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ამ პრეზენტაციაში 

• ჩვენს შესახებ 

 

• როგორ მუშაობს თანამდებობის პირთა 
დეკლარაციების სისტემა საქართველოში? 

 

• სამომავლო გეგმები 

 



ჩვენს შესახებ 

 
• საჯარო სამსახურის ბიურო წარმოადგენს 

დამოუკიდებელ სამსახურს, რომლის მიზანია, საჯარო 
სამსახურში დანერგოს “კარგი მმართველობის” 
პრინციპები 

 
• სხვა ფუნქციებთან ერთად, ჩვენ პასუხისმგებლები 

ვართ ასევე თანამდებობის პირთა ქონებრივი 
დეკლარაციების შეგროვებაზე 



 
როგორ მუშაობს თანამდებობის 

პირთა დეკლარაციების სისტემა? 
 

• ეს სისტემა ფუნქციონირებს 1998 წლიდან 
 

• თუმცა, მხოლოდ 2010 წლის თებერვალში გახდა ის 
ხელმისაწვდომი ონლაინ მომხმარებლისთვისაც 
 

• ყველა თანამდებობის პირი დეკლარაციას ავსებს ვებ-
გვერდზე: www.declaration.gov.ge 

  
• ჩაბარებული დეკლარაციები საჯაროა და 

ავტომატურად ქვეყნდება ამავე ვებ-გვერდზე 
 
 
 
 

http://www.declaration.gov.ge


ძირითადი ფაქტები 

• ჩვენ დავასკანერეთ, PDF ფორმატში 
გადავიყვანეთ და ონლაინ ხელმისაწვდომი 
გავხადეთ 50,000-ზე მეტი ხელით შევსებული 
1998-2010 წლებში ჩაბარებული დეკლარაციები 

 

• ყოველწლიურად ჩვენ ვღებულობთ 
დაახლოებით 3000 დეკლარაციას 

 

• ჩვენი ვებ-გვერდი მოიცავს 60,000-ზე მეტ 
დეკლარაციას 

 

 

 



ასე გამოიყურებოდა ჩვენი ოფისი 
2010 წლამდე 



ასე გამოიყურება ჩვენი “ოფისი” 
დღეს 

                      www.declaration.gov.ge 

 

http://www.declaration.gov.ge


ვინ ავსებს დეკლარაციას? 

• პრეზიდენტი 
 

• პარლამენტარები 
 

• პრემიერ-მინისტრი და მინისტრები 
 

• მინისტრის მოადგილეები, დეპარტამენტებისა და 
სამმართველოების უფროსები 
 

• მოსამართლეები 
 

• მერები, გუბერნატორები, გამგებლები, საკრებულოს წევრები 
 

• დიდი სსიპ-ების ხელმძღვანელები 
 

ჯამში: 3000 თანამდებობის პირზე მეტი. 



რა ექვემდებარება დეკლრარიებას? 
 

• საბანკო ანგარიშები 
 

• შემოსავლები 
 

• უძრავი ქონება 
 

• მოძრავი ქონება 10,000 ლარს ზემოთ 
 

• კონტრაქტები 3000 ლარს ზემოთ 
 

• გასავალი 1500 ლარს ზემოთ 
 

• საჩუქარი 500 ლარს ზემოთ 
 

• ნაღდი ფულადი თანხა 4000 ლარს ზემოთ 
 



ჩაბარების ვადები 

 

• დანიშვნიდან 2 თვეში და ყოველწლიურად 

 

• გათავისუფლებიდან 2 თვეში 

 

• პარლამენტის არჩევნებში კანდიდატად 
რეგისტრაციიდან 7 დღეში 

 

 



შეხსენებები იგზავნება 

 

• ჩვეულებრივი ფოსტით 

 

• ელ.ფოსტით 

 

• სმს-ით 



სანქციები ვადის გადაცილებისთვის 

 
• დეკლარაციის ჩაბარებაზე უარი ან მასში 

განზრახ ყალბი მონაცემების შეტანა სისხლის 
სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს 
 

• დაგვიანებით ჩაბარებისთვის 
გათვალისწინებულია 1000 ლარიანი 
ადმინისტრაციული ჯარიმა 
 

• ჯარიმის გადახდა არ ათავისუფლებს პირს 
დეკლარაციის ჩაბარების ვალდებულებისგან 



 
დეკლარაციის ჩაბარების ვალდებულების 

შესახებ ტიპიური წერილი 



ცხელი ხაზის სერვისი 



ონლაინ კითხვა-პასუხის სერვისი 



ქართული დეკლარაციების 
სისტემის წარმატება 

 
 საზოგადოებას ახლა გააჩნია უფრო მეტი ინფორმაცია 

თანამდებობის პირებზე 
 

 სამოქალაქო საზოგადოებას ახლა გაცილებით უკეთესად 
შეუძლია აკონტროლოს თანამდებობის პირები 
 

 მთავრობა გახდა უფრო მეტად ანგარიშვალდებული ხალხის 
წინაშე 
 

 დეკლარაციების ონლაინ სისტემამ ბიძგი მისცა სხვა 
სამთავრობო უწყებებსაც, რათა მათაც დანერგონ 
ანალოგიური სისტემები 



 
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა 

საქართველო” იყენებს 
www.declaration.ge-ს 

http://www.declaration.ge/


 
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა 

საქართველო” იყენებს 
www.declaration.ge-ს 

http://www.declaration.ge/


 
“ინფორმაციის თავისუფლების 

განვითარების ინსტიტუტი” 
იყენებს www.declaration.ge-ს 

http://www.declaration.ge/


 
საერთაშორისო ორგანიზაციები 

ქართული დეკლარაციების სისტემის 
შესახებ  

• Transparency International: “Tracking top-level ministry officials’ income 
and bonuses” 

http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses  

 

• World Bank: “New World Bank Report Documents Successful Anti-
Corruption Efforts in Georgia” 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23101050~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html  

 

• U.S. Library of Congress: “Georgia: System of Public Financial Disclosures 
Implemented” 

http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205403574_text 

 

• UNODC: “Electronic Asset Declarations System significantly enhanced and 
simplified process of the submission of declarations” 

http://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_8_Financial_disclosure_declaration_of_assets/Georgia.pdf  

http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://transparency.ge/en/blog/tracking-top-level-ministry-officials%E2%80%99-income-and-bonuses
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23101050~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23101050~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205403574_text
http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205403574_text
http://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_8_Financial_disclosure_declaration_of_assets/Georgia.pdf
http://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_8_Financial_disclosure_declaration_of_assets/Georgia.pdf
http://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_8_Financial_disclosure_declaration_of_assets/Georgia.pdf


 
2013 წელს ქართული დეკლარაციების 
სისტემამ მიიღო გაეროს პრესტიჟული 

პრიზი ნომინაციაში: კორუფციის 
პრევენცია და დამარცხება 



ქართული დეკლარაციების 
სისტემის მომავალი - ვერსია 2.1. 
 
 

 2013 წლის ივლისში გაეშვება დეკლარაციების ძებნის უფრო 
დახვეწილი სისტემა 
 

 2013 წლის ბოლომდე დეკლარაციების სისტემა სრულად 
იქნება ინტეგრირებული ყველა მობაილ პლატფორმაზე 
(Android, iPhone და სხვა)  
 

 დეკლარანტების რაოდენობას დაემატება 500-მდე ახალი 
თანამდებობის პირი 
 

 დეკლარაციების მონიტორინგის მექანიზმი დაინერგება 2014 
წლის ბოლომდე 
 



გმადლობთ! 

        

       კითხვები? 
  
ჩვენ სოციალურ მედიაში: 
facebook.com/CivilServiceBureau 
twitter.com/csbgovge 
youtube.com/CivilServiceBureau 
 
ჩვენი ვებ-გვერდები: 
www.csb.gov.ge 
www.hr.gov.ge  
www.declaration.gov.ge 
 
ელ.ფოსტა: ikotetishvili@csb.gov.ge 
kotetishvili.irakli@gmail.com 
Twitter: @iraklikotetishv 
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