილისის 

საკრებულო 
კომისიის თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

194.  გია აბულაძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

უმაღლესი საბჭოს წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   



195.  ცოტნე ანანიძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

უმაღლესი საბჭოს წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

196.  რევაზ არველაძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

197.  სოსო გიორგაძე 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

სსიპ-სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

198.  დიმიტრი 

გვრიტიშვილი 

ქ. ქუთაისის 

სააპელაციო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

199.  დავით ბაციკაძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკა 

უმაღლესი საბჭოს წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ცდომილება შემოსავალებში. 

200.  დავით თედორაძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკა 

უმაღლესი საბჭოს წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

201.  დავით კეკელიძე ქ. რუსთავის მერია მერის ყოფილი პირველი მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

202.  ილია ვერძაძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკა 

უმაღლესი საბჭოს წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

203.  ლევან კობერიძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   



204.  ალექსანდრე 

გრიგალავა 

მარტვილის 

მუნიციპალიტეტი 
მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; საბანკო 

ანგარიშების ნაწილში: 

ცდომილება ნაშთში; 

205.  გრიგოლ 

დალაქიშვილი 

საქართველოს 

ადმინისტრაციულ

–ტერიტორიულ 

ერთეულებში 

(ბაღდათის, ვანის, 

ზესტაფონის, 

თერჯოლის, 

სამტრედიის, 

საჩხერის, 

ტყიბულის, 

წყალტუბოს, 

ჭიათურის, 

ხარაგაულის, 

ხონის 

მუნიციპალიტეტე

ბი და ქ. ქუთაისი) 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

საქართველოს ადმინისტრაციულ–

ტერიტორიულ რწმუნებულის ყოფილი 

პირველი მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საბანკო ანგარიშების 

ნაწილში: საბანკო 

ანგარიშების 

წარმოუდგენლობა; 

შემოსავლების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

შემოსავალი; სამეწარმეო 

საქმიანობის ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი შპს. 



206.  ზაურ დარგალი 
მარნეულის 

მუნიციპალიტეტი 
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საბანკო ანგარიშების 

ნაწილში: ცდომილება 

ნაშთში; შემოსავლების 

ნაწილში: ცდომილება 

შემოსავალში; 

207.  ირაკლი ზარქუა 
ქ. თბილისის 

საკრებულო 
კომისიის თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საბანკო ანგარიშების 

ნაწილში: საბანკო 

ანგარიშების 

წარმოუდგენლობა; 

შემოსავლების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

შემოსავალი; 

ხელშეკრულებების 

ნაწილში: 

ხელშეკრულებების 

წარმოუდგენლობა. 



208.  კონსტანტინე 

თოფურია 
ქ. ფოთის მერია პირველი მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; ქონება; 

საბანკო ანგარიშების 

ნაწილში: ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

საბანკო ანგარიში; 

სამეწარმეო საქმიანობის 

ნაწილში: ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი შპს; 

შემოსავლების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

შემოსავალი; 

209.  მაია მელიქიძე 

საქართველოს 

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი 

ეროვნული 

კომისია 

კომისიის წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

210.  გიორგი მიქაუტაძე 

საქართველოს 

იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო 

საბჭოს მდივანი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

211.  მამუკა მუმლაძე 
ქ. თბილისის 

მერია 

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის 

უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 



212.  დავით ნარმანია 

საქართველოს 

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი 

ეროვნული 

კომისია 

კომისიის თავმჯდომარე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

213.  ირაკლ 

მეზურნიშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

214.  მირიან 

მეტრეველი 
ქ. ბათუმის მერია 

ქალაქგანვითარებისა და ურბანული 

პოლიტიკის სამსახურის უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

215.  ერეკლე 

მექვაბიშვილი 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

აუდიტი 

გენერალური აუდიტორი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

216.  ირინა მილორავა 

საქართველოს 

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი 

ეროვნული 

კომისია 

ყოფილი კომისიის თავმჯდომარე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

217.  სავალან 

მირზოევი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

218.  ეკატერინე 

მიქაბაძე 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

მინისტრის პირველი მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

219.  გელა მიქაძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   



220.  გიორგი 

მიშველაძე 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

სსიპ-სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს 

თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

221.  მარიანა მორგოშია 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

მომსახურების სააგენტოს დირექტორი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

222.  თეიმურაზ 

მურღულია 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

მინისტრის ყოფილი მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

223.  რევაზ ნადარაია 

ქ. თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

224.  რევაზ ნაკაიძე 
ქ. ბათუმის 

საკრებულო 
კომისიის თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

225.  ლაშა მიქავა 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

მინისტრის ყოფილი მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საბანკო ანგარიშების 

ნაწილში: საბანკო 

ანგარიშების 

წარმოუდგენლობა; 

ხელშეკრულებების 

ნაწილში: 

ხელშეკრულებების 

წარმოუდგენლობა. 



226.  სოფიო მიქელაძე ქ. ბათუმის მერია 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახურის უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; საბანკო 

ანგარიშების ნაწილში: 

საბანკო ანგარიშების 

წარმოუდგენლობა; 

სამეწარმეო საქმიანობის 

ნაწილში: ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი შპს; 

შემოსავლების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

შემოსავალი. 

227.  ენზელ მკოიანი 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საბანკო ანგარიშების 

ნაწილში: საბანკო 

ანგარიშების 

წარმოუდგენლობა; 

სამეწარმეო საქმიანობის 

ნაწილში: ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი შპს; 

შემოსავლების ნაწილში: 

სხვაობა შემოსავალში. 



228.  გიორგი 

მღებრიშვილი 

საგანგებო 

სიტუაციების 

მართვის 

სამსახური 

ყოფილი უფროსი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; 

შემოსავლების ნაწილში: 

სხვაობა ოჯახის წევრის  

შემოსავალში. 

229.  ილია ნაკაშიძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

ქონება; საბანკო ანგარიშების 

ნაწილში: ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

საბანკო ანგარიში; 

სამეწარმეო საქმიანობის 

ნაწილში: ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი შპს; 

230.  ვიქტორ ჯაფარიძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; საბანკო 

ანგარიშების ნაწილში: 

საბანკო ანგარიშების 

წარმოუდგენლობა; 

231.  გრიგოლ მიქელაძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების ნაწილში: 

ოჯახის წევრის 

დაუდეკლარირებელი 

უძრავი ქონება; 

შემოსავლების ნაწილში: 

სხვაობა  შემოსავალში 



232.  კობა ნაყოფია 
საქართველოს 

პარლამენტი 
პარლამენტის წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

 არასწორად იყო 

მითითებული საბანკო 

ანგარიშზე დეკლარაციის 

შევსების თვის პირველი 

რიცხვის მდგომარეობით 

არსებული ნაშთი; სრულად 

არ იყო წარმოდგენილი 

ხელშეკრულებები. 

233.  ირინე აბულაძე 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის სამეწარმეო 

საქმიანობის არ ასახვა, 

საკუთარ 

ხელშეკრულებითში 

მატერიალურ შედეგში 

ცდომილება. 

234.  გენადი არველაძე 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილის მ/შ 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

235.  ნატო ასათიანი 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

დეპარტამენტის უფროსი (ყოფილი) 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთარი და ოჯახის 

წევრის ანგარიშების არ 

შეტანა, ზოგი ანგარიშის არ 

წამოდგენა, ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებითში 

ცდომილება, საკუთარი და 

ოჯახის წევრის 

ხელშეკრულებებებში 

ცდომილება მატერიალურ 

შედეგში, საკუთარი 

ხელშეკრულების არ ასახვა. 



236.  ბესიკ აფაქიძე 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

გურიის პოლიციის დეპარტამენტის 

ლანჩხუთის რაიონული სამმართველოს 

უფროსის მოადგილე 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთარ და ოჯახის წევრის 

ანგარიშების არ ასახვა, 

ნაშთში ცდომილება, 

ანაზღაურებითში 

ცდომილება, 

ხელშეკრულების არ ასახვა  

237.  პაატა ახალაძე 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

თავმჯდომარის მოადგილე-

თავმდჯომარის მ/შ 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიშების არ ასახვა, 

ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებითის არ ასახვა,  

238.  
გიორგი 

ახალმოსულიშვი

ლი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების 

გენერალური შტაბის J-4 ლოგისტიკის 

დაგეგმვის დეპარტამენტის 

ლოგისტიკური ოპერაციების დაგეგმვის 

სამმართველოს უფროსი (ყოფილი) 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთარ საბანკო ნაშთებში 

ცდომილება, ოჯახის წევრის 

საბანკო ანგარიშების არ 

ასახვა, საკუთარ და ოჯახის 

წევრის ანაზღაურებითში 

ცდომილება, საკუთარ 

ხელშეკრულებითის 

მატერიალურ შედეგში 

ცდომილება, ოჯახის წევრის 

ხელშეკრულების არ ასახვა.  

239.  ნინო ბააკაშვილი 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

ევროსაბჭო-ს სამმართველოს უფროსი 
შემთხევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

240.  გიორგი 

ბაიდარაშვილი 

ააიპ - „თბილისის 

განვითარების 

ფონდი“ 

დირექტორი (ყოფილი) 
კომისიის მიერ 

შერჩეული  
დადებითი   



241.  თამაზი ბაკურაძე 
სამგორის რაიონის 

გამგეობა 

ქვემო სამგორის საუბნო განყოფილების 

უფროსი 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთარი უძრავი ქონების 

არ ასახვა, ოჯახის წევრის 

საბანკო ანგარიშის არ 

ასახვა, საკუთარ და ოჯახის 

წევრების ნაშთებში 

ცდომილება, ოჯახის 

წევრების ანაზღაურებითში 

ცდომელებები და არ ასახვა. 

242.  არსენ 

ბალახაშვილი 

ადიგენის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მერის პირველი მოადგილე 
შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთარ და ოჯახის 

წევრების ნაშთებში 

ცდომილება, ოჯახის 

წევრების ანაზღაურებითში 

ცდომელება, საკუთარი 

ხელშეკრულების არ ასახვა 

243.  მანანა ბარბაქაძე 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

თავმჯდომარე 
შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთარ ანაზღაურებითში 

ცდომილება,  

244.  თამილა 

ბარკალაია 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   



245.  მევლუდ 

ბარლიანი 

ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის 

სამსახურის უფროსი 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთარ და ოჯახის წევრის 

საბანკო ანგარიშის არ 

ასახვა, საკუთარ და ოჯახის 

წევრების ნაშთებში 

ცდომილება, ნაწილი 

ანგარიშების არ 

წარმოდგენა, ოჯახის 

წევრების 

ანაზღაურებითების არ 

ასახვა 

246.  ლერი 

ბარნაბიშვილი 

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საკუთარ ნაშთებში 

ცდომილება და ანგარიშების 

არასრულად მითითება 

247.  ანდრია ბასილაია 
ქ. თბილისის 

მერია 

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო 

სამსახურის უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი 

შეუთავსებლობაზე მიეწერა 

მერს 

248.  ალექსანდრე 

ბაძაღუა 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

(ყოფილი) 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავის არ მითითება, 

საკუთარ ნაშთში 

ცდომილება 

249.  ირაკლი 

ბენდელიანი 

ქ. თბილისის 

მერია 
მერის მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

250.  ლევან ბეჟანიძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

251.  შალვა გოგოლაძე 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საკუთარ საბანკო ნაშთში 

ცდომილება, 

ხელშეკრულების შესახებ 

მოთხოვნილი ინფორმაციის 

წარმოუდგენლობა, 

დადებული 

ხელშეკრულების არ ასახვა 



252.  ევა გოცირიძე 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლო 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საკუთარი უძრავი ქონების 

არ მითითება, საკუთ და 

ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებითში 

ცდომილება,  

253.  ელგუჯა 

გოცირიძე 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიშის არ მითითება, 

საკუთარი სხვა შემოსავალ-

გასავლის არ მითითება 

254.  ლაშა დამენია 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებითის არ 

მითითება 

255.  ოთარ დანელია 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის ანგარიშების 

არ ასახვა, ზოგიერთი 

ანგარიშის არ წარმოდგენა, 

საკუთარი ხელშეკრულების 

არ ასახვა, საკუთა სხვა 

შემოსავალ-გასავლის არ 

ასახვა 

256.  ლაშა დარსალია 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიშების არ მითითება, 

საკუთარი შემოსავლის არ 

მითითება და ცდომილება, 

ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებითში 

ცდომილება 

257.  ანა დოლიძე 

საქართველოს 

იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების არ ასახვა, 

საკუთარი ანგარიშების არ 

ასახვა, საკუთარ 

ანაზღაურებითის არ ასახვა 



258.  ნანა ზამთარაძე 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

სსიპ-წიაღის ეროვნული სააგენტოს 

უფროსის პირველი მოადგილე 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

259.  არჩილ თალაკვაძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

260.  მამუკა ლოლაძე 
კრწანისის 

რაიონის გამგეობა 

ზედამხედველობისა და რეაგირების 

განყოფილების უფროსი (ყოფილი) 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

261.  გივი ლომინაძე 

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

წევრი 
შემთხევითი 

შერჩევა 

გარდაიცვა

ლა 
  

262.  ზურაბ 

ლომიტაშვილი 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის მესტიის (ზემო სვანეთი) 

რაიონული სამმართველოს უფროსის 

მოადგილე-დეტექტივების განყოფილების 

უფროსი 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა  

საკუთარი უძრავის 

ცდომილება ფართში, 

საკუთრის და ოჯახის 

წევრის ნაშთებში 

ცდომილება, საკუთარის 

ანაზღაურებითის არ ასახვა 

და ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებით ცდომილება 

263.  კობა ლომიძე 
ქ. რუსთავის 

საკრებულო 

ფრაქცია „რუსთავის განვითარებისათვის“ 

თავმჯდომარის მოადგილე 

შემთხევითი 

შერჩევა 

ამოღებული 

სიიდან 
  

264.  ლერი ლონდარიძე 

თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

კომისიის თავმჯდომარე 
შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთარი ანგარიშის არ 

მითითება 



265.  ვახტანგ 

ლორთქიფანიძე 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

კომისიის თავმჯდომარე 
შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთარ და ოჯახის წევრის 

ნაშთში ცდომილება, 

საკუთარი სამეწარმეო 

საქმიანობის არ ასახვა, 

საკუთარი და ოჯახის 

წევრის ანაზღაურებითის არ 

ასახვა 

266.  ირაკლი 

ლოჩოშვილი 

სსიპ-სამშენებლო 

და ტექნიკური 

ლაბორატორია 

უფროსი 
შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთარ და ოჯახის წევრის 

ნაშთში ცდომილება, 

ანგარიშის არ მითითება, 

ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებითის არ ასახვა, 

საკუთარ ხელშეკრულების 

მატერიალურ შედეგში 

ცდომილება 

267.  გიორგი 

მაგრაქველიძე 

ჩუღურეთის 

რაიონის გამგეობა 
სამხედრო განყოფილების უფროსი 

შემთხევითი 

შერჩევა  
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის ანგარიშის 

არ ასახვა  

268.  იმედა 

მაკასარაშვილი 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო  

სსიპ-საქართველოს შსს მომსახურების 

სააგენტოს დირექტორის მოადგილე 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

269.  თამარ მალაზონია 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

რეგიონალური კოორდინაციის 

სამმართველოს უფროსი 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

ცდომილება საკუთარ 

ანაზღაურებითში 



270.  თეიმურაზ 

მალანია 

ჩხოროწყუს 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია  

ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის 

სამსახურის უფროსი 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის უძრავი 

ქონების არ ასახვა, ოჯახის 

წევრის ანგარიშის არ ასახვა, 

საკუთარის ზოგის არ 

წარმოდგენა, ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებითის არ ასახვა 

და ცდომილება 

271.  ლევან მამალაძე 

სსიპ-ცხოველთა 

მონიტორინგის 

სააგენტო 

დირექტორის მოადგილე 
შემთხევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

272.  ბექა 

ნაცვლიშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საკუთარი და ოჯახის 

წევრის საბანკოს არასწორად 

წარმოდგენა, 

ხელშეკრულებების არ 

ასახვა და ნაწილობრივ 

წარმოდგენა 

273.  მიხეილ ნინუა 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

ცდომილება საკუთარ და 

ოჯახის წევრის საბანკო 

ნაშთებში, ოჯახის წევრის 

სამეწამეო საქმოანობის არ 

ასახვა, ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებაში 

ცდომილება, საკუთარი და 

ოჯახის წევრის მიერ 

დადებული 

ხელშეკრულებების არ 

ასახვა.  



274.  ბექა ოდიშარია 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საკუთარი და ოჯახის 

წევრის უძრავი ქონების არ 

ასახვა, საკუთარ ნაშთებში 

ცდომილება და საკუთარ და 

ოჯახის 

წევრის ანგარიშების არ 

მითითება, საკუთარ და 

ოჯახის წევრის სამეწარმეოს 

არ ასახვა, საკუთარი 

ხელშეკრულების 

მატერიალური შედეგის 

ცდომილება, ოჯახის წევრის 

ხელშეკრულების არ ასახვა, 

საკუთარი და ოჯახის 

წევრის სხვა 

შემოსავალ/გასავლის 

არასწორად ასახვა 

275.  თამარ ონიანი 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

276.  ზაზა ოქუაშვილი 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

წევრი (ყოფილი) 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საკუთ და ოჯახის წევრების 

საბანკო ნაშთებში 

ცდომილება და ბრუნვების 

არ წარმოდგენა, ოჯახის 

წევრის სამეწარმეო 

საქმიანობის არ ასახვა, 

საკუთარი და ოჯახის 

წევრის ანაზღაურების არ 

ასახვა და ცდომილებები, 

ხელშეკრულების არ ასახვა 

და ცდომილებები, სხვა 



შემოსავალ გასავლის არ 

ასახვა 

277.  გიორგი პაპავა 
ქ. თბილისის 

მერია 

მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო 

სამსახურის უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საკუთარ ნაშთში 

ცდომილება, საკუთარი და 

ოჯახის წევრის ანგარიშის 

არ ასახვა, საკუთარ და 

ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებითში 

ცდომილება, საკუთარი 

ხელშეკრუების არ ასახვა  

278.  მამუკა პაპასკირი ქ. ფოთის მერია მერის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

279.  ზაზა პაპუაშვილი 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

280.  ზურაბ პატარაძე 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში 

საქართველოს საგანგებო და 

სრულუფლებიანი ელჩი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

281.  გიორგი პატარიძე 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე - სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულების-

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

გენერალური დირექტორის მ/შ 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   



282.  ირაკლი პატარიძე 
ქ. ბათუმის 

საკრებულო 
კომისიის თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის ანგარიშის 

არ ასახვა, საკუთარ სამეწარ. 

და დივიდენდის არ ასახვა, 

ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებაში 

ცდომილება, ოჯახის წევრის 

ხელშეკრულების არ 

წამოდგენა 

283.  თენგიზ პეტრიძე ქ. ბათუმის მერია ვიცე-მერი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საკუთარი და ოჯახის 

წევრის ანგარიშების არ 

ასახვა, ოჯახის წევრის 

ხელშეკრულებებში 

მატერიალურ შედეგში 

ცდომილება 

284.  თამარ ჟვანია 

საქართველოს 

ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია 

თავმჯდომარე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

285.  ლევან რაზმაძე 

სსიპ–სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო 

თავმჯდომარე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების მოწმობის 

დამადასტურებელი 

მოწმობის არ წარმოდგენა, 

ცდომილება ანგარიშებში, 

საკუთარი სამეწარმეო 

საქმიანობის არ ასახვა, 

საკუთარი ხელშეკრულების 

არ ასახვა და არ წარმოდგენა 

286.  ნოდარ რაზმაძე შპს-ჰერმესი დირექტორი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საკუთარ და ოჯახის წევრის 

ნაშთში ცდომილება, ოჯახის 

წევრის ანაზღაურებითის არ 

ასახვა 



287.  შოთა 

რეხვიაშვილი 

საქართველოს 

ადმინისტრაციულ

–ტერიტორიულ 

ერთეულებში 

(ბოლნისის, 

გარდაბნის, 

დმანისის, 

თეთრიწყაროს, 

მარნეულისა და 

წალკის 

მუნიციპალიტეტე

ბი და ქალაქი 

რუსთავი) 

სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

სახელმწიფო რწმუნებული 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის ანგარიშების 

არ ასახვა 

288.  თორნიკე რიჟვაძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

მთავრობა 

თავმჯდომარე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

289.  ვასილ 

როინიშვილი 

 

საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლო 

 

მოსამართლე 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დაჯარიმება 

 

საკუთარი უძრავი ქონების 

ფართში ცდომილება, 

საბანკო ნაშთებში 

ცდომილება 

290.  აკაკი 

საღირაშვილი 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საკუთარ ნაშთში 

ცდომილება, საკუთარ 

ხელშეკრულებით მიღებულ 



განვითარების 

სამინისტრო 

მატერიალურ შედეგში 

ცდომილება 

291.  ირაკლი 

სესიაშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

292.  ვალერიანე 

ფოცხვერია 

სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მერი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

293.  ალექსანდრე 

ქანთარია 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

294.  ოთარ შამუგია 
შპს-საქართველოს 

მელიორაცია 
გენერალური დირექტორი 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

295.  როსტომ შამუგია 

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

წევრი 
შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთარი უძრავის არ 

ასახვა, საკუთარ ნაშთში 

ცდომილება 

296.  კახაბერ 

შანშიაშვილი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - 

უფროსის მ/შ 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის უძრავის არ 

ასახვა, ოჯახის წევრის 

ანაზღაუ ცდომილება, 

საკუთ ხელშეკრულებით არ 

ასახვა 



297.  გია შაოშვილი 

გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

თავმჯდომარის მოადგილე 
შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთ. უძრავის არ ასახვა, 

საკუთ და ოჯახის წევრის 

ნაშთებში ცდომილება, 

საკუთ. ანგარიშების არ 

ასახვა, ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებაში 

ცდომილება, საკუთ. 

ხელშეკრულების 

მატერილაურ შედეგში 

ცდომილება.  

298.  გიორგი 

შარაშენიძე 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

გურიის პოლიციის დეპარტამენტის 

ოზურგეთის რაიონული სამმართველოს 

უფროსის მოადგილე-დეტექტივების 

განყოფილების უფროსი 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთ. უძრავში ფართის 

ცდომილება, საკუთ. 

ანგარიშების არ ასახვა, 

ოჯახის წევრის სესხის არ 

ასახვა 

299.  ზვიად შარაძე 

თელავის 

რაიონული 

სასამართლო 

მოსამართლე 
შემთხევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

300.  ეკატერინე 

შეთეკაური 

თიანეთის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

კომისიის თავმჯდომარე (ყოფილი) 
შემთხევითი 

შერჩევა 
შეწყდა   

301.  ზურაბ შელია 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის ქ. ფოთის საქალაქო 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე-

დეტექტივების განყოფილების უფროსი 

შემთხევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 

საკუთარ ნაშთში 

ცდომილება 



302.  ანა შუკაკიძე 

საჩხერის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახურის უფროსი 

შემთხევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საკუთარ უძრავ ქონებაში 

ცდომილება, საკუთ. ნაშთში 

ცდომილება, საკუთ. ხელშ. 

არ ასახვა 

303.  გიორგი შუკაკიძე 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

ენერგეტიკული დეპარტამენტის უფროსის 

მოადგილე (ყოფილი) 

შემთხევითი 

შერჩევა 
შეწყდა   

304.  ნინო წილოსანი 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

ოჯახის წევრის უძრავის არ 

ასახვა და ფართში 

ცდომილება, საკუთ. 

სამეწარ. არ ასახვა, ანაზღ 

შემოსავლ არ ასახვა,  

305.  ლერი ხაბელოვი 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

საკუთ უძრავის არ ასახვა, 

სამეწარ. არ ასახვა, 

ანაზღაურ ცდომილება, 

მოთხოვნილი 

დოკუმენტაციის არ 

წარმოდგენა. 

306.  ნაზიბროლა 

ჯანეზაშვილი 

საქართველოს 

იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

307.  თამარ ადეიშვილი 

ვანის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

308.  მიხეილ 

ბებიაშვილი 

ზესტაფონის 

რაიონული 

სასამართლო 

მოსამართლე (ყოფილი) 
შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 



309.  დავით ბერაია 

ხობის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

კომისიის თავმჯდომარე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

310.  შალვა 

ბერძენიშვილი 

საქართველოს 

ადმინისტრაციულ

–ტერიტორიულ 

ერთეულებში 

(ადიგენის, 

ასპინძის, 

ახალციხის, 

ახალქალაქის, 

ბორჯომისა და 

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტე

ბი) სახელმწიფო 

რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

სახელმწიფო რწმუნებულის პირველი 

მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1.საბანკო ანგარიშების 

მიუთითებლობა. 

2.შეუსაბამობა 

შემოსავლებში;   

311.  ეკა ბესელია 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

312.  კახა ბექაური 

საქართველოს 

კომუნიკაციების 

ეროვნული 

კომისია 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1.საბანკო ანგარიშების 

მიუთითებლობა; 

2.შეუსაბამობა მეუღლის 

შემოსავლებში 

313.  მაია ბითაძე 
ქ. თბილისის 

მერია 
მერის მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

314.  სერგო ბირკაძე 
ქ. თბილისის 

მერია 

იურიდიული საქალაქო სამსახურის 

უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

315.  ირაკლი 

ბონდარენკო 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   



316.  ვლადიმერ 

ბორცვაძე 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

317.  დავით 

ბუჯიაშვილი 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

ევროინტეგრაციის გენერალური 

დირექტორატის ევროკავშირის 

დახმარებისა და სექტორული 

ინტეგრაციის დეპარტამენტის 

დირექტორი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

318.  გაიოზ გაბისიანი 

ამბროლაურის 

მუნიციპალიტეტი

ს გამგეობა 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

უფროსი (ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყდა  

319.  ზვიად გაბისონია 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

სსიპ-შოთა რუსთაველის საქართველოს 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

გენერალური დირექტორი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

შემოსავლების 

მიუთითებლობა 

320.  მანული 

გაბრიჭიძე 

ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

უფროსის მ/შ (ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

321.  დავით გაგოშიძე 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებ

ისა და პრობაციის 

სამინისტრო 

სპეციალური დანიშნულების ძალების 

მთავარი სამმართველოს მეოთხე 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

(ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

322.  გიორგი 

გაზდელიანი 

სსიპ-საგანგებო 

სიტუაციების 

მართვის სააგენტო 

დირექტორის მოადგილე (ყოფილი) 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყდა 

გათავისუფლებიდან 

გასულია ერთ წელზე მეტი 



323.  ნონა გალოგრე 

აჭარის ა/რ 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

324.  ზურაბ გარაყანიძე 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1.უძრავი ქონების 

მიუთითებლობა; 2. 

ცდომილება ნაშთებში; 3. 

შეუსაბამობა შემოსავლებში; 

4. საწარმოს არ მითითება. 

325.  ლელა 

გარსევანიშვილი 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

ევროინტეგრაციის გენერალური 

დირექტორატის ევროინტეგრაციის 

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

326.  დიმიტრი 

გაფრინდაშვილი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

განსახლებისა და მონიტორინგის 

სამმართველოს უფროსი (ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

327.  ვაჟა გელაშვილი 

ა(ა)იპ - ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტი

ს სოციალურად 

დაუცველი 

მოსახლეობის 

მომსახურების 

ცენტრი 

დირექტორი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1.უძრავი ქონების 

მიუთითებლობა; 

2.შეუსაბამობა საბანკო 

ანგარიშებში; 3.შეუსაბამობა 

შემოსავლებში; 4.საწარმოში 

კუთვნილი წილის 

მიუთითებლობა. 



328.  ვლადიმერ 

გელაშვილი 

ა(ა)იპ - ბორჯომის 

ცენტრალური 

(ისტორიული) 

პარკი 

დირექტორი (ყოფილი) 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. საბანკო ანგარიშების 

მიუთითებლობა; 

2.საწარმოში წილის 

მიუთითებლობა. 

3.შეუსაბამობა 

შემოსავლებში. 

329.  მიხეილ დუნდუა 

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

330.  ილია ელოშვილი 
ქ. თბილისის 

მერია 
მერის მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

331.  ნინო ენუქიძე 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

332.  ნათია 

ზაალიშვილი 

სსიპ-საარჩევნო 

სისტემების 

განვითარების, 

რეფორმებისა და 

სწავლების 

ცენტრი 

უფროსი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

333.  დავით 

ზალკალიანი 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

მინისტრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

334.  ვანო 

ზარდიაშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 



335.  ნათია ზედგინიძე-

ჯიშკარიანი 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე (ყოფილი) 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

შემოსავლის 

მიუთითებლობა. 

336.  სულხან 

ზუმბურიძე 

სს-საქართველოს 

სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა 

მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარე 

(ყოფილი) 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1.ცდომილება 

შემოსავლებში; 

2.შეუსაბამობა საწარმოს 

საქმიანობაში. 

337.  იოსებ მაკრახიძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

338.  მამუკა მდინარაძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

339.  გიორგი 

მეტრეველი 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

სსიპ-ეროვნული საშენი მეურნეობის 

დირექტორის მოადგილის მ/შ 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

340.  გენო 

მიმინოშვილი 

აბაშის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა-ეროვნული დემოკრატიული 

პარტია“ თავმჯდომარის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყდა  

341.  ზვიად 

მინდიაშვილი 

ქურთის 

მუნიციპალიტეტი

ს გამგეობა 

გამგებელი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

342.  ლაურა მიქავა 

ქუთაისის 

სააპელაციო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   



343.  თეიმურაზ 

მიქელაძე 

ადიგენის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართველოს“ 

თავმჯდომარის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყდა 

აღნიშნული თანამდებობა 

ამოღებულია 

შესამოწმებელთა სიიდან 

344.  ირაკლი მიქელაძე 
ქ. ბათუმის 

საკრებულო 
თავმჯდომარის მოადგილე (ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყდა 

გათავისუფლებიდან 

გასულია ერთ წელზე მეტი 

345.  მალხაზ მიქელაძე 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

მეზობელი ქვეყნების დეპარტამენტის 

დირექტორი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. უზუსტობები უძრავ 

ქონებაში. 2. საწარმოში 

კუთვნილი წილის 

მიუთითებლობა. 3. 

უზუსტობები 

შემოსავლებში. 

346.  ნიკოლოზ 

მოლოდინაშვილი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე - 

უფროსის მ/შ 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1.საწარმოში მეუღლის 

კუთვნილი წილის 

მიუთითებლობა. 2. 

მეუღლის შემოსავლის 

მიუთითებლობა 

347.  ანივარდ მოსოიან 

ნინოწმინდის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მერი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა ცდომილება უძრავ ქონებაში 

348.  გიორგი 

მურადაშვილი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1.უძრავი ქონების 

მიუთითებლობა; 2. 

ცდომილებები საბანკო 

ანგარიშებში; 3.ცდომილება 

შემოსავლებში. 

349.  გიორგი 

მურადაშვილი 

ასპინძის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. უძრავი ქონების 

მიუთითებლობა; 2. 

ცდომილება საბანკო 

ანგარიშებში. 



350.  პაპუნა 

მუშკუდიანი 

ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. ცდომილება უძრავ 

ქონებაში. 2. ცდომილება 

საბანკო ანგარიშებში. 

3.ოჯახის წევრების 

შემოსავლების 

მიუთითებლობა. 

351.  გიორგი რომანაძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

კუთვნილი სახელფასო 

ანგარიშის მიუთითებლობა 

352.  კახაბერ საბანაძე 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

მინისტრის პირველი მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

353.  დავით 

საგანელიძე 

სს-საპარტნიორო 

ფონდი 
აღმასრულებელი დირექტორი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1.უძრავი ქონების 

მიუთითებლობა; 

354.  ზაქარია 

სადაღაშვილი 

შპს-ნავთობისა და 

გაზის სერვისული 

კომპანია 

გენერალური დირექტორი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
შეწყდა  

355.  გელა სამხარაული 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

356.  ნინო სანდოძე 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

357.  მიხეილ 

სარჯველაძე 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

მინისტრის პირველი მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

358.  იმედა საღინაძე 
ქ. ქუთაისის 

საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მწვანეების“ 

თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 



359.  დავით სერგეენკო 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

მინისტრი (ყოფილი) 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

შვილების შემოსავლების 

მიუთითებლობა 

360.  კახა სეხნიაშვილი შპს-ენერგოტრანსი ხელმძღვანელი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
შეწყდა  

361.  პაატა სილაგაძე 

საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლო 

მოსამართლე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

362.  ეკატერინე 

სისაური 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნული 

სააგენტოს თავმჯდომარე (ყოფილი) 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

363.  დავით 

სონღულაშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

364.  სოზარ სუბარი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

იძულებით 

გადაადგილებულ 

პირთა, 

განსახლებისა და 

მინისტრი (ყოფილი) 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   



ლტოლვილთა 

სამინისტრო 

365.  ლელა სურმანიძე ქ. ბათუმის მერია მერის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

366.  ნუგზარ 

სურმანიძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

367.  ალექსანდრე 

ტაბატაძე 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

368.  გიორგი 

ჩადუნელი 

ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების 

მართვის სამსახურის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. საწარმოში კუთვნილი 

წილის მიუთითებლობა; 2. 

ცდომილება მეუღლის 

შემოსავალში 

369.  ლაშა ჩავლეშვილი 

აჭარის ა/რ 

განათლების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

საქვეუწყებო დაწესებულება-სპორტისა და 

ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

 ცდომილებები საბანკო 

ანგარიშებში. 

370.  ნინო ჩაჩავა 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

ევროკავშირის პოლიტიკის ანალიზისა და 

პროგრამების კოორდინაციის 

სამმართველოს უფროსი (ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   



371.  ვლადიმერ 

ჩაჩიბაია 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

თავდაცვის ძალების მეთაური 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

უძრავი ქონების 

მიუთითებლობა 

372.  პროკოფ 

ჩიკვილაძე 

ჭიათურის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

373.  მამუკა ჩიქოვანი 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1.შეუსაბამობა ნაშთებში; 

2.შუსაბამობა 

შემოსავლებში. 

374.  დიმიტრი ჩიჩუა 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებ

ისა და პრობაციის 

სამინისტრო 

უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს 

სამართლებრივი რეჟიმის სამმართველოს 

უფროსი (ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1.შვილის ანგარიშის 

მიუთითებლობა. 2.ოჯახის 

წევრების შემოსავლების 

მიუთითებლობა 

375.  გელა ჩოგოვაძე 

ხონის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მერის პირველი მოადგილე (ყოფილი) 
შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

376.  თემურ ჩუბინიძე 

ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მერი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

377.  ნოდარ 

ჩხარტიშვილი 

აფხაზეთის ა/რ 

ფინანსთა და 

ეკონომიკის 

სამინისტრო 

მინისტრის პირველი მოადგილე (ყოფილი) 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. უძრავი ქონების 

მიუთითებლობა. 2. 

მეუღლის საბანკო 

ანგარიშის მიუთითებლობა. 

3. მეუღლის შემოსავლის 

მიუთითებლობა 

378.  კახი 

ცაგარეიშვილი 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) 

საქმისწარმოების ორგანიზებისა და 

კონტროლის სამმართველოს (კანცელარია) 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   



379.  დიმიტრი ცანავა 

აბაშის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

380.  ზვიად ცომაია 

აბაშის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

381.  ეკატერინე 

წერეთელი 

სსიპ-

საქართველოს 

დაზღვევის 

სახელმწიფო 

ზედამხედველობი

ს სამსახური 

უფროსის მოადგილე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

საწარმოში მეუღლის 

კუთვნილი წილების 

მიუთითებლობა 

382.  დავით ჭიჭინაძე 
საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა ცდომილება შემოსავალში. 

383.  გიორგი 

ხანიშვილი 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

მინისტრის პირველი მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

384.  დიმიტრი 

ხუნდაძე 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

ცდომილებები მიღებულ 

შემოსავლებში 

385.  დავით აბულაძე 

ზესტაფონის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობისა და 

საზოგადოებრივი მომსახურების 

სამსახურის ყოფილი უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. მისი  მონაწილეობა 

სამეწარმეო საქმიანობაში არ 

არის მითითებული 2. მის 

მიერ მიღებული 

შემოსავალი არ არის 

მითითებული.  

386.  გოჩა არველაძე 

სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართველოს“ 

თავმჯდომარის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყვეტა  



387.  დავით გვაძაბია 

აფხაზეთის ა/რ 

მინისტრის 

ნდობის 

აღდგენისა და 

შერიგების 

საკითხებში 

მინისტრის მოადგილე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1) მისი ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებაში არსებული 

ცდომილება 2) მის სახელზე 

არსებული ხელშეკრულების  

მატერიალურ შედეგში 

ცდომილება (ანაზღაურ) 

388.  სოფიო გვიშიანი 

ცაგერის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

სივრცითი მოწყობისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

389.  მიხეილ გიგაური 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო 

სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის 

ჭიათურის რაიონული სამმართველოს 

უფროსის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

390.  მურთაზ 

გიგლემიანი 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებ

ისა და პრობაციის 

სამინისტრო 

გარე დაცვისა და ბადრაგირების მთავარი 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

(ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

391.  დიანა 

გოგატიშვილი 

რუსთავის 

საქალაქო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

392.  ზვიად გოგილავა  

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

სისტემური და ქსელური 

უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. მისი ოჯახის წევრის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონება არ არის 

მითითებული 2. ოჯახის 

წევრის საბანკო ანგარიში არ 

არის მითითებული                                      

3. მისი ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებაში არსებული 

ცდომილება 



393.  ვასილ გოგიშვილი 

საქართველოს 

იუსტიციის 

სამინისტრო 

გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო და 

ოპერატიული სამმართველოს უფროსი 

(ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

394.  დალი გოგოლაძე 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტროს 

საზოგადოებასა და მასმედიასთან 

ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი 

(ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

395.  თამარ გოთუა  

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

საექსპერტო-კრიმინალისტიკური 

დეპარტამენტის ექსპერტიზის 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

396.  ხათუნა 

გომიაშვილი 

ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

შესყიდვების სამსახურის უფროსი 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

მისი და მისი ოჯახის 

წევრების საბანკო ანგარიში 

არ არის მითითებული 

397.  თამარ გორგოძე 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

მოქალაქეებთან ურთიერთობის 

სამმართველოს უფროსი (ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

398.  შადიმან გორგოძე 

ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ 

თავმჯდომარის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყვეტა  



399.  ლაშა გოცაძე 

ჭიათურის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი 

(ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყვეტა  

400.  ირაკლი ნადირაძე 
ქ. თბილისის 

საკრებულო 

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

401.  ვალენტინა 

ნავერიანი 

ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

მერის მოადგილე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. მისი ოჯახის წევრის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონება არ არის 

მითითებული 2. მისი 

ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიშზე არსებული 

ნაშთის ცდომილება 

402.  იოსებ 

ნანობაშვილი 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

საბერძნეთის რესპუბლიკაში 

საქართველოს საგანგებო და 

სრულუფლებიანი ელჩი  

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

403.  გიორგი 

ნაცვლიშვილი 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის 

დირექტორი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. მის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება 

(სარდაფი) არ არის 

მითითებული 2. მის საბანკო 

ანგარიშზე არსებული 

ნაშთის ცდომილება 

404.  გურამ 

ნაცვლიშვილი 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის 

ისანი-სამგორის სამმართველოს უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

405.  გოდერძი 

ნებიერიძე 

ქურთის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „დამოუკიდებლების“ 

თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  



406.  ლევან კალანდაძე 

საქართველოს 

ბიზნესომბუდსმენ

ის აპარატი 

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 

მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

407.  მამუკა ნიჟარაძე 

შპს 

„საკალათბურთო 

კლუბი ქუთაისი-

2010“ 

შპს „საკალათბურთო კლუბი ქუთაისი-

2010“-ის პრეზიდენტი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. მისი ოჯახის წევრის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონება არ არის 

მითითებული 2. მისი და 

მისი ოჯახის წევრის 

ანგარიშები არ არის 

მითითებული 3. მისი და 

მისი ოჯახის წევრის მიერ 

მიღებული ანაზღაურება არ 

არის მითითებული 4. 

ხელშეკრულება არ არის 

მითითებული 

408.  როინ 

მახარობლიძე 

ხაშურის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. მისი ოჯახის წევრის 

ანგარიშები არ არის 

მითითებული 2. მისი 

ოჯახის წევრის 

ანაზღაურებაში 

ცდომილება, ასევე 

დეკლარაციაში ასახული არ 

არის მისი ოჯახის წევრის 

მიერ მიღებული 

შემოსავალი 

409.  სარკის ოგანესიანი 

წალკის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ 

თავმჯდომარის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყვეტა  



410.  ნინო ოდიშარია 

საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

სოციალური დაცვის დეპარტამენტის 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

411.  ხვიჩა ონიანი 

ლენტეხის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

უფროსი (ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. დოკუმენტაციის 

წარმოუდგენლობა 2. მის 

მიერ სამეწარმეო 

საქმიანობაში მონაწილეობა 

არ არის მითითებული 3. მის 

მიერ მიღებული 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული  

412.  ალექსანდრე 

პაპაჩაშვილი 

დედოფლისწყარო

ს 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-

კონსერვატორების“ თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიში არ არის 

მითითებული 2. ოჯახის 

წევრის მიერ მიღებულ 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული 

413.  ნანა პატარიძე 

საქართველოს 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

რეგიონული პროგრამების სამმართველოს 

უფროსი (ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

414.  ირინა წეროძე 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

პროფესიული განათლების განვითარების 

დეპარტამენტის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  



415.  ალექსანდრე 

წილოსანი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

შეიარაღებული ძალების გენერალური 

შტაბის სამხედრო პოლიციის 

დეპარტამენტის ადმინისტრაციული 

მთავარი სამმართველოს ოპერატიული 

აღრიცხვის არქივისა და მონიტორინგის 

სამმართველოს უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

416.  ხვიჩა წკეპლაძე 

თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „თერჯოლის პატრიოტების“ 

თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

გაფრთხილ

ება 
 

417.  გაბრიელ წულაია 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

სტრატეგიული კომუნიკაციების 

დეპარტამენტის დირექტორი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. მისი ოჯახის წევრის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონება არ არის 

მითითებული 2. მისი 

მონაწილეობა სამეწარმეო 

საქმიანობაში არ არის 

მითითებული 

418.  ზურაბ წურწუმია 

სენაკის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-

კონსერვატორების“ თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

419.  გია ჭელიშვილი 

ასპინძის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ 

თავმჯდომარე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. მისი და მისი ოჯახის 

წევრის საბანკო ანგარიშებზე 

არსებული ნაშთების 

ცდომილება 2. მისი და მისი 

ოჯახის წევრების მიერ 

მიღებულ ანაზღაურებაში 

ცდომილება, მისი ოჯახის 

წევრის მიერ მიღებული 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული 



420.  დავით 

ჭილაშვილი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

სსიპ-კიბერუსაფრთხოების ბიუროს 

დირექტორის პირველი მოადგილე 

(ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
შეწყვეტა  

421.  ნანა 

ჭიჭილეიშვილი 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

422.  ნინო ჭიჭინაძე 

მცხეთის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის 

უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა 

1. მისი ოჯახის წევრის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონება არ არის 

მითითებული 2 ოჯახის 

წევრის მიერ მიღებული 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული 3. მისი 

ოჯახის წევრის 

მონაწილეობა სამეწარმეო 

საქმიანობაში არ არის 

მითითებული 4. მისი და 

მისი ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიშებზე არსებული 

ნაშთის ცდომილება  



423.  ჯემალ 

ჭრელაშვილი 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

სსიპ-ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო 

სააგენტოს უფროსის მოადგილე 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დაჯარიმდა  

 1. ბიუროს მიერ 

მოთხოვნილი 

დოკუმენტაცია/ინფორმაცი

ის წარუდგენლობა  2. 

ცდომილება მის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების ფართობში, 

ოჯახის წევრის  

თანასაკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება 

არ არის მითითებული 3. 

მისი ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიშები არ არის 

მითითებული 4. მისი 

ოჯახის წევრის 

ანაზღაურება არ არის 

მითითებული 

424.  გიორგი ჭყოიძე 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის 

სამსახურის უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

425.  მევლუდ 

ხათაშვილი 

ხაშურის 

რაიონული 

სასამართლო 

მოსამართლე 
შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი  

426.  კახაბერ ხარებავა 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის 

მონიტორინგისა და ანალიზის 

სამმართველოს უფროსი 

შემთხვევითი 

შერჩევა 
დადებითი   

427.  გალაქტიონ ბუაძე თბილისის მერია 
ინფრასტრუქტურის განვითარების 

საქალაქო სამსახურის უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი    



428.  დავით გაბაიძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკა 

უმაღლესი საბჭოს წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

429.  მერაბ 

გაბინაშვილი 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. მისი ოჯახის წვერის 

საბანკო ანგარიშები არ არის 

მითითებული 2. მის 

სახელზე არსებული 

ხელშეკრულების 

მატერიალურ შედეგში 

ცდომილება 

430.  ნიკოლოზ გაგუა  

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1.მის ოჯახის წევრის 

საბანკო ანგარიშზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება 2.  მისი ოჯახის 

წევრის მიერ მიღებულ 

ანაზღაურებაში ცდომილება 

3. მის სახელზე არსებული 

ხელშეკრულების 

მატერიალურ შედეგში 

ცდომილება 

431.  ირმა გელაშვილი 

საქართველოს 

იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

432.  ნუკრი გელაშვილი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

433.  ირაკლი გვილავა თბილისის მერია 

კულტურის, განათლების, სპორტისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო 

სამსახურის 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  



434.  ლევან 

გზირიშვილი 

საქართველოს 

იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება  
 

435.  გაიოზ თალაკვაძე თბილისის მერია საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

436.  ნინო 

თანდილაშვილი 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე/სსიპ-გარემოს 

ეროვნული სააგენტოს უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

437.  დავით 

თვალაბეიშვილი 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

მისი და მისი ოჯახის წევრის 

მიერ მიღებულ 

ანაზღაურებაში ცდომილება 

438.  ნინო თვალთვაძე ქ. ქუთაისის მერია მერის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება  
 

439.  გიორგი თვაური 

სსიპ-ლევან 

სამხარაულის 

სახელობის 

სასამართლო 

ექსპერტიზა 

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული 

ბიუროს უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

440.  მზია თოდუა 

საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლო 

მოსამართლე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  



441.  მარიკა დარჩია 
ქ. თბილისის 

საკრებულო 
თავმჯდომარის მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1.მისი ოჯახის წევრის 

საბანკო ანგარიშებზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება, ასევე  საბანკო 

ანგარიშები არ არის 

მითითებული 2. მისი 

ოჯახის წევრის მიერ 

დივიდენდის სახით 

მიღებულ შემოსავალში 

ცდომილება და მისი ოჯახის 

წევრის ანაზღაურებადი 

შემოსავალი არ არის 

მითითებული 



442.  ხათუნა თოთლაძე 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. მისი და მისი ოჯახის 

წევრის საბანკო ანგარიშებზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება 2. მის მიერ 

მიღებულ ანაზღაურებად 

შემოსავალში ცდომილება 3. 

მისი ოჯახის წევრის 

სახელზე არსებული 

ხელშეკრულების 

მატერიალურ შედეგში 

ცდომილება 4. არ არის 

მითითებული ერთჯერადი 

შემოსავალი რომელიც 

აღემატება 3000 ლარს და 

ერთჯერადი გასავალი 

რომელიც აღემატება 5000 

ლარს   

443.  შალვა მშვილდაძე 

ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

თავმჯდომარე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  



444.  შავლეგო ტაბატაძე 

საქართველოს 

ადმინისტრაციულ

–ტერიტორიულ 

ერთეულებში 

(ბაღდათის, ვანის, 

ზესტაფონის, 

თერჯოლის, 

სახელმწიფო რწმუნებული (ყოფილი) 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. ბიუროს მიერ 

მოთხოვნილი 

დოკუმენტაცია/ინფორმაცი

ის წარუდგენლობა  2. მისი 

ოჯახის წევრის სახელზე 

არსებული უძრავი ქონების 

ფართობის ცდომილება, 

ასევე მის სახელზე 

არსებული უძრავი ქონება 

არ არის მითითებული 3. 

მისი ოჯახის წევრის მიერ 

მირებულ ანაზღაურებაში 

ცდომილება  

445.  ირაკლი ტაბაღუა ქ. რუსთავის მერია მერი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

446.  ალექსანდრე 

ტოგონიძე 

ააიპ - თბილისის 

განვითარების 

ფონდი 

დირექტორი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1.მისი ოჯახის წევრის 

საბანკო ანგარიშები არ არის 

მითითებული 2. მის  და 

მისი ოჯახის წევრის მიერ 

მირებულ ანაზღაურებაში 

ცდომილება  

447.  ბესიკ ტოგონიძე ქ. რუსთავის მერია მერის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   



448.  გიორგი 

ტყემალაძე 

ქ. თბილისის 

საკრებულო 
თავმჯდომარე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. ცდომილება მის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების ფართობში 

2. მისი ოჯახის წევრის 

საბანკო ანგარიშები არ არის 

მითითებული 3. ოჯახის 

წევრის ანაზღაურება არ 

არის მითითებული 5. მის 

სახელზე არსებული 

ხელშეკრულებები არ არის 

მითითებული  

449.      იუზა უგულავა ქ. ქუთაისის მერია მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

დეკლარაციაში არ არის 

მითითებული მასთან 

დაკავშირებული საწარმო 

450.  გიორგი ფანგანი 

საქართველოს 

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი 

ეროვნული 

კომისია 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა  

შეუსაბამობა მატერიალურ 

შედეგში  

451.  გიორგი 

ფარეშიშვილი 
ქ. ფოთის მერია    მერის მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. ბიუროს მიერ 

მოთხოვნილი ნაწილი 

დოკუმენტაციის 

წარუდგენლობა 2. მის 

საბანკო ანგარიშებზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება 3. შეუსაბამობა 

ხელშეკრულების 

მატერიალურ შედეგში  



452.  დავით ფერაძე 
სს-საქართველოს 

რკინიგზა 
გენერალური დირექტორი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

შეუსაბამობა მატერიალურ 

შედეგში 

453.  გიორგი ფრუიძე 

საქართველოს 

კომუნიკაციების 

ეროვნული 

კომისია 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 

გაფრთხილ

ება 
 

454.  ნინო ქადაგიძე 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლო 

მოსამართლე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

მისი ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიში არ არის 

მითითებული 

455.  მერაბ ქათამაძე 

საქართველოს 

კომუნიკაციების 

ეროვნული 

კომისია 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  

456.  მამუკა 

ცოტნიაშვილი 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

მინისტრის მოადგილე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  



457.  მირდატ ქამადაძე 

ფრაქციის 

„ერთიანი 

ნაციონალური 

მოძრაობა“ 

თავმჯდომარე 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. . მის საბანკო ანგარიშებზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება, ასევე მისი 

ოჯახის წევრის საბანკო 

ანგარიში არ არის 

მითითებული 2. მის მიერ 

მიღებული ანაზღაურება არ 

არის მითითებული 3. არ 

არის მითითებული 

ერთჯერადი მისი ოჯახის 

წევრის მიერ მიღებული 

შემოსავალი რომელიც 

აღემატება 3000 ლარს  

458.  გიორგი ქობულია 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

მინისტრი (ყოფილი) 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

459.  დიმიტრი 

ქუმსიშვილი 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

მინისტრი (ყოფილი) 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი  



460.  გიორგი 

ღვინიაშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. მისი და მისი ოჯახის 

წევრის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება 

არ არის მითითებული 

დეკლარაციაში, ასევე 

დეკლარაციაში ასახული 

უძრავი ქონება არ 

დადტურდა საჯარო 

რეესტრის მიხედვით 2. მის 

საბანკო ანგარიშებზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება, ასევე მისი 

ოჯახის წევრების საბანკო 

ანგარიშები არ არის 

მითითებული 

461.  ცოტნე 

ყავლაშვილი 

საქართველოს 

ფინანასთა 

სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე - სახაზინო 

სამსახურის უფროსი 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დადებითი   

462.  ვახტანგ ყოლბაია 

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

მის საბანკო ანგარიშებზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება 

463.  შოთა 

შალელაშვილი 

საქართველოს 

პარლამენტი 
წევრი (ყოფილი) 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. მის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება 

არ არის მითითებული 2.არ 

არის მითითებული 

ერთჯერადი გასავალი 

რომელიც აღემატება 5000 

ლარს 



464.  ხვიჩა შარაშიძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

წევრი 
კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

1. მის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება 

არ არის მითითებული 2. 

დოკუმენტაციის 

ნაწილობრივ 

წარმოუდგენლობა 3.  

ოჯახის წევრების მიერ 

მიღებული ანაზღაურება არ 

არის მითითებული 4. მისი 

და მისი ოჯახის წევრის 

მონაწილეობა სამეწარმეო 

საქმიანობაში არ არის 

მითითებული 

465.  ირაკლი ხმალაძე 
ქ. თბილისის 

მერია 
მოადგილე (ვიცე-მერი) 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 
დაჯარიმდა 

არასწორადაა 

დაფიქსირებული უძრავი 

ქონების ფართი 

466.  დავით 

უჯმაჯურიძე 

ქ. თბილისის 

საკრებულო 
თავმჯდომარის მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

შეწყვეტილ

ია/გარდაიც

ვალა   

467.  

 

დავით აბულაძე 

 

 

 

ახმეტის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

 

 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დადებითი 

   

468.  

 

დალი 

დავითაშვილი 

  

ჯანდაცვისა და სოციალური 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დადებითი 
  



 კასპის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

 

  

469.  

 

ირაკლი 

დარბუაშვილი 

 

 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

 

 

შესყიდვების სამმართველოს უფროსი 

(ყოფილი) 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დადებითი 

 

  

470.  

 

 

გია პირველი 

 

 

აჟარის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დადებითი 

 

  

471.  

 

 

გიორგი ჯოხაძე 

 

 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

 

თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის 

დეპარტამენტის ოპერატიული 

უზრუნველყოფის და მონიტორინგის 

მთავარი სამმართველოს თბილისის 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დადებითი 

 

  



472.  

 

გრიგოლ გიორგაძე 

 

 

საქართველოს 

იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო 

 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 

კანდიდატი 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

დადებითი 

 

  

473.  

 

დავით 

ჯიბღაშვილი 

 

 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

 

 

თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის 

დეპარტამენტის გამოძიების მთავარი 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დადებითი 

 

  

474.  

 

ვერა ხაჯალია 

 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

 

 

ნატო-ს სამმართველოს უფროსი 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დადებითი 

 

  

475.  

 

ლია რევაზიშვილი 

 

 

თიღვის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დადებითი 

 

  

476.  

 

 

ნოდარ რაზმაძე 

 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

 

 

სტრატეგიული განვითარების 

დეპარტამენტის უფროსი 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დადებითი 

 
  



სპორტის 

სამინისტრო 

 

477.  

 

ნუგზარ ჯამბურია 

 

სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

თავმჯდომარე 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დადებითი 

 

  

478.  

 

ჭაბუკა რაფავა 

 

 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

გენერალური ინსპექციის (დეპარტამენტი) 

ოპერატიული უზრუნველყოფის მთავარი 

სამმართველოს ოპერატიული 

უზრუნველყოფის მეორე სამმართველოს 

უფროსის მოადგილე 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დადებითი 

 

  

479.  

 

ირაკლი (დაჩი) 

ბერაია 

 

საქართველოს 

პარლამენტი 

 

წევრი 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

 
  

480.  

 

მიხეილ ჯობავა 

ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

ფრაქცია „მრეწველების“ თავმჯდომარე 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დადებითი 

 
  

481.  

 

ნათელა 

სეფაშვილი 

 

 

ყვარლის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის 

უფროსი 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დადებითი 

 

  



482.  

 

ნათელა ხმალაძე 

 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

 

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დადებითი 

 

  

483.  

 

ჭაბუა 

გუშარაშვილი 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებ

ისა და პრობაციის 

სამინისტრო 

 

უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს 

უფროსის მოადგილე (ყოფილი) 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დადებითი 

 
  

484.  

 

გიორგი კაკაურიძე 

 

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

მინისტრის მოადგილე 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

  

485.  

 

მიხეილ ჩინჩალაძე 

 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლო 

 

მოსამართლე 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

 

  

486.  

 

ლელა ჩიქოვანი 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

 

მინისტრის პირველი მოადგილე 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

  



487.  

 

გოჩა შონია 

 

საქართველოს 

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი 

ეროვნული 

კომისია 

 

წევრი 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

  

488.  

 

ირაკლი შენგელია 

 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლო 

 

მოსამართლე 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

  

489.  

 

ირინე 

იმერლიშვილი 

 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლო 

 

წევრი 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

  

490.  

 

ლაშა ხუციშვილი 

 

 

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

მინისტრის მოადგილე 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

  

491.  

 

მიხეილ ჯანელიძე 

 

საქართცელოს 

საგარაეო საქმეთა 

სამინისტრო  

 

 

მინისტრი (ყოფილი) 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

  



492.  

 

მარიამ ცისკაძე 

თბილისის 

სააპელაციო 

სასამართლო 

 

მოსამართლე 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

 

493.  

 

ნიკოლოზ ჭონქაძე 

 

ქ. თბილისის 

მერია 

 

ქ. თბილისის მერიის უსაფრთხოების 

საქალაქო სამსახურის უფროსი 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

 
  

494.  

 

ზაზა ხარებავა 

 

 

წევრი 

 

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

 
  

495.  

 

შალვა ხუციშვილი 

 

 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების 

მართვის სამსახურის უფროსის ყოფილი 

პირველი მოადგილე  

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

 

  

496.  

 

გიორგი შენგელია 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურ

ის სამინისტრო 

 

სსიპ-საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის აღმასრულებელი 

დირექტორი 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

დადებითი 

 

  

497.  

 

ნინო ჯავახაძე 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

 

მინისტრის მოადგილე 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

დადებითი 

  



   

498.  

 

ქეთევან 

ციხელაშვილი 

 

 

საქართველოს 

მთავრობა 

 

 

სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და 

სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

დადებითი 

 

  

499.  

 

ლევან 

ხარატიშვილი 

 

საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

 

მინისტრის მოადგილე 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

დადებითი 

 

  

500.  

 

ირაკლი ჭეიშვილი 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

 

წევრი 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დადებითი 

 
  

501.  

 

 

ავთანდილ 

სამსონიძე 

 

 

 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

 

 

შიდა ქართლის პოლიციის 

დეპარტამენტის ხაშურის რაიონული 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

(დეტექტივების განყოფილების უფროსი) 

 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დაჯარიმდა 

1. საბანკო ანგარიშზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება. 

2. არ არის ასახული მისი 

მეუღლის მიერ მიღებული 

ანაზღაურება სხვადასხვა 

დაწესებულებებიდან. 

502.       1. არ არის ასახული 

მამამისის საკუთრებაში 



 

ალექსი პოტაპოვი 

 

 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის უფროსი (ყოფილი) 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დაჯარიმდა 

არსებული უძრავი ქონება. 

2.საბანკო ანგარიშზე 

არსებული ნაშთის 

ცდომილება. 3.არ არის 

ასახული ინფორმაცია მისი 

სამეწარმეო საქმიანობის 

შესახებ. 4. არ არის ასახული 

მისი ოჯახის წევრების მიერ 

მიღებული შემოსავალი. 

503.  

 

 

 

ბიძინა 

ჯავახიშვილი 

 

 

 

 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

 

 

 

 

ევროკავშირთან ასოცირების 

სამმართველოს უფროსი 

 

 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ არის ასახული 

მამამისის და მისი დის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონება. 2. არ არის 

ასახული მისი ოჯახის 

წევრების სახელზე 

არსებული საბანო 

ანგარიშები. 3.არ არის 

ასახული ინფორმაცია მისი 

დის სამეწარმეო 

საქმიანობის შესახებ. 4. 

სხვაობა მისი ოჯახის 

წევრების მიერ მიღებულ 

შემოსავლებში. 

504.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. არ აუსახავს მის სახელზე 

არსებული უძრავი ქონება. 

2. არ აუსახავს მის სახელზე 

არსებული საბანკო 



გოგა რაზმაძე 

 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ-საქართველოს შსს მომსახურების 

სააგენტოს (დეპარტამენტი) დირექტორის 

მოადგილე (დეპარტამენტის დირექტორის 

მოადგილე) (ყოფილი) 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

დაჯარიმდა ანგარიში. 3. არ არის 

ასახული მისი შვილის მიერ 

მიღებული შემოსავალი. 4. 

არ არის ასახული მის მიერ 

გაფორმებული 

ხელშეკრულება. 

505.  

 

 

დავით ხუხია 

 

სენაკის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დაჯარიმდა 

1. არ აუსახავს მის მიერ 

გაფორმებული 

ხელშეკრულებები და 

მიღებული მატერიალური 

შედეგი. 

506.  

 

 

გიორგი სორდია 

 

 

 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

 

 

 

სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის ახალქალაქის რაიონული 

სამმართველოს უფროსი 

 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ აუსახავს დედამისის 

სახელზე არსებული უძრავი 

ქონება. 2.არ აუსახავს 

საბანკო ანგარიშები. 3. 

სხვაობა მის მიერ მიღებულ 

შემოსავლებში. 4. არ 

აუსახავს დედამისის მიერ 

გაფორმებული 

ხელშეკრულება. 

507.  

 

თეიმურაზ 

გამცემლიძე 

 

 

შპს-მთის 

კურორტების 

განვითარების 

კომპანია 

 

დირექტორი 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

დაჯარიმდა 

 

1. არ არის ასახული მის 

მიერ მიღებული 

შემოსავალი. 



508.  

 

მერაბი ხაჭიპერაძე 

 

 

ბოლნისის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

 

მუნიციპალური ზედამხედველობის 

სამსახურის უფროსი 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

 

დაჯარიმდა 

1. სხვაობა მისი მეუღლის 

მიერ მიღებულ 

შემოსავლებში. 2.არ 

აუსახავს მის მიერ 

გაფორმებული 

ხელშეკრულება. 

509.  

 

 

ნინო ჯანელიძე 

 

 

თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

 

 

თავმჯდომარე 

 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ აუსახავს მის 

თანასაკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება.  

2. არ აუსახავს მისი 

სახელფასო ანგარიში. 3. არ 

აუსახავს ინფორმაცია მის 

მიერ მიღებული 

შემოსავლების შესახებ. 

510.  

 

 

ეკატერინე 

ჯორბენაძე 

 

 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

 

სტრატეგიული კომუნიკაციის 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დაჯარიმდა 

 

1. სხვაობა შემოსავლებში და 

ასევე არ არის ასახული 

მამამისის მიერ მიღებული 

შემოსავლები. 

511.  

 

 

ზაზა ბოხუა 

 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

 

 

მინისტრის პირველი მოადგილე 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

 

დაჯარიმდა 

 

1. სხვაობა მის მიერ 

მიღებულ შემოსავლებში და 

არ აუსახავს მისი მეუღლის 

მიერ სხვადასხვა 



და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

 

დაწესებულებებიდან 

მიღებული შემოსავლები. 

512.  

 

 

ინა კაპანაძე 

 

 

 

ადიგენის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე 

 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ არის ასახული მის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონება. 2. არ 

აუსახავს მის სახელზე 

არსებული საბანკო 

ანგარიში. 3. არ აუსახავს მის 

მიერ გაფორმებული 

ხელშეკრულება. 

513.  

 

 

კობა კობალაძე 

 

 

 

საქართველოს 

პარლამენტი 

 

 

 

წევრი 

 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ აუსახავს მისი  და მისი 

შვილი სახელზე არსებული 

მოძრავი ქონება. 2. არ 

აუსახავს მისი შვილის 

საბანკო ანგარიში. 3. არ 

აუსახავს მისი ოჯახის 

წევრების მიერ მიღებული 

შემოსავლები. 

514.  

 

კობა ხარებავა 

 

 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

 

 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის 

დეპარტამენტის აბაშის რაიონული 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ აუსახავს მისი ოჯახის 

წევრების საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება. 

2. სხვაობა შემოსავლებში და 

არ აუსახავს მამამისის მიერ 

მიღებული შემოსავალი. 3. 



არ აუსახავს დედამისის 

მიერ გაფორმებული 

ხელშეკრულებები. 

515.  

 

 

ლაშა გვენეტაძე 

 

 

 

ქ. ქუთაისის 

საკრებულო 

 

 

 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ 

თავმჯდომარე 

 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ აუსახავს ინფორმაცია 

მისი მეუღლის სამეწარმეო 

საქმიანობის შესახებ. 2. 

სხვაობა მეუღლის მიერ 

მიღებულ შემოსავლებში. 3. 

არ აუსახავს მის მიერ 

გაფორმებული 

ხელშეკრულება. 

516.  

 

 

ლევან კაკავა 

 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

 

 

მინისტრის მოადგილე 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

დაჯარიმდა 

1. სხვაობა საბანკო ნაშთში, 

არ აუსახავს მეუღლის 

საბანკო ანგარიში. 2. სხვაობა 

მეუღლის მიერ მიღებულ 

შემოსავლებში. 

517.  

 

 

მამია ჟორდანია 

 

 

 

ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე 

 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

  

დაჯარიმდა 

1. არ წარმოუდგენია საბანკო 

დოკუმენტაცია, არ აუსახავს 

საბანკო ანგარიშები 

დეკლარაციაში. 2. სხვაობა 

მის მიერ მიღებულ 

შემოსავლებში. 3. არ 

აუსახავს მის მიერ 

გაფორმებული 

ხელშეკრულებები. 



518.  

 

ნატალია 

ჯამბურია 

 

 

სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

 

თავმჯდომარე 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დაჯარიმდა 

1. არ აუსახავს მის 

თანასაკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება. 

2. სხვაობა მეუღლის მიერ 

მიღებულ შემოსავლებში. 

519.  

 

 

 

 

 

ნოდარ რაფავა 

 

 

 

 

 

შპს-„წყალთა 

სახეობის ცენტრი - 

ტონუსი“ 

 

 

 

 

 

 

დირექტორი (ყოფილი) 

 

 

 

 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ აუსახავს მამამისის 

საკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონება. 2. არ 

წარმოუდგენია საბანკო 

ანგარიშები. 3. არ აუსახავს 

ინფორმაცია მისი ოჯახის 

წევრების სამეწარმეო 

საქმიანობის შესახებ. 4. 

სხვაობა მის მიერ მიღებულ 

შემოსავლებში, არ აუსახავს 

მისი ოჯახის წევრების მიერ 

მიღებული შემოსავლები. 5. 

არ აუსახავს მისი და მისი 

ოჯახის წევრების მიერ 

გაფორმებული 

ხელშეკრულებები. 6. არ 

ასახა გასავალი 6000 ლარის 

ოდენობით. 

520.  

 

მიხეილ გიორგაძე 

 

საქართველოს 

განათლების, 

 

 

  

 

 



 მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის 

სამინისტრო 

მინისტრის პირველი მოადგილე (ყოფილი) 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დაჯარიმდა არ ასახა ინფორმაცია მისი 

მეუღლის სამეწარმეო 

საქმიანობის შესახებ. 

521.  

 

 

მამუკა კობახიძე 

 

 

 

შპს-თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია 

 

 

 

გენერალური დირექტორი (ყოფილი) 

 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ აუსახავს მისი და მისი 

მეუღლის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება. 

2. არ აუსახავს ინფორმაცია 

მისი სამეწარმეო 

საქმიანობის შესახებ. 3. არ 

აუსახავს ინფორმაცია მის 

მიერ მიღებული 

შემოსავლის შესახებ. 

522.  

 

 

ალექსანდრე 

ელიაშვილი 

 

 

 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

 

 

თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის 

სამხედრო პერსონალის მართვის ცენტრის 

სამხედრო პერსონალის კარიერული 

მართვისა და პროფესიული განვითარების 

სამმართველოს უფროსი 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დაჯარიმდა 

 

1. სხვაობა საბანკო 

ანგარიშების ნაშთში. 2. 

სხვაობა მის მიერ მიღებულ 

შემოსავლებში. 3. არ 

აუსახავს მის მიერ 

გაფორმებული 

ხელშეკრულება. 

523.  

 

გენადი დიასამიძე 

 

 

ასპინძის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

კომისიის თავმჯდომარე 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

დაჯარიმდა 

არ აუსახავს მისი ოჯახის 

წევრების საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება. 



 

524.  

 

 

ვახტანგ დიასამიძე 

 

 

 

ხელვაჩაურის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

 

 

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამსახურის უფროსი 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ აუსახავს მისი 

მეუღლის საკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება. 

2. სხვაობა მის მიერ 

მიღებულ შემოსავლებში. 3. 

არ ასახა მის მიერ 

გაფორმებული 

ხელშეკრულება. 

525.  

 

 

 

დავით დონდუა 

 

 

 

 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

 

 

ავსტრიის რესპუბლიკაში საქართველოს 

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი და 

ევროპის უსაფრთხოებისა და 

თანამშრომლობის ორგანიზაციასა და ქ. 

ვენაში განლაგებულ საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივი 

წარმომადგენელი 

 

 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ აუსახავს მის 

თანასაკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება. 

2. არ წარმოუდგენია საბანკო 

ანგარიშების ამონაწერები. 3. 

არ ასახა ინფორმაცია მისი 

მეუღლის სამეწარმეო 

საქმიანობის შესახებ. 4. 

სხვაობა შემოსავლებში, არ 

ასახა მისი და მისი 

მეუღლის მიერ მიღებული 

შემოსავალი. 

526.  

 

 

დაზმირ 

დარსალია 

 

 

 

 

კომისიის თავმჯდომარე 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ აუსახავს მისი და მისი 

მეუღლის საბანკო 

ანგარიშები. 2. არ ასახა 

ინფორმაცია მისი და მისი 

მეუღლის სამეწარმეო 

საქმიანობის შესახებ. 3. 



ჩხოროწყუს 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

სხვაობა მისი მეუღლის მიერ 

მიღებულ შემოსავლებში. 

527.  

 

 

იური დოლიძე 

 

 

საქართველოს 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - 

ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგების 

და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახურის უფროსი 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დაჯარიმდა 

 

სხვაობა საბანკო 

ანგარიშების ნაშთში, ასევე 

არ არის ასახული ოჯახის 

წევრების საბანკო 

ანგარიშები. 

528.  

 

 

სოსო გურჩიანი 

 

 

 

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

 

 

ქვემო ქართლის პოლიციის 

დეპარტამენტის წალკის რაიონული 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

დაჯარიმდა 

1. სხვაობა მისი და მისი 

ოჯახის წევრების საბანკო 

ანგარიშების ნაშთში. 2. 

სხვაობა მის მიერ მიღებულ 

შემოსავლებს შორის, ასევე 

არ ასახა მისი შვილის მიერ 

მიღებული შემოსავალი. 3. 

არ ასახა მისი მეუღლის 

მიერ გაფორმებული 

ხელშეკრულება. 

529.  

 

 

ეკატერინე 

გალდავა 

 

შპს-საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების 

კომპანია 

 

 

დირექტორი 

 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

  

დაჯარიმდა 

1. სხვაობა მის მიერ 

მიღებულ შემოსავლებს 

შორის. 2. არ აუსახავს მის 

მიერ გაფორმებული 

ხელშეკრულებები. 3. 

დეკლარაციაში ასახა 



 გასავალი 30000 ლარის 

ოდენობით, რაც არ 

დადასტურდა. 

530.  

 

ნატალია 

ძიძიგური 

 

ქ. ბათუმის 

საკრებულო 

 

ქ. ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია 

„ქართული ოცნება-კონსერვატორების“ 

თავმჯდომარე 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

დაჯარიმდა 

 

შესაბამის გრაფაში არ 

მიუთითა უძრავი ქონება. 

531.  

 

გიორგი 

ცინცქილაძე 

აჭარის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭო 

 

 

წევრი 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

 

დაჯარიმდა 

 

არ ასახა მისი და მისი 

მეუღლის მიერ მიღებული 

შემოსავლები. 

532.  

 

 

ლევან ჩიკვაიძე 

 

 

 

შპს-საქართველოს 

ფოსტა 

 

 

 

ხელმძღვანელი 

 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ ასახა მისი მეუღლის 

სახელზე არსებული უძრავი 

ქონება. 2. არ ასახა მისი 

მეუღლის საბანკო 

ანგარიშები. 3. სრულად არ 

ასახა ინფორმაცია მისი 

სამეწარმეო საქმიანობის 

შესახებ. 



533.  

 

 

 

არჩილ ჯაფარიძე 

 

საქართველოს 

ადმინისტრაციულ

–ტერიტორიულ 

ერთეულებში 

(ამბროლაურის, 

ლენტეხის, ონისა 

და ცაგერის 

მუნიციპალიტეტე

ბი) რწმუნებულის 

ადმინისტრაცია 

 

სახელმწიფო რწმუნებული 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

დაჯარიმდა 

 

1. სხვაობა უძრავი ქონების 

ფართში. 2. არ ასახა მისი 

ოჯახის წევრების სახელზე 

არსებული საბანკო 

ანგარიშები. 3. არ ასახა მისი 

შვილის მიერ მიღებული 

შემოსავალი. 

534.  

 

 

გოდერძი 

ჩანქსელიანი 

 

 

 

საქართველოს 

პარლამენტი 

 

 

 

პარლამენტის წევრი 

 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

 

დაჯარიმდა 

1. სხვაობა უძრავი ქონების 

ფართში. 2. არ ასახა 

ინფორმაცია მისი შვილის 

სამეწარმეო საქმიანობის 

შესახებ. 3. არ ასახა 

ერთჯერადად მიღებული 

შემოსავლები რომელიც 

აღემატება 3000 ლარს. 

535.  

 

 

ზურაბ 

ჩეკურაშვილი 

 

 

საქართველოს 

გარემოს დაცვისა 

და სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

 

 

სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

უფროსი 

 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

 

დაჯარიმდა 

1. სხვაობა უძრავი ქონების 

ფართში. 2. სხვაობა 

მეუღლის საბანკო 

ანგარიშის ნაშთში. 3. 

სხვაობა მის მიერ მიღებულ 

შემოსავლებს შორის. 4. არ 

ასახა მის მიერ 

გაფორმებული 

ხელშეკრულება. 



536.  

 

 

გელა ჩივიაშვილი 

 

 

 

ქ. თბილისის 

მერია 

 

 

 

ჯანდაცვისა და სოციალური 

მომსახურების საქალაქო სამსახურის 

უფროსი 

 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ ასახა მისი მეუღლის 

თანასაკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება. 

2. არ ასახა მისი და მისი 

მეუღლის სახელზე 

არსებული საბანკო 

ანგარიშები. 3. სხვაობა მის 

მიერ მიღებულ 

შემოსავლებს შორის, ასევე 

არ ასახა მის მიერ 

მიღებული სხვა 

შემოსავალი. 

537.  

 

 

ალექსანდრე 

ხვთისიაშვილი 

 

 

 

საქართველოს 

საგარეო საქმეთა 

სამინისტრო 

 

 

 

მინისტრის მოადგილე 

 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

 

დაჯარიმდა 

1. არ ასახა მისი და მისი 

მეუღლის სახელზე 

არსებული უძრავი ქონება. 

2. არ ასახა მისი მეუღლის 

სახელზე არსებული საბანკო 

ანგარიში. 3. სხვაობა 

ხელშეკრულებით მიღებულ 

მატერიალურ შედეგში. 

538.  

 

ლევან ჯღარკავა 

 

 

შპს - 

„თბილსერვის 

ჯგუფი“ 

 

 

დირექტორი 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

დაჯარიმდა 

არ ასახა მისი მეუღლის 

თანასაკუთრებაში 

არსებული უძრავი ქონება. 



539.  

 

ვასილ ბაქრაძე 

 

ქარელის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

 

განათლების, კულტურის და სპორტის 

სამსახურის უფროსი 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

გაფრთხილ

ება 

 

 

540.  

 

ინგა სარჯველაძე 

 

 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულებ

ისა და პრობაციის 

სამინისტრო 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფის 

სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

(ყოფილი) 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

გაფრთხილე

ბა 

 

 

541.  

გიორგი 

იობაშვილი 

 

ქ. ქუთაისის მერია 

 

მერის პირველი მოადგილე (ყოფილი) 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

გაფრთხილ

ება 

 

 

542.  

 

გიგა გიგაშვილი 

 

 

ქ. თბილისის 

მერია 

 

 

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის 

უფროსი 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

გაფრთხილ

ება 

 

 

 

543.  

 

ზაალ კაპანაძე 

 

 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

 

 

მინისტრის მოადგილე 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

გაფრთხილ

ება 

 

 



544.  

 

გიორგი 

წოწკოლაური 

 

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის 

სამინისტრო 

 

 

მინისტრის მოადგილე - სსიპ-სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს დირექტორი 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

გაფრთხილ

ება 

 

 

 

545.  

 

ირაკლი კობახიძე 

 

 

საქართველოს 

პარლამენტი 

 

 

წევრი 

 

 

კომისიის მიერ 

შერჩეული 

 

 

გაფრთხილ

ება 

 

 

546.  

 

 

გიორგი 

ელაშვილი 

 

 

 

სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

 

 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-

კონსერვატორების“ თავმჯდომარის 

მოადგილე 

 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

შეწყდა 

 

 

547.  

 

ნადირ გულიევი 

  

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ 

თავმჯდომარის მოადგილე 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

შეწყდა 

 



 

 მარნეულის 

მუნიციპალიტეტი

ს საკრებულო 

 

   

548.  

 

დავით 

მუშკუდიანი 

 

 

ცაგერის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია 

 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართველოს“ 

თავმჯდომარის მოადგილე 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

შეწყდა 

 

 

549.  

 

დავით 

გრიგოლაშვილი 

 

 

საქართველოს 

თავდაცვის 

სამინისტრო 

 

 

სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის 

არაელექტრონული შესყიდვების 

სამმართველოს უფროსი (ყოფილი) 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

შეწყდა 

 

 

550.  

 

 

თამარ სალაძე 

 

 

საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

 

 

ადამიანური რესურსების მართვის 

სამმართველოს უფროსი (ყოფილი) 

 

 

შემთხვევითი 

შერჩევა 

 

 

შეწყდა 

 


