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შესავალი

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) 
დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის (GGI) გრანტის “საპარლამენტო ზედამხედველობის შეფასება 
საქართველოში”  ფარგლებში,  წარმოადგენს კვლევას საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების 
შესახებ. 

კვლევაში შეფასებულია 2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე  პერიოდში განხორციელებული 
საპარლამენტო კონტროლი და მისი შედეგები, გაანალიზებულია ძირითადი პრობლემები და მათი გამომწვევი 
მიზეზები. კვლევის საფუძველზე შემუშავებულია რეკომენდაციები კანონმდებლობის დახვეწის და ასევე, 
პრაქტიკაში საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერების მიზნით.

საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წლის 13 ოქტომბერს შეტანილი ცვლილებები და საქართველოს 
პარლამენტის ახალი რეგლამენტი პროგრესული ნაბიჯი იყო საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერების 
მიმართულებით, რაც დადებითად აისახა საპარლამენტო ზედამხედველობის კონკრეტული მექანიზმების 
გამოყენების სტატისტიკაზეც. მიუხედავად ამისა, საპარლამენტო კონტროლი სუსტია და კვლავ მნიშვნელოვან 
გამოწვევად რჩება პარლამენტისა და მთავრობის წევრთა ანგარიშვალდებულება საპარლამენტო კონტროლის 
პროცესში, ასევე, პრობლემად რჩება ოპოზიციის უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის  მყარი 
საკანონმდებლო გარანტიების არ არსებობა.

საანგარიშო პერიოდი ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ დაძაბულობასა და პანდემიის პერიოდს დაემთხვა, 
რამაც შეიძლება არ მოგვცეს სრულყოფილი სურათი იმის თაობაზე, თუ როგორ იმუშავებდა ორდინალურ 
ვითარებაში საპარლამენტო კონტროლის ახალი მექანიზმები, თუმცა, ამავე დროს, კვლევის შედეგად 
გამოვლინდა, რომ კრიზისულ ვითარებაში პარლამენტი ფაქტობრივად უარს ამბობს თავისი ძირითადი 
ფუნქციის განხორციელებაზე. აღსანიშნავია, რომ საპარლამენტო ზედამხედველობა დემოკრატიის 
უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია და მისი გამართულად მოქმედება სწორედ კრიზისების დროს იძენს 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას.

კვლევის მეთოდოლოგია

კვლევის ფარგლებში შესწავლილია საქართველოს მე-9 მოწვევის პარლამენტის მიერ განხორციელებული 
საპარლამენტო კონტროლი და მისი შედეგები 2019 წლის პირველი იანვრიდან 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე. 
კვლევა ეყრდნობა როგორც კანონმდებლობის ანალიზს, ასევე პარლამენტიდან გამოთხოვილ ინფორმაციას, 
პარლამენტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციასა და ჩვენი ორგანიზაციის მიერ 
„პარლამენტის მონიტორინგის” პროექტის ფარგლებში განხორციელებული დაკვირვების შედეგებს. 

კვლევაში გამოყენებულია ნორმატიული კვლევის მეთოდი. ამ მიმართულებით შესწავლილია 
კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები, პარლამენტის საქმიანობის პროცესში მიღებული 
სამართლებრივი აქტები და შემუშავებული დოკუმენტები.

2019-2020 წლების საპარლამენტო კონტროლის პრაქტიკისა და კანონმდებლობის შეფასებისას 
იდენტიფიცირებული გამოწვევების, აგრეთვე, ევროპული ქვეყნების მმართველობის მოდელებისა 
და პოლიტიკური კულტურის მრავალფეროვნებისა და საქართველოს საპარლამენტო რესპუბლიკის 
მმართველობის მოდელის გათვალისწინებით, საპარლამენტო კონტროლის ევროპული გამოცდილების 
შესწავლისათვის შერჩეულ იქნა ძირითადად საპარლამენტო რესპუბლიკური/მონარქიული მმართველობის  
ქვეყნები  (გერმანია, იტალია, ჩეხეთი, პოლონეთი, შვედეთი), ვინაიდან ვივარაუდეთ, რომ ამ ჯგუფის 
ქვეყნებში დამკვიდრებული საპარლამენტო კონტროლის ფორმებისა და მათი განხორციელების მექანიზმების 
გაზიარება, უფრო რელევანტური უნდა იყოს ქართული საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმისთვის, 
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მისი ეფექტიანობის გასაძლიერებლად. ამასთან, საპარლამენტო ცხოვრების ქართული გამოწვევების 
ადეკვატური მაგალითების საილუსტრაციოდ, ასევე დაგვჭირდა ისეთი ქვეყნების კონკრეტული პრაქტიკისა 
და კანონმდებლობის მოკლე ანალიზი, როგორებიცაა: ნიდერლანდები, პორტუგალია, თურქეთი, 
გაერთიანებული სამეფო, შვეიცარია, დანია, ნორვეგია.

ანგარიშის ფარგლებში, საპარლამენტო კონტროლის პრაქტიკაში არსებული პრობლემების 
იდენტიფიცირებისა და კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების დადგენის მიზნით, ჩაიწერა დეტალური 
ინტერვიუები მე-9  მოწვევის პარლამენტის სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებთან, 
ექსპერტებთან და პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებთან: პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების 
კომიტეტის თავმჯდომარე - ირაკლი ბერაია, პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე 
- ირაკლი კოვზანაძე, მე-9 მოწვევის პარლამენტში ნდობის ჯგუფის ოპოზიციონერი წევრი - ირაკლი აბესაძე, 
მე-9 მოწვევის პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი (საანგარიშო პერიოდისთვის) - თამარ ჩუგოშვილი, 
სახალხო დამცველის მოადგილე -გიორგი ბურჯანაძე, სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი - 
თათული თოდუა, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი - გიორგი მუჩაიძე, 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის 
დირექტორი - ვახუშტი მენაბდე, ინფორმაციის განვითარების თავისუფლების ინსტიტუტის ღია მმართველობის 
მიმართულების ხელმძღვანელი - დავით მაისურაძე,  პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი - ირინა ხასაია,  თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის აპარატის 
წამყვანი სპეციალისტი (ნდობის ჯგუფის საქმიანობის მიმართულებით) - მაკა კურტანიძე.



8

თავი I. ძირითადი მიგნებები

საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წლის 13 ოქტომბერს შეტანილი ცვლილებებით საქართველო სრულად 
გადავიდა მართვის საპარლამენტო მოდელზე.  საპარლამენტო რესპუბლიკაში საპარლამენტო კონტროლს 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება  დემოკრატიული მმართველობის, დამოუკიდებელი ორგანოების 
გამართული ფუნქციონირებისა და ძალაუფლებათა ბალანსისათვის.

2018 წლის 6 დეკემბერს მიღებული1 პარლამენტის რეგლამენტით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა 
საპარლამენტო კონტროლის საკანონმდებლო გარანტიები. კანონმდებლობის გაუმჯობესება დადებითად 
აისახა საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების პრაქტიკაზეც, თუმცა საპარლამენტო კონტროლთან 
დაკავშირებული მთელი რიგი ნაკლოვანებები, ყველაზე ნათლად, კოვიდ პანდემიის დროს ქვეყანაში 
შექმნილი კრიზისის პროცესში გამოვლინდა, როდესაც ქვეყნისათვის კრიტიკულ ვითარებაში, განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი იყო  აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე საპარლამენტო ზედამხედველობის განხორციელება. 
პანდემიასთან და თანმდევ გამოწვევებთან ქვეყნის ბრძოლის პროცესში, საქართველოს პარლამენტმა 
ფაქტობრივად უარი თქვა აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაზე საპარლამენტო კონტროლის 
განხორციელებაზე  და პროცესის მართვა სრულად მიანდო აღმასრულებელ ხელისუფლებას.

საპარლამენტო კონტროლის სტატისტიკის გაუმჯობესებაზე, შეიძლება, ვიმსჯელოთ 2019 წლის მონაცემებზე 
დაყრდნობით, როდესაც აქტიურად გამოიყენებოდა საპარლამენტო კონტროლის ახალი მექანიზმები: 
მინისტრის საათი, ინტერპელაცია, თემატური მოკვლევის ჯგუფები, დეპუტატები აქტიურად იყენებდნენ 
სადეპუტატო კითხვის უფლებას. თუმცა, დადებითი ტენდენციების მიუხედავად, კვლავ ძირითად პრობლემად 
დარჩა საპარლამენტო კონტროლის პროცესში ოპოზიციის მონაწილეობისათვის მყარი საკანონმდებლო 
გარანტიების შექმნა და მთავრობის წევრთა რეაგირება საპარლამენტო კონტროლზე, განსაკუთრებით მაშინ, 
თუ კონტროლის მექანიზმის გამოყენების ინიციატორი ოპოზიციაა. 

საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებისას შემდეგი მნიშვნელოვანი გამოწვევები გამოიკვეთა: 

 ● პანდემიისა და მისგან გამოწვეული კრიზისის დროს პარლამენტმა ფაქტობრივად უარი თქვა თავის 
ფუნქციის შესრულებაზე და ადამიანის ძირითადი უფლებების შეზღუდვის  უფლებამოსილება სრულად 
მიანდო მთავრობას. პარლამენტი არ ახორციელებდა აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის 
ეფექტურ  მონიტორინგს:  

➢ საგანგებო მდგომარეობის დროს პარლამენტის კომიტეტებს არ ჩაუტარებიათ სხდომა, რომელიც 
შეეხებოდა საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში მთავრობის საქმიანობის კონტროლს; 

➢ საგანგებო მდგომარეობის დროს კომიტეტებს არ გამოუყენებიათ მათთვის მინიჭებული 
უფლებამოსილება, საქმიანობის მიმართულებიდან გამომდინარე, შეემოწმებინათ საგანგებო 
მდგომარეობის დროს გამოცემული ნორმატიული აქტების საქართველოს კანონმდებლობასთან 
შესაბამისობა და მათი შესრულების მდგომარეობა; 

➢ კოვიდ პანდემიის დროს განრიგით გათვალისწინებული 11 მინისტრის საათის ნაცვლად, მხოლოდ 4 
მინისტრის საათი ჩატარდა; 

➢ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრი, ეკატერინე ტიკარაძე, ოპოზიციური ფრაქციების მიწვევისას არ მივიდა კომიტეტის 
სხდომაზე.

 ● რეგლამენტში არ არსებობს საკანონმდებლო გარანტიები, რომელიც გააძლიერებდა ოპოზიციის როლს 
პარლამენტის საქმიანობის და მათ შორის საპარლამენტო კონტროლის პროცესში. თავის მხრივ, 
ოპოზიციური პარტიების მხოლოდ არსებობა პარლამენტში, არ წარმოადგენს საკმარის მექანიზმს 

1  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 3875-რს, 06/12/2018, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15824 

https://info.parliament.ge/#law-drafting/15824
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ეფექტური საპარლამენტო კონტროლისათვის:

➢ პარლამენტის ყველა კომიტეტის თავმჯდომარე მმართველი პარტიის  წარმომადგენელია.  
პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, საკანონმდებლო ორგანო, კომიტეტის თავმჯდომარეს ირჩევს 
კომიტეტის წევრთაგან, პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. გადაწყვეტილება 
განხილვის გარეშე მიიღება;

➢ პარლამენტის მიერ მის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ხელმძღვანელების დანიშვნისას, 
რეგლამენტი არ ითვალისწინებს ოპოზიციურ ფრაქციებთან კონსულტაციის ვალდებულებას და მათთან 
კონსენსუსის გზით გადაწყვეტილების მიღებას, რაც ზრდის პოლიტიზირებული გადაწყვეტილების 
მიღების რისკებს. უნდა აღინიშნოს, რომ  უმრავლესობით, მათ შორის კვალიფიციური უმრავლესობით 
(იგულისხმება აბსოლუტურ უმრავლესობაზე მეტი ხმა, მაგ., ორი მესამედი, სამი მეოთხედი და სხვა)  
თანამდებობის პირთა არჩევის წესი ვერ  იქნება ეფექტური მექანიზმი ისეთი პოლიტიკური სისტემის 
სახელმწიფოებში, სადაც მმართველი პარტია უკვე ფლობს ხმათა საჭირო რაოდენობას ამგვარი 
თანამდებობის პირის ერთპარტიული გადაწყვეტილების საფუძველზე ასარჩევად.

 ● სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე საპარლამენტო კონტროლი სუსტია:

➢ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტს კანონი არ ანიჭებს უსაფრთხოების სამსახურის მიმართ 
კონტროლის მიზნით სპეციალური მექანიზმების გამოყენების უფლებამოსილებებს (მაგალითად, 
ზედამხედველობა ინფორმაციის მოპოვების ღონისძიებებზე, ფარულ ღონისძიებებზე, უსაფრთხოების 
სამსახურში პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე და ა.შ.). მას კონტროლის იგივე მექანიზმების 
გამოყენება შეუძლია, რაც პარლამენტის სხვა კომიტეტებს (სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 
უფროსის სხდომაზე დაბარება, ანგარიშის მოსმენა). კომიტეტის წევრებს არ აქვთ სახელმწიფო 
საიდუმლო ინფორმაციაზე დაშვება, რაც მათ მიერ განხორციელებული კონტროლის არაეფექტურობას 
განაპირობებს;

➢ ნდობის ჯგუფს პარლამენტის რეგლამენტი ინფორმაციასთან წვდომის შეზღუდულ მანდატს ანიჭებს, 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის მთელი რიგი სფეროები და მის მიერ 
განხორციელებული ღონისძიებები ყოველგვარი ზედამხედველობის გარეშე წარიმართება (მაგ., 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში და კონტრდაზვერვითი 
მიზნებისათვის ფარული აუდიო და ვიდეო გადაღება); ნდობის ჯგუფს არ შეუძლია გამოითხოვოს 
ინფორმაცია ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოდან და მხოლოდ სააგენტოს მიერ ანგარიშის 
წარდგენითა და წელიწადში არაუმეტეს ორი ვიზიტის შესაძლებლობით არის შემოფარგლული;

➢ მიუხედავად იმისა, რომ ახალი რეგლამენტით გაიზარდა ნდობის ჯგუფის კომპეტენცია, არ არის 
უზრუნველყოფილი ექსპერტთა ჩართულობა უსაფრთხოების სექტორის ზედამხედველობის პროცესში, 
ნდობის ჯგუფთან არ არსებობს ექსპერტთა საბჭო, რომლის წევრებსაც ექნებოდათ დაშვება 
სახელმწიფო საიდუმლოებაზე და შეძლებდნენ კონტროლის განხორციელებას;

➢ არასწორი პრაქტიკა დამკვიდრდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ანგარიშის 
განხილვისას. ანგარიში კომიტეტსა და პლენარულ  სხდომებზე დახურულ ფორმატში განიხილება 
მაშინ, როდესაც  პარლამენტის წევრებს (გამონაკლისია მხოლოდ ნდობის ჯგუფის წევრები) არ აქვთ 
სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციაზე დაშვება. შესაბამისად, სხდომაზე შეუძლებელია გაიმართოს 
მსჯელობა რაიმე სახის სახელმწიფო საიდუმლო ინფორმაციასთან დაკავშირებით, ამდენად,  
სხდომების  ამ მიზეზით დახურვა დაუსაბუთებელია.

 ● საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები, ხშირ შემთხვევაში, არ გამოიყენება ქვეყნისათვის 
მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. საანგარიშო პერიოდში ქვეყანა არაერთი მნიშვნელოვანი 
გამოწვევის წინაშე იდგა, მაგ., ბორდერიზაცია, საოკუპაციო ხაზიდან ადამიანების გატაცება და მათთვის 
თავისუფლების აღკვეთა. აგრეთვე იყო უკანონო ფარული ჩანაწერების გავრცელების შემთხვევები, 
მათ შორის პოლიტიკურ თანამდებობის პირებზე. არაერთხელ, საჯაროდ, გაჟღერდა ხელისუფლების 
წარმომადგენლების,  მათ შორის დეპუტატების, ინტერესთა კონფლიქტის და სავარაუდო კორუფციული 
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გარიგების შესახებ ინფორმაციაც. ე.წ. კლანის წევრების მიერ სასამართლო სისტემის მართვა ასევე 
არაერთხელ გახდა საზოგადოებისა და უცხოელი პარტნიორების მსჯელობის საგანი. თუმცა,  არც ერთ 
ზემოთ აღნიშნულ საკითხზე კომიტეტებს სპეციალური სხდომა არ ჩაუტარებიათ და არ მოუწვევიათ 
სხდომაზე ანგარიშვალდებული პირები.  საპარლამენტო კონტროლი სწორედ მსგავს მნიშვნელოვან 
თემებს უნდა ფარავდეს.

 ● მთავრობის წევრები და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა თანამდებობის პირები სათანადო 
პასუხისმგებლობით არ ეკიდებიან პარლამენტის მიერ კონტროლის განხორციელებას, მაგ., მინისტრები 
დროულად და სრულად არ პასუხობენ სადეპუტატო კითხვებს. საანგარიშო პერიოდში გაგზავნილი  1683 
კითხვიდან 288 პასუხგაუცემელი დარჩა;   ოპოზიციური ფრაქციების მოწვევისას მინისტრები არ ესწრებიან 
კომიტეტის სხდომებს. საანგარიშო პერიოდში ოპოზიციურმა ფრაქციებმა ანგარიშვალდებული პირების 
კომიტეტის სხდომაზე დაბარების უფლება  32-ჯერ გამოიყენეს, აქედან 21 შემთხვევაში თანამდებობის 
პირი არ დაესწრო სხდომას. 

 ● არ არსებობს საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმი, რომელიც ოპოზიციას მისცემდა შესაძლებლობას, 
მოკლე ვადაში, აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით, პლენარულ სხდომაზე დაიბაროს მთავრობის 
წევრი, დაუსვას მას კითხვები და გამართოს დებატები; 

➢ ზემოაღნიშნული როლი უნდა შეესრულებინა ინტერპელაციის პროცედურას, თუმცა კონტროლის 
ამ მექანიზმის შეზღუდული პერიოდულობა (ორჯერ სესიის განმავლობაში), მიმდინარე, აქტუალურ 
მოვლენებზე მისი ეფექტური რეაგირების საშუალებად გამოყენების შესაძლებლობას არ იძლევა;

➢ აქტუალურ საკითხებზე მინისტრებთან კომუნიკაციის დეფიციტი მინისტრის საათის ჩატარების 
დამკვიდრებულ პრაქტიკაშიც იჩენს თავს, სადაც ოპოზიციის წარმომადგენლები მინისტრებს 
მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით უსვამენ შეკითხვებს, მაშინ როცა მინისტრის საათის კანონით 
განსაზღვრული მიზანი სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ პარლამენტის 
ინფორმირებაა;

➢ შედარებით მოკლე ვადებში, აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით, ოპოზიციის წარმომადგენლებს 
თანამდებობის პირის  კომიტეტის სხდომაზე დაბარება შეუძლიათ, თუმცა აქაც მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუ კომიტეტის სხდომაზე თანამდებობის პირის ბოლო დასწრებიდან ორი თვე არის გასული. ამ 
საფუძვლით, პარლამენტის ფრაქციებს, ანგარიშვალდებული პირის სავალდებულო წესით მოწვევაზე 
არაერთხელ ეთქვა უარი; 

➢ ოპოზიციურ ფრაქციას კომიტეტის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრის, გენერალური პროკურორის, 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის დაბარების უფლება არ აქვს, რაც დაუსაბუთებლად 
ზღუდავს ამ უმნიშვნელოვანესი თანამდებობის პირების მიმართ საკომიტეტო კონტროლის 
განხორციელებას.

 ● პრობლემას წარმოადგენს საპარლამენტო კონტროლის პროცესის გამჭვირვალობა, საპარლამენტო 
კონტროლთან დაკავშირებული ინფორმაცია არასისტემატიზირებული სახით იძებნება, ზოგიერთი 
ინფორმაციის მოძიება ვებ-გვერდზე შეუძლებელია, მაგ., თუ რატომ არ გამოცხადდა კონკრეტული 
მინისტრი კომიტეტის სხდომაზე. კომიტეტები საპარლამენტო კონტროლთან დაკავშირებულ ინფორმაციას 
არასრულად და საჯარო ინფორმაციის მოწოდებისათვის დადგენილი ვადების მნიშვნელოვანი 
გადაცილებით გვაწვდიან.

 ● სახალხო დამცველის ანგარიშში არსებული რეკომენდაციების საფუძველზე პარლამენტი იღებს 
დადგენილებას, რომლითაც სხვადასხვა უწყებებზე გასცემს  დავალებებს. პარლამენტის ადამიანის 
უფლებათა კომიტეტი ყოველ წელს აფასებს გაცემული დავალებების შესრულებას. სახალხო დამცველმა 
2020 წელს ჩაატარა გაცემული დავალებების შესრულების მდგომარეობის ალტერნატიული შეფასება. 
მიღებული შედეგი მნიშვნელოვნად განსხვავდება კომიტეტის შეფასებისგან.
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თავი II. საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება – 2019-
2020 წელი

2.1 მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადება
საანგარიშო პერიოდში პარლამენტმა მთავრობას ერთხელ, 2019 წლის 3 სექტემბერს გამოუცხადა ნდობა. 
მას შემდეგ, რაც წინა დღეს გადადგა მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, მამუკა ბახტაძე, მმართველი პარტიის, 
„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ, პარლამენტს წარუდგინა ახალი პრემიერ-მინისტრის, გიორგი გახარიას 
კანდიდატურა.2 იმავე დღეს, პრემიერ-მინისტრობის ახალმა კანდიდატმა პარლამენტს განსახილველად 
წარუდგინა მთავრობის შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა.3 საპარლამენტო განხილვები 3-8 
სექტემბერს გაიმართა და მასში მონაწილეობა, ბოიკოტის გამო, ოპოზიციურ ფრაქციებს არ მიუღიათ. ყველა 
კომიტეტმა და განხილვაში მონაწილე ფრაქციამ საკუთარ დასკვნებში დადებითად შეაფასა წარდგენილი 
მთავრობის შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა.4 საბოლოოდ, 8 სექტემბერს, პლენარულ სხდომაზე, 
98 ხმით 0-ის წინააღმდეგ, პარლამენტმა მთავრობის ახალ შემადგენლობას ნდობა გამოუცხადა.5

2.2 პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიური მოხსენება
პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია საგაზაფხულო სესიის პლენარული 
სხდომების ბოლო თვეში, პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების 
მიმდინარეობის შესახებ. მოხსენება, წერილობითი ფორმით, მან, პარლამენტს 1 ივნისამდე უნდა 
წარუდგინოს. ახალი რეგლამენტის თანახმად, მოხსენების მოსმენის შემდეგ, გრძელდება განხილვა და 
იმართება დებატები.6

2019 წლის 31 მაისს პრემიერ-მინისტრმა, მამუკა ბახტაძემ, წერილობით წარადგინა მთავრობის მოხსენება: 
„თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ – 2018-2020 წლების სამთავრობო პროგრამის 
შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.7 პრემიერ-მინისტრის მიერ ანგარიშის პლენარულ სხდომაზე წარდგენა 
27 ივნისს იყო დაგეგმილი,8 თუმცა, იმავე დღეს, პრემიერ-მინისტრმა მამუკა  ბახტაძემ Facebook-ის 
მეშვეობით გაავრცელა ინფორმაცია, მისი გამოსვლის გადადების შესახებ.9 გადადების მიზეზი პარლამენტის 
წინ საპროტესტო გამოსვლები იყო. მოგვიანებით, პარლამენტის თავმჯდომარემ, არჩილ თალაკვაძემ, 
განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებისთვის ახალი თარიღის განსაზღვრის მიზნით კონსულტაციები 
გაიმართებოდა,10 თუმცა ბახტაძემ ისე დატოვა თანამდებობა, რომ პარლამენტის წინაშე მოხსენებით არ 
წარმდგარა.

პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარიამ, სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ 
მოხსენება პარლამენტს 2020 წლის 29 მაისს წარუდგინა.11 მოხსენებით კი პლენარულ სხდომაზე 26 ივნისს 
წარსდგა, სადაც 2019-20 წლებში სამთავრობო პროგრამის შესრულების მდგომარეობაზე ისაუბრა.12

2.3 ინტერპელაცია
პარლამენტში ინტერპელაცია ყოველი მორიგი სესიის განმავლობაში ორჯერ იმართება: საგაზაფხულო 

2 პარლამენტისთვის წარდგენილი მთავრობის შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა 
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/229547?

10 იქვე.

11 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას მიერ წარმოდგენილი 2019-2020 წლების სამთავრობო 
პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ თანდართული მოხსენება, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20471 

12 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიური მოხსენება (2019-2020წ.) სამთავრობო პროგრამის 
შესრულების მიმდინარეობის შესახებ, https://info.parliament.ge/#law-drafting/20601 

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/229547?
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20471
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20601
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სესიაზე – მარტსა და მაისში. საშემოდგომო სესიაზე – სექტემბერსა და ნოემბერში.

საანგარიშო პერიოდში, ინტერპელაციის წესით, ანგარიშვალდებულ ორგანოებთან სულ 10 ინტერპელაციის 
წერილი გაიგზავნა, რომელიც 36 შეკითხვას შეიცავდა. ყველაზე აქტიურები პარტია „ევროპული 
საქართველო“-ს საპარლამენტო ფრაქციები იყვნენ,13 საანგარიშო პერიოდში მათ ინტერპელაციის წესით 29 
შეკითხვა გააგზავნეს.

*ევროპულ საქართველოს ფრაქციებში გაერთიანებულია ფრაქციები: „ევროპული საქართველო“, „ევროპული 
საქართველო - რეგიონები“, „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“.

ფრაქციების მიერ გაგზავნილი ინტერპელაციები, როგორც წესი ერთზე მეტ შეკითხვას მოიცავდა. ერთ 
ინტერპელაციაში შემავალი შეკითხვები ხშირად ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავებულ თემებს ეხებოდა 
და მათ მხოლოდ  ერთი ადრესატი აერთიანებდათ (იხ. ცხრილი 1).

13 „ევროპული საქართველოს“ საპარლამენტო ფრაქციებში კვლევის მიზნებისთვის იგულისხმება შემდეგი საპარლამენტი 
ფრაქციები: „ევროპული საქართველო“, „ევროპული საქართველო - რეგიონები“, „ევროპული საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“.

დიაგრამა 1. ინტერპელაციის წესით წარდგენილი შეკითხვების ოდენობა 
ფრაქციების მიხედვით

„ქართული ოცნება“

„ნაციონალური მოძრაობა“

„ევროპულის საქართველოს“
 ფრაქციები*        29

 5

2
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ცხრილი 1. ფრაქციების მიერ ინტერპელაციის წესით გაგზავნილი შეკითხვები

თარიღი ფრაქცია ადრესატი შეკითხვების რაოდენობა და 
თემატიკა

25.01.201914 „ნაციონალური 
მოძრაობა“

პრემიერ-მინისტრი მამუკა 
ბახტაძე

1. კრიმინოგენული მდგომარეობა 
ქვეყანაში.

5.02.201915 „ევროპული 
საქართველო“

განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის მინისტრი 
მიხეილ ბატიაშვილი

1. სკოლის პედაგოგების 
ხელფასები;

2. სკოლის ავტონომია;

3. მოსწავლის ვაუჩერები.

5.02.201916 „ევროპული 
საქართველო - 
რეგიონები“

განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა 
და სპორტის მინისტრი 
მიხეილ ბატიაშვილი

1. გამოსაშვები გამოცდების 
გაუქმება;

2. ზოგადი უნარ-ჩვევების 
არჩევით გამოცდად გარდაქმნა;

3. სასწავლო გრანტის 
განაწილების წესი.

14.03.201917 „ევროპული 
საქართველო 
- მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“

პრემიერ-მინისტრი მამუკა 
ბახტაძე

1-3. დაგროვებითი პენსია;

4. საბანკო რეგულაციები;

5. „ოთხოზორია - ტატუნაშვილის“ 
სიის დაზუსტება;

6. თიბისი ბანკზე შეტევა.

14.05.201918 „ევროპული 
საქართველო 
- მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“

პრემიერ-მინისტრი მამუკა 
ბახტაძე

1-3. საჯარო სექტორში შრომის 
ანაზღაურების მიზნით დახარჯული 
თანხა.

16.05.201919 „ნაციონალური 
მოძრაობა“

ცესკო-ს თავმჯდომარე 
თამარ ჟვანია

1. საარჩევნო კამპანიის დროს 
მომხდარი დარღვევები.

17.05.201920 „ქართული ოცნება“ ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის 
მინისტრ დავით 
სერგეენკო

1. სოციალური დახმარების 
განაწილების პრინციპი;

2. საყოველთაო ჯანდაცვის 
პროგრამის ფარგლებში 
სამედიცინო დაწესებულებების 
კონტროლი.

14  იხ. ბმულზე ფრაქციის შეკითხვა და ადრესატის პასუხი: https://bit.ly/2Yz1FRb 

15 იხ. ბმულზე ფრაქციის შეკითხვა და ადრესატის პასუხი: https://bit.ly/2rC0apd 

16 იხ. ბმულზე ფრაქციის შეკითხვა და ადრესატის პასუხი: https://bit.ly/2qB0kMW 

17  იხ. ბმულზე - ფრაქციის შეკითხვა და ადრესატის პასუხი: https://bit.ly/38A5tWW 

18  იხ. ბმულზე - ფრაქციის შეკითხვა და ადრესატის პასუხი: https://bit.ly/2E2vO1G 

19  იხ. ბმულზე - ფრაქციის შეკითხვა და ადრესატის პასუხი: https://bit.ly/2TbOHYE

20  იხ. ბმულზე - ფრაქციის შეკითხვა და ადრესატის პასუხი: https://bit.ly/2E3XK5h 

https://bit.ly/2Yz1FRb
https://bit.ly/2rC0apd
https://bit.ly/2qB0kMW
https://bit.ly/38A5tWW
https://bit.ly/2E2vO1G
https://bit.ly/2TbOHYE
https://bit.ly/2E3XK5h
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5.05.202021 „ნაციონალური 
მოძრაობა“

პრემიერ-მინისტრი 
გიორგი გახარია

1-3. საგანგებო მდგომარეობაში 
სიღარიბის შემცირების 
ღონისძიებები, ბავშვთა და 
პენსიონერთა სიღარიბე.

8.05.202022 „ევროპული 
საქართველო“,

„ევროპული 
საქართველო-
რეგიონები“,

„ევროპული 
საქართველო-
მოძრაობა

თავისუფლებისთვის“

პრემიერ-მინისტრი 
გიორგი გახარია

1. გადასახადების შემცირება;

2. საპენსიო ფონდის თანხების 
განკარგვა;

3. თვითდასაქმებულთა 
დახმარება;

4. სამსახურდაკარგულთა 
დახმარების თანხების ოდენობა;

5. გვიან წარმოდგენილი 
ანტიკრიზისული გეგმა;

6. ბიუროკრატიული ხარჯების 
შემცირება;

7. საგანგებო მდგომარეობის 
შეზღუდვების არაერთგვაროვანი 
და შერჩევითი გამოყენება.

3.09.202023 „ევროპული 
საქართველო“,

„ევროპული 
საქართველო-
რეგიონები“,

„ევროპული 
საქართველო-
მოძრაობა

თავისუფლებისთვის“

ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების 
მინისტრი

ნათელა თურნავა

1. გადასახადების შემცირების 
მიზანშეწონილობა;

2. ბიუროკრატიული ხარჯების 
და არაეფექტური სახელმწიფო 
პროგრამების შემცირების 
მიზანშეწონილობა;

3. ტურისტული ჩარტერული 
რეისებისთვის უარის თქმის მიზეზი;

4. იძულებითი საკარანტინო 
ღონისძიებებთან დაკავშირებით 
განსხვავებული მიდგომები 
საქართველოსა და უცხო ქვეყნის 
მოქალაქეს შორის;

5. პრობლემები უსაფრთხო 
ქვეყნების სიის ფორმირებაში;

6. უსაფრთხო ქვეყნებში ფრენებზე 
უარის თქმის მიზანშეწონილობა. 

21  იხ. ბმულზე - ფრაქციის შეკითხვა https://bit.ly/3aabcW7 და ადრესატის პასუხი: https://bit.ly/3dkyV7U 

22  იხ. ბმულზე - ფრაქციის შეკითხვა და ადრესატის პასუხი: https://bit.ly/2LEYG7x 

23  იხ. იხ. ბმულზე - ფრაქციის შეკითხვა: https://bit.ly/3a8NkCc და ადრესატის პასუხი: https://bit.ly/2LMcfCo 

https://bit.ly/3aabcW7
https://bit.ly/3dkyV7U
https://bit.ly/2LEYG7x
https://bit.ly/3a8NkCc
https://bit.ly/2LMcfCo
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აღსანიშნავია, რომ შეკითხვების რაოდენობის მიუხედავად, ფრაქციის მიერ ინტერპელაციის წესით გაგზავნილი 
წერილი ერთ ინტერპელაციად ითვლება და შეკითხვებზე ერთი ინტერპელაციის პროცედურებისთვის 
განკუთვნილი დრო გამოიყოფა.

საანგარიშო პერიოდში ინტერპელაციის ადრესატები ოთხჯერ წარდგნენ პარლამენტის წინაშე, 2019 წლის 
22 მარტს და 31 მაისს და 2020 წლის 29 მაისს და 18 სექტემბერს. 

2019 წლის შემოდგომაზე ოპოზიციის ბოიკოტის გამო ოპოზიციური ფრაქციები საპარლამენტო საქმიანობაში 
ჩართულები არ იყვნენ, ინტერპელაცია არც ფრაქცია „ქართულ ოცნებას“ გამოუყენებია.

ცხრილი 2. საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული ინტერპელაციები

თარიღი თანამდებობის პირი

22.03.2019 პრემიერ-მინისტრი - მამუკა ბახტაძე

22.03.2019 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი - მიხეილ ბატიაშვილი

31.05.2019 პრემიერ-მინისტრი - მამუკა ბახტაძე

31.05.2019 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრი - დავით სერგეენკო

31.05.2019 ცესკოს თავმჯდომარე - თამარ ჟვანია

29.05.2020 პრემიერ-მინისტრი  - გიორგი გახარია

18.09.2020 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი -  ნათელა თურნავა

როგორც აღვნიშნეთ, რეგლამენტით გათვალისწინებულია ერთ სესიაზე მხოლოდ ორი ინტერპელაციის 
გამართვა. ეს პერიოდულობა არასაკმარისია და ხელს უშლის საპარლამენტო ზედამხედველობის 
სრულყოფილად განხორციელებას. ინტერპელაციის გამართვის სიხშირე მნიშვნელოვანია, რადგან 
რეგლამენტი არ ითვალისწინებს საპარლამენტო კონტროლის სხვა ისეთი მექანიზმის არსებობას, 
რომელიც შესაძლებლობას შექმნიდა მიმდინარე, აქტუალურ საკითხებზე აღმასრულებელი ხელისუფლების 
წარმომადგენლების პლენარულ სხდომაზე გონივრულ ვადაში მოწვევის, მათთვის კითხვების დასმისა და 
დებატების გამართვისათვის. 

ინტერპელაციის არასაკმარისი სიხშირით გამოწვეული პრობლემის ცხადი დემონსტრირება იყო, 
მაგალითად, შემდეგი შემთხვევა: ფრაქციამ „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, 
15 მარტს, ინტერპელაციის წესით გაუგზავნა პრემიერ-მინისტრს შეკითხვა, რომელიც შეეხებოდა „თიბისი 
ბანკზე“ განხორციელებულ ზეწოლას. იმის გამო, რომ შემდეგი ინტერპელაცია 22 მარტს იმართებოდა, 
ხოლო შეკითხვა სულ მცირე ათი დღით ადრე უნდა იყოს გაგზავნილი, 15 მარტს გაგზავნილ შეკითხვაზე 
ინტერპელაცია 31 მაისს გაიმართა, როდესაც საკითხს აქტუალობა უკვე დაკარგული ჰქონდა. 

ევროპული პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ ინტერპელაციის სიხშირე ერთ თვეს არ უნდა აღემატებოდეს, 
ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობა იცნობს გადაუდებელ ინტერპელაციასაც, როდესაც აღმასრულებელი 
ხელისუფლების წარმომადგენელი შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად ვალდებულია პარლამენტის უახლოეს 
სესიაზე მივიდეს.24 

24  ევროპული ქვეყნების კანონმდებლობის ანალიზი იხილეთ შემდეგ ქვეთავში.
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გარდა ამისა, იმის გამო, რომ ინტერპელაციის პროცედურები არ იძლევა საშუალებას, რომ აქტუალურ 
საკითხებთან დაკავშირებით გონივრულ ვადაში მოხდეს მთავრობის წევრების პლენარულ სხდომაზე 
შეკითხვების დასმა, დეპუტატები ხშირად ცდილობენ ამისთვის გამოიყენონ სხვა საპარლამენტო პროცედურები, 
მაგალითად, მინისტრის საათი, რომლის დანიშნულებაც აქტუალურ მოვლენებთან დაკავშირებულ 
შეკითხვებზე პასუხების გაცემა არ არის.25

საანგარიშო პერიოდში გამართული ინტერპელაციების დროს მოქმედებდა რეგლამენტის ნორმა, რომლის 
მიხედვითაც, ინტერპელაციის ფარგლებში რამდენიმე შეკითხვის არსებობის შემთხვევაში, პროცედურით 
გამოყოფილი დრო შეკითხვების რაოდენობის პროპორციულად მცირდებოდა.26 ამ პერიოდში ინტერპელაციის 
გამოყენების პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ეს წესი ინტერპელაციის სრულყოფილად გამოყენების შესაძლებლობას 
ეჭვქვეშ აყენებდა. კერძოდ, 2019 წლის 22 მარტის ინტერპელაციისას, პროცედურით გათვალისწინებული 
დრო სამჯერ შემცირდა, ხოლო 31 მაისის ინტერპელაციისას - 4-ჯერ.27 

ხსენებულ პრობლემას რეგლამენტის ნორმების არასწორი განმარტება იწვევდა. პარლამენტმა, ამ შემთხვევაში, 
ინტერპელაციისთვის 149-ე მუხლის მე-8 – მე-10 პუნქტებით გათვალისწინებული ერთი პროცედურა (რაც 
ჯამში დაახლოებით 3,5 საათია) შეამცირა შეკითხვების რაოდენობის პროპორციულად28. მაშინ, როცა 
რეგლამენტი იძლეოდა საშუალებას, ერთი პროცედურის დაყოფის ნაცვლად, ინტერპელაციისთვის 
გამოყოფილი მთელი დღე დაყოფილიყო.29  კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუს დროს, მე-9 
მოწვევის პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა, ირაკლი აბესაძემ, აღნიშნა, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი 
კითხვა არ დაისვა ინტერპელაციის ფარგლებში, რადგან  ხშირად  ოპოზიციური ფრაქციები თავს იკავებდნენ 
აქტუალურ საკითხებზე კითხვის დასმისაგან ინტერპელაციის პროცესში დროის განაწილების გამო. დროში 
შემცირებული პროცედურის გამო, ბევრი კითხვის დასმის შემთხვევაში, ისინი ვერც ერთ მათგანზე ვერ 
შეძლებდნენ სრულყოფილი პასუხის მიღებას.   

საბოლოო ჯამში, პარლამენტმა აღიარა ნორმის პრობლემურობა და პრაქტიკის ცვლილების ნაცვლად, 
საგაზაფხულო სესიაზე ცვლილებები შეიტანა რეგლამენტის შესაბამის მუხლში. ახალი რედაქციით, 
ინტერპელაციის პროცედურებისთვის გამოყოფილი დრო შეკითხვების რაოდენობის პროპორციულად 
მხოლოდ მაშინ შემცირდება, თუ ორზე მეტი შეკითხვაა დასმული და ის გამოითვლება ორი ინტერპელაციისთვის 
საჭირო ჯამური დროიდან.30 ცვლილება აუმჯობესებს ინტერპელაციის პროცედურებს, მეტ დროს უტოვებს 
მხარეებს საკითხის სრულყოფილი განხილვისთვის, თუმცა პრობლემა ისევ შეიქმნება თუ ინტერპელაციის 
შეკითხვების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. მექანიზმის სრულყოფილად ფუნქციონირებისთვის 
აუცილებელია საჭიროების შემთხვევაში ინტერპელაციის ერთზე მეტ დღეზე განაწილება.31

25  უფრო ვრცლად, იხილეთ ქვეთავი 2.5

26  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 2020 წლის 19 მარტის რედაქცია, 149-ე მუხლის მე-7 პუნქტი, 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4401423?publication=9 

27  კერძოდ, პირველი ინტერპელაციის შემთხვევაში, წუთები შემდეგნაირად განისაზღვრა: შეკითხვის ავტორს 
10 წუთის მაგივრად მიეცა 3.5 წუთი; პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა 10 წუთი, 30 წუთის ნაცვლად; დამაზუსტებელი 
შეკითხვისთვის ინტერპელაციის ავტორს 1 წუთი ჰქონდა, 3 წუთის ნაცვლად; დამოუკიდებელ დეპუტატებს - 2 
წუთი, 5 წუთის ნაცვლად; უმრავლესობისა და უმცირესობის მიღმა დარჩენილ ფრაქციებს - 5 წუთი 15-ის ნაცვლად, 
უმრავლესობას კი - 15 წუთი, 45-ის ნაცვლად. დასკვნითი სიტყვა 7 წუთი გაგრძელდა, 20 წუთის ნაცვლად. მეორე 
ინტერპელაციის შემთხვევაში, შეკითხვის ავტორს გამოეყო 2.5 წუთი, შეკითხვის ადრესატს პასუხისთვის - 7.5 წუთი, 
შეკითხვის ავტორს დაზუსტებისთვის - 1 წუთი, ადრესატს პასუხისთვის - 2.5 წუთი, პარლამენტის დამოუკიდებელ 
წევრს - 1.5 წუთი, უმრავლესობის მიღმა მყოფ ფრაქციებს - 4-4 წუთი, უმრავლესობას - 11.5 წუთი, დასკვნითი 
სიტყვა კი მხოლოდ 5 წუთი გაგრძელდა. სრულად იხილეთ: „ინტერპელაცია ქართულ კონტექსტში: მოლოდინები და 
იმედგაცრუებები“, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, https://bit.ly/2uA3lPl 

28   მარტის ინტერპელაციის დროს 3-ჯერ, ხოლო მაისში – 4-ჯერ.

29  რეგლამენტის ამგვარად განმარტების ლოგიკას ამყარებს 88-ე მუხლის მე-2 პუნქტი, რომლის მიხედვითაც, 
პარლამენტის პლენარული სხდომის ხანგრძლივობა ინტერპელაციის შემთხვევაში შეზღუდული არაა და ის შეიძლება 
გაგრძელდეს საკითხის ამოწურვამდე.

30  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 149-ე მუხლის მე-7 პუნქტი. მუხლის ახალი რედაქცია ამოქმედდა ახალი 
მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების შეძენის მომენტიდან.

31  კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ ინტერვიუში იგივე მოსაზრება გამოთქვა „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ 
დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორმა ვახუშტი მენაბდემ და საანგარიშო პერიოდისათვის 
მე-9 მოწვევის პარლამენტის დამოუკიდებელმა წევრმა  თამარ ჩუგოშვილმა.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4401423?publication=9
https://bit.ly/2uA3lPl


17

ინტერპელაციის შემდეგ თანამდებობის პირის პასუხი  შეიძლება გახდეს საქართველოს პარლამენტის 
მსჯელობის საგანი, რაც, საბოლოო ჯამში,  საპარლამენტო კონტროლის ამ ფორმის მთავრობის პოლიტიკურ 
პასუხისმგებლობაში გადაზრდის (უნდობლობის ვოტუმის გამოცხადება) ალბათობას უშვებს. თუმცა 
აღსანიშნავია, რომ ამ ორ პროცედურას შორის ბმა (ინტერპელაცია და მთავრობის უნდობლობა) პირდაპირ 
არ არის გაწერილი რეგლამენტით, ასეთი ჩანაწერის არსებობა ხაზს გაუსვამდა მოვლენების განვითარების 
შესაძლო სცენარს, რაც საყურადღებო შეიძლება ყოფილიყო როგორც დეპუტატებისთვის, ასევე, პირველ 
რიგში, ინტერპელაციის ადრესატებისთვის.32

ინტერპელაციის იგნორირება (არ გამოცხადება პარლამენტის წინაშე პასუხის გასაცემად) შეიძლება 
დაკვალიფიცირდეს, როგორც საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის დარღვევა და მინისტრის 
კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის – იმპიჩმენტის პროცედურის წამოწყების საფუძველი 
გახდეს, თუმცა ვერ გადაიზრდება მინისტრის/მთავრობის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაში, ვინაიდან 
საქართველოს კონსტიტუციისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, პარლამენტის განხილვის საგანი 
მხოლოდ ინტერპელაციაზე შემოსული პასუხია და არა იგნორირებული ინტერპელაცია. 

საპარლამენტო კონტროლის ეფექტურობის თვალსაზრისით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია 
ზედამხედველობის განხორციელების პროცესში გამოყენებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის 
საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობა და საჯაროობა. ამ მხრივ აღსანიშნავია, რომ განსხვავებით 
სადეპუტატო კითხვებისაგან, ინტერპელაციის წესით დასმული შეკითხვები და მასზე გაცემული პასუხები 
პარლამენტის საიტზე სისტემატიზირებული სახით არ არის  ხელმისაწვდომი.

2.3.1 საერთაშორისო გამოცდილება

ინტერპელაციის შესახებ საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზისას, განსხვავებით ქართული პრაქტიკისაგან, 
პირველ რიგში, თვალშისაცემია მისი გამართვის მეტი სიხშირე და საზოგადოებისთვის აქტუალურ და 
მნიშვნელოვან საკითხებზე ინტერპელაციის ოპერატიულად გამართვის შესაძლებლობა.

გერმანიაში ფედერალური მთავრობა თავდაპირველად თავადვე განსაზღვრავს თუ როდის შეძლებს პასუხის 
წარდგენას. აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან შესაბამისი პასუხის მიღებისთანავე, ინტერპელაცია 
შეიტანება დღის წესრიგში. იმ შემთხვევაში, თუ ფედერალური მთავრობა არ უზრუნველყოფს შესაბამისი 
პასუხის წარდგენას სამი კვირის ვადაში, ბუნდესტაგის მიერ ძირითად ინტერპელაციასთან დაკავშირებული 
დებატები შეიტანება ბუნდესტაგის დღის წესრიგში.33 გერმანიის პარლამენტის რეგლამენტი საპარლამენტო 
კონტროლის ერთ-ერთ ფორმად იცნობს აგრეთვე განსაკუთრებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე 
საკითხებზე დებატების გამართვის წესს.34

იტალიაში ინტერპელაციის წესით კითხვის წარდგენისას აღმასრულებელი ხელისუფლების უფლებამოსილ 
წარმომადგენელს პასუხის გასაცემად ეძლევა ორი კვირა, რომლის გაგრძელებაც შეიძლება არაუმეტეს ორი 
კვირით, გადადებისთვის აუცილებელი არგუმენტაციის მითითებით.35 იტალიის პარლამენტი იცნობს ასევე 
გადაუდებელი ინტერპელაციის ცნებას, რომელიც კიდევ უფრო დაჩქარებულ ვადებში განიხილება.36 

32  „საპარლამენტო კონტროლი კონსტიტუციისა და რეგლამენტის რეფორმის შემდეგ“, ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაცია, 2020, https://bit.ly/3btN1mb 

33  Refusal to reply to a major interpellation, Rules of Procedure of the German Bundestag and Rules of Procedure 
of the Mediation Committee, rule 102, https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80060000.pdf 

34  ამგვარი მოთხოვნა ინიციატორის მიერ წარდგენილ უნდა იქნეს თავმჯდომარესთან არაუგვიანეს იმ სხდომის 
დღის წინა დღის 12:00 საათისა, რომელ დღესაც ინიციატორის მიერ მოთხოვნილ იქნა დებატების ჩანიშვნა, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ რეგლამენტი შესაძლებლობას იძლევა, რომ შესაბამისი წინაპირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში 
დეპუტატთა ჯგუფის მოთხოვნით მეორე დრესვე ჩაინიშნოს დებატები. იქვე, მუხლი 106.

35  RULES OF PROCEDURE OF THE CHAMBER OF DEPUTIES of Italy, rules 136-137 - https://en.camera.it/
application/xmanager/projects/camera_eng/file/RULES_OF_PROCEDURE_CHAMBRE_OF_DEPUTIES.pdf;

36  კერძოდ, ინტერპელაცია, რომელიც წარდგენილ იქნება არა უგვიანეს სამშაბათი დღის სხდომისა, ჩვეულებრივ 
განიხილება მიმდინარე კვირის განმავლობაში ხუთშაბათი დღის სხდომაზე, იქვე, rules 138.

https://bit.ly/3btN1mb
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80060000.pdf
https://en.camera.it/application/xmanager/projects/camera_eng/file/RULES_OF_PROCEDURE_CHAMBRE_OF_DEPUTIES.pdf
https://en.camera.it/application/xmanager/projects/camera_eng/file/RULES_OF_PROCEDURE_CHAMBRE_OF_DEPUTIES.pdf
https://en.camera.it/application/xmanager/projects/camera_eng/file/RULES_OF_PROCEDURE_CHAMBRE_OF_DEPUTIES.pdf
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ჩეხეთში მთავრობა ან მინისტრთა კაბინეტის შესაბამის წევრი ვალდებულია უპასუხოს მის მიმართ წარდგენილ 
ინტერპელაციას ზეპირსიტყვიერად პალატის სხდომაზე განხილვისას ან წერილობით მათი წარდგენიდან 30 
დღის განმავლობაში.37

პოლონეთში ადრესატის მხრიდან ინტერპელაციაზე პასუხი მიმართვიდან 21 დღეში უნდა გაეცეს.38 
აღსანიშნავია, რომ განხილულ ქვეყნებში გარდა ინტერპელაციის მაღალი სიხშირისა, არსებობს 
დამატებითი მექანიზმები, რომლებიც მიმდინარე, აქტუალურ საკითხებზე აღმასრულებელი ხელისუფლების 
წარმომადგენლების მოსმენის და მათთან დებატების შესაძლებლობას იძლევა. 

ინტერპელაციის პროცედურების საჯაროობაზე საინტერესოა იტალიის მაგალითი, სადაც კანონმდებლობის 
შესაბამისად, შუამდგომლობების, შეკითხვებისა და ინტერპელაციების გამოქვეყნებაზე და საჯარო 
ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელი პირი არის პალატის თავმჯდომარე. ის განსაზღვრავს გამოსაქვეყნებელი 
ინფორმაციის ან მისი ნაწილის შინაარსს; აგრეთვე, პალატის თავმჯდომარე აფასებს თუ რამდენად 
შეესაბამება საპარლამენტო ენას და რეგლამენტით დადგენილ დასაშვებობის კრიტერიუმებს ინფორმაცია, 
რომელიც შესაძლებელია გამოქვეყნდეს, იგი თავადვეა პასუხისმგებელი, რომ მოხდეს ინფორმაციის 
გამოქვეყნება იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილი იყოს პერსონალური მონაცემების, პირადი ცხოვრების, 
პატივისა, ღირსების უფლებისა და სახელმწიფო ინსტიტუციების რეპუტაციის დაცვა.39   

2.4 პარლამენტის წევრის კითხვა
საანგარიშო პერიოდში 52-მა პარლამენტის წევრმა სულ 1683 სადეპუტატო კითხვა გააგზავნა. 2019 წელს 
- 925 კითხვა, 2020 წელს (1 ოქტომბრამდე) – 759. აღსანიშნავია, რომ ახალი რეგლამენტის მიღებამდე, 
2018 წელს 482 სადეპუტატო კითხვა იყო გაგზავნილი. იმის გათვალისწინებით, რომ ახალ რეგლამენტში 
საპარლამენტო კონტროლის ამ მექანიზმს ცვლილებები არ შეხებია, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 
ზედამხედველობის სხვა ინსტრუმენტების ცვლილებამ სადეპუტატო კითხვების გააქტიურებაც გამოიწვია.

37  Rules of Procedure of the Chamber of Deputies of the CZECH REPUBLIC, article 111 - https://www.psp.cz/en/
docs/laws/1995/90.html

38  The Standing Orders of the Sejm of the Republic of Poland, articles 191-193 -http://oide.sejm.gov.pl/oide/
en/index.php?option=com_content&view=article&id=14798:the-standing-orders-of-the-sejm-of-the-republic-of-
poland&catid=7&Itemid=361#31; 

39  RULES OF PROCEDURE OF THE CHAMBER OF DEPUTIES of Italy, Rule 139 bis - https://en.camera.it/
application/xmanager/projects/camera_eng/file/RULES_OF_PROCEDURE_CHAMBRE_OF_DEPUTIES.pdf 

https://www.psp.cz/en/docs/laws/1995/90.html
https://www.psp.cz/en/docs/laws/1995/90.html
https://www.psp.cz/en/docs/laws/1995/90.html
http://oide.sejm.gov.pl/oide/en/index.php?option=com_content&view=article&id=14798:the-standing-orders-of-the-sejm-of-the-republic-of-poland&catid=7&Itemid=361#31
http://oide.sejm.gov.pl/oide/en/index.php?option=com_content&view=article&id=14798:the-standing-orders-of-the-sejm-of-the-republic-of-poland&catid=7&Itemid=361#31
http://oide.sejm.gov.pl/oide/en/index.php?option=com_content&view=article&id=14798:the-standing-orders-of-the-sejm-of-the-republic-of-poland&catid=7&Itemid=361#31
https://en.camera.it/application/xmanager/projects/camera_eng/file/RULES_OF_PROCEDURE_CHAMBRE_OF_DEPUTIES.pdf
https://en.camera.it/application/xmanager/projects/camera_eng/file/RULES_OF_PROCEDURE_CHAMBRE_OF_DEPUTIES.pdf
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საანგარიშო პერიოდში, დარეგისტრირებულ 1683 კითხვიდან, პასუხი 1395-ს გაეცა, 288 კითხვა 
პასუხგაუცემელი დარჩა. 

1395 გაცემული პასუხიდან, 285 კითხვას პასუხი გაეცა 10 დღის დაგვიანებით,40 ხოლო 245 კითხვაზე პასუხი 
10 დღეზე მეტი ხნით დაგვიანდა. 

40  რეგლამენტის თანახმად კითხვის ავტორთან შეთანხმებით შეიძლება 15 დღიანი ვადა გაუგრძელდეს 10 დღით 
და თუმცა პარლამენტის ვებ-გვერდზე არსებულ კითხვა-პასუხის სისტემაში ასეთი შემთხვევა არ იძებნება, აგრეთვე 
გიორგი კახიანმა “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოსთან” საუბარში განაცხადა, რომ რეგლამენტი არ 
ითვალისწინებს, თუ რა ფორმით უნდა მოხდეს დამატებით - ათ დღიან ვადაზე შეთანხმება. ვრცლად, იხ. „საპარლამენტო 
კონტროლი საქართველოში“, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს, 2020 წელი, გვ.19 https://www.
transparency.ge/ge/post/saparlamento-kontroli-sakartveloshi

დიაგრამა N2. პარლამენტის წევრის დარეგისტრირებული კითხვების რაოდენობა 
წლების მიხედვით
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დიაგრამა N3. პარლამენტის წევრის კითხვებზე გაცემული პასუხები
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https://www.transparency.ge/ge/post/saparlamento-kontroli-sakartveloshi
https://www.transparency.ge/ge/post/saparlamento-kontroli-sakartveloshi
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2019-20 წლებში, ყველაზე მეტი სადეპუტატო კითხვა (447) სერგი კაპანაძემ გააგზავნა, 229 კითხვა გააგზავნა 
კახაბერ კუჭავამ, ხოლო ხათუნა გოგორიშვილმა – 213.

ცხრილი N3. 10 ყველაზე მეტი სადეპუტატო კითხვის ავტორი პარლამენტის წევრი 

კაპანაძე სერგი 384

კუჭავა კახაბერ 229

გოგორიშვილი ხათუნა 213

აბესაძე ირაკლი 159

ნაყოფია კობა 120

წილოსანი ნინო 100

აბუსერიძე ირაკლი 88

ჭიაბერაშვილი ზურაბ 67

რატიანი სერგო 39

დიაგრამა N4. მიღებული პასუხების ვადები

პასუხი არ იყო წარდგენილი 

10 დღეზე მეტი დაგვიანებით

10 დღემდე დაგვიანებით

ვადაში გაეცა პასუხი      865

    285

245

    288
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ცხრილი N4-ში წარმოდგენილია ის თანამდებობის პირები, რომლებიც საანგარიშო პერიოდში ყველაზე 
ხშირად ხდებოდნენ პარლამენტის წევრის კითხვების ადრესატები.

ცხრილი N4. 10 თანამდებობის პირი, რომლებსაც ყველაზე მეტი კითხვა დაუსვეს

ფინანსთა მინისტრი - ივანე მაჭავარიანი 37

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი - მიხეილ ბატიაშვილი 35

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
მინისტრი - ეკატერინე ტიკარაძე

30

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი - ლევან დავითაშვილი 24

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი - ნათელა თურნავა 23

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი - მიხეილ ჩხენკელი 23

საგარეო საქმეთა მინისტრი - დავით ზალკალიანი 22

იუსტიციის მინისტრი - თეა წულუკიანი 18

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
მინისტრი - დავით სერგეენკო

17

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერი - კაპიტონ ჟორჟოლიანი 16

მე-4 დიაგრამაში ჩამოთვლილია ის თანამდებობის პირები, რომლებმაც ყველაზე მეტი კითხვა დატოვეს 
უპასუხოდ,41 რითაც დაარღვიეს რეგლამენტის მოთხოვნები.

41  მონაცემები აღებულია 2021 წლის 4 თებერვლის მდგომარეობით.
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სადეპუტატო კითხვაზე პასუხის გაუცემლობის შემთხვევაში, სპეციალური სანქციის ან რეაგირების მექანიზმი 
პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული არ არის. მიიჩნევა, რომ პასუხის გაუცემლობის პრევენციის 
არაპირდაპირი ბერკეტია სადეპუტატო კითხვების, მასზე გაცემული, დაგვიანებული თუ გაუცემელი პასუხების 
გასაჯაროება. საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდზე, 2016 წლიდან სწორედ ასეთი სისტემა მოქმედებს.42 
სისტემა საზოგადოების ინფორმირების კარგი საშუალებაა და საპარლამენტო ზედამხედველობის ამ 
ინსტრუმენტზე საზოგადოებრივი კონტროლის შესაძლებლობას ქმნის, თუმცა პარლამენტის რეგლამენტში 
არ გვხვდება სხვა სახის მექანიზმი, რომლითაც მოხდება დაგვიანებული და პასუხგაუცემელი კითხვების 
სისტემატური განხილვა და რეაგირება. ევროპული ქვეყნების კანონმდებლობაში გვხვდება პრაქტიკა, 
როდესაც სადეპუტატო კითხვაზე პასუხის გაუცემლობა იწვევს კითხვის ადრესატის პლენარულ სხდომაზე 
დაბარებას, სადაც მან დასმულ კითხვაზე პასუხი ზეპირი ფორმით უნდა გასცეს და აქვე უნდა განმარტოს 
კითხვაზე პასუხის გაუცემლობის მიზეზი.43

42  იხ. ბმული: https://info.parliament.ge/#mpqs 

43  ევროპული ქვეყნების პრაქტიკის განხილვა იხილეთ შემდეგ ქვეთავში.

დიაგრამა 5. თანამდებობის პირები, რომლებმაც საანგარიშო პერიოდში ყველაზე მეტი 
კითხვა დატოვეს უპასუხოდ

0 3 6 9 12 15

გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი

წალკის მუნიციპალიტეტის მერი 
ილია საბაძე

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერი 
იურიკ უნანიანი

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერი 
კაპიტონ ჟორჟოლიანი

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერი 
რამაზ ბუდაღაშვილი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერი 
დავით შერაზადიშვილი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი 
ბადრი ლიპარტელიანი

საგარეო საქმეთა მინისტრი 
დავით ზალკალიანი

ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი          14

          12
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https://info.parliament.ge/#mpqs
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2.4.1 საერთაშორისო გამოცდილება

სადეპუტატო კითხვებთან დაკავშირებით გაანალიზებული ქვეყნების პრაქტიკიდან რამდენიმე საინტერესო 
რეგულაციას გამოვყოფთ.

გერმანიაში, თუ წერილობით კითხვაზე პასუხი არ იქნება გაცემული 1 კვირის ვადაში, შეკითხვის ავტორს 
უფლება აქვს მოითხოვოს მის კითხვაზე ზეპირსიტყვიერი მოხსენების გაკეთება მომდევნო პირველივე სხდომის 
კვირეულის სამთავრობო საათის ფარგლებში, ხოლო თუ ადრესატმა პასუხი გამოგზავნა სამთავრობო 
საათის გამართვამდე, კითხვის ავტორს უფლება აქვს მოითხოვოს ახსნა-განმარტება, რატომ მოხდა პასუხის 
წარდგენისთვის დადგენილი ვადის დარღვევა.44 

იტალიაში, იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობა არ გასცემს პასუხს პარლამენტს რეგლამენტით დადგენილ 
ვადაში (20 დღე), პალატის თავმჯდომარე, კითხვის ავტორის მოთხოვნის საფუძველზე, შეიტანს დეპუტატის 
კითხვას შესაბამისი პალატის მომდევნო სხდომის დღის წესრიგში. ამავე დროს, იტალიის კანონმდებლობა 
ითვალისწინებს გადაუდებელი აუცილებლობის საპარლამენტო კითხვას, რომელზე პასუხსაც ხელისუფლება 
წარადგენს დაუყოვნებლივ ან მომდევნო სხდომის თარიღამდე.45

2.5 მინისტრის საათი და თანამდებობის პირის პლენარულ სხდომაზე მოსმენა
მინისტრის საათი საპარლამენტო კონტროლის ახალი ინსტრუმენტია, რომელიც პირველად პარლამენტმა 
2019 წლის საგაზაფხულო სესიაზე გამოიყენა. პარლამენტის ბიურო წინასწარ ადგენს, წლის განმავლობაში 
მინისტრის საათების გამართვის განრიგს. 2019 წლის მინისტრის საათის განრიგი ბიურომ 4 თებერვალს 
დაადგინა,46 რომელშიც მოგვიანებით ექვსი ცვლილება შევიდა.47 2020 წლის მინისტრის საათი იმავე 
წლის 3 თებერვალს განისაზღვრა, რომლის მიხედვითაც, წლის განმავლობაში, 11 მინისტრის საათი უნდა 
გამართულიყო.48 ნაცვლად ამისა, წლის განმავლობაში მხოლოდ ოთხი მინისტრის საათი შედგა, რითაც 
დაირღვა პარლამენტის რეგლამენტი.49 მინისტრების გამოუცხადებლობის მიზეზი პანდემიით შექმნილი 
ექსტრაორდინალური სიტუაცია, მათ შორის საგანგებო მდგომარეობის არსებობაც იყო, თუმცა არ მომხდარა 
მინისტრის საათების გაუქმების რაიმე სახით ფორმალიზება, დოკუმენტის მიღება, სადაც დასაბუთებული 
იქნებოდა გაუქმების მიზეზები და სამართლებრივი საფუძვლები.

44  Annex 4 Guidelines for Question Time and for written questions, paragraph IV, Written questions - Rules of 
Procedure of the German Bundestag and Rules of Procedure of the Mediation Committee: 
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80060000.pdf 

45  RULES OF PROCEDURE OF THE CHAMBER OF DEPUTIES of Italy, rules 128-133 - https://en.camera.it/
application/xmanager/projects/camera_eng/file/RULES_OF_PROCEDURE_CHAMBRE_OF_DEPUTIES.pdf; 

46  საქართველოს პარლამენტის ბიუროს 2019 წლის 4 თებერვლის გადაწყვეტილება N233/11, 
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/109797/1489 

47  ცვლილებები შევიდა ბიუროს შემდეგი გადაწყეტილებებით: 11 მაისის N243/19, 13 მაისის N258/16, 30 სექტემბრის 
N289/15, 1 ნოემბრის N302/5, 9 დეკემბრის N314/20 და 16 დეკემბრის N318/18

48  საქართველოს პარლამენტის ბიუროს 2020 წლის 3 თებერვლის გადაწყვეტილება N324/10, 
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/133222/324--10 

49  არ გამოცხადდა შემდეგი მინისტრები: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი; 
შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი 
მიხეილ ჩხენკელი; იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი; საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკანიანი; ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათელა თურნავა; შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 
სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი.

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80060000.pdf
https://en.camera.it/application/xmanager/projects/camera_eng/file/RULES_OF_PROCEDURE_CHAMBRE_OF_DEPUTIES.pdf
https://en.camera.it/application/xmanager/projects/camera_eng/file/RULES_OF_PROCEDURE_CHAMBRE_OF_DEPUTIES.pdf
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/109797/1489
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/133222/324--10
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ცხრილი 5. 2019 წელს გამართული მინისტრის საათები

პერიოდი ანგარიშვალდებული პირი/ორგანო

20.02.2019 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი - მაია ცქიტიშვილი50

07.03.2019 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი - ლევან დავითაშვილი51

20.03.2019 - 
21.03.2019

იუსტიციის მინისტრი - თეა წულუკიანი52

04.04.2019 თავდაცვის მინისტრი - ლევან იზორია53

02.05.2019 შინაგან საქმეთა მინისტრი - გიორგი გახარია54

20.09.2019 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი - 
ქეთევან ციხელაშვილი55

17.10.2019 საგარეო საქმეთა მინისტრი - დავით ზალკანიანი56

28.11.2019 ფინანსთა მინისტრი - ივანე მაჭავარიანი57

20.12.2019 განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი - მიხეილ ჩხენკელი58

20.12.2019 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი - ნათელა თურნავა59

50  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, ვიცე-პრემიერის, რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის მინისტრის მაია ცქიტიშვილის გამოსვლა, https://info.parliament.ge/#law-drafting/17180 

51  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 
ლევან დავითაშვილის გამოსვლა, https://info.parliament.ge/#law-drafting/17344 

52  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანის გამოსვლა, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17488 

53  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას გამოსვლა, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17685 

54  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, ვიცე-პრემიერის, შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი 
გახარიას გამოსვლა, https://info.parliament.ge/#law-drafting/17889 

55  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 
სახელმწიფო მინისტრის ქეთევან ციხელაშვილის გამოსვლა, https://info.parliament.ge/#law-drafting/18768 

56  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით 
ზალკალიანის გამოსვლა, https://info.parliament.ge/#law-drafting/18916 

57  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის გამოსვლა, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19197 

58  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის მინისტრის მიხეილ ჩხენკელის გამოსვლა, https://info.parliament.ge/#law-drafting/19484 

59  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრის ნათელა თურნავას გამოსვლა, https://info.parliament.ge/#law-drafting/19333 

https://info.parliament.ge/#law-drafting/17180
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17344
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17488
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17685
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17889
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18768
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18916
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19197
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19484
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19333
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05.02.2020 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის მინისტრი - ეკატერინე ტიკარაძე60

20.02.2020 ფინანსთა მინისტრი - ივანე მაჭავარიანი61

06.03.2020 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი - მაია 
ცქიტიშვილი62

12.06.2020 თავდაცვის მინისტრი - ირაკლი ღარიბაშვილი63

მინისტრის საათის მიზანია, რომ მინისტრმა მოახსენოს პარლამენტს სამთავრობო პროგრამის შესრულების 
მდგომარეობა. საპარლამენტო კონტროლის ამ მექანიზმის გამოყენების პრაქტიკის ანალიზი ცხადყოფს, რომ 
გარდა მინისტრის მოხსენებისა, პარლამენტის წევრები კითხვების ნაწილში ეხებიან მიმდინარე, აქტუალურ 
საკითხებს, არ იფარგლებიან მინისტრის მოხსენების შინაარსით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობით 
მინისტრის საათის ფორმატის ამ მიზნით გამოყენება არ არის გათვალისწინებული.64 ეს კიდევ ერთხელ 
თვალნათლივ წარმოაჩენს იმ პრობლემას, რომ რეგლამენტი საკმარისი სიხშირით ვერ უზრუნველყოფს 
აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების პარლამენტში ისეთი ფორმატის ფარგლებში 
მისვლას, სადაც პარლამენტის წევრებს შეეძლებათ მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით დაუსვან 
კითხვები, რაც გამოწვეულია ინტერპელაციის არასაკმარისი სიხშირით და სამთავრობო საათის (Question 
Time) არარსებობით.

2.6 თანამდებობის პირის პლენარულ სხდომაზე მოსმენა
ანგარიშვალდებული პირის სავალდებულო წესით მოწვევა შესაძლებელია კომიტეტის ან ფრაქციის 
მოთხოვნის საფუძველზე, პლენარულ სხდომაზე დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით (მაგრამ არანაკლებ 
სრული შემადგენლობის ⅓-ისა). ეს მექანიზმი პარლამენტს 2012 წლიდან არ გამოუყენებია. ოპოზიციური 
პარტიების წევრი პარლამენტის წევრების განმარტებით თანამდებობის პირის მოწვევისთვის საჭირო მაღალი 
კვორუმი აზრს უკარგავს ამ მექანიზმის გამოყენების მცდელობასაც კი.65

მთავრობის წევრს, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ თანამდებობის პირს, პარლამენტის წინაშე 
ანგარიშვალდებული ორგანოს ხელმძღვანელს და სახალხო დამცველს პარლამენტის რეგლამენტი ანიჭებს 
უფლებას, საკუთარი ინიციატივით წარდგნენ პლენარული სხდომის წინაშე.66

სულ, საანგარიშო პერიოდში, საკუთარი ინიციატივით, პარლამენტის წინაშე ხუთი თანამდებობის პირი 
წარდგა.

60  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის გამოსვლა, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19679 

61  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ივანე მაჭავარიანის 
გამოსვლა, https://info.parliament.ge/#law-drafting/19746 

62  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, ვიცე-პრემიერის, რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის მინისტრის მაია ცქიტიშვილის გამოსვლა, 

63  მინისტრის საათი - საქართველოს მთავრობის წევრის, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი 
ღარიბაშვილის გამოსვლა, https://info.parliament.ge/#law-drafting/20505 

64  „საპარლამენტო კონტროლი საქართველოში“, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს, 2020 წელი, გვ. 
26 https://www.transparency.ge/ge/post/saparlamento-kontroli-sakartveloshi

65  იქვე, გვ. 28.

66  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 154-ე მუხლის 1 პუნქტი.

https://info.parliament.ge/#law-drafting/19679
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19746
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20505
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ცხრილი 6. თანამდებობის პირთა ჩამონათვალი, რომლებიც საანგარიშო პერიოდში საკუთარი 
ინიციატივით წარდგნენ პარლამენტის პლენარული სხდომის წინაშე

თარიღი თანამდებობის პირი

7.02.2019 - 
8.02.2019

განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრი - მიხეილ ბატიაშვილი

21.03.2019 რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი - მაია ცქიტიშვილი

5.04.2019 - 
8.04.2019

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი - კობა გვენეტაძე

19.04.2019 სახალხო დამცველი - ნინო ლომჯარია

21.05.2020 პრემიერ-მინისტრი - გიორგი გახარია

2.7 თანამდებობის პირების მოწვევა კომიტეტის სხდომაზე
პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირი67 უფლებამოსილია, ხოლო მოთხოვნის 
შემთხვევაში – ვალდებულია, დაესწროს კომიტეტის სხდომას, პასუხი გასცეს სხდომაზე დასმულ შეკითხვებს 
და წარმოადგინოს გაწეული საქმიანობის ანგარიში. სხდომაზე თანამდებობის პირს კომიტეტი იბარებს თუ 
მოწვევა მოთხოვნილია კომიტეტის წევრთა უმრავლესობის, ან კომიტეტის წევრი დეპუტატის ფრაქციის მიერ. 

ფრაქციის ინიციატივით თანამდებობის პირის დაბარების დროს მოქმედებს ორი შეზღუდვა: 

1. თუ პირი სავალდებულო დაბარების წესით ერთხელ უკვე იმყოფებოდა კომიტეტის სხდომაზე, შემდეგი ორი 
თვის განმავლობაში მისი დაბარების უფლება მხოლოდ კომიტეტის უმრავლესობის მოთხოვნით შეიძლება. 
რეგლამენტით განსაზღვრული ამ ორთვიანი მოცდის პერიოდს ხშირად აკრიტიკებენ და მიიჩნევენ, რომ ის 
არაგონივრულად ზღუდავს საკომიტეტო კონტროლის განხორციელებას.68 მისი გაუქმების მიზანშეწონილობაზე 
კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ ინტერვიუში ისაუბრეს საანგარიშო პერიოდში მე-9 მოწვევის პარლამენტის 
დამოუკიდებელმა წევრმა,  თამარ ჩუგოშვილმა და „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ დემოკრატიული 
ინსტიტუტების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორმა, ვახუშტი მენაბდემ. 

2. პრემიერ-მინისტრის, გენერალური პროკურორის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის 
დაბარება მხოლოდ კომიტეტის წევრთა უმრავლესობის მოთხოვნით შეიძლება. მიგვაჩნია, რომ რეგლამენტის 
ეს შეზღუდვა უქმნის დაუსაბუთებელ ბარიერებს სრულყოფილი საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებას, 
რაც განსაკუთრებით პრობლემურია როდესაც საქმე ქვეყნის საკვანძო თანამდებობის პირებს ეხება.

2019 წლის განმავლობაში, თანამდებობის პირიები, მათი დაბარების 44 შემთხვევიდან 24 შემთხვევაში არ 
გამოცხადდნენ კომიტეტის სხდომაზე.69 

67  თანამდებობის პირში იგულისხმება: მთავრობის წევრი, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოს 
ხელმძღვანელი ან თანამდებობის პირი, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის ან სხვა საკანონმდებლო აქტის თანახმად, 
პარლამენტს წარუდგენს თავისი საქმიანობის ანგარიშს ან რომლის სხვა სახის ანგარიშვალდებულებას პარლამენტის 
წინაშე უშუალოდ ითვალისწინებს საკანონმდებლო აქტი, აგრეთვე პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოს 
ხელმძღვანელი და საქართველოს სახალხო დამცველი - პარლამენტის რეგლამენტი, მე-40 მუხლის 1 ნაწილი.

68  იხ. „საპარლამენტო კონტროლი საქართველოში“, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს, 2020 
წელი, გვ.33 https://www.transparency.ge/ge/post/saparlamento-kontroli-sakartveloshi

69  განსხვავებით წინა წლებისგან, ახალი რეგლამენტის თანახმად, თანამდებობის პირის დაბარება ფრაქციას შეუძლია 
კომიტეტის სხდომაზე, სადაც ასევე კომიტეტსაც აქვს უფლებამოსილება დაიბაროს თანამდებობის პირი, შესაბამისად ამ 
სტატისტიკაში გაერთიანებულია როგორც ფრაქციის ასევე კომიტეტის მიერ დაბარებული პირები.

https://www.transparency.ge/ge/post/saparlamento-kontroli-sakartveloshi
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2020 წელს დაბარებულ თანამდებობის პირთა რიცხვი დრამატულად შემცირდა, რისი მიზეზიც პანდემიით 
გამოწვეული მდგომარეობა იყო. ამ წელს 11 თანამდებობის პირი დაიბარეს კომიტეტებზე და მათგან 
მხოლოდ 5 გამოცხადდა. ექვს შემთხვევაში კომიტეტის სახელით მოხდა მათი დაბარება, ხოლო ხუთ 
შემთხვევაში საპარლამენტო ფრაქციამ დაიბარა. ფრაქციის მიერ დაბარებული არცერთი თანამდებობის 
პირი არ გამოცხადდა კომიტეტის სხდომაზე, ხოლო კომიტეტის მიერ 6 დაბარებული თანამდებობის პირიდან, 
5 მათგანი კომიტეტის სხდომას დაესწრო.

საანგარიშო პერიოდში ოპოზიციურმა ფრაქციებმა ანგარიშვალდებული პირების კომიტეტის სხდომაზე 
დაბარების უფლება  32-ჯერ გამოიყენეს, აქედან 21 შემთხვევაში თანამდებობის პირი არ დაესწრო სხდომას. 

სახალხო დამცველმა, ნინო ლომჯარიამ და იუსტიციის მინისტრმა, თეა წულუკიანმა, საკუთარი ინიციატივით 
გამოთქვეს სურვილი დასწრებოდნენ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომას. 2020 წლის 21 
იანვარს კომიტეტის სხდომაზე  სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშსა და იუსტიციის მინისტრის, თეა 
წულუკიანის მოხსენებას მოუსმინეს.70 სხდომა არაკონსტრუქციულ ვითარებაში წარიმართა, რაც განაპირობა 
იუსტიციის მინისტრის აგრესიულმა რიტორიკამ სახალხო დამცველის მიმართ.  სახალხო დამცველის 
აპარატის დისკრედიტაციის მიზნით,  სხდომაზე მინისტრმა წარადგინა ვიდეო კადრები, სადაც მისი  თქმით 
აღბეჭდილი იყო ომბუდსმენის წარმომადგენლის ქცევა მონიტორინგის პროცესში. აღნიშნულ ფაქტზე 
სახალხო დამცველმა რეაგირებისთვის მიმართა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს.71 როგორც 
ინსპექტორის 2020 წლის ანგარიშში ვკითხულობთ, მან ამ ფაქტზე დარღვევა დაადგინა, კერძოდ, მიუთითა, 
რომ  „ვიდეოჩანაწერებიდან დასკვნის გამოტანისა და კონკრეტულ მოვლენაზე აზრის ჩამოყალიბებისათვის 
საჭირო არ იყო ვიდეოჩანაწერში პირთა იდენტიფიცირება.”72

კომიტეტის სხდომაზე გამოუცხადებლობის ყველაზე გავრცელებული ორი საფუძველი იყო:

1. კომიტეტის სხდომაზე წინა გამოცხადებიდან ორთვიანი ვადის გაუსვლელობა. ასეთ დროს 
ანგარიშვალდებულ პირს აღარ წარმოეშობა კომიტეტის სხდომაზე გამოცხადების ვალდებულება. 

2. ანგარიშვალდებული პირის, კომიტეტის სხდომის ნაცვლად, პლენარულ სხდომაზე გამოცხადება. 
ასეთ შემთხვევას რამდენჯერმე ჰქონდა ადგილი, მათ შორის 2020 წელსაც. სავალდებულო წესით 
მოწვეული მინისტრის კომიტეტის სხდომაზე მოუსვლელობას კომიტეტი ხსნიდა იმით, რომ მინისტრი 
ესწრება პლენარულ სხდომას და ფრაქციას აქვს შესაძლებლობა, მისთვის საინტერესო კითხვები 
პლენარულ სხდომაზე დაუსვას გამომსვლელს. რეგლამენტის თანახმად, პლენარულსა და კომიტეტის 
სხდომებზე პირის დაბარება საპარლამენტო კონტროლის განსხვავებული მექანიზმებია და ისინი არ 
ანაცვლებს ერთმანეთს, შესაბამისად, ვალდებულების არსებობის შემთხვევაში, თანამდებობის პირი 
უნდა დაესწროს, როგორც კომიტეტის, ასევე პლენარულ სხდომას. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მანკიერ 
პრაქტიკას აკრიტიკებენ როგორც ექსპერტები ასევე პოლიტიკოსები,73 როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ის 
საბოლოოდ აღმოფხვრილი არ არის. 

2019-20 წლებში თანამდებობის პირების კომიტეტის სხდომაზე დასწრება დეტალურად იხილეთ პირველ 
დანართში.

70  „ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა სახალხო დამცველსა და იუსტიციის 
მინისტრს მოუსმინა”, 21 იანვარი 2020, www.parliament.ge , https://bit.ly/2S2Ju7a

71  „სახალხო დამცველი წულუკიანის ქმედების კანონიერების შესწავლის მიზნით სახელმწიფო ინსპექტორს 
მიმართავს”, 22 იანვარი 2020, https://bit.ly/3vb6ZsS

72  ვრცლად იხ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი სახელმწიფო ინსპექტორის საქმიანობის 
შესახებ 2020 წლის ანგარიში, გვ. 83-84, https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/272657?

73  იხ. „საპარლამენტო კონტროლი საქართველოში“, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს, 2020 წელი, 
გვ.33 
https://bit.ly/3slS6TA

http://www.parliament.ge
https://bit.ly/2S2Ju7a
https://bit.ly/3vb6ZsS
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/272657
https://bit.ly/3slS6TA
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2.8 პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ანგარიშების მოსმენა
პარლამენტი, მთავრობის გარდა სხვა სახელმწიფო ორგანოებზეც ახორციელებს ზედამხედველობას, 
მათ შორისაა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ეროვნული 
მარეგულირებელი კომისიები და სხვა. იმ ორგანოების ანგარიშები, რომელთა დაკომპლექტებაშიც პარლამენტი 
მონაწილეობს, განიხილება პლენარულ სხდომაზე, რის შედეგადაც პარლამენტი უფლებამოსილია მიიღოს 
დადგენილება.

საანგარიშო პერიოდში პარლამენტმა სულ 42 ანგარიში მიიღო განსახილველად. 2019 და 2020 წლების 
განმავლობაში პარლამენტში ზემოაღნიშნული უწყებებიდან შემოსული ანგარიშები, მათი შესვლის თარიღები 
და ანგარიშების განხილვის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ მეორე და მესამე დანართში.  

2.8.1 ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა 
(სახალხო დამცველის ანგარიშები)

რეგლამენტის თანახმად, სახალხო დამცველი კალენდარული წლის მარტში, პარლამენტს

წარუდგენს ანგარიშს, ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის 
შესახებ (სახალხო დამცველის ანგარიში). სახალხო დამცველმა, ნინო ლომჯარიამ, ანგარიში „2018 წელს 
საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ პარლამენტს 
2019 წლის 30 მარტს წარუდგინა,74 ხოლო მომდევნო წლის შესაბამისი ანგარიში – 2020 წლის 31 მარტს.75

პარლამენტი, ყოველწლიური ანგარიშის საფუძველზე, იღებს დადგენილებას, რომლითაც აფასებს სახალხო 
დამცველის ანგარიშს, იზიარებს რეკომენდაციების გარკვეულ რაოდენობას და მათ შესასრულებლად 
დავალებებს აძლევს სახელმწიფო უწყებებს. 

პარლამენტმა 2018 წლის მდგომარეობის ამსახველ ანგარიშში წარდგენილი 355 რეკომენდაციიდან 259 
რეკომენდაცია გაიზიარა (72.9%), ხოლო 2019 წლის ანგარიშიდან წარდგენილი 335 რეკომენდაციიდან – 
268 (80%).

მნიშვნელოვანი გარემოებაა ის, რომ სახალხო დამცველის მიერ უშუალოდ პარლამენტისთვის მიცემული 
რეკომენდაციები პარლამენტის დადგენილებაში არ აისახება (ეს აიხსნება იმით, რომ პარლამენტი საკუთარ 
ვალდებულებას დადგენილებით ვერ განსაზღვრავს), მათ შორის ამითაც არის განპირობებული სახალხო 
დამცველის რეკომენდაციებსა და პარლამენტის დადგენილებაში ასახულ დავალებებს შორის რაოდენობრივი 
სხვაობა. პარლამენტის მიმართ გაცემული წინადადებების გათვალისწინების საკითხზე მსჯელობისთვის, 
პარლამენტში, 2020 წლის 24 თებერვალს შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი,76 რომელშიც შედიან სახალხო დამცველის 
და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის წარმომადგენლები. თუმცა 
ამ ჯგუფმა სახალხო დამცველის თითო ანგარიშთან დაკავშირებით თითო შეხვედრა გამართა, რომელსაც 
ძირითადად საორგანიზაციო ხასიათი ჰქონდა და მიზანი, რისთვისაც სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, კვლავ არ 
სრულდება.77

74  საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „2018 
წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17737 

75  საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „2019 
წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20250  

76  ჯგუფი შეიქმნა „2018 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის 
შესახებ“ სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე პარლამენტის 2019 წლის დადგენილების საფუძველზე (პუნქტი 17), 
ჯგუფის არსებობა ასევე გათვალისწინებულია პარლამენტის 2020 წლის ანალოგიური დადგენილებითაც (პუნქტი 18).

77  ამასთან დაკავშირებით კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ ინტერვიუში ისაუბრა სახალხო დამცველის 
წარმომადგენელმა თათული თოდუამ.

https://info.parliament.ge/#law-drafting/17737
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20250
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უწყებების მიერ პარლამენტის დავალებების შესრულების მონიტორინგს ახორციელებს პარლამენტის 
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი,78 რომელიც ყოველ წელს ბიუროს 
უგზავნის წინა წლის დადგენილებით განსაზღვრული დავალებების/რეკომენდაციების79 შესრულების 
მდგომარეობის ანგარიშებს. 

კომიტეტმა 2019 წლის 12 დეკემბერს წარუდგინა დასკვნა პარლამენტის ბიუროს 2017 წლის სახალხო 
დამცველის ანგარიშის საფუძველზე, 2018 წელს პარლამენტის მიერ გაცემული დავალებების შესრულების 
მდგომარეობის შესახებ,80 რომლის თანახმადაც, პარლამენტის დადგენილებით გაცემული 228 დავალებიდან:

 ● 73 დავალება შესრულებულია;

 ● 21 დავალება ნაწილობრივ არის შესრულებული;

 ● 124 დავალება შესრულების პროცესშია;

 ● 10 დავალება არ არის შესრულებული.

2020 წელს, ანალოგიური დასკვნა, რომელიც 2019 წლის დადგენილებით გაცემული დავალებების 
შესრულებას შეეხებოდა, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა ბიუროს 2 
ივლისს წარუდგინა,81 რომლის თანახმადაც გაცემული 259 დავალებიდან:

 ● 78 დავალება შესრულებულია;

 ● 48 დავალება ნაწილობრივ არის შესრულებული;

 ● 108 დავალება შესრულების პროცესშია;

 ● 24 დავალება არ არის შესრულებული.82

2020 წელს სახალხო დამცველმა, თავის მხრივ, შეაფასა 2019 წლის დადგენილებაში ასახული დავალებების 
შესრულების მდგომარეობა,83 206 დავალების84 შესრულების შეფასების შედეგად სახალხო დამცველი 
მიიჩნევს, რომ დავალებების 20% შესრულებულია, 57% შეუსრულებელი, ხოლო 19% ნაწილობრივ 
შესრულებული.85 

როგორც სტატისტიკიდან ჩანს, დავალებების შესრულების მდგომარეობას არსებითად განსხვავებულად 
აფასებს სახალხო დამცველი და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი. 

78  პარლამენტის რეგლამენტის 163-ე მუხლის 1 და მე-2 პუნქტები.

79  მას შემდეგ რაც პარლამენტი დადგენილებაში გაიზიარებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციას ის დავალებად 
იქცევა.

80  საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის 
დასკვნა „2017 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე“ საქართველოს პარლამენტის 2018 წელის 19 ივლისის 
N3148-რს დადგენილებით გაცემული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე, https://info.parliament.ge/?fbclid=IwA
R2UmKlItO4f0UPMjKyEWd84xWzWCEoxII50PTSBicTFWNBUy3qVL4IyPLE#law-drafting/19430 

81  პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის დასკვნა 
„2018 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ 
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე“ საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 20 
სექტემბრის N5003-Iს დადგენილებით გაცემული დავალებების შესრულების თაობაზე, https://info.parliament.
ge/?fbclid=IwAR0TsnyLcU5hcr94LiUw69bjBBYMk35YQl5dje42D06k0oBop_yhzO7dsvY#law-drafting/20671 

82  აღსანიშნავია, რომ კომიტეტის დასკვნაში ყველა დავალებების ჯამი 259-ის ნაცვლად 258-ს შეადგენს.

83  პარლამენტის 2019 წლის 20 სექტემბრის №5003-Iს დადგენილებაში ასახული დავალებების შესრულების 
მდგომარეობის შესახებ, საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, 2020 წელი, 
https://bit.ly/3bs2m6P 

84  გაცემული 259 დავალებიდან სხვადასხვა მიზეზით მხოლოდ 206 ექვემდებარებოდა შემოწმებას, ვრცლად იხ. 
იქვე, გვ. 4-5.

85  იქვე, გვ. 105.

https://info.parliament.ge/?fbclid=IwAR2UmKlItO4f0UPMjKyEWd84xWzWCEoxII50PTSBicTFWNBUy3qVL4IyPLE#law-drafting/19430
https://info.parliament.ge/?fbclid=IwAR2UmKlItO4f0UPMjKyEWd84xWzWCEoxII50PTSBicTFWNBUy3qVL4IyPLE#law-drafting/19430
https://info.parliament.ge/?fbclid=IwAR0TsnyLcU5hcr94LiUw69bjBBYMk35YQl5dje42D06k0oBop_yhzO7dsvY#law-drafting/20671
https://info.parliament.ge/?fbclid=IwAR0TsnyLcU5hcr94LiUw69bjBBYMk35YQl5dje42D06k0oBop_yhzO7dsvY#law-drafting/20671
https://bit.ly/3bs2m6P


30

შესაბამისად, მიზანშეწონილი იქნება უკვე არსებულ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში86 მოხდეს შეფასების 
კრიტერიუმებზე მსჯელობა და კორექტივების შეტანა კომიტეტის ყოველწლიურ დასკვნის შედგენის 
მეთოდოლოგიაში.

გარდა ზემოთ აღწერილი პრობლემებისა, სახალხო დამცველის მოადგილემ, გიორგი ბურჯანაძემ, კვლევის 
ფარგლებში ჩატარებულ ინტერვიუში გამოყო ორი საკითხი, რომელიც ცხადყოფს, რომ პარლამენტის მიერ 
სახალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობა არასაკმარისი ინტენსივობისაა: 

 ● სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშში გათვალისწინებული რეკომენდაციების შესრულების 
უზრუნველსაყოფად მისაღები დადგენილების პროექტი არ ეგზავნება სახალხო დამცველის აპარატს 
და მხოლოდ დადგენილების მიღების მერე ხდება სახალხო დამცველისთვის ცნობილი, თუ რომელი 
რეკომენდაციების გაზიარება მოხდა პარლამენტის მიერ.

 ● ზემოაღნიშნული დადგენილებით გათვალისწინებულ დავალებების შესრულების მდგომარეობის შესახებ 
ინფორმაციას შესაბამისი უწყებები ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტს 
უგზავნიან. კომიტეტი უწყებებისგან მიღებულ ინფორმაციას სახალხო დამცველს პროაქტიულ რეჟიმში არ 
აწვდის.

2.8.2 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის ანგარიში

2018 წლის საქმიანობის ანგარიში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა პარლამენტს 2019 წლის 27 
მარტს გადაუგზავნა.87 წამყვან კომიტეტად თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი განისაზღვრა, ხოლო 
დასკვნის წარმოდგენა დაევალათ იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის კომიტეტებს. 22 აპრილს, სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე, სუს-ის თავმჯდომარის 
მოადგილემ, გრიგოლ ლილუაშვილმა, ანგარიშის საჯარო ნაწილი წარადგინა. ანგარიშის წარდგენის შემდეგ 
კითხვა-პასუხი დახურულ ფორმატში გაგრძელდა, რის შესახებაც გადაწყვეტილება კომიტეტის სხდომაზე 
იქნა მიღებული. 2019 წლის 3 მაისს, პლენარულ სხდომაზე, ანგარიში სუს-ის თავმჯდომარემ, ვახტანგ 
გომელაურმა წარადგინა. პარლამენტისთვის გადაგზავნილი ანგარიშის შემოკლებული ვერსიის წარდგენის 
შემდეგ, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ, ირაკლი სესიაშვილმა, დააყენა საკითხი 
სხდომის დახურვის თაობაზე. სესიაშვილის მოთხოვნის შემდეგ, პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით დახურა 
სხდომა. ნახევრად საჯარო განხილვის შედეგად, 29 მაისს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება,88 რომელიც 
სულ ერთი წინადადებისგან შედგება: „დადებითად შეფასდეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის შესახებ ანგარიში.“

რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2019 წლის ანგარიშს, ის პარლამენტს 2020 წლის 15 
აპრილს წარედგინა,89 წამყვანმა კომიტეტმა სავალდებულო კომიტეტებთან ერთად გაერთიანებულ სხდომაზე, 
10 ივლისს განიხილა90  და მათ მიერ მომზადებული დასკვნების შესაბამისად სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის საქმიანობა დადებითად შეფასდა.91 ანგარიში სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

86  იგულისხმება, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის და სახალხო დამცველის 
ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ეხება სახალხო დამცველის მიერ პარლამენტის მიმართ გაცემული 
რეკომენდაციების შესრულების საკითხებს.

87  ანგარიში „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის შესახებ”, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17715 . 

88  საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 29 მაისის #4610-IIს დადგენილება საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურის  2018 წლის საქმიანობის შესახებ ანგარიშის თაობაზე, 
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/223032? 

89  საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20288 .

90  „საპარლამენტო კომიტეტებმა გაერთიანებულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2019 წლის 
საქმიანობის შესახებ ანგარიში მოისმინეს”, 10 ივლისი 2020,  http://www.parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/
saparlamento-komitetebma-gaertianebul-sxdomaze-saxelmwifo-usafrtxoebis-samsaxuris-2019-wlis-saqmianobis-
shesaxeb-angarishi-moismines.page.htm  

91  ვრცლად იხ.: თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის დასკვნა (2-7510/20; 13-07-2020) https://info.parliament.
ge/file/1/BillReviewContent/257672? ; სავალდებულო კომიტეტების დასკვნა (2-7459/20;10-07-2020;2-7610/20;13-
07-2020) https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/257804? 

https://info.parliament.ge/#law-drafting/17715
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/223032
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20288
http://www.parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/saparlamento-komitetebma-gaertianebul-sxdomaze-saxelmwifo-usafrtxoebis-samsaxuris-2019-wlis-saqmianobis-shesaxeb-angarishi-moismines.page.htm
http://www.parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/saparlamento-komitetebma-gaertianebul-sxdomaze-saxelmwifo-usafrtxoebis-samsaxuris-2019-wlis-saqmianobis-shesaxeb-angarishi-moismines.page.htm
http://www.parliament.ge/ge/media/axali-ambebi/saparlamento-komitetebma-gaertianebul-sxdomaze-saxelmwifo-usafrtxoebis-samsaxuris-2019-wlis-saqmianobis-shesaxeb-angarishi-moismines.page.htm
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/257672
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/257672
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/257804
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უფროსის მოადგილემ, ალექსანდრე ხოჯევანიშვილმა წარადგინა. მოხსენების შემდეგ, საპარლამენტო 
კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა კითხვა-პასუხის რეჟიმში, დახურულ ფორმატში გაგრძელდა.92

საანგარიშო პერიოდში კომიტეტების მიერ მომზადებული დასკვნები, რეალურად, სუს-ის ანგარიშის მოკლე 
შინაარსია და არ შეიცავენ ანალიზის ან შეფასების ნაწილებს, გარდა ბოლო წინადადებებისა, სადაც 
ნათქვამია, რომ კომიტეტი დადებითად აფასებს წარმოდგენილ ანგარიშს.93

უნდა აღინიშნოს, რომ მე-9 მოწვევის პარლამენტმა ისე დაასრულა საქმიანობა, რომ პლენარულ სხდომაზე 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2019 წლის ანგარიში არ განხილულა. 

აღსანიშნავია, რომ სუს-ის წლიური ანგარიშის, როგორც პლენარულ, ასევე კომიტეტის დახურულ სხდომებზე 
განხილვა ბოლო რამდენიმე წლის დამკვიდრებული პრაქტიკაა. ინტერვიუს ფარგლებში თავდაცვისა 
და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარემ, ირაკლი ბერაიამ აღნიშნა, რომ სხდომის დახურვა 
მიზანშეწონილია, მიუხედავად იმისა, რომ საიდუმლო ინფორმაციაზე არ არის საუბარი, ინფორმაცია, 
რომელსაც პარლამენტის წევრები ისმენენ სენსიტიურია, გარკვეულ შემთხვევაში შესაძლოა ირიბად ეხებოდეს 
სახელმწიფო საიდუმლოებასაც და არაა მიზანშეწონილი მისი საჯარო სხდომაზე განხილვა. საანგარიშო 
პერიოდში პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრი, ირაკლი აბესაძე, მიიჩნევს, რომ სხდომაზე, სულ მცირე, 
შეკითხვების ნაწილი მაინც უნდა იყოს ღია, იმისათვის, რომ საზოგადოებამ იცოდეს, თუ რა საკითხებით 
ინტერესდებიან პარლამენტის წევრები. შეკითხვის ადრესატმა უნდა გადაწყვიტოს რომელ შეკითხვებს 
გასცემს პასუხს ღია სხდომაზე და რომელი შეკითხვებზე პასუხისთვის დაიხურება სხდომა.  

2.9 საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების მიერ განხორციელებული საპარლამენტო 
კონტროლი 
2019 წლის განმავლობაში პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისია არ შექმნილა. სხვადასხვა 
ფრაქციამ ხუთჯერ მიმართა პარლამენტს საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივით, თუმცა არცერთი 
ინიციატივის კენჭისყრა პლენარულ სხდომაზე არ მომხდარა. 2020 წელს არცერთ ფრაქციას არ მიუმართავს 
პარლამენტის ბიუროსთვის საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივით.

ცხრილი N7. დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივები 2019 წლის განმავლობაში

№ საქართველოს პარლამენტის დროებითი 
საგამოძიებო კომისიის დასახელება

შესწავლის საკითხი

1 „თიბისი“ ბანკსა და „ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმთან“ დაკავშირებულ პირებზე 
შესაძლო ზეწოლის შემსწავლელი საქართველოს 
პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის 
შექმნის  თაობაზე“

(საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალი 
ფრაქციები: „ევროპული საქართველო“, „ევროპული 
საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, 
„ევროპული საქართველო-რეგიონები“)

№07-3/298, 04.03.2019

ითვალისწინებს, „თიბისი“ ბანკსა 
და „ანაკლიის განვითარების 
კონსორციუმთან“ დაკავშირებულ პირებზე 
შესაძლო ზეწოლის საკითხებს.

92  იხ. „საპარლამენტო კომიტეტებმა გაერთიანებულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2019 წლის 
საქმიანობის შესახებ ანგარიში მოისმინეს”, საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვებ გვერდი, 10 ივლისი 2020, 
https://bit.ly/3d4p4BB 

93  ვრცლად იხ. სუსის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშზე კომიტეტების დასკვნები https://info.parliament.ge/file/1/
BillReviewContent/181014 , ასევე 2019 წლის ანგარიშზე კომიტეტის დასკვნები https://info.parliament.ge/file/1/
BillReviewContent/257672? https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/257804? 

https://bit.ly/3d4p4BB
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/181014
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/181014
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/257804
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2 შპს „საფინანსო კომპანია საქართველოსთან“ 
დაკავშირებული საკითხის შემსწავლელი დროებითი 
საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე“

(„პატრიოტთა ალიანსი და სოციალ-დემოკრატები“ 
საპარლამენტო ფრაქცია)

№07-3/364, 06.06.2019

ითვალისწინებს ფრაქცია „პატრიოტთა 
ალიანსი და სოციალ-დემოკრატების“ 
წარდგინებით, დროებითი საგამოძიებო 
კომისიის შექმნას, რომელიც 
შეისწავლის შპს „საფინანსო კომპანია 
საქართველოსთან“ დაკავშირებულ 
საკითხს.

3 „2017 წლის 26 დეკემბერს პანკისის ხეობაში 
ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად თემირლან 
მაჩალიკაშვილის მკვლელობის ფაქტის 
შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის 
შექმნის თაობაზე“

 

(საპარლამენტო ფრაქცია „ნაციონალური 
მოძრაობა“)

№07-3/403, 09.10.2019

ითვალისწინებს დროებითი საგამოძიებო 
კომისიის შექმნას, რომელიც შეისწავლის 
2017 წლის 26 დეკემბერს პანკისის 
ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის 
შედეგად თემირლან მაჩალიკაშვილის 
მკვლელობის ფაქტს.

4 „საქართველოს პრეზიდენტის სალომე 
ზურაბიშვილის მიერ მსჯავრდებულთა შეწყალების 
პროცესში არსებული შესაძლო კორუფციული 
სქემის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის 
დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის  
თაობაზე“

(საპარლამენტო ფრაქციები: „ევროპული 
საქართველო“, „ევროპული საქართველო-მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“, „ევროპული საქართველო-
რეგიონები“)

№07-3/410, 30.10.2019

შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისა 
და თანამდებობის პირების მიერ 
საქართველოს კანონმდებლობის 
დარღვევის ფაქტის გამოკვლევისა და 
სათანადო რეაგირების მიზნით.

5 „მაღალი თანამდებობის პირების მიერ 
საქართველოს საპატრიარქოს წინააღმდეგ 
შესაძლო ანტიკონსტიტუციური შეთქმულებისა და 
საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს 
სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ 
ეკლესიას შორის საკონსტიტუციო შეთანხმების 
დარღვევის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო 
კომისიის შექმნის  თაობაზე“

(საპარლამენტო ფრაქცია „ნაციონალური 
მოძრაობა“)

№07-3/417, 06.11.2019

ითვალისწინებს მაღალი თანამდებობის 
პირების მიერ საქართველოს 
საპატრიარქოს წინააღმდეგ შესაძლო 
ანტიკონსტიტუციური შეთქმულების, 
კანონსაწინააღმდეგო ქმედების 
და საქართველოს სახელმწიფოსა 
და საქართველოს სამოციქულო 
ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ 
ეკლესიას შორის საკონსტიტუციო 
შეთანხმების დარღვევის შესწავლას.
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საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით,94 2019 წლის 2 აპრილს შეიქმნა საქართველოს პარლამენტის 
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხებთან დაკავშირებული დროებითი კომისია. 
კომისია 16 წევრისგან შედგება. თავმჯდომარეა ფრაქცია „ქართული ოცნების” წევრი - ირაკლი ბერაია. 

2020 წელს პარლამენტში დროებითი კომისია არ შექმნილა.

2.10 საჯარო სახსრების მართვის კონტროლი 

2.10.1 სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშზე მოხსენება პარლამენტს 2019 
წლის 20 მაისს გადაუგზავნა,95 ხოლო მთავრობამ, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში – 24 მაისს. პარლამენტმა 
ანგარიში და მოხსენება ერთად განიხილა,96 კომიტეტებმა დასკვნები კანონის ვადის დაცვით გამოაქვეყნეს, 
ყველა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა მთავრობის ანგარიშს და აუდიტის მოხსენებას.97 საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტის დასკვნა 21 ივნისს გამოქვეყნდა.98 დასკვნა მხარს უჭერს ანგარიშის დამტკიცებას პლენარულ 
სხდომაზე, აგრეთვე იზიარებს და იმეორებს აუდიტის სამსახურის მოხსენებაში არსებულ 4 რეკომენდაციას. 
27 ივნისს, პლენარულ სხდომაზე განხილვის შედეგად, პარლამენტმა დადგენილებით დაამტკიცა მთავრობის 
ანგარიში საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ.

2020 წელს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, მოხსენება 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშზე, 
პარლამენტს 20 მაისს გადაუგზავნა,99 ხოლო მთავრობამ, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში – 25 მაისს.100 
პარლამენტმა ანგარიში 23-24 ივნისს განიხილა, ყველა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა შესრულების ანგარიშს, 
წამყვანმა კომიტეტმა (საფინანსო-საბიუჯეტო) 6 რეკომენდაცია წარუდგინა მთავრობას, აქედან 4 სახელმწიფო 
აუდიტის სამსახურის რეკომენდაცია იყო, რომელიც კომიტეტმაც გაიზიარა.101 24 ივნისს პარლამენტმა 
დადგენილებით დაამტკიცა 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

2.10.2 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში. აუდიტის ჯგუფი.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში პარლამენტს 2019 წლის 3 ივნისს 
გადაუგზავნა.102 ანგარიშს თან ერთვის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი 
აუდიტორის103 დასკვნა.104 პარლამენტის ბიურომ წამყვან კომიტეტად საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი 

94  საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №4447-IIს, 02.04.2019, იხ. შემდეგ ბმულზე, 
http://www.parliament.ge/uploads/other/115/115801.pdf

95  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 
წლიური ანგარიშის შესახებ, https://info.parliament.ge/#law-drafting/18171

96  „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“; სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის მოხსენება „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ“ 
მთავრობის ანგარიშზე https://info.parliament.ge/#law-drafting/18189 

97  კომიტეტების დასკვნები „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშზე”, 
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/224680?

98  საბიუჯეტო-საფინანსო კომიტეტის დასკვნა „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ 
ანგარიშზე”, https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/224673?

99  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება „2019 
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ“ მთავრობის ანგარიშზე, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20394 

100  „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20412 

101  საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის დასკვნა “საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 
წლიურ ანგარიშზე” 2-6592/20, 21.06.2020, https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/254091? 

102  ამით არ დარღვეულა კანონით დადგენილი ვადა, რადგან 1 და 2 ივნისი არასამუშაო დღეები იყო.

103  დასკვნა მოამზადა დამოუკიდებელმა აუდიტორულმა კომპანიამ შპს „დელოიტი და ტუში“.

104  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში, გვ. 80, 
https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/19554?

http://www.parliament.ge/uploads/other/115/115801.pdf
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18171
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18189
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/224680?
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/224673?
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20394
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20412
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/254091
https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/19554?
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განსაზღვრა, რომელსაც დასკვნა 25 ივნისამდე უნდა მოემზადებინა. თუმცა დასკვნის მომზადება საშემოდგომო 
სესიისთვის გადაიდო. საბოლოოდ პარლამენტმა ანგარიში 2 ოქტომბერს განიხილა,105 კენჭი უყარა და 3 
ოქტომბერს მიიღო დადგენილება.106

2019 წლის საქმიანობის ანგარიში, თანდართული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებითა და 
დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნით,107  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა პარლამენტს 2020 წლის 
1 ივნისს წარუდგინა.108 წამყვანმა საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა დადგენილების პროექტი 1 ივლისს 
წარადგინა, რომელიც პარლამენტმა 15 ივლისს დაამტკიცა.

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის 2019 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ამავე კომიტეტის 
7 წევრისგან შეიქმნა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშების განმხილველი, მუდმივმოქმედი აუდიტის 
ჯგუფი შემდეგი შემადგენლობით: 

1. პაატა კვიჟინაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი)

2. ირაკლი ბერაია 

3. გოგი მეშველიანი

4. გია ბენაშვილი 

5. ხათუნა გოგორიშვილი

6. რომან გოცირიძე 

7. სულხან მახათაძე 

8. ლევან გოგიჩაიშვილი

აუდიტის ჯგუფმა 2019 წელს ჩაატარა 9 შეხვედრა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს, სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახურის 12 ანგარიშის მიხედვით, 72 რეკომენდაცია წარუდგინა. 2020 წელს ჯგუფმა 2 სხდომა ჩაატარა, 
სადაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 11 ანგარიში განიხილა და 117 რეკომენდაცია დაამტკიცა.

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კოვზანაძემ, კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ 
ინტერვიუში აღნიშნა, რომ აუდიტის დასკვნების და რეკომენდაციების შესრულებაზე საპარლამენტო 
კონტროლის გასაზრდელად მიზანშეწონილია იურიდიულ კომიტეტთან ერთად შეიქმნას ფორმატი, 
რომელიც დააკვირდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ პროკურატურაში გადაგზავნილ მასალებზე 
პროკურატურის რეაგირებას.

2.11 ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი
2019 წლის განმავლობაში კონტროლი ხორციელდებოდა საქართველოს 101 კანონით განსაზღვრულ 190 
დავალებაზე. მათი ნაწილი საანგარიშო პერიოდში უნდა შესრულებულიყო, ხოლო ნაწილი - წინა პერიოდში. 
2019 წლის 18 დეკემბრის მდგომარეობით, გარდამავალი დებულებით განსაზღვრული 75 დავალება იყო 
შეუსრულებელი, რომლებსაც შესრულების ვადა გასული ჰქონდა.1092020 წლის განმავლობაში კონტროლი 

105  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში, იხ. 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18767

106  საქართველოს პარლამენტის დადგენილება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშის 
თაობაზე 5090-Iს, 03/10/2019 https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/232568?

107  გასული წლის მსგავსად დასკვნა კვლავ დამოუკიდებელმა აუდიტორულმა კომპანიამ შპს „დელოიტი და ტუშმა“ 
მოამზადა.

108  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2019 წლის 
საქმიანობის ანგარიში, https://info.parliament.ge/#law-drafting/20482 

109 საქართველოს კანონებისა და პარლამენტის დადგენილებების გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული 
დავალებები, რომელთა შესრულების ვადა გავიდა 2016 წლის 18 ნოემბრიდან 2019 წლის 10 დეკემბრამდე პერიოდში 
და ჯერ არ შესრულებულა, https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/240164?

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/232568?
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20482
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/240164?
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ხორციელდებოდა საქართველოს 127 კანონით განსაზღვრულ 259 დავალებაზე, რომელთა ნაწილიც 2020 
წელს უნდა შესრულებულიყო, ნაწილი კი - წინა პერიოდში. 2020 წლის განმავლობაში ვადაგასული 138 
დავალებიდან შესრულებულია 92 დავალება, ხოლო 46 შესრულების პროცესშია. კომიტეტების მიერ 2019-
20 წლებში ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის ღონისძიებების შესახებ იხილეთ დანართი 4.

2.12 თემატური მოკვლევა 
აქტუალური საკითხის შესწავლისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების პროექტის მომზადების მიზნით, 
პარლამენტის წევრთაგან, კომიტეტის ან პარლამენტის მუდმივმოქმედი საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიძლება 
შეიქმნას თემატური მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს მთავარ მომხსენებელს.

თემატური მოკვლევის ინსტიტუტი 2019 წლიდან ამოქმედდა.110 საანგარიშო პერიოდში პარლამენტში 15 
თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა. ინფორმაცია თემატური მოკვლევის ჯგუფების შექმნისა და შედეგის 
შესახებ იხილეთ ცხრილში. 

ცხრილი N8. საანგარიშო პერიოდში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფები

№ ინიციატორი თემატური მოკვლევის ჯგუფი შედეგი

1 განათლების მეცნიერებისა 
და კულტურის კომიტეტი

სკოლის გარეთ და 
ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში სახელოვნებო 
განათლების მდგომარეობის შესახებ

დასკვნა

2 რეგიონული პოლიტიკისა 
და თვითმმართველობის 
კომიტეტი

საქართველოში ადამიანების სათანადო 
საცხოვრისით უზრუნველყოფის 
მდგომარეობის შესახებ

დასკვნა 
(განხილულია 
პლენარულ 
სხდომაზე)

3 ადამიანის უფლებათა 
დაცვისა და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის კომიტეტი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
ქალებისათვის ჯანდაცვის სერვისების 
მისაწვდომობის შესახებ

დასკვნა 
(განხილულია 
პლენარულ 
სხდომაზე)

4 დარგობრივი ეკონომიკისა 
და ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

სახელმწიფო საწარმოთა მართვის 
ეფექტიანობის შესახებ

დასკვნა

5 დარგობრივი ეკონომიკისა 
და ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

ევროპასთან ინტეგრაციის 
კომიტეტი111

სატრანსპორტო საშუალებების 
პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების 
შესახებ

ანგარიში/დასკვნა არ 
არის მომზადებული

110  თუმცა უნდა აღინიშნოს რომ ცვლილებამდე 2018 წელს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა 
პირველმა შექმნა მსგავსი მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც ამ კომიტეტის მიერ საზედამხედველო ფუნქციის შესრულების 
მნიშვნელოვანი საშუალება იყო. საანგარიშო პერიოდში თემატური მოკვლევის ჯგუფმა ქალაქ თბილისში ატმოსფერული 
ჰაერის მდგომარეობა შეისწავლა. ვრცლად იხ. https://bit.ly/3u5gESc .

111  კომიტეტების გაერთანებულ სხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება ერთი და იგივე საკითხზე შექმნილი ჯგუფის 

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/256152?
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20765
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20702
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19664
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19530
https://bit.ly/3u5gESc
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6 ღია მმართველობის 
მუდმივმოქმედი 
საპარლამენტო საბჭო

სახელმწიფო უწყებებში არსებული 
სამოქალაქო ჩართულობის 
ინსტრუმენტებისა და პრაქტიკების

ანგარიში 
(განხილულია 
პლენარულ 
სხდომაზე)

7 ადამიანის უფლებათა 
დაცვისა და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის კომიტეტი

შრომის უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე

ანგარიში/დასკვნა არ 
არის მომზადებული.

8 გენდერული თანასწორობის 
საბჭო

პროფესიული განათლების 
ხელმისაწვდომობა ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერებისათვის

ანგარიში 
(განხილულია 
პლენარულ 
სხდომაზე)

9 საგარეო ურთიერთობათა 
კომიტეტი 

თავდაცვისა და უშიშროების 
კომიტეტი112

დეზინფორმაციის და პროპაგანდის 
საკითხებთან დაკავშირებით

ანგარიში

10 გენდერული თანასწორობის 
საბჭო

სახელმწიფო ეკონომიკური პროგრამებში 
ქალთა მონაწილეობის შესახებ

დასკვნა 
(განხილულია 
პლენარულ 
სხდომაზე)

11 განათლების მეცნიერებისა 
და კულტურის კომიტეტი

რეგიონის საჭიროებებზე მორგებულ 
ხარისხიან სკოლამდელ განათლებაზე 
ყველა ბავშვის თანაბარი 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიში

12 ევროპასთან ინტეგრაციის 
კომიტეტი

საქართველოს მცირე და საშუალო 
ბიზნესის გამოწვევები ევროკავშირის 
ბაზარზე პროდუქციის ექსპორტისას

დასკვნა

13 გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი

რესურსების კომიტეტი

გარემოს ტყვიით დაბინძურების შეფასება 
საქართველოში

დასკვნა

14 გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი

რესურსების კომიტეტი

მუნიციპალური ნარჩენების სფეროში 
არსებული მდგომარეობის შესახებ113

დასკვნა

15 სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა 
კომიტეტი

როგორ გავზარდოთ საქართველოს 
მოსახლეობის ფიზიკური და სპორტული 
აქტიურობის დონე

დასკვნა

გაერთიანების შესახებ.

112  საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში „დეზინფორმაციის და პროპაგანდის საკითხებზე ევროპის ქვეყნების 
გამოცდილების შესწავლის თაობაზე“ (N2-10754; 07/06/2019) და 2019 წლის 30 აპრილს საქართველოს პარლამენტის 
თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის მიერ შექმნილი „დეზინფორმაციის და პროპაგანდის საკითხებთან დაკავშირებული“ 
(N2-7554/19; 23/04/2019) თემატური მოკვლევის ჯგუფები გაერთიანდა.

113  შეიქმნა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის (2018 წელს მოქმედი რედაქციის) 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა 
და 50-ე მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე.

https://info.parliament.ge/#law-drafting/19060
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18693
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/136131/Disinfo_Report_FINAL_27.01_.2020_GEO_
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18372
https://info.parliament.ge/#law-drafting/21051
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20975
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20954
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20954
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20780
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2.13 ნდობის ჯგუფის საქმიანობა 
თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების მნიშვნელოვანი 
მექანიზმია ნდობის ჯგუფის საქმიანობა.

ნდობის ჯგუფის შემადგენლობა 

პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად,  ნდობის ჯგუფი შედგება 5 წევრისაგან, რომელთაგან ერთი არის 
პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, ორი – საპარლამენტო უმრავლესობაში 
შემავალი ფრაქციის/ფრაქციების წევრი, ხოლო ორი – საპარლამენტო ოპოზიციაში შემავალი ფრაქციების 
წევრი.

2019 წელს  ნდობის ჯგუფის შემადგენლობა შეიცვალა, რისი მიზეზიც უმრავლესობასა და უმცირესობაში 
შემავალ ფრაქციებში განხორციელებული ცვლილებები იყო. 2019 წლის 25 თებერვალს, ეკა ბესელია, 
რომელიც უმრავლესობის კვოტით იყო ნდობის ჯგუფის შემადგენლობაში, გავიდა უმრავლესობიდან. 
ასევე, 2019 წლის 11 მარტს დაიშალა უმცირესობა. შესაბამისად, უმცირესობის კვოტით, ნდობის ჯგუფს 
გამოეთიშა კიდევ ერთი წევრი - ირაკლი აბესაძე. ამის შემდეგ, საჭირო გახდა რეგლამენტში ცვლილების 
შეტანა, რომელიც გაითვალისწინებდა ნდობის ჯგუფის დაკომპლექტების წესს, უმცირესობის არარსებობის 
შემთხვევაში.114 

2019 წლის სექტემბერში ნდობის ჯგუფი ახალი შემადგენლობით დაკომპლექტდა: ირაკლი სესიაშვილი - 
თავმჯდომარე, ირაკლი აბესაძე115 (რომელიც ხელახლა აირჩიეს ჯგუფის წევრად უმრავლესობის გარეთ 
დარჩენილ დეპუტატთა კვოტიდან), ირაკლი ბერაია116, ანრი ოხანაშვილი117.  ნდობის ჯგუფში  ოპოზიციის 
მეორე კვოტით წევრის დანიშვნა ვერ მოხერხდა, რადგან უმრავლესობის გარეთ დარჩენილი ფრაქციები ვერ 
შეთანხმდნენ კანდიდატზე.

სტატისტიკა 

2019 წლის განმავლობაში ნდობის ჯგუფმა შემდეგი აქტივობები განახორციელა: 

 ● გამართა სამი სხდომა; 

 ● საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ განსახორციელებელი საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ ინფორმაცია ნდობის ჯგუფს ოთხჯერ წარუდგინა, ხოლო თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტს, 
არასაიდუმლო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია - ორჯერ; 

 ● 2019 წლის ოქტომბერში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნდობის ჯგუფს რეგლამენტის 159-ე მუხლის 
შესაბამისად წარუდგინა მოხსენება; 

 ● საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სსიპ ოპერატიულ-ტექნიკურმა სააგენტომ ნდობის 
ჯგუფს წარუდგინა სააგენტოს მიერ გაწეული საქმიანობის სტატისტიკური და განზოგადებული ანგარიში; 

 ● ნდობის ჯგუფმა 2019 წლის ოქტომბერში მოითხოვა ჯგუფის სხდომაზე შინაგან საქმეთა მინისტრის და 
შესაბამისი პასუხისმგებელი თანამდებობის პირების დასწრება. სხდომაზე უწყებას ჯგუფის წევრებმა 
ზეპირი რეკომენდაციები მისცეს.

114 საპარლამენტო კონტროლი საქართველოში (2019 წლის საგაზაფხულო სესიის შეფასება),2020, გვ. 74-75,  
https://bit.ly/3ckpVia 

115 საქართველოს პარლამენტის წევრის ირაკლი აბესაძის ნდობის ჯგუფის წევრად წარდგენის შესახებ საქართველოს 
პარლამენტის 20 წევრის წარდგინების ცნობად მიღება, იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/18796

116 საპარლამენტო პარლამენტის მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 58 პარლამენტის წევრის მომართვა ნდობის 
ჯგუფის წევრად პარლამენტის წევრის ირაკლი ბერაიას წარდგენის შესახებ, იხ. 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18739

117 საქართველოს პარლამენტის წევრის ანრი ოხანაშვილის ნდობის ჯგუფის წევრად წარდგენის შესახებ საპარლამენტო 
უმრავლესობის წარდგინების ცნობად მიღება, იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/18732

https://bit.ly/3ckpVia
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18796
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18739
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18732
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პარლამენტიდან გამოთხოვილი ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში ახალი კორონავირუსით 
გამოწვეული სიტუაციიდან გამომდინარე, 2020 წელს ვერ ხორციელდებოდა საქართველოს პარლამენტის 
ნდობის ჯგუფის სრულყოფილად ფუნქციონირება. გადაიდო 2020 წელს დაგეგმილი ნდობის ჯგუფის 
სხდომები და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 159-ე მუხლის მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული 
ვიზიტებიც. 

2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდში:

 ● საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფმა 2020 წლის 7 ოქტომბერს გამართა ერთი სხდომა; 

 ● საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფმა მოისმინა ანგარიში საქართველოს თავდაცვისა და 
უსაფრთხოების სექტორში შემავალი ყველა უწყებიდან, სადაც ნდობის ჯგუფის გადაწყვეტილებით 
ესწრებოდნენ უწყების ხელმძღვანელი პირები; 

 ● საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 159-ე მუხლის 
მეხუთე პუნქტის შესაბამისად, ნდობის ჯგუფს წარუდგინა 12 ინფორმაცია უწყების საიდუმლო სახელმწიფო 
შესყიდვების თაობაზე;

 ● საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ, საქართველოს პარლამენტის  რეგლამენტის 159-ე მუხლის 
მეცხრე პუნქტის შესაბამისად, ნდობის ჯგუფს წარუდგინა ერთი ანგარიში წინა წელს განხორციელებული 
საიდუმლო საქმიანობისა და სპეციალური პროგრამების შესახებ; 

 ● საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 159-ე მუხლის 
მეშვიდე პუნქტის შესაბამისად, ნდობის ჯგუფს წარუდგინა ერთი ანგარიში საიდუმლო ნორმატიულ 
აქტებთან დაკავშირებით; 

 ● საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, 159-ე მუხლის მეშვიდე პუნქტის შესაბამისად, 
ნდობის ჯგუფს წარუდგინა ერთი ანგარიში საიდუმლო ნორმატიულ აქტებთან დაკავშირებით; 

 ● საქართველოს დაზვერვის სამსახურმა, 159-ე მუხლის მეშვიდე პუნქტის შესაბამისად, ნდობის ჯგუფს 
წარუდგინა ერთი ანგარიში საიდუმლო ნორმატიულ აქტებთან დაკავშირებით; 

 ● საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სსიპ ოპერატიულ ტექნიკურმა სააგენტომ, 
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 159-ე მუხლის მეცხრე პუნქტის შესაბამისად, ერთხელ 
წარუდგინა ინფორმაცია წინა წლებში განხორციელებული საქმიანობის სტატისტიკური და განზოგადებული 
ანგარიში. 

2018 წელს რეგლამენტში განხორციელებული ცვლილებები ყველაზე ნაკლებად უსაფრთხოების სექტორის 
კონტროლს და ნდობის ჯგუფის საქმიანობას შეეხო.118 მიუხედავად იმისა, რომ ახალი რეგლამენტის თანახმად 
გაფართოვდა ნდობის  ჯგუფის კონტროლს დაქვემდებარებული უწყებების სია და ნდობის ჯგუფის მანდატი,  
კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება ოპოზიციისათვის არასაკმარისი შესაძლებლობები  უსაფრთხოების 
სექტორის კონტროლის პროცესში, ადამიანური რესურსები და კომპეტენცია.

თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ, ირაკლი ბერაიამ, რომელიც საანგარიშო პერიოდში 
ამავე კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის  თანამდებობას იკავებდა, ინტერვიუს ფარგლებში აღნიშნა, 
რომ  რეგლამენტში განხორციელებული ცვლილებები დადებითად აისახა ნდობის ჯგუფის საქმიანობაზე, 
გაფართოებულმა მანდატმა ნდობის ჯგუფს შესაძლებლობა მისცა კონტროლი უფრო მასშტაბური და 
შინაარსობრივი  გახადოს. 

ნდობის ჯგუფის მანდატის გაფართოებას თან არ სდევდა ადამიანური რესურსით კომიტეტის გაძლიერება. 
თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის აპარატში 12 თანამშრომელი არის დასაქმებული და აქედან, ერთია 
ნდობის ჯგუფის სპეციალისტი.119

118  ვრცლად იხ. ჩვენი შეფასება: https://www.transparency.ge/sites/default/files/form-security-sector.pdf

119  ირაკლი ბერაიამ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ იგეგმება ნდობის ჯგუფის აპარატის გაზრდა სამ ადამიანამდე 

https://www.transparency.ge/sites/default/files/form-security-sector.pdf


39

„საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს” აღმასრულებელმა დირექტორმა, გიორგი მუჩაიძემ,  კვლევის 
ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუს დროს აღნიშნა, რომ პრობლემას წარმოადგენს როგორც კომიტეტის 
ფართო მანდატი, ასევე საექსპერტო ცოდნის ნაკლებობა. მისი შეფასებით, როგორც უკანასკნელი ათი წლის 
პრაქტიკამ აჩვენა, კომიტეტი ძირითადად თავდაცვის საკითხებზე კონცენტრირდება და ამიტომ დაზვერვისა 
და უსაფრთხოების სისტემის კონტროლი ყურადღების მიღმა რჩება. გიორგი მუჩაიძე მიიჩნევს, რომ ამ 
შემთხვევაში სწორი გამოსავალი კომიტეტის გაყოფა და კომიტეტთან მუდმივმოქმედი საექსპერტო საბჭოს 
არსებობაა.

ექსპერტული ცოდნის ნაკლებობას ასევე პრობლემად მიიჩნევს საანგარიშო პერიოდში ნდობის ჯგუფის 
ერთადერთი ოპოზიციონერი წევრიც - ირაკლი აბესაძე. როგორც მან კვლევის ფარგლებში ჩატარებული 
ინტერვიუს დროს აღნიშნა, სხვადასხვა დაწესებულებებში შემოწმების მიზნით ნდობის ჯგუფის ვიზიტი, 
შესაბამისი საექსპერტო ცოდნის გარეშე, მხოლოდ „საექსკურსიო” ხასიათს ატარებს. 

აღსანიშნავია, რომ ბოლო ათწლეულის მანძილზე, დემოკრატიული სახელმწიფოების ნაწილში, 
უსაფრთხოების სისტემის ანგარიშვალდებულების გაზრდის მიზნით, შეინიშნება ექსპერტთა საზედამხედველო 
ორგანოების ჩამოყალიბების ტენდენცია. ექსპერტთა საზედამხედველო ორგანოები დამოუკიდებელი 
ინსტიტუტებია, რომლებიც ექსკლუზიურად უსაფრთხოების სამსახურების ზედამხედველობის მიზნით იქმნება. 
ამჟამად ექსპერტთა საბჭოები ევროკავშირის უმეტეს ქვეყნებში ფუნქციონირებს.120 სხვადასხვა ქვეყანაში 
განსხვავებულია ექსპერტთა საზედამხედველო ორგანოების სტრუქტურა, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში 
ასეთ ორგანოებს ქმნის პარლამენტი და ისინი ანგარიშვალდებული არიან პარლამენტის შესაბამისი 
საზედამხედველო კომიტეტის წინაშე. ექსპერტთა საზედამხედველო ორგანოები საერთო სტანდარტის 
შესაბამისად ახორციელებენ უსაფრთხოების სამსახურების საქმიანობის და პოლიტიკის კანონიერების, მათ 
შორის, მათი ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებთან შესაბამისობის შემოწმებას.121

მიუხედავად იმისა, რომ გაფართოვდა ნდობის ჯგუფის მანდატი, კვლავ პრობლემად რჩება ნდობის ჯგუფის 
მიერ ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შემოწმება, სწორედ იმ უწყების, რომელიც ფარულ საგამოძიებო 
მოქმედებებს ახორციელებს და რომლის საქმიანობაც მჭიდრო კავშირშია ადამიანის ფუნდამენტური 
უფლებების დაცვასთან. პარლამენტის რეგლამენტი ნდობის ჯგუფს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს 
შემოწმების შეზღუდულ შესაძლებლობებს აძლევს - სააგენტო ნდობის ჯგუფს წარუდგენს გაწეული საქმიანობის 
სტატისტიკურ და განზოგადებულ ანგარიშს.  ნდობის ჯგუფი უფლებამოსილია სააგენტო შეამოწმოს წელიწადში 
არაუმეტეს ორჯერ. ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოზე არ ვრცელდება კონტროლის სხვა მექანიზმების 
გამოყენების შესაძლებლობა, მაგალითად, როგორიცაა ნდობის ჯგუფის მიერ უფლებამოსილების 
შეუფერხებელი განხორციელებისათვის საჭირო ყველა ინფორმაციის გამოთხოვა სტრუქტურიდან.122  

და ასევე სამეცნიერო-საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნა კომიტეტთან. აღსანიშნავია, რომ  წინა მოწვევის პარლამენტსაც 
ჰქონდა გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმი ექპერტებთან, თუმცა ექსპერტებს არ ჰქონიათ წვდომა საიდუმლო 
ინფორმაციაზე და შესაბამისად, არც ნდობის ჯგუფის საქმიანობაზე. საიდუმლო ინფორმაციაზე წვდომა არც სამეცნიერო-
საკონსულტაციო ჯგუფის წევრებს ექნებათ.  ინტერვიუს ფარგლებში, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის აპარატის 
წამყვანმა სპეციალისტმა, მაკა კურტანიძემ, რომელიც ნდობის ჯგუფის ერთადერთი თანამშრომელია, ასევე აღნიშნა, რომ 
ახალმა რეგლამენტმა მნიშვნელოვნად გაზარდა ნდობის ჯგუფის საქმიანობის მოცულობა და შესაბამისად გაჩნდა ახალი 
თანამშრომლების დამატების საჭიროება. 

120  EU FRA, Surveillance by Intelligence Services Vol 2, (2017) გვ. 68

121  Council of Europe, Democratic and Effective Oversight of National Security Services, (2015) გვ. 47

122  აღნიშნული წესი, კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუს დროს, ასევე გააკრიტიკა საანგარიშო პერიოდში 
ნდობის ჯგუფის ოპოზიციონერმა წევრმა, ირაკლი აბესაძემ. როგორც მან აღნიშნა, ასევე მნიშვნელოვანია ნდობის 
ჯგუფს ჰქონდეს მანდატი და ექსპერტული ცოდნის გამოყენების შესაძლებლობა ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს 
ინფრასტრუქტურული აუდიტის ჩასატარებლად.  
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2.14 თანამდებობის პირთა არჩევა (დანიშვნაზე თანხმობის მიცემა)
საქართველოს კონსტიტუცია და პარლამენტის რეგლამენტი მთელ რიგ თანამდებობებზე პირის განწესებაში 
პარლამენტის მონაწილეობას ითვალისწინებს. აღსანიშნავია, რომ თანამდებობის პირთა არჩევის პროცესში 
ოპოზიციის აზრის გათვალისწინება არასდროს ხდება და უმრავლესობის მიერ თანამდებობაზე ხშირად 
შეირჩევიან პირები, რომელთა კომპეტენცია და კეთილსინდისიერებაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მაგალითად 
შეიძლება მოვიყვანოთ შალვა თადუმაძის არჩევა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ, რომლის უმაღლესი 
იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ნამდვილობაც ეჭვ ქვეშ დგას.123  საანგარიშო 
პერიოდში პარლამენტმა 39 პირის დანიშვნას, ხოლო ერთ შემთხვევაში საერთაშორისო სასამართლოში 
წარსადგენ მოსამართლეობის კანდიდატად წარდგენას დაუჭირა მხარი. მე-5 დანართში იხილეთ ამ პირთა 
ჩამონათვალი მათი წარმდგენის მითითებით. 

123  „თადუმაძის დიპლომის ნამდვილობაზე კითხვებს პასუხი უნდა გაეცეს”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველო, 07 ოქტომბერი, 2019, 
https://transparency.ge/ge/blog/tadumazis-diplomis-namdvilobaze-kitxvebs-pasuxi-unda-gaeces 

https://transparency.ge/ge/blog/tadumazis-diplomis-namdvilobaze-kitxvebs-pasuxi-unda-gaeces
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თავი III საპარლამენტო კონტროლი კოვიდ პანდემიის დროს 

საპარლამენტო რესპუბლიკაში, ქვეყნისათვის კრიტიკულ ვითარებაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე საპარლამენტო ზედამხედველობის განხორციელება. ასეთ დროს 
პარლამენტის როლის იგნორირება საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.

კოვიდ-19-ის პანდემიის პირობებში, პანდემიასთან და თანმდევ გამოწვევებთან ქვეყნის ბრძოლის პროცესში 
აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაზე საზედამხედველო ფუნქციაზე საქართველოს პარლამენტმა 
ფაქტობრივად უარი თქვა და პროცესის მართვა სრულად მიანდო აღმასრულებელ ხელისუფლებას, 
ხოლო საპარლამენტო კონტროლის ეფექტურად განხორციელების ნაცვლად, პარლამენტმა საგანგებო 
მდგომარეობის დროს ცვლილებები შეიტანა ისეთ კანონებში, რომელთა მიღება არ იყო აუცილებლობით და 
გადაუდებლობით გამოწვეული, მაგ., საპატრიარქოსთვის მიწების გადაცემის ინიციატივა (ტყის კოდექსი) და  
სსიპ-ების შექმნის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილება. 124

საგანგებო მდგომარეობის დროს პარლამენტის კომიტეტებს არ ჩაუტარებიათ სხდომა, რომელიც შეეხებოდა 
საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში მთავრობის საქმიანობის კონტროლს. კოვიდ პანდემიის დროს ასევე არ 
ჩატარებულა ნდობის ჯგუფის სხდომა. ქვეყნისათვის კრიზისულ პერიოდში პარლამენტი არ დაინტერესებულა 
თუ რამდენად გამართლებული და თანაზომიერი იყო მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვები, არ 
განუხორციელებია პანდემიის პერიოდში მთავრობის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების კონტროლი. 
პარლამენტის როლი მხოლოდ კრიზისების საბჭოში მმართველი პარტიის წარმომადგენლის მონაწილეობით 
შემოიფარგლებოდა. 

3.1 საგანგებო მდგომარეობის  გამოცხადება და გაგრძელება პარლამენტის მიერ 
2020 წლის 11 მარტს, ინფექციური დაავადების გამო, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ პანდემია 
გამოაცხადა. 2020 წლის 21 მარტის პრეზიდენტის დეკრეტის საფუძველზე საგანგებო მდგომარეობის 
მართვის პროცესი მთლიანად მთავრობის კომპეტენციაში მოექცა და პარლამენტის მხრიდან აღმასრულებელ 
ხელისუფლებაზე ზედამხედველობა მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. 

პრეზიდენტის 21 მარტის N1 დეკრეტით შეიზღუდა მიმოსვლის თავისუფლება, თავისუფლების, პირადი და 
ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება, სამართლიანი ადმინისტრაციული წარმოების, საჯარო 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლება, საკუთრების უფლება, შეკრების თავისუფლება და შრომის 
თავისუფლება. დეკრეტით დადგინდა უფლებათა ბლანკეტური შეზღუდვის საფუძვლები, ხოლო კონკრეტული 
შეზღუდვების ხასიათისა და ფარგლების დადგენის უფლებამოსილება მთავრობაზე იქნა დელეგირებული. 
უფრო მეტიც, ცალკეული საკითხების მოწესრიგების კომპეტენცია მიენიჭათ სამინისტროებსაც. 
შედეგად, მთავრობას უფლებების შეზღუდვის ფართო დისკრეცია მიენიჭა. დეკრეტით დელეგირებული 
უფლებამოსილების საფუძველზე, მთავრობის 181-ე დადგენილებით125 დამტკიცდა ახალი კორონავირუსის 
გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები, სადაც კონსტიტუციურ უფლებათა შეზღუდვის 
არეალი საკმაოდ ფართო იყო. 

პრეზიდენტის დეკრეტით მკაფიოდ არ იქნა განსაზღვრული კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვის 
ფარგლები, შესაბამისად, სრულად მთავრობის კომპეტენციაში მოექცა უფლებებში ჩარევის შესახებ არსებითი 
და შინაარსობრივი გადაწყვეტილებების მიღება. 

ეფექტიანი საპარლამენტო ზედამხედველობა უზრუნველყოფილი იქნებოდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი 
პრეზიდენტის დეკრეტი მკაფიოდ განსაზღვრავდა უფლების შეზღუდვის კონკრეტულ ფარგლებს, რომლის 
პირობებშიც მთავრობას მოქმედების შესაძლებლობა მიეცემოდა. 

124  ვრცლად იხ. covid-19 ინფექციის გამოწვევების მართვა - ხელისუფლების ქმედებების შეფასების ანგარიში  
https://transparency.ge/ge/post/covid-19-inpekciis-gamocvevebis-martva-xelisuplebis-kmedebebis-shepasebis-angarishi

125  საქართველოს მთავრობის დადგენილება, საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის 
მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ,23.03.2020. http://bit.ly/30XBeqd 

https://transparency.ge/ge/post/covid-19-inpekciis-gamocvevebis-martva-xelisuplebis-kmedebebis-shepasebis-angarishi
http://bit.ly/30XBeqd
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თავდაპირველად საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა 21 აპრილის ჩათვლით, თუმცა მოგვიანებით იგი 
22 მაისამდე გაგრძელდა. პარლამენტმა საგანგებო მდგომარეობის დაწესების შესახებ გადაწყვეტილება 
ერთსულოვნად მიიღო, თუმცა მისი გაგრძელების საკითხმა პარლამენტის წევრებს შორის ცხარე დისკუსია 
გამოიწვია. ოპოზიციური პარტიები ხელისუფლებისაგან ამ გადაწყვეტილების მიღებამდე ანტიკრიზისული 
გეგმისა და მანამდე განხორციელებული საქმიანობის ანგარიშის წარდგენას ითხოვდნენ.126 საბოლოოდ, 
აღნიშნული გადაწყვეტილება საპარლამენტო უმრავლესობის მხარდაჭერით, 97 ხმით 10-ის წინააღმდეგ 
დამტკიცდა.

3.2 საგანგებო მდგომარეობის შემდეგ პარლამენტის უფლებამოსილების მთავრობაზე 
დელეგირება 
2020 წლის 22 მაისს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს 
კანონში”  ცვლილებებს. საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად, საგანგებო მდგომარეობის 
გამოცხადების გარეშე მთავრობას შეუძლია შეზღუდოს ისეთი მნიშვნელოვანი უფლებები, როგორიცაა პირთა 
გადაადგილების, საკუთრების, შრომის, პროფესიული ან ეკონომიკური საქმიანობის უფლება, ფიზიკურ 
პირთა სოციალური ღონისძიებების ჩატარების მიზნით თავშეყრის უფლება და საჯარო დაწესებულებების 
საქმიანობის უფლება.  კანონით უგულებელყოფილი იქნა კონსტიტუციის მოთხოვნა - უფლებების შეზღუდვა 
მოხდეს კანონის საფუძველზე და აკმაყოფილებდეს განსაზღვრულობისა და განჭვრეტადობის კრიტერიუმებს. 
გამომდინარე იქიდან, რომ პარლამენტს აღარ განუხორციელებია ზედამხედველობა მთავრობის მიერ 
მიღებულ გადაწყვეტილებსა და განხორციელებულ ღონისძიებებზე, კონტროლის მიღმა დარჩა ის საკითხი, 
თუ რამდენად თანაზომიერი და პროპორციული იყო მთავრობის ქმედებები და მიღებული გადაწყვეტილებები 
პანდემიის პირობებში, მათ შორის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების შეზღუდვის კუთხით 
გამოყენებული მექანიზმები.

კანონპროექტით პარლამენტმა ფაქტობრივად უარი თქვა ქვეყნისათვის კრიტიკულ ვითარებაში მისი 
ძირითადი ფუნქციის განხორციელებაზე და საკარანტინო ღონისძიებებით დე ფაქტო საგანგებო მდგომარეობა 
გამოცხადდა.127 

კანონპროექტის განხილვის ეტაპზე შეფასებებში აღნიშნავდით, რომ ცვლილებები წინააღმდეგობაშია 
საქართველოს კონსტიტუციასთან და მთავრობის მიერ  ადამიანის იმ  ძირითად უფლებათა შეზღუდვას  
ითვალისწინებს, რომლებიც, კონსტიტუციის თანახმად, მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის დროს უნდა 
შეიზღუდოს და ისიც პარლამენტის გადაწყვეტილებით. აღნიშნული კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 
გაასაჩივრეს საკონსტიტუციო სასამართლოში.128 საკონსტიტუციო სასამართლომ 2021 წლის 11 თებერვალს 
არ დააკმაყოფილა სარჩელი ძირითად ნაწილში.129 უფლებამოსილების დელეგირება მხოლოდ შრომის 
უფლებასთან მიმართებით იქნა ცნობილი არაკონსტიტუციურად. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი 
კოლეგიის მოსამართლე, გიორგი კვერენჩხილაძე, არ დაეთანხმა სასამართლო გადაწყვეტილებას 
და გადაწყვეტილებაზე განსხვავებული აზრი დაწერა. მიგვაჩნია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილება არ შეესაბამება დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს და 
უარყოფითად აისახება პარლამენტის, როგორც ძლიერი ინსტიტუტის ჩამოყალიბებაზე.

აღნიშნულ კანონს მოქმედების პერიოდი 2-ჯერ გაუგრძელეს და იგი დღესაც მოქმედებს. 

126 . “ევროპულმა საქართველომ” საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას მხარი არ დაუჭირა, რადგან მთავრობამ 
არ წარადგინა გეგმა, როგორ აპირებს მოქალაქეების დახმარებს, interpressnews, 23.04.2020. 
http://bit.ly/3tHFGG5 

127  „საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე შემზღუდავი ღონისძიებების განხორციელება 
არაკონსტიტუციურია”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, 19.05.20, https://bit.ly/39h2OUt 

128  კონსტიტუციური სარჩელი - ლიკა საჯაია და ედუარდ მარიკაშვილი საქართველოს პარლამენტის და 
საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ, 22.06.20.  http://bit.ly/3cShlGu 

129  საკონსტიტუციო სასამართლოს 2020 წლის 11 თებერვლის გადაწყვეტილება საქმეზე “პაატა დიასამიძე, 
გიორგი ჩიტიძე, ედუარდ მარიკაშვილი და ლიკა საჯაია საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს მთავრობის 
წინააღმდეგ”. იხ.: https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=10658

http://bit.ly/3tHFGG5
https://bit.ly/39h2OUt
http://bit.ly/3cShlGu
https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=10658
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3.3 საპარლამენტო კონტროლის  ცალკეული მექანიზმების გამოყენება საგანგებო 
მდგომარეობის დროს 
პრემიერ-მინისტრის მოხსენება პარლამენტის წინაშე საკუთარი ინიციატივით 

2020 წლის 21 მაისს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარიამ, პარლამენტს საკუთარი ინიციატივით მიმართა 
საქმიანობის ანგარიშის წარდგენის თაობაზე130. 27 მაისს პრემიერმა პარლამენტს კორონა ვირუსთან 
გამკლავების ანგარიში წარუდგინა.131 

ინტერპელაცია კოვიდ პანდემიის დროს  

2020 წელს ჩატარდა 2 ინტერპელაცია ოპოზიციური ფრაქციების შეკითხვების საფუძველზე, რომლებიც 
ეხებოდა პანდემიის პერიოდს და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს.

საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში, მაისის ბოლო პარასკევს, ფრაქცია „ნაციონალურმა 
მოძრაობამ”,  პლენარულ სხდომაზე, ინტერპელაციის წესით, პრემიერ-მინისტრი - გიორგი გახარია დაიბარა. 
ასევე, ინტერპელაციის წესით, 8 მაისს „ევროპულმა საქართველომ“ კითხვებით მიმართა პრემიერ-მინისტრს, 
მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმასა და პანდემიის დროს მთავრობის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებების 
შესახებ. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად 29 მაისს პარლამენტში წარსდგა.132

130  საქართველოს პარლამენტისადმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, გიორგი გახარიას მიმართვა ახალი 
კორონავირუსის (COVID-19) მასობრივი გავრცელების პრევენციის მიზნით გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის 
დროს საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20418 

131  „საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ პარლამენტში, Covid-19-ის პანდემიის პირობებში, 
საგანგებო მდგომარეობის დროს მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ანგარიში წარადგინა”, 
http://gov.ge/index.php?lang_id=-&sec_id=541&info_id=76279 

132  „პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ინტერპელაციის წესით დასმულ შეკითხვებს უპასუხა”, 
9 მაისი 2020, https://bit.ly/2TSlLEB ; ასევე, იხ. პრემიერ-მინისტრის წერილობით პასუხები ინტერპელაციის კითხვებზე 
https://bit.ly/2TR2Yd5  ; https://bit.ly/3dj32tA  [ბოლოს ნანახია 15.06.2020] .

http://gov.ge/index.php?lang_id=-&sec_id=541&info_id=76279
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20418
http://gov.ge/index.php?lang_id=-&sec_id=541&info_id=76279
https://bit.ly/2TSlLEB
https://bit.ly/2TR2Yd5
https://bit.ly/3dj32tA
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29.05.2020 საქართველოს 
პრემიერ-
მინისტრი 
გიორგი 
გახარია

საპარლამენტო 
ფრაქციების: 
„ნაციონალური 
მოძრაობა“ 
და  „ევროპული 
საქართველო“, 
„ევროპული  
საქართველო-
რეგიონები“  
და „ევროპული  
საქართველო-
მოძრაობა 
თავისუფ-
ლებისთვის“

ნაციონალური მოძრაობის შეკითხვა:133

 ● „რატომ ვერ მოხერხდა სიღარიბის შემცირება 
ქვეყანაში, რა გავლენა მოახდინა საგანგებო 
მდგომარეობის პირობებში ხელისუფლების 
მიერ დაშვებულმა შეცდომებმა მოსახლეობის 
სოციალური მდგომარეობის გაუარესებაზე 
და რა ზომებს იღებს მთავრობა მის 
გამოსასწორებლად?

 ● რა მდგომარეობაშია ბავშვთა სიღარიბე 
ქვეყანაში?

 ● როგორ აპირებთ პენსიონერების სიღარიბის 
ზრდის შეჩერებას მზარდი ფასებისა და ლარის 
გაუფასურების პირობებში?

„ევროპული საქართველო“, „ევროპული  
საქართველო-რეგიონები“ და „ევროპული  
საქართველო-მოძრაობა

თავისუფლებისთვის“ შეკითხვა:134

 ● მწვავე ეკონომიკურ კრიზის დროს, რატომ 
არ შეამცირეთ საშემოსავლო გადასახადი 
და ნავთობპროდუქტებზე აქციზის ოდენობა? 
რატომ არ გაანულეთ 2020 წლის 
ქონების გადასახადი ეკონომიკის ყველა 
სექტორისთვის? რატომ არ შეცვალეთ დღგ-ს 
დაბეგვრის წესი?

 ● რატომ არ აძლევთ მოქალაქეებსა და 
მეწარმეებს შესაძლებლობას დაიბრუნონ 
საპენსიო ფონდში დაგროვილი თანხა?

 ● თქვენ მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების 
საფუძველზე რატომ ტოვებთ 
თვითდასაქმებულთა დიდ ნაწილს საერთოდ 
დახმარების გარეშე?

 ● მათ ვინც სამსახური დაკარგა რატომ 
სთავაზობთ საარსებო მინიმუმზე ნაკლებ და 
მოჭრილ თანხას?

133  იხ. ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობის” შეკითხვა,  https://info.parliament.ge/file/1/
BillReviewContent/249544? .

134  ფრაქციების „ევროპული საქართველო“, „ევროპული  საქართველო-რეგიონები“ და „ევროპული  საქართველო-
მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ შეკითხვა https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/249554 .

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/249544?
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/249554
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/249544
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/249544
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/249554
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 ● რატომ დააგვიანეთ ანტიკრიზისული გეგმის 
წარმოდგენა და ყველაზე კრიტიკულ თვეებში 
რატომ დატოვეთ მოქალაქეები ყოველგვარი 
დახმარების გარეშე?

 ● რატომ არ ამცირებთ ბიუროკრატიის ხარჯებსა 
და არაეფექტურ სახელმწიფო პროგრამებს?

 ● რატომ გქონდათ შერჩევითი მიდგომა 
საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში 
დაწესებული შეზღუდვების აღსრულებისას 
სხვადასხვა ადამიანებისა და ჯგუფების 
მიმართ?”

18.09.2020 საქართველოს 
ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარების 
მინისტრი

ნათელა 
თურნავა

საპარლამენტო   
ფრაქციების: 
„ევროპული 
საქართველო“,    
„ევროპული 
საქართველო-

რეგიონები“ 
და „ევროპული 
საქართველო-

მოძრაობა 
თავისუფ-
ლებისთვის“ 
მოთხოვნით.

,,ევროპული საქართველო”, ,,ევროპული 
საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, 
,,ევროპული საქართველო-რეგიონების“ 
შეკითხვა:135

 ● „ეკონომიკის მკვეთრი შემცირების პირობებში, 
რაც სახეზეა ბოლო თვეების განმავლობაში, 
ფიქრობთ თუ არა, რომ აუცილებელია 
შემცირდეს საშემოსავლო გადასახადი, 
ნავთობპროდუქტებზე აქციზის ოდენობა, 
განულდეს 2020 წლის ქონების გადასახადი 
ეკონომიკის ყველა სექტორისთვის და 
შეიცვალოს დღგ-ს დაბეგვრის წესი? თუ 
განიხილეთ სამთავრობო გუნდთან ეს 
საკითხები და რატომ არ არის შესაბამისი 
გადაწყვეტილება დღემდე მიღებული?

 ● პანდემიის პირობებში, როდესაც სახელმწიფო 
ვალი რადიკალურად იზრდება და სოციალური 
და ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში 
უარესდება, ფიქრობთ თუ არა, რომ სასწრაფოდ 
შესამცირებელია ბიუროკრატიული ხარჯები და 
არაეფექტური სახელმწიფო პროგრამები?

 ● რატომ ეთქვა უარი აგვისტოსა და სექტემბერში 
16 ტურისტულ ჩარტერულ რეისს ლიეტუვიდან 
და ესტონეთიდან - ისევე როგორც სხვა 
ტურისტულ ჩარტერებს საქართველოს 
მთავრობის მიერ უსაფრთხოდ გამოცხადებული 
ქვეყნებიდან?

135  ფრაქციების ,,ევროპული საქართველო”, ,,ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, 
,,ევროპული საქართველო-რეგიონების“ შეკითხვა https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/262954? 

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/262954?
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/262954
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 ● რითაა განპირობებული საქართველოს 
მოქალაქეების იძულებით ორკვირიან 
კარანტინში მოთავსება მაშინაც კი, თუკი 
ისინი ქვეყანაში ბრუნდებიან საქართველოს 
მთავრობის მიერ უსაფრთხოდ გამოცხადებული 
ქვეყნებიდან, მაშინ როცა ამ ქვეყნების 
მოქალაქეებს მსგავსი კარანტინის გავლა არ 
მოეთხოვებათ, მათ შორის იმ შემთხვევებში, 
როცა საქმე გვაქვს ერთი ოჯახის წევრებთან?

 ● რითაა განპირობებული ის, რომ საქართველოს 
მთავრობას უსაფრთხო ქვეყნების სიაში არ 
შეჰყავს საბერძნეთი, პოლონეთი და სხვა 
ქვეყნები, რომელთა მილიონ მოსახლეზე 
გადაანგარიშებული ეპიდემიოლოგიური 
სურათი მნიშვნელოვნად უკეთესია უსაფრთხო 
ქვეყნების სიაში შეყვანილ ქვეყნებთან 
შედარებით?

 ● რითაა გამოწვეული უსაფრთხო ქვეყნებში 
რეგულარული ფრენების, მათ შორის დაბალ 
ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიებისთვის ფრენაზე 
ნებართვაზე უარის თქმა, როცა მსგავსი 
ავიაკომპანიები ამატებენ ახალ რეისებს კარგი 
ეპიდსიტუაციის მქონე ქვეყნებში, მაგალითად 
ბალტიის ქვეყნებში?”

მინისტრის საათი კოვიდ პანდემიის დროს 

2020 წლის მინისტრის საათის განრიგი იმავე წლის 3 თებერვალს განისაზღვრა, რომლის მიხედვითაც 
წლის განმავლობაში მინისტრის საათი 11-ჯერ უნდა გამართულიყო.136 ნაცვლად ამისა, წლის განმავლობაში 
მხოლოდ ოთხი მინისტრის საათი შედგა, რითაც დაირღვა პარლამენტის რეგლამენტი.137 მინისტრების 
გამოუცხადებლობის მიზეზი პანდემიით შექმნილი ექსტრაორდინალური სიტუაცია, მათ შორის, საგანგებო 
მდგომარეობის არსებობაც იყო, თუმცა არ მომხდარა მინისტრის საათების გაუქმების რაიმე სახით 
ფორმალიზება, დოკუმენტის მიღება სადაც დასაბუთებული იქნებოდა გაუქმების მიზეზები და სამართლებრივი 
საფუძვლები.

პანდემიის პერიოდში მინისტრის საათის ფარგლებში პარლამენტში გამოცხადდნენ: 

 ● რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი - მაია ცქიტიშვილი 
(06.03.2020):

 ● თავდაცვის მინისტრი - ირაკლი ღარიბაშვილი (12.06.2020).

პანდემიის პერიოდში პარლამენტის ბიუროს მიერ დადგენილი განრიგით გათვალისწინებული შემდეგი 
მინისტრის საათები არ ჩატარებულა:
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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი - ნათელა 
თურნავა 

1-4 სექტემბერი

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის 
საკითხებში - ქეთევან ციხელაშვილი

1-4 სექტემბერი 

სადეპუტატო კითხვები კოვიდ პანდემიის დროს 

პარლამენტის წევრების მიერ საპარლამენტო კონტროლის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს 
სადეპუტატო კითხვა, რომელსაც პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოს წევრმა წერილობით 
უნდა უპასუხოს კანონით დადგენილ ვადაში.

პანდემიის პერიოდში  გაგზავნილი კითხვებიდან 11 ეხებოდა უშუალოდ კოვიდის თემატიკას. 11-ვე კითხვის 
ავტორი ოპოზიციის წარმომადგენელი იყო.

ავტორი კუთვნილება კითხვის სათაური ადრესატი პასუხი

კაპანაძე 
სერგი

 

ფრაქცია 
„ევროპული 
საქართველო - 
რეგიონები“

 

2020 წლის 6 სექტემბრიდან 
21 სექტემბრის 
ჩათვლით COVID-19-ზე 
ჩატარებული ტესტებისა 
და ინფიცირებულთა 
რაოდენობის შესახებ.138

დაავადებათა 
კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის 
ეროვნული 
ცენტრის 
გენერალურ 
დირექტორს 
ამირან 
გამყრელიძეს

პასუხის 
თარიღი - 
25.09.20139

 

კანდელაკი 
გიორგი

 

ფრაქცია 
„ევროპული 
საქართველო“

 

საკარანტინო სივრცეებზე 
გაწეული ხარჯების 
შესახებ და რეგულარული 
ფრენების შეზღუდვის 
შემდეგ სუბსიდირებული 
ავიარეისების შესახებ.140

საქართველოს 
ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარების 
მინისტრს, ნათელა 
თურნავას

არ არის 
პასუხი

138  იხ. სერგი კაპანაძის კითხვა  https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9509 

139  იხ. პასუხი სერგი კაპანაძის კითხვაზე https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9519? 

140  იხ გიორგი კანდელაკის კითხვა https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9466 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9509
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9519?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9466
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9509
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9519
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9466
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კობერიძე 
ლევანი

 

ფრაქცია 
„დამოუკი-დებელი 
დეპუტატები“

 

ახალი კორონავირუსის 
ეპიდემიის წინააღმდეგ 
საბრძოლველად 
გამოცხადებული 
საგანგებო მდგომარეობის 
პირობებში ჯანდაცვის 
სისტემის შეუფერხებელი 
და გამართული მუშაობის 
ხელშეწყობის თაობაზე.141

საქართველოს 
პრემიერ-
მინისტრს, გიორგი 
გახარიას

 

პასუხის 
თარიღი -

25.06.2020142

 

 

ჩუგოშვილი 
თამარ

 

დამოუკი-დებელი 
წევრი

საჯარო სკოლის 
მოსწავლეების რაოდენობის 
შესახებ ქვეყანაში, ონლაინ 
სწავლებაზე წვდომა 
პანდემიის პირობებში და 
სხვა.143

საქართველოს 
განათლების, 
მეცნიერების, 
კულტურისა 
და სპორტის 
მინისტრს, მიხეილ 
ჩხენკელს

პასუხის 
თარიღი -

29.06.2020144

რატიანი 
სერგო

 

ფრაქცია 
„ევროპული 
საქართველო“

 

კითხვის თარიღი -

28.04.2020

ინფორმაცია 
ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 
დისტანციური სწავლების/
კომუნიკაციის სხვადასხვა 
ფორმის გამოყენებით 
განხორციელებულ 
საგანმანათლებლო 
პროცესთან 
დაკავშირებით.145

საქართველოს 
განათლების, 
მეცნიერების, 
კულტურისა 
და სპორტის 
მინისტრს, მიხეილ 
ჩხენკელს

 

პასუხის 
თარიღი -

02.06.2020146

 

რატიანი 
სერგო

 

ფრაქცია 
„ევროპული 
საქართველო“

კითხვის თარიღი -

03.06.2020

 

ინფორმაცია 
ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 
დისტანციური სწავლების/
კომუნიკაციის სხვადასხვა 
ფორმის გამოყენებით 
განხორციელებულ 
საგანმანათლებლო 
პროცესთან 
დაკავშირებით.147

საქართველოს 
განათლების, 
მეცნიერების, 
კულტურისა 
და სპორტის 
მინისტრს, მიხეილ 
ჩხენკელს

 

პასუხის 
თარიღი -

09.07.2020148

 

141  იხ. ლევან კობერიძიდ კითხვა https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8352? 

142  იხ. ლევან კობერიძის კითხვაზე პასუხი https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8641? 

143  იხ. თამარ ჩუგოშვილის კითხვა https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8345? 

144  იხ. თამარ ჩუგოშვილის კითხვაზე პასუხი https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8693? 

145  იხ. სერგო რატიანის კითხვა https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8219? 

146  იხ. სერგო რატიანის კითხვაზე პასუხი https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8311? 

147  იხ. სერგო რატიანის კითხვა https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8346? 

148  იხ. სერგო რატიანის კითხვაზე პასუხი https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8844? 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8352?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8641?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8345?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8693?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8219?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8311?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8346?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8346?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8844?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8352
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8641
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8345
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8693
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8219
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8311
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8346
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8844
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ჩიქოვანი 
მამუკა

 

ფრაქცია 
„ნაციონალური 
მოძრაობა“

 

საქართველოში ახალი 
კორონა ვირუსის, COVID-19 
წინააღმდეგ ბრძოლისთვის 
შექმნილ Stop Cov 
ფონდთან დაკავშირებით.149

საქართველოს 
ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარების 
მინისტრს, ნათელა 
თურნავას

პასუხის 
თარიღი -

29.06.2020150

 

ჩიქოვანი 
მამუკა

 

ფრაქცია 
„ნაციონალური 
მოძრაობა“

 

საქართველოში ახალი 
კორონა ვირუსის, COVID-19 
წინააღმდეგ ბრძოლისთვის 
შექმნილ Stop Cov 
ფონდთან დაკავშირებით.151

საქართველოს 
პრემიერ-
მინისტრს, გიორგი 
გახარიას

 

პასუხის 
თარიღი -

29.05.2020152

 

 

გოცირიძე 
რომან

 

ფრაქცია 
„ნაციონალური 
მოძრაობა“

 

კორონავირუსის ეპიდემიის 
გავრცელებასთან 
დაკავშირებით 
საქართველოსათვის 
გამოყოფილი გრანტებისა 
და კრედიტების შესახებ.153

საქართველოს 
ფინანსთა 
მინისტრს, ივანე 
მაჭავარიანს

 

პასუხის 
თარიღი -

05.05.2020154

 

 

სამადაშვილი 
სალომე

 

ფრაქცია 
„ნაციონალური 
მოძრაობა“

 

საქართველოში ახალი 
კორონა ვირუსის, COVID 
19-ის გავრცელების 
აღსაკვეთად გასატარებელი 
ღონისძიებების თაობაზე.155

საქართველოს 
ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა 
და სოციალური 
დაცვის მინისტრს, 
ეკატერინე 
ტიკარაძეს

პასუხის 
თარიღი -

21.04.2020156

 

149  იხ. მამუკა ჩიქოვანის კითხვა https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8284? 

150  იხ. მამუკა ჩიქოვანის კითხვაზე პასუხი https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8395? 

151  იხ. მამუკა ჩიქოვანის კითხვა https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8285? 

152  იხ. მამუკა ჩიქოვანის კითხვაზე პასუხი https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8386? 

153  იხ. რომან გოცირიძის კითხვა https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8211? 

154  იხ. რომან გოცირიძის კითხვაზე პასუხი https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8229? 

155  იხ. სალომე სამადაშვილის კითხვა https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8215? 

156  იხ. სალომე სამადაშვილის კითხვაზე პასუხი https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8216? 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8284?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8395?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8285?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8386?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8211?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8229?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8215?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8216?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8284
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8395
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8285
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8386
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8211
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8229
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8215
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8216
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კობერიძე 
ლევანი

 

ფრაქცია 
„დამოუკიდებელი 
დეპუტატები“

 

ახალი ტიპის 
კორონავირუსის 
გავრცელების 
პრევენციისა და მართვის 
უზრუნველყოფის მიზნით 
სამინისტროს მიერ 
შემუშავებული სამოქმედო 
გეგმის შესახებ.157

საქართველოს 
ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარების 
მინისტრს, ნათელა 
თურნავას

 

პასუხის 
თარიღი -

05.06.2020158

 

 

კობერიძე 
ლევანი

 

ფრაქცია 
„დამოუკიდებელი 
დეპუტატები“

 

ახალი ტიპის 
კორონავირუსის 
გავრცელების 
პრევენციისა და მართვის 
უზრუნველყოფის მიზნით 
სამინისტროს მიერ 
შემუშავებული სამოქმედო 
გეგმის შესახებ.159

საქართველოს 
ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, 
შრომის, 
ჯანმრთელობისა 
და სოციალური 
დაცვის მინისტრს, 
ეკატერინე 
ტიკარაძეს

პასუხის 
თარიღი - X

კომიტეტების მიერ საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების გამოყენება კოვიდ პანდემიის დროს

საგანგებო მდგომარეობის დროს პარლამენტის კომიტეტებს არ ჩაუტარებიათ სხდომა, რომელიც შეეხებოდა 
საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში მთავრობის საქმიანობის კონტროლს. კოვიდ პანდემიის დროს ასევე 
არ ჩატარებულა ნდობის ჯგუფის სხდომა. 

2020 წლის 14 სექტემბერს ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც კომიტეტის სხდომა მიეძღვნა კოვიდთან 
დაკავშირებული საკითხის განხილვას. დიასპორის კომიტეტმა მოისმინა კოვიდ -19 გავრცელების შედეგად 
შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, საზღვარგარეთ მყოფი თანამემამულეების მიმართ, საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს მიერ გაწეული დახმარებისა და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანგარიში.160

საგანგებო მდგომარეობის დროს კომიტეტებს არ გამოუყენებიათ პარლამენტის რეგლამენტის 39-ე მუხლით 
მათთვის მინიჭებული უფლებამოსილება. კერძოდ, კომიტეტებს, მისი საქმიანობის მიმართულებიდან 
გამომდინარე, შეუძლიათ შეამოწმონ საგანგებო მდგომარეობის დროს გამოცემული ნორმატიული აქტების 
საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობა და მათი შესრულების მდგომარეობა. იმ პირობებში 
კი, როდესაც მთავრობას საგანგებო მდგომარეობის მართვასთან დაკავშირებით ფაქტობრივად სრული 
დისკრეცია მიენიჭა, ამ მექანიზმის გამოყენება პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების 
პროცესში მნიშვნელოვანი იქნებოდა.

2020 წლის 20 მაისს ფრაქცია „დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა” კომიტეტის სხდომაზე მოიწვიეს საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი - 
ეკატერინე ტიკარაძე, რომელიც კომიტეტის სხდომაზე არ გამოცხადდა. 

კომიტეტების მიერ საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება კოვიდ პანდემიის დროს  დიდ ჩავარდნად 
შეაფასა თამარ ჩუგოშვილმა, განსაკუთრებით კი ისეთი კომიტეტების მიერ, რომელთა კონტროლის 
სფეროებზეც პირდაპირ აისახა პანდემიით გამოწვეული კრიზისი, მაგ.: ჯანმრთელობის დაცვისა და 
სოციალური უზრუნველყოფის კომიტეტი, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი 
და განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტი.  როგორც მან აღნიშნა, განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტზე 

157  იხ. ლევან კობერიძის კითხვა https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8085? 

158  იხ. ლევან კობერიძის კითხვაზე პასუხი https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8353? 

159  იხ. ლევან კობერიძის კითხვა https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8086? 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8085?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8353?
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8086?
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/diasporisa-da-kavkasiis-sakitxta-komiteti/axali-ambebi-diaspora/diasporisa-da-kavkasiis-sakitxta-komitetis-sxdoma-14092020.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/diasporisa-da-kavkasiis-sakitxta-komiteti/axali-ambebi-diaspora/diasporisa-da-kavkasiis-sakitxta-komitetis-sxdoma-14092020.page
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/diasporisa-da-kavkasiis-sakitxta-komiteti/axali-ambebi-diaspora/diasporisa-da-kavkasiis-sakitxta-komitetis-sxdoma-14092020.page
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8085
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8353
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8086
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დამოუკიდებელი წევრის დეპუტატის სტატუსით არაერთხელ დააყენა საკითხი, რომ კომიტეტს გაეკეთებინა 
მოკვლევა და მოესმინა ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ აისახა პანდემიის პერიოდში ონლაინ 
სწავლება განათლების სისტემაზე, რამდენად ჰქონდათ მოსწავლეებს ინტერნეტზე წვდომა რეგიონებში,  
რა რესურსი დაიხარჯა ტელე-სკოლის პროექტზე და რამდენი ბავშვი სარგებლობს ამ პროექტით. ვინაიდან 
კომიტეტის თავმჯდომარე და  უმრავლესობა აღნიშნულ ინიციატივას არ დაეთანხმა, თამარ ჩუგოშვილმა 
გამოიყენა სადეპუტატო კითხვის უფლებამოსილება და აღნიშნულ საკითხზე კითხვით მიმართა საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს.  

რეკომენდაციების შემუშავება პარლამენტის მიერ

საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში გენდერული თანასწორობის საბჭომ შეიმუშავა რეკომენდაციები161 
მთავრობის მიმართ, პანდემიის მართვის პერიოდში მიღებულ გადაწყვეტილებებში გასათვალისწინებლად. 
საბჭოს მოსაზრებით, ამით უზრუნველყოფილი იქნება ქალთა საჭიროებების გათვალისწინება და ეკონომიკური 
დოვლათის შექმნაში ქალთა ჩართულობის მაქსიმალურად უზრუნველყოფა.

3.4 პანდემიის პერიოდში საპარლამენტო ზედამხედველობის საერთაშორისო სტანდარტები 
პანდემიის პერიოდში საპარლამენტო კონტროლის განსაკუთრებული მნიშვნელობა არაერთი ავტორიტეტული 
საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ იქნა ხაზგასმული. კორონა ვირუსმა ბევრი ახალი და მნიშვნელოვანი 
გამოწვევა წარმოქმნა მსოფლიოს ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოების დღის წესრიგში. მიუხედავად 
პანდემიის გამო შექმნილი სირთულეებისა და გამოწვევებისა, მნიშვნელოვანია, რომ საკანონმდებლო 
ორგანომ შეძლოს მისი საქმიანობის იმგვარად ორგანიზება, რომ არ დაკარგოს დემოკრატიის ისეთი 
ფუნდამენტური პრინციპი, როგორიცაა აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაზე საპარლამენტო 
ზედამხედველობისა და საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება.

ვენეციის კომისია აღნიშნავს, რომ ნებისმიერ კრიტიკულ ვითარებაში, მათ შორის, პანდემიის და საგანგებო 
მდგომარეობის დროს, თანაბრად არსებობს როგორც მყისიერი ქმედებების განხორციელების საჭიროება, 
ისე ამ პროცესებზე კონტროლის აუცილებლობა, რაც გამოწვეულია საგანგებო მდგომარეობის პირობებში 
ადამიანის უფლებათა შეზღუდვის არაპროპორციულობის მომეტებული რისკების გამო. მნიშვნელოვანია, რომ 
საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში პარლამენტი უწყვეტად ფუნქციონირებდეს, რათა აღმასრულებელი 
ხელისუფლების საქმიანობაზე ზედამხედველობა და საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებული 
კონსტიტუციური უფლებამოსილების განხორციელება არ შეფერხდეს.162

მნიშვნელოვანია  პარლამენტის როლის გაძლიერება და ამ ძალაუფლების შეზღუდვის, კონტროლისა 
და კომპენსაციის ზომების გატარება. პარლამენტარებმა უნდა უზრუნველყონ იმის კონტროლი და 
ზედამხედველობა, თუ რამდენად სწორად და ადეკვატურად ხორციელდება აღმასრულებელი ხელისუფლების 
მხრიდან გადაუდებელი ზომები და რამდენად შეესაბამებიან ისინი დემოკრატიულ სტანდარტებს; უნდა 
გაუწიონ ზედამხედველობა, რამდენად პროპორციული და დროებითია თავისუფლების შეზღუდვა, რამდენად  
გამართლებული და თანაზომიერია შეიარაღებული ძალის გამოყენება, რამდენად მიზნობრივად მოხდა 
ეკონომიკური დახმარების  გაცემა და ფინანსური სახსრების გახარჯვა და სხვა.163

კორონავირუსის კრიზისის პერიოდში საკანონმდებლო ორგანოების მიერ მუშაობის გაგრძელება და 
განსაკუთრებით აღმასრულებელ ხელისუფლებებზე საკანონმდებლო ზედამხედველობის შენარჩუნება 
არასოდეს ყოფილა უფრო მეტად მნიშვნელოვანი. აღმასრულებელ ხელისუფლებას და ჯანდაცვის სისტემას 
გადამწყვეტი როლი აქვთ კრიზისის მართვაში, რათა ყველა შესაძლო ფორმით უზრუნველყონ სახელმწიფოს 
მხრიდან კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული სირთულეების გადალახვა. საკანონმდებლო ორგანოებს 

161  ვრცლად იხ.  გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციები საქართველოს 
მთავრობას, http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-9/genderuli-
tanasworobis-sabcho/angarisebi-daskvnebi/covid-19.htm 

162  The European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Emergency Powers, 1995, 
CDL-STD(1995)012. https://bit.ly/2Pb9uvr 

163  Ensuring a Balance of Power in the Face of COVID-19,Francine Picard Mukazi, 2020. http://bit.ly/3eV8BC9 

http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-9/genderuli-tanasworobis-sabcho/angarisebi-daskvnebi/covid-19
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-9/genderuli-tanasworobis-sabcho/angarisebi-daskvnebi/covid-19.htm
http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-9/genderuli-tanasworobis-sabcho/angarisebi-daskvnebi/covid-19.htm
https://bit.ly/2Pb9uvr
http://bit.ly/3eV8BC9
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კი (სასამართლოებთან ერთად) გადამწყვეტი როლი აქვთ ამ პროცესში, აღმასრულებელი ხელისუფლების 
კონტროლისა და ზედამხედველობის თვალსაზრისით, რათა უზრუნველყონ, რომ ამ პროცესში ქვეყნებმა 
არ დაკარგონ ის კონსტიტუციური და დემოკრატიული ღირებულებები, რაც მათ მთავარ მონაპოვარს 
წარმოადგენს.164 

აღსანიშნავია, რომ საკანონმდებლო ორგანოები აგრძელებდნენ მუშაობას პანდემიის რეჟიმში. ასევე 
აგრძელებს მუშაობას საკანონმდებლო ხელისუფლება იტალიაშიც, ქვეყანაში, რომელიც ერთ-ერთი 
პირველია კორონავირუსით დაზარალებულ ქვეყანათა შორის.  იმ პარლამენტებშიც კი, სადაც დახურეს ან 
შეაჩერეს სასესიო პერიოდი, საპარლამენტო კონტროლისა და ზედამხედველობის ფუნქციები შენარჩუნებულ 
იქნა. მაგალითად, ლიტვაში, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტი დახურულია, პლენარული სხდომები და 
კომიტეტები გადაუდებლად მიმდინარეობს, განიხილება განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკითხები და 
სხდომები ტარდება; ხოლო სლოვენიაში საპარლამენტო საქმიანობა ზოგადად გადაიდო, მაგრამ ეროვნული 
ასამბლეა მაინც მართავს შეხვედრებს გამონაკლის შემთხვევებთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

აღსანიშნავია, რომ საკანონმდებლო ორგანოები, რომლებიც მუშაობას განაგრძობენ, ორი მოდელით 
აგრძელებენ ფუნქციონირებას: ზოგიერთი საკანონმდებლო ორგანო (მაგ.: აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთში 
და სამხრეთ კორეაში) ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას, მაშინ, როცა სხვებმა შეცვალეს თავიანთი 
საქმიანობის ფორმა. ერთ-ერთი საერთო ცვლილება მოიცავს შეხვედრების შემცირებას და საპარლამენტო 
დღის წესრიგში ცვლილებების შეტანას, კორონავირუსის და სხვა აუცილებელ და გადაუდებელ საკითხებზე 
ფოკუსირებას, ხოლო ნაკლებად დაუყოვნებელი საკითხების გადადებას.

კოვიდ პანდემიის პირობებში, ქვეყნების დიდ ნაწილში, მართალია, აღმასრულებელი ხელისუფლებაა 
პასუხისმგებელი COVID-19-ის წინააღმდეგ ინსტიტუციური ქმედებების განხორციელებაზე, თუმცა მთავრობაზე 
ეფექტური საპარლამენტო კონტროლი კვლავ გრძელდება. წარმოგიდგენთ შვეიცარიისა და ნორვეგიის 
მაგალითს. 

შვეიცარია

კოვიდ პანდემიის პერიოდში საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების პოზიტიური ტენდენცია 
გამოვლინდა შვეიცარიაში. 

შვეიცარიის კანონმდებლობის თანახმად, შვეიცარიის მთავრობასა და შვეიცარიის პარლამენტს აქვთ 
უფლებამოსილება გამოსცენ გადაუდებელი ბრძანებები და განკარგულებები კორონავირუსის წინააღმდეგ 
ბრძოლის შესახებ. ამასთან, თუ მთავრობის ბრძანებები პარლამენტმა არ დაამტკიცა, ისინი ავტომატურად 
შეჩერდება გამოქვეყნებიდან 6 თვის ვადაში. პარლამენტის მაღალი ლეგიტიმურობის გამო, საკანონმდებლო 
ორგანოს მიერ მიღებულ სპეციალურ განკარგულებებს მთავრობის განკარგულებებზე უპირატესი ძალა 
აქვთ.  პარლამენტის მიერ სპეციალური რეგულაციების მიღება კი, ზრდის საპარლამენტო კონტროლის 
შესაძლებლობებსა და ეფექტურობას. 165

შვეიცარიაში ფედერალურმა ასამბლეამ გამოაცხადა მზაობა მთავრობისა და საჯარო სამსახურების მხრიდან 
კრიზისის მართვისა და დაძლევის გეგმის მიმოხილვისა და იმ გარემოებების შეფასებისთვის, თუ როგორ 
მოახდინეს ფედერალურმა საბჭომ და სხვა ორგანოებმა თავიანთი პასუხისმგებლობების მართვა. მიმოხილვა 
მიზნად ისახავს ფედერალური საბჭოსა და ფედერალური ადმინისტრაციის ანგარიშვალდებულების 
გაძლიერებას და მომავალში საპარლამენტო ზედამხედველობის განხორციელების უზრუნველყოფას. 166

164  Parliamentary Activity and Legislative Oversight during the Coronavirus Pandemic -A Comparative Overview, 
Ittai Bar-Siman-Tov, 2020. http://bit.ly/3s6s1b1 

165  Parliamentary activities and legislative oversight under conditions of COVID-19  pandemic. 
http://bit.ly/3lwGkmJ 

166  Legislative budget oversight of emergency responses: Experiences during the coronavirus (COVID 19) 
pandemic, 25.09.20- http://bit.ly/3r52gqa 

http://bit.ly/3s6s1b1
http://bit.ly/3lwGkmJ
http://bit.ly/3r52gqa
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ნორვეგია 

აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე საპარლამენტო ზედამხედველობის 
შენარჩუნების ერთ-ერთი საგულისხმო მაგალითია ნორვეგიის პარლამენტის მიერ მიღებული კორონა 
აქტი.  კორონას შესახებ მიღებული კანონის თანახმად, მთავრობას მიეცა უფლებამოსილება შეცვალოს 
კანონმდებლობა ან შეაჩეროს გარკვეული საკანონმდებლო ნორმები საგანგებო ვითარების შემთხვევაში 
პანდემიასთან ბრძოლის დროს. ამასთან, მთავრობის მიერ მიღებული ნებისმიერი მსგავსი გადაწყვეტილების 
შესაბამისობა პარლამენტის მიერ მიღებულ აქტთან და ნორვეგიის კონსტიტუციასთან უნდა შეფასდეს და 
ამგვარი გადაწყვეტილება   უნდა დამტკიცდეს თავად პარლამენტის მიერ. კორონას შესახებ საკანონმდებლო 
რეგულაციის მიღების მიზანი იყო ნორმალური საზოგადოებრივი ცხოვრების დარღვევის თავიდან აცილება 
და პანდემიის შედეგად დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ქვეყნის ეკონომიკისთვის მიყენებული ზიანის 
შემცირება.167

167  Parliamentary activities and legislative oversight Under conditions of COVID-19 pandemic - 
https://idfi.ge/en/parliamentary_activities_and_legislative_oversight_under_conditions_of_covid-19_pandemic; 

https://idfi.ge/en/parliamentary_activities_and_legislative_oversight_under_conditions_of_covid-19_pandemic
https://idfi.ge/en/parliamentary_activities_and_legislative_oversight_under_conditions_of_covid-19_pandemic
https://idfi.ge/en/parliamentary_activities_and_legislative_oversight_under_conditions_of_covid-19_pandemic
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თავი IV ოპოზიციის როლი საპარლამენტო კონტროლის 
განხორციელების პროცესში 

ძლიერი საპარლამენტო ოპოზიცია ფუნქციონირებადი დემოკრატიის მნიშვნელოვანი კომპონენტია. თავის 
მხრივ, ოპოზიციური პარტიების მხოლოდ არსებობა პარლამენტში არ წარმოადგენს საკმარის მექანიზმს 
დემოკრატიული ინსტიტუტების, მათ შორის, საპარლამენტო კონტროლის ეფექტურად განხორციელებისთვის. 
ახალგაზრდა დემოკრატიის ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს პარლამენტარიზმის ტრადიციები, განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია მყარი საკანონმდებლო საფუძვლების არსებობა, რომელიც ოპოზიციური პარტიების წევრთა 
მხრიდან თავიანთი უფლებამოსილებების თავისუფლად განხორციელებისათვის სამართლებრივ გარანტიებს 
შექმნის. ახალი რეგლამენტის მიღების შემდეგ, მართალია, გაუმჯობესდა საპარლამენტო კონტროლის 
განხორციელების მექანიზმები, თუმცა კვლავ პრობლემად რჩება ოპოზიციის როლი საპარლამენტო 
ზედამხედველობის პროცესში. კანონმდებლობაში არსებული პრობლემებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია 
პარლამენტის ყველა კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტის დაკავება მხოლოდ უმრავლესობის წევრების 
მიერ და ოპოზიციის როლის უგულებელყოფა პარლამენტის მიერ თანამდებობის პირთა არჩევისას. ასევე 
აღსანიშნავია, რომ ოპოზიცია სრულად არ იყენებს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებებს 
საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების პროცესში, რისი მიზეზიც არის, ერთის მხრივ, საპარლამენტო 
ტრადიციებისა და ოპონენტებს შორის თანამშრომლობის  პოლიტიკური კულტურის ნაკლებობა, ხოლო 
მეორეს მხრივ, ოპოზიციის ხშირი ყოფნა ბოიკოტის რეჟიმში. 

4.1 ოპოზიციის მიერ სხდომებში მონაწილეობის სტატისტიკა 
რამდენი პლენარული სხდომა ჩატარდა და რამდენ სხდომაზე იყო ოპოზიცია ბოიკოტის რეჟიმში

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა  პარლამენტის 112 პლენარული სხდომა, მათ შორის, 13 რიგგარეშე და 5 
საგანგებო სხდომა.

ბოიკოტი და პოლიტიკური შეხედულების გამო უარი პარლამენტის საქმიანობაში მონაწილეობაზე

 ● „ევროპული საქართველო“, „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ და „ევროპული 
საქართველო - რეგიონები“ 35-ჯერ 

 ● „ნაციონალური მოძრაობამ“ − 27-ჯერ,

 ● „პატრიოტთა ალიანსი - სოციალ-დემოკრატები“ 4-ჯერ

 ● „დამოუკიდებელი დეპუტატები“ – 4-ჯერ.  

პლენარულ სხდომებში მონაწილეობის მიღებაზე არაერთხელ თქვეს უარი დამოუკიდებელმა დეპუტატებმაც:

 ● 2019 წელს, პოლიტიკური შეხედულებების გამო, პლენარულ სხდომაზე საკითხების განხილვასა და 
გადაწყვეტაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს პარლამენტის შემდეგმა წევრებმა: ეკა ბესელიამ - 2-ჯერ, 
ნატო ჩხეიძემ - 6-ჯერ და რამაზ ნიკოლაიშვილმა - 18-ჯერ. 

 ● 2020 წელს პარლამენტის წევრებმა: თამარ ჩუგოშვილმა, ეკა ბესელიამ, ზვიად კვაჭანტირაძემ, დიმიტრი 
ცქიტიშვილმა, თამარ ხულორდავამ, ირინა ფრუიძემ, ნატო ჩხეიძემ, ზაზა ხუციშვილმა, დავით ჭიჭინაძემ, 
რამაზ ნიკოლაიშვილმა და მამუკა ჩიქოვანმა, პოლიტიკური შეხედულებების გამო, უარი განაცხადეს 
პლენარულ სხდომაზე საკითხების განხილვასა და გადაწყვეტაში მონაწილეობაზე.
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4.2 ოპოზიციის წარმომადგენლობა საპარლამენტო სტრუქტურებში და მათ მიერ 
თანამდებობების დაკავება
პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, კომიტეტის შემადგენლობა განისაზღვრება ფრაქციათა 
წარმომადგენლობისა და უფრაქციო პარლამენტის წევრთა რაოდენობის პროპორციულად. კომიტეტის 
თავმჯდომარეს კომიტეტის წევრთაგან ირჩევს პარლამენტი. კომიტეტის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 
გადაწყვეტილება მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 
უმრავლესობა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღება განხილვის გარეშე. საქართველოს პარლამენტის 
ყველა კომიტეტის თავმჯდომარე მმართველი პარტიის  წარმომადგენელია. აღნიშნული ჩანაწერის შედეგად, 
პარლამენტის თხუთმეტივე კომიტეტის თავმჯდომარე უმრავლესობის წარმომადგენელია.

საპარლამენტო ოპოზიცია ასევე უმცირესობით იყო წარმოდგენილი პარლამენტის სხვა მნიშვნელოვან 
სტრუქტურებში, მაგალითად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშების განმხილველი მუდმივმოქმედი 
აუდიტის ჯგუფში 8 წევრიდან მხოლოდ 2 იყო ოპოზიციის წარმომადგენელი.168 

პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, ნდობის ჯგუფის 5 წევრიდან 2 არის უმცირესობის წარმომადგენელი, 
თუმცა საანგარიშო პერიოდში ნდობის ჯგუფში ოპოზიციას მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი ჰყავდა.169 

4.3 საპარლამენტო კონტროლის  ცალკეული მექანიზმების გამოყენება ოპოზიციის მხრიდან
საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების გამოყენება ტრადიციულად უფრო ხშირად ხდება ოპოზიციის 
მხრიდან, ვიდრე უმრავლესობის მიერ. აღსანიშნავია, რომ ხშირად ოპოზიციის ინიციატივა, განახორციელოს 
საპარლამენტო ზედამხედველობა, უშედეგოდ სრულდება, რადგან მთავრობის წევრები არ ესწრებიან 
კომიტეტის სხდომებს, არ პასუხობენ დასმულ შეკითხვებს, თუკი საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების 
ინიციატორი ოპოზიციაა. ეს კი საბოლოოდ უარყოფითად აისახება როგორც პარლამენტის როლზე 
საპარლამენტო რესპუბლიკაში, ასევე ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე.

ოპოზიციის მონაწილეობა ინტერპელაციის პროცესში 

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 7 ინტერპელაცია. 

წერილობითი შეკითხვების ავტორი, 7-დან 6 შემთხვევაში, იყვნენ ოპოზიციური ფრაქციები: „ნაციონალური 
მოძრაობა“, „ევროპული საქართველო- მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, „ევროპული საქართველო-
რეგიონები“, „ევროპული საქართველო“ - ერთ შემთხვევაში კი უმრავლესობაში შემავალი ფრაქცია.170

ოპოზიციური ფრაქციების მიერ ანგარიშვალდებულ პირთა მოწვევა კომიტეტის  და პლენარულ სხდომაზე

საქართველოს პარლამენტის ახალი რეგლამენტის თანახმად, ფრაქციას უფლება აქვს კომიტეტის სხდომაზე 
მოიწვიოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირი, რომელიც ვალდებულია დაესწროს 
სხდომას და გასცეს კითხვებს პასუხი. 

საანგარიშო პერიოდში ოპოზიციურმა ფრაქციებმა ანგარიშვალდებული პირების კომიტეტის სხდომაზე 
დაბარების უფლება  27-ჯერ გამოიყენეს, რომლის შედეგად 32 თანამდებობის პირის კომიტეტის სხდომაზე 
დასწრება მოითხოვეს, აქედან მხოლოდ 7 დაესწრო სხდომას (იხ. ცხრილი 7).

168  ოპოზიციის წარმომადგენლები: ხათუნა გოგორიშვილი, რომან გოცირიძე. ჯგუფის სხვა წევრები იყვნენ: პაატა 
კვიჟინაძე; ირაკლი ბერაია; გოგი მეშველიანი; გია ბენაშვილი; სულხან მახათაძე, ლევან გოგიჩაიშვილი. 

169  2019 წლის 25 თებერვალს, ეკა ბესელია, რომელიც უმრავლესობის კვოტით იყო ნდობის ჯგუფის შემადგენლობაში, 
გავიდა უმრავლესობიდან. ასევე, 2019 წლის 11 მარტს დაიშალა უმცირესობა. შესაბამისად, უმცირესობის კვოტით, 
ნდობის ჯგუფს გამოეთიშა კიდევ ერთი წევრი - ირაკლი აბესაძე. ამის შემდეგ, საჭირო გახდა რეგლამენტში ცვლილების 
შეტანა, რომელიც გაითვალისწინებდა ნდობის ჯგუფის დაკომპლექტების წესს, უმცირესობის არარსებობის შემთხვევაში. 
2019 წლის სექტემბერში დაკომპლექტდა ნდობის ჯგუფი ახალი შემადგენლობით, ირაკლი აბესაძე ხელახლა აირჩიეს 
ჯგუფის წევრად უმრავლესობის გარეთ დარჩენილ დეპუტატთა კვოტიდან.

170  დაწვრილებით იხ. 2.3  თავი
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საანგარიშო პერიოდში, რეგლამენტის 152-ე მუხლის შესაბამისად, პარლამენტს (პლენარულ სხდომაზე 
დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ პარლამენტის სრული შემადგენლობის ერთი 
მესამედის გადაწყვეტილებით) არ მოუწვევია პლენარულ სხდომაზე საქართველოს მთავრობის წევრი, 
პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირი და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული 
ორგანოს ხელმძღვანელი.

ოპოზიციის მიერ დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნა 

კონსტიტუციის 2017 წლის ცვლილებებით მნიშვნელოვნად გამარტივდა დროებითი საგამოძიებო კომისიის 
შექმნა. 2018 წელს შესაბამისი ცვლილებები აისახა პარლამენტის ახალ რეგლამენტში, თუმცა აღსანიშნავია, 
რომ ახალი რეგლამენტის ამოქმედების შემდეგ დროებითი საგამოძიებო კომისია არ შექმნილა. 

საანგარიშო პერიოდში საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ 5 მოთხოვნა დარეგისტრირდა171, ხუთივე 
ოპოზიციური ფრაქციების ინიციატივას წარმოადგენდა. უფრო კონკრეტულად:

1. „თიბისი“ ბანკსა და „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან“ დაკავშირებულ პირებზე შესაძლო 
ზეწოლის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის  თაობაზე“; 
172ინიციატორი - „ევროპული საქართველო“, „ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, 
„ევროპული საქართველო-რეგიონები“ (04.03.19; კენჭისყრა არ ჩატარებულა)

2. შპს „საფინანსო კომპანია საქართველოსთან“ დაკავშირებული საკითხის შემსწავლელი დროებითი 
საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე“173 - ინიციატორი: „პატრიოტთა ალიანსი და სოციალ-დემოკრატები“ 
(17.06.2019, კენჭისყრა არ ჩატარებულა)

3. „2017 წლის 26 დეკემბერს პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად თემირლან 
მაჩალიკაშვილის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის 
თაობაზე“;174 ინიციატორი: „ნაციონალური მოძრაობა“(15/10/2019, კენჭისყრა არ ჩატარებულა)

4.   „საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის მიერ მსჯავრდებულთა შეწყალების პროცესში 
არსებული შესაძლო კორუფციული სქემის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი 
საგამოძიებო კომისიის შექმნის  თაობაზე“; 175ინიციატორი: ფრაქციები: „ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, „ევროპული საქართველო-რეგიონები“ 
(04/11/2019, კენჭისყრა არ ჩატარებულა)

5. „მაღალი თანამდებობის პირების მიერ საქართველოს საპატრიარქოს წინააღმდეგ შესაძლო 
ანტიკონსტიტუციური შეთქმულებისა და საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო 
ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის საკონსტიტუციო შეთანხმების დარღვევის შემსწავლელი 
დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის  თაობაზე“;176 ინიციატორი: „ნაციონალური მოძრაობა“ 
(11/11/2019, კენჭისყრა არ ჩატარებულა)

171  2020 წელს საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ მოთხოვნა არ დარეგისტრირებულა.

172  „თიბისი“ ბანკსა და „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმთან“ დაკავშირებულ პირებზე შესაძლო ზეწოლის 
შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე“. 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17442 

173  „შპს „საფინანსო კომპანია საქართველოსთან“ დაკავშირებული საკითხის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო 
კომისიის შექმნის თაობაზე. https://info.parliament.ge/#law-drafting/18393 

174  „2017 წლის 26 დეკემბერს პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად თემირლან მაჩალიკაშვილის 
მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე“. 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18914 

175  „საქართველოს პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის მიერ მსჯავრდებულთა შეწყალების პროცესში არსებული 
შესაძლო კორუფციული სქემის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის 
თაობაზე“. https://info.parliament.ge/#law-drafting/19020 

176  „მაღალი თანამდებობის პირების მიერ საქართველოს საპატრიარქოს წინააღმდეგ შესაძლო ანტიკონსტიტუციური 
შეთქმულებისა და საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ 
ეკლესიას შორის საკონსტიტუციო შეთანხმების დარღვევის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის 
თაობაზე“. https://info.parliament.ge/#law-drafting/19070 

https://info.parliament.ge/#law-drafting/19070
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17442
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18393
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18914
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19070
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სადეპუტატო კითხვების გამოყენება ოპოზიციის მიერ 

საანგარიშო პერიოდში 1683 სადეპუტატო კითხვა გაიგზავნა, აქედან ოპოზიციონერების მიერ გაიგზავნა 
1126. 

კაპანაძე სერგი 384

გოგორიშვილი ხათუნა 213

აბესაძე ირაკლი 159

ნაყოფია კობა 120

ჭიაბერაშვილი ზურაბ 67

რატიანი სერგო 39

კობერიძე ლევანი 30

ბესელია ეკა 16

მელია ნიკანორი 10

ჭიჭინაძე დავით 9

ჩიქოვანი მამუკა 8

კანდელაკი გიორგი 7

გოგიჩაიშვილი ლევან 7

ხოშტარია ელენე 6

კახიძე ოთარი 6

სამადაშვილი სალომე 6

ჩუგოშვილი თამარ 5

ნადირაშვილი ირმა 5
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ბოკუჩავა თინათინ 4

ბასიშვილი ბადრი 4

ბუკია გიგა 3

ბოკერია გიორგი 3

წერეთელი გიორგი 2

ინაშვილი ირმა 2

ბობოხიძე აკაკი 2

ტუღუში გიორგი 2

ჟორჟოლიანი გია 2

გოგუაძე ნინო 1

გუნავა თენგიზ 1

ნარჩემაშვილი კობა 1

ნაცვლიშვილი ბექა 1

ქებურია ლელა 1

ოპოზიციის მონაწილეობა პარლამენტის მიერ თანამდებობის პირთა არჩევის პროცესში 

აპოლიტიკური ინსტიტუციების დამოუკიდებლობისა და მეტი ეფექტურობისათვის განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ოპოზიციური პარტიების აქტიური ჩართულობა თანამდებობის პირთა არჩევის პროცესში. 
თანამდებობის პირების დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებულია 
იმაზე, თუ რა პროცედურის დაცვით და ვის მიერ ხდება შესაბამისი კანდიდატების წარდგენა და შემდგომ, 
გადაწყვეტილების მიღება, მათი კონკრეტულ თანამდებობაზე დანიშვნის თაობაზე.  

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით არ არის გათვალისწინებული ოპოზიციასთან კონსენსუსის 
აუცილებლობა თანამდებობის პირთა არჩევის პროცესში. უნდა აღინიშნოს, რომ თანამდებობის პირთა 
უმრავლესობით, მათ შორის, კვალიფიციური უმრავლესობით არჩევის წესი ვერ  იქნება ეფექტური მექანიზმი, 
ისეთი პოლიტიკური სისტემის სახელმწიფოებში, სადაც მმართველი პარტია უკვე ფლობს ხმათა საჭირო 
რაოდენობას ამგვარი თანამდებობის პირის ერთპარტიული გადაწყვეტილების საფუძველზე ასარჩევად. ასეთ 
შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიებს უნდა გააჩნდეთ შერჩევის პროცედურაზე ზეგავლენის ქმედითი მექანიზმი.  

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო ერთადერთი გამონაკლისია, რომლის წევრებიც 
უმრავლესობის და ოპოზიციის მიერ ცალ-ცალკე აირჩევა. საპარლამენტო ოპოზიციას 3 კანდიდატურის 
დასახელების უფლება აქვს და თუ ეს კანდიდატურები არ იქნა არჩეული პარლამენტის მიერ, თანამდებობები 
ვაკანტური რჩება. 
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საანგარიშო პერიოდში ოპოზიციამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 3 წევრი წარუდგინა 
პარლამენტს.

კანდიდატურა 
(სახელი, გვარი)

კანდიდატურის წარმდგენი შედეგი

ბონდო 
მძინარიშვილი 

საქართველოს პარლამენტის წევრები: მირიან წიკლაური, გია 
ჟორჟოლიანი, გიორგი მოსიძე, №6692 01.07.20 _ ალექსანდრე 
ერქვანია, ირმა ინაშვილი, ემზარ კვიციანი, გიორგი ლომია, ადა 
მარშანია, დავით ჭიჭინაძე, კობა ნარჩემაშვილი, მარიამ ჯაში, ბიძინა 
გეგიძე, გიორგი ბეგაძე და გელა მიქაძე (№2-6697/19, 23.06.2020) 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად - 
მეურვედ

 

№6692 

01.07.20

ზაზა აბაშიძე საქართველოს პარლამენტის წევრების: დავით ბაქრაძე, აკაკი 
ბობოხიძე, გიორგი ბოკერია, თენგიზ გუნავა, ლაშა დამენია, გიორგი 
კანდელაკი, სერგი კაპანაძე, ოთარ კახიძე, ზაზა კედელაშვილი, 
ირმა ნადირაშვილი, ლელა ქებურია, გიორგი ღვინიაშვილი, გიორგი 
წერეთელი და ელენე ხოშტარია (№2-6730/19, 23.06.2020) 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად - 
მეურვედ

№6691 

01.07.20

 

დოდო შონავა საქართველოს პარლამენტის წევრები: ეკა ბესელია, თამარ 
ჩუგოშვილი, თამარ ხულორდავა, ირინე ფრუიძე, დიმიტრი ცქიტიშვილი, 
ნინო გოგუაძე, ნატო ჩხეიძე, გედევან ფოფხაძე, ბექა ნაცვლიშვილი, 
ლევან გოგიჩაიშვილი, ზვიად კვაჭანტირაძე, ლევან კობერიძე, 
ზაზა ხუციშვილი და ზვიად ძიძიგური (№2-6764/19, 24.06.2020) 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად - 
მეურვედ

№6693 

01.07.20

არ იქნა 
არჩეული

4.4. საერთაშორისო გამოცდილება საპარლამენტო კონტროლის პროცესში ოპოზიციის 
ჩართულობაზე 
ოპოზიციის როლის მნიშვნელობაზე საპარლამენტო კონტროლის პროცესში არაერთი მნიშვნელოვანი 
საერთაშორისო ორგანიზაციის, მაგალითად, ვენეციის კომისიის177 და ევროპის საბჭოს საპარლამენტო 
ასამბლეის178რეკომენდაცია თუ დასკვნა არსებობს. 

177  European Commision for Democracy throughout Law (Venice Commision) 
Parameters on the relationship between the Parliamentary majority and the opposition in a democracy: A checklist,  
Adopted by the Venice Commission at its 119th Plenary Session (Venice, 21-22 June 2019 and endorsed by the 
Committee of Ministers on 5 February 2020). https://bit.ly/3tAlwh1     
Report on the role of the opposition in a democratic Parliament T adopted by the Venice Commission, at its 84th 
Plenary Session (Venice 15-16 October 2010), https://bit.ly/3c2O50C   
Report on the democratic oversight of the security services, Adopted by the Venice Commission at its 71st Plenary 
Session (Venice, 1-2 June 2007) https://bit.ly/3cKT9pK   

178 Council of Europe,  Parliamentary Assembly, Procedural guidelines on the rights and responsibilities of the 
opposition in a democratic parliament, Resolution 1601 (2008) http://bit.ly/2Qgs0Df  

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/256150?
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/256145?
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/256152?
https://bit.ly/3tAlwh1
https://bit.ly/3c2O50C
https://bit.ly/3cKT9pK
http://bit.ly/2Qgs0Df
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ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 2008 წლის N1601 რეზოლუციის  2.2.  პუნქტის თანახმად, 
ევროსაბჭოს წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ოპოზიციური პარტიების აქტიური მონაწილეობა 
აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის ზედამხედველობისა და კონტროლის პროცესში, რაც მოიცავს 
შემდეგ უფლებამოსილებებს:

2.2.1. ოპოზიციის წევრებს აქვთ ინფორმაციის მიღების უფლება, რაც, მათ შორის, მოიცავს ოპოზიციის წევრების 
უფლებას, მიიღონ მთავრობისგან იგივე ინფორმაცია, რა სახის ინფორმაციის მიღების უფლებამოსილება და 
შესაძლებლობაც გააჩნიათ უმრავლესობის წევრ დეპუტატებს;

2.2.2. ოპოზიციის წევრებს უფლება აქვთ დაუსვან წერილობითი და ზეპირი კითხვები აღმასრულებელი 
ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მიიღონ პასუხები ამ კითხვებზე;

2.2.3. ოპოზიციის წევრები უნდა იყვნენ პრივილეგირებულნი მთავრობასთან შეკითხვების დასმის დროს 
(კერძოდ, მათ უნდა ჰქონდეთ უფლება გახსნან სამთავრობო საათი და აღმასრულებელ ხელისუფლებას 
უმრავლესობის წარმომადგენლებთან შედარებით უფრო მეტი კითხვა დაუსვან);

2.2.4. ოპოზიციის წევრებს აქვთ ინტერპელაციის უფლება (ზეპირი კითხვა დებატებთან ერთად) და 
უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის ინიცირების/შუამდგომლობის დაყენების უფლება;

2.2.5. ოპოზიციის წევრებს უფლება უნდა ჰქონდეთ, მოითხოვონ პარლამენტის / პალატის პლენარული 
სხდომის მოწვევა, რომელიც შესაძლებელია გაიმართოს პარლამენტის წევრთა ერთი მეოთხედის კვორუმის 
მიღწევის შემთხვევაში;

2.2.6. ოპოზიციის წევრებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რეგულარულად და გარკვეული დროის 
ინტერვალებში დაადგინონ პლენარული სხდომების დღის წესრიგი და აირჩიონ დებატების საგანი, დღის 
წესრიგი შესაძლებელია მოიცავდეს მათ შორის ოპოზიციის წევრების მიერ წარდგენილ კანონპროექტებს, 
აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის კონტროლსა და ზედამხედველობას, საჯარო პოლიტიკისა და 
ხარჯების შეფასებას;

2.2.7. ოპოზიციის წევრებს უნდა ჰქონდეთ უფლება მოითხოვონ დებატების ჩატარება, მათ შორის, 
გადაუდებელი აუცილებლობის ან მიმდინარე საკითხებზე დებატების ჩათვლით, რომლებიც უნდა დაინიშნოს 
პარლამენტის წევრთა ერთი მეოთხედის კვორუმის მიღწევის შემთხვევაში;

2.2.8. ოპოზიციის წევრებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, მოითხოვონ დროებითი საგამოძიებო კომიტეტის შექმნა 
და იყვნენ ამგვარი კომიტეტის წევრები; დროებითი საგამოძიებო კომიტეტის შექმნის თაობაზე მოთხოვნა 
წარდგენილ უნდა იქნეს პარლამენტის წევრთა ერთი მეოთხედის კვორუმის შემთხვევაში. ამასთან, ოპოზიციის 
მოთხოვნის საფუძველზე შექმნილი დროებითი საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარედ ან მომხსენებლად 
არჩეულ უნდა იქნეს ოპოზიციის წევრი დეპუტატი.179 

ევროპაში საპარლამენტო სისტემების მრავალფეროვნების მიუხედავად, ყველა წევრი ქვეყნის კანონმდებლობა 
ანიჭებს გარკვეულ უფლებებს საპარლამენტო უმცირესობას, მიუხედავად მათი პარლამენტში პოლიტიკური 
ფრაქციების სახით წარმომადგენლობისა. ევროსაბჭო მის ყველა რეკომენდაციასა თუ სახელმძღვანელო 
პრინციპებში ხაზგასმით აღნიშნავს ოპოზიციური პარტიების როლის მნიშვნელობას, საპარლამენტო 
კონტროლის გაძლიერებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ჯეროვნად ფუნქციონირებისთვის. უფრო 
მეტიც, ბოლო პერიოდში, რიგ ქვეყნებში შეინიშნება საკმაოდ ინოვაციური და მისასალმებელი ტენდენცია, 
მიაღწიონ სრულ პარიტეტს უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის გარკვეული უფლებების ნაწილში, 
მიუხედავად მათი გავლენებისა პარლამენტში.180

179  Resolution 1601,  Parliamentary Assembly, 2008. - http://bit.ly/2Qgs0Df 

180  Procedural guidelines on the rights and responsibilities of the opposition in a democratic parliament, 
Parliamentary Assembly, 2008. - http://bit.ly/2Qgs0Df 

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17626&lang=en
http://bit.ly/2Qgs0Df
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17626&lang=en
http://bit.ly/2Qgs0Df
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ოპოზიციის წარმომადგენლობა საპარლამენტო სტრუქტურებში

აღსანიშნავია, რომ ევროპული ქვეყნების კანონმდებლობაში გათვალისწინებულია არა მხოლოდ კომიტეტის 
შემადგენლობის დაკომპლექტება პარლამენტში წარმოდგენილი პოლიტიკური ძალების პროპორციულად, 
არამედ პარლამენტში თანამდებობების გადანაწილებაც ამ პრინციპით. საუკეთესო საერთაშორისო 
პრაქტიკაზე დაყრდნობით, პარლამენტის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების თანამდებობები 
პროპორციულად უნდა ნაწილდებოდეს საკანონდებლო ორგანოში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებს 
შორის და ოპოზიციის წარმომადგენელი უნდა ხელმძღვანელობდეს ისეთ კომიტეტებს, რომელთა როლი 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთავრობაზე ზედამხედველობის განხორციელებისას და  რომლებიც 
პასუხისმგებელნი არიან ადამიანის უფლებათა დაცვის,  საბიუჯეტო პროცესისა და უსაფრთხოების სექტორის 
კონტროლზე.

გაერთიანებულ სამეფოში, თემთა პალატაში,  საპარლამენტო კომიტეტების ნაწილს (რომლებიც განიხილავენ 
როგორც ზოგად საკითხებს (ადამიანის უფლებები), ისე სამთავრობო დეპარტამენტების უმრავლესობის 
საქმიანობას), როგორც წესი, თავმჯდომარეობს სწორედ ოპოზიციის წევრი.181

გერმანიის პარლამენტის რეგლამენტის მე-12 მუხლის შესაბამისად, კომიტეტების შემადგენლობის 
დაკომპლექტება და სხვადასხვა კომიტეტის თავმჯდომარეების დანიშვნა უნდა განხორციელდეს 
საპარლამენტო ჯგუფების ძალაუფლების პროპორციულობის პრინციპის დაცვით. კომიტეტის თავმჯდომარეს 
კომიტეტები ირჩევენ თავიანთ თავმჯდომარეებს და თავმჯდომარის მოადგილეებს უხუცესთა საბჭოში 
მიღწეული შეთანხმებების შესაბამისად. გერმანიაში უსაფრთხოების სექტორს ზედამხედველობას უწევს 
სპეციალიზებული საპარლამენტო კომიტეტი - „საპარლამენტო კონტროლის ჯგუფი“. კომიტეტი შედგება 9 
წევრისაგან, რომელთაც  ყველა საპარლამენტო ჯგუფიდან ირჩევს პარლამენტი უმრავლესობით. ჯგუფის 
თავმჯდომარის პოზიციას, ყოველწლიურად, მონაცვლეობით იკავებენ მმართველი და ოპოზიციური პარტიების 
წარმომადგენლები.182

ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობით პირდაპირაა გათვალისწინებული საპარლამენტო კომიტეტის 
თავმჯდომარის ოპოზიციური პარტიიდან არჩევის წესი. ქვეყნების გარკვეულ ნაწილში კი, ეს საკითხი 
შეიძლება არ ექვემდებარებოდეს საკანონმდებლო რეგულაციას, თუმცა იყოს ამგვარად დადგენილი 
პრაქტიკა. პარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტის თავმჯდომარის ოპოზიციური პარტიის წევრის არჩევის 
შესაძლებლობას ითვალისწინებს პარლამენტის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა ისეთ 
ქვეყნებში, როგორებიცაა: ნიდერლანდები, ნორვეგია, პორტუგალია.

იმ ქვეყნების გამოცდილებამ, სადაც საპარლამენტო კომიტეტებს თავმჯდომარეობს ოპოზიციური პარტიის 
წარმომადგენელი, ცხადყო, რომ პარლამენტის შემადგენლობის მრავალფეროვნება, მისი ეფექტური 
ფუნქციონირებისათვის, ასევე უნდა აისახოს ხელმძღვანელ პოზიციებშიც, გამომდინარე იქიდან, რომ 
გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილ პირთა ხმების მრავალფეროვნება, ერთი მხრივ, ხელს უწყობს 
საკანონმდებლო განხილვების უფრო ქმედითად წარმართვას, ხოლო მეორე მხრივ, უზრუნველყოფს 
ეფექტური საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებას.183 

კარგ საერთაშორისო პრაქტიკას წარმოადგენს ასევე დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარედ 
ოპოზიციის წარმომადგენლის არჩევა. მაგალითად, უნგრეთის პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, 
საგამოძიებო კომიტეტს, რომელიც იკვლევს მთავრობის, ნებისმიერი სამთავრობო უწყების ან სამინისტროს 
საქმიანობას, ხელმძღვანელობს ოპოზიციონერი პარლამენტის წევრი, ხოლო თუ გამოძიება შეეხება ზედიზედ 
რამდენიმე მთავრობის საქმიანობას და ოპოზიციური საპარლამენტო პარტიები არ არიან ერთი და იგივე, 
საგამოძიებო კომიტეტს თანათავმჯდომარეობენ თითოეული მთავრობის ოპოზიციური საპარლამენტო 

181  Election of select committee chairs and members in the House of Commons -http://bit.ly/3cMthJT 

182  უსაფრთხოების სამსახურის მართვისა და ზედამხედველობის საერთაშორისო სტანდარტები და საუკეთესო 
პრაქტიკები, ნაზლი ილდიმირ შირლკოკი, თბილისი 2018 https://bit.ly/3bZR1eo 

183  Global Parliamentary Report 2017, p. 47, https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2017-10/global-
parliamentary-report-2017-parliamentary-oversight-parliaments-power-hold-government-account?fbclid=IwAR1JtG
Y4i0GzIw8FFWywxXDnluABh8JusQuTuqxUu-EN-_g7fTE3235l83w  

http://bit.ly/3cMthJT
https://bit.ly/3bZR1eo
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2017-10/global-parliamentary-report-2017-parliamentary-oversight-parliaments-power-hold-government-account?fbclid=IwAR1JtGY4i0GzIw8FFWywxXDnluABh8JusQuTuqxUu-EN-_g7fTE3235l83w
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2017-10/global-parliamentary-report-2017-parliamentary-oversight-parliaments-power-hold-government-account?fbclid=IwAR1JtGY4i0GzIw8FFWywxXDnluABh8JusQuTuqxUu-EN-_g7fTE3235l83w
https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2017-10/global-parliamentary-report-2017-parliamentary-oversight-parliaments-power-hold-government-account?fbclid=IwAR1JtGY4i0GzIw8FFWywxXDnluABh8JusQuTuqxUu-EN-_g7fTE3235l83w
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პარტიების წევრები. ამ შემთხვევაში, თანათავმჯდომარეები ერთობლივად ამზადებენ და წარმართავენ 
კომიტეტის სხდომებს; ისინი ვალდებულნი არიან ითანამშრომლონ თავმჯდომარის სხვა სახის მოვალეობების 
შესრულების პროცესშიც.184

ოპოზიციის როლი თანამდებობის პირთა არჩევის პროცესში

ოპოზიციის უფლებრივი გარანტიების თვალსაზრისით, ასევე მნიშვნელოვანია მათი როლი პარლამენტის 
მიერ თანამდებობის პირთა არჩევის პროცესში.  ოპოზიციის როლი განსაკუთრებით გადამწყვეტია იმ 
თანამდებობის პირთა არჩევისას, რომელთაც დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის მაღალი 
სტანდარტი მოეთხოვებათ. ამიტომ მსგავს თანამდებობაზე კანდიდატის შერჩევის, წარდგენის და დანიშვნის 
პროცედურა მისი დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფის მიზნით უნდა განხორციელდეს 
დაპირისპირებული პოლიტიკური პარტიების  კონსენსუსის საფუძველზე. ყოველ შემთხვევაში, უნდა 
არსებობდეს ეფექტური მექანიზმები, რომლებიც შეზღუდავს შესაბამისი თანამდებობის პირების მმართველ 
პარტიასთან რაიმე სახის გარიგებაში შესვლას ან  მმართველ პარტიასთან კოალიციას.

აპოლიტიკური თანამდებობის პირების პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის უზრუნველყოფის მექანიზმად, 
რიგ ქვეყნებში, ტრადიციულად გამოიყენება თანამდებობის პირის ხმათა რაოდენობის კვალიფიციური 
უმრავლესობით არჩევის წესი. დანიშვნისთვის საჭირო კვალიფიციური უმრავლესობისთვის საჭირო ხმათა 
რაოდენობა, როგორც წესი, დამოკიდებულია კონკრეტული ქვეყნის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. 

უნდა აღინიშნოს, რომ თანამდებობის პირთა კვალიფიციური უმრავლესობით არჩევის წესი ვერ  იქნება 
ეფექტური მექანიზმი, ისეთი პოლიტიკური სისტემის სახელმწიფოებში, სადაც მმართველი პარტია ან 
სახელისუფლებო ბლოკი უკვე ფლობს ხმათა საჭირო რაოდენობას ამგვარი თანამდებობის პირის 
ერთპარტიული გადაწყვეტილების საფუძველზე შესაბამის პოზიციაზე ასარჩევად/დასანიშნად. ასეთ 
შემთხვევაში, კვალიფიციური უმრავლესობის მოთხოვნა, შეიძლება, პირიქით, საზიანოც იყოს ოპოზიციისთვის 
გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვინაიდან ამ წესით არჩეული თანამდებობის პირის შეცვლის მექანიზმი 
შეიძლება  ბევრად პრობლემური და რთული პროცესი გამოდგეს, ხოლო ამგვარი წესით, განსაკუთრებით 
საპასუხისმგებლო პოზიციაზე თანამდებობის პირის მმართველი პარტიის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით 
არჩევამ კი, ნაცვლად პარლამენტში ოპოზიციის როლის გააქტიურებისა, შეიძლება ხელი შეუწყოს მმართველი 
პარტიის გავლენის გაძლიერებას.

ამ მოდელის ალტერნატივა, რომელიც ასევე ხშირად გამოიყენება სხვადასხვა საპარლამენტო სისტემაში, 
არის პროპორციული წარმომადგენლობის წესით თანამდებობის პირთა დანიშვნა. კერძოდ, კოლეგიალური 
ორგანოს წევრები შეიძლება დაინიშნონ თანამდებობაზე უმრავლესობის და ოპოზიციური პარტიების მიერ 
პროპორციულობის პრინციპის საფუძველზე. შესაძლებელია აგრეთვე კანონმდებლობით გათვალისწნებული 
იყოს გარკვეული კვოტა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებისთვის თანამდებობის პირის ასარჩევად 
გამართულ ხმის მიცემის პროცედურაში. განსაკუთრებით აქტიურია ოპოზიციური პარტიების როლი იმ მოდელის 
საპარლამენტო სისტემებში, სადაც შეიძლება ოპოზიციურმა პარტიამ გარკვეულწილად გააკონტროლოს 
კანდიდატების წინასწარი შერჩევის პროცესი. ასევე შესაძლებელია შერეული სისტემა, სადაც კოლექტიურ 
ორგანოს შემადგენლობაში შედიან მარტივი და კვალიფიციური უმრავლესობის წესით არჩეული წევრები.

184  Standing Orders of the Parliament, article 36 - https://www.legislationline.org/documents/id/15173

https://www.legislationline.org/documents/id/15173
https://www.legislationline.org/documents/id/15173
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თავი V. რეკომენდაციები

 ● ქვეყნისათვის კრიზისულ ვითარებაში პარლამენტმა არათუ უარი არ უნდა თქვას თავისი ფუნქციის 
შესრულებაზე, არამედ სრულყოფილად განახორციელოს საპარლამენტო ზედამხედველობა. 
განსაკუთრებულ კონტროლს საჭიროებს მთავრობის მიერ დაწესებული შეზღუდვები, რომელიც უშუალოდ 
ეხება ადამიანის უფლებების შეზღუდვას; 

 ● საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, პარლამენტის სტრუქტურული ერთეულების 
ხელმძღვანელების თანამდებობები პროპორციულად უნდა ნაწილდებოდეს საკანონმდებლო ორგანოში 
წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებს შორის და ოპოზიციის წარმომადგენელი უნდა ხელმძღვანელობდეს 
ისეთ კომიტეტებს, რომელთა როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მთავრობაზე ზედამხედველობის 
განხორციელებისას და  რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ადამიანის უფლებათა დაცვის,  საბიუჯეტო 
პროცესისა და უსაფრთხოების სექტორის კონტროლზე. შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტში 
კომიტეტის თავმჯდომარეების თანამდებობები პროპორციულად უნდა ნაწილდებოდეს წარმოდგენილ 
პოლიტიკურ ძალებს შორის.  ოპოზიციის წარმომადგენელი, მათ შორის, უნდა იყოს თავმჯდომარე შემდეგი 
კომიტეტების: ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი, საფინანსო-
საბიუჯეტო კომიტეტი, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი. 

 ●  პარლამენტის მიერ გარკვეული თანამდებობის პირების არჩევა ოპოზიციური პარტიებთან კონსენსუსის 
გარეშე შეუძლებელი უნდა იყოს, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენ მანდატს ფლობს უმრავლესობა. 
გენერალური აუდიტორისა და გენერალური პროკურორის ასარჩევად აუცილებელი უნდა იყოს ოპოზიციის 
უმრავლესობის თანხმობა. ასევე, გენერალური აუდიტორი არის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა სახელმწიფოს 
ანტიკორუფციულ სისტემაში და ოპოზიციის კვოტით ინიშნებოდეს.  უზენაესი სასამართლოს წევრობის 
კანდიდატები და პარლამენტის კვოტით ასარჩევი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები პარლამენტის 
უმრავლესობისა და უმცირესობის ერთდროული მხარდაჭერის საფუძველზე უნდა ინიშნებოდნენ.

 ● საპარლამენტო კონტროლის პროცესში უნდა გაიზარდოს ოპოზიციის როლი :

➢ ოპოზიციის წევრები უნდა იყვნენ პრივილეგირებულნი მთავრობისთვის შეკითხვების დასმის დროს 
(კერძოდ, მათ უნდა ჰქონდეთ უფლება გახსნან დებატები. პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიური 
ანგარიშის განხილვისას, ინტერპელაციისას ოპოზიციის წევრებს უფლება უნდა ჰქონდეთ 
აღმასრულებელ ხელისუფლებას უმრავლესობის წარმომადგენლებთან შედარებით უფრო მეტი 
კითხვა დაუსვან);

➢ ოპოზიციის წევრებს უნდა ჰქონდეთ უფლება მოითხოვონ დებატების ჩატარება, მათ შორის, 
გადაუდებელი აუცილებლობის ან მიმდინარე საკითხებზე დებატების ჩათვლით (მოქმედი 
რეგლამენტით, პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მეხუთედის მოთხოვნით, 
წინასწარ განსაზღვრულ საკითხზე, თვეში ერთხელ ინიშნება პოლიტიკური დებატები); 

➢ ოპოზიციის წევრებს (ოპოზიციურ ფრაქციებს) უნდა ჰქონდეთ უფლება კომიტეტის სხდომაზე მოიწვიონ 
გენერალური პროკურორი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი.

 ● უნდა გაძლიერდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე საპარლამენტო კონტროლი :

➢ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაკონტროლებელ პარლამენტის კომიტეტთან უნდა შეიქმნას 
ექსპერტთა საზედამხედველო მუდმივმოქმედი საბჭო, რომელიც მუდმივ რეჟიმში გააკონტროლებს 
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და პასუხისმგებელი იქნება პარლამენტის წინაშე. 
საზედამხედველო საბჭოს წევრებს უნდა ირჩევდეს პარლამენტი;

➢ პარლამენტის სპეციალიზირებული კომიტეტის და საზედამხედველო საბჭოს წევრებს უნდა ჰქონდეთ  
დაშვება სახელმწიფო საიდუმლოებასთან, გამონაკლისს შეიძლება წარმოადგენდეს მხოლოდ 
ინფორმაცია მიმდინარე ოპერაციების შესახებ; 



64

➢ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ საზედამხედველო საბჭოს უნდა გააჩნდეს დამოუკიდებლობის 
გარანტიები, მაგ., უნდა შეეძლოს კომიტეტისაგან (ნდობის ჯგუფისაგან) დამოუკიდებლად, საკუთარი 
ინიციატივით მოიწვიოს უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი; დაიწყოს საკითხის შესწავლა 
და დოკუმენტების გამოთხოვის, თანამდებობის პირთა დაბარების ან უსაფრთხოების სამსახურში 
შემოწმების მიზნით ვიზიტისათვის, არ სჭირდებოდეს კომიტეტის (ნდობის ჯგუფის) თანხმობა; გააჩნდეს 
უფლებამოსილება, პარლამენტისათვის წარდგენილი საკუთარი ანგარიში საჯარო გახადოს.

 ● ანგარიშვალდებულმა ორგანოებმა და მთავრობის წევრებმა, ხელი უნდა შეუწყონ პარლამენტს კონტროლის 
სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელებაში, პასუხისმგებლობით მოეკიდონ კონსტიტუციითა და 
რეგლამენტით გაწერილ საპარლამენტო კონტროლის პროცედურებს, იმის მიუხედავად  კონტროლის 
ინიციატორი მმართველი პარტიაა თუ ოპოზიცია; 

 ● მნიშვნელოვანია, პარლამენტმა განახორციელოს მონიტორინგი, საჯარო დაწესებულებების მიერ 
აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულებაზე და საკითხი დეტალურად განიხილებოდეს 
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე. აუდიტის დასკვნების და რეკომენდაციების შესრულებაზე 
საპარლამენტო კონტროლის გასაზრდელად მიზანშეწონილია, იურიდიულ კომიტეტთან ერთად 
შეიქმნას ფორმატი, რომელიც დააკვირდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ პროკურატურაში 
გადაგზავნილ მასალებზე რეაგირებას;

 ● საპარლამენტო კონტროლის ისეთი მექანიზმის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც ოპოზიციას მისცემდა 
შესაძლებლობას, მოკლე ვადაში, აქტუალურ საკითხთან დაკავშირებით, პლენარულ სხდომაზე დაიბაროს 
მთავრობის წევრი, საჭიროა:

○	 ინტერპელაციის პროცედურის სულ მცირე თვეში ერთხელ ჩატარება;

○	 გადაუდებელი/დაჩქარებული ინტერპელაციის მექანიზმის შემოღება;

○	  საჭიროების შემთხვევაში, ინტერპელაციის რამდენიმე დღეზე განაწილება.

 ● გაუქმდეს ბარიერები, რომელიც ზღუდავს მთავრობის წევრის და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული 
სხვა თანამდებობის პირის კომიტეტზე დაბარებას, კერძოდ: 

○	 თანამდებობის პირის კომიტეტის სხდომაზე დასწრებიდან ორი თვის ვადის გასვლა არ იყოს 
აუცილებელი ფრაქციის მიერ მის კომიტეტზე ხელახლა მოსაწვევად;

○	 პრემიერ-მინისტრის, გენერალური პროკურორის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის 
კომიტეტის სხდომაზე დაბარება, კომიტეტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობასთან ერთად, 
ფრაქციებსაც შეეძლოთ. 

 ● საჭიროა სახალხო დამცველის ანგარიშში გათვალისწინებული რეკომენდაციების შესრულების 
მდგომარეობის მონიტორინგის მეთოდოლოგიის გადახედვა და წარდგენილი წინადადებების განხილვის 
ეფექტური ფორმატის შემუშავება.

 ● გაუმჯობესდეს პარლამენტის თანამშრომლობა სახალხო დამცველის აპარატთან ანგარიშების განხილვის 
პროცესში, კერძოდ:

○	 სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიშში გათვალისწინებული რეკომენდაციების შესრულების 
უზრუნველსაყოფად მისაღები პარლამენტის დადგენილების პროექტი, გაზიარებული იქნას სახალხო 
დამცველის აპარატისთვის;  

○	 ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა სახალხო დამცველის 
აპარატს პროაქტიულად მიაწოდოს დადგენილების შესრულების თაობაზე უწყებების მიერ კომიტეტში 
წარდგენილი ინფორმაცია.
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 ● გაიზარდოს საპარლამენტო კონტროლის პროცესის გამჭვირვალობა:

○	 საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების და მიღწეული შედეგების შესახებ ინფორმაცია 
პარლამენტის ვებ-გვერდზე, ცენტრალიზებული სახით და პროაქტიულად იყოს ხელმისაწვდომი; 

○	 ამ პორტალზე უნდა განთავსდეს ინფორმაცია საპარლამენტო კონტროლის ფარგლებში გატარებული 
ყველა ღონისძიების შესახებ, მათ შორის, თანამდებობის პირთა კომიტეტზე მიწვევის შესახებ. 

დანართი 1. თანამდებობის პირების კომიტეტის სხდომაზე დასწრება 2019-20 წლებში

კომიტეტი მოწვევის ინიციატორი თანამდებობის პირი
სხდომაზე 
გამოცხადება

რეგიონული 
პოლიტიკისა და 
თვითმმართველობის 
კომიტეტი

კომიტეტი სახალხო დამცველი - 
ნინო ლომჯარია

გამოცხადდა, 
16.01.2019

რეგიონული 
პოლიტიკისა და 
თვითმმართველობის 
კომიტეტი

კომიტეტი შერიგებისა და 
სამოქალაქო 
თანასწორობის 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
მინისტრი - ქეთევან 
ციხელაშვილი

გამოცხადდა, 
16.01.2019

განათლების, 
მეცნიერებისა და 
კულტურის კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“ განათლების მინისტრი 
- მიხეილ ბატიაშვილი

გამოცხადდა 
07.02.2019

დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

კომიტეტი ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარების 
მინისტრი - გიორგი 
ქობულია

გამოცხადდა, 
13.02.2019

დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული საქართველო - 
რეგიონები“

ეროვნული ბანკის 
პრეზიდენტი - კობა 
გვენეტაძე

გამოცხადდა 
26.02.2019 მაგრამ 
სხდომა ჩაიშალა

საგარეო 
ურთიერთობათა 
კომიტეტი

„ნაციონალური მოძრაობა“ საგარეო საქმეთა 
მინისტრი - დავით 
ზალკალიანი, 
ინფრასტრუქტურისა 
და რეგიონალური 
განვითარების 
მინისტრი - მაია 
ცქიტიშვილი

არ გამოცხადდნენ
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ჯანმრთელობის 
დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“ ჯანდაცვის მინისტრი - 
დავით სერგეენკო

გამოცხადდა 
05.03.2019

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“ ეროვნული ბანკის 
პრეზიდენტი - კობა 
გვენეტაძე

არ გამოცხადდა

ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“ იუსტიციის მინისტრი - 
თეა წულუკიანი

არ გამოცხადდა

იურიდიულ საკითხთა 
კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“ შინაგან საქმეთა 
მინისტრი - გიორგი 
გახარია

არ გამოცხადდა

საგარეო 
ურთიერთობათა 
კომიტეტი

კომიტეტი საგარეო საქმეთა 
მინისტრის მოადგილე 
- ლაშა დარსალია, 
პრემიერ-მინისტრის 
სპეციალური 
წარმომადგენელი 
რუსეთთან 
ურთიერთობის 
საკითხებში - ზურაბ 
აბაშიძე

გამოცხადდა, 
4.03.2019

გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი რესურსების 
კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული საქართველო - 
რეგიონები“

გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის 
მინისტრი - ლევან 
დავითაშვილი

არ გამოცხადდა

დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“ საპენსიო სააგენტოს 
დირექტორი - ლევან 
სურგულაძე

გამოცხადდა 
23.04.2019

ევროპასთან 
ინტეგრაციის 
კომიტეტის და საგარეო 
ურთიერთობათა 
კომიტეტის 
გაერთიანებული 
სხდომა

კომიტეტი საგარეო საქმეთა 
მინისტრი - დავით 
ზალკანიანი

გამოცხადდა, 
14.03.2019
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დიასპორისა და 
კავკასიის საკითხთა 
კომიტეტი

კომიტეტი სსიპ ჩერქეზული 
(ადიღეური) კულტურის 
ცენტრის დირექტორი - 
მერაბ ჩუხუა

გამოცხადდა 
14.03.2019

დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული საქართველო 
- რეგიონები“, „ევროპული 
საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“

ეროვნული ბანკის 
პრეზიდენტი - კობა 
გვენეტაძე

არ გამოცხადდა 
ვინაიდან, 26 
თებერვალს 
კომიტეტის სხდომაზე 
გააკეთა მოხსენება 
და ხელმეორე 
მოწვევისთვის ვადა 
არ გასულა.

ჯანმრთელობის 
დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული საქართველო - 
რეგიონები“

ჯანდაცვის მინისტრი 
- დავით სერგეენკო, 
ფინანსთა მინისტრი - 
ივანე მაჭავარიანი 

არ გამოცხადდნენ.

სერგეენკოს 
შემთხვევაში არ 
დარღვეულა კანონი, 
ვინაიდან, 5 მარტს 
კომიტეტის სხდომაზე 
იმყოფებოდა 
და ხელმეორე 
მოწვევისთვის ვადა 
არ იყო გასული.185

ჯანმრთელობის 
დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტი

„პატრიოტთა ალიანსი და 
სოციალ დემოკრატები“

ჯანდაცვის მინისტრი - 
დავით სერგეენკო,

არ გამოცხადდა,

ვინაიდან, 5 მარტს 
კომიტეტის სხდომაზე 
იმყოფებოდა 
და ხელმეორე 
მოწვევისთვის ვადა 
არ იყო გასული

დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

კომიტეტი გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის 
მინისტრის მოადგილე - 
ნინო თანდილაშვილი

გამოცხადდა, 
12.04.2019

დიასპორისა და 
კავკასიის საკითხთა 
კომიტეტი

კომიტეტი ჯანდაცვის სამინისტროს 
შრომისა და 
დასაქმების პოლიტიკის 
დეპარტამენტის 
მიგრაციის საკითხთა 
სამმართველოს 
უფროსი - გიორგი 
ბუნტური

გამოცხადდა , 
15.04.2019

185  მინისტრ მაჭავარიანის განცხადებით განსახილველი თემატიკა სცილდება ფინანსთა სამინისტროს დარგობრივ 
კომპეტენციას, ამასთან, განსახილველი თემატიკა მითითებულია განზოგადებულად და აგრეთვე ამ პერიოდში დაგეგმილი 
აქვს მივლინებაში გამგზავრება. იხ. ფინანსთა მინისტრის 8 აპრილის წერილი კომიტეტის თავმჯდომარეებს: https://bit.
ly/3g8J5rx 

https://bit.ly/3g8J5rx
https://bit.ly/3g8J5rx
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დიასპორისა და 
კავკასიის საკითხთა 
კომიტეტი

კომიტეტი საგარეო საქმეთა 
სამინისტროს 
მეზობელი ქვეყნების 
დეპარტამენტის 
დირექტორი - მალხაზ 
მიქელაძე

გამოცხადდა 
29.03.2019

იურიდიულ საკითხთა 
კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული საქართველო 
- რეგიონები“, „ევროპული 
საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“

იუსტიციის მინისტრი - 
თეა წულუკიანი

არ გამოცხადდა

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული საქართველო - 
რეგიონები“

ფინანსთა მინისტრი - 
ივანე მაჭავარიანი

გამოცხადდა 
23.04.2019 

დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

„პატრიოტთა ალიანსი და 
სოციალ დემოკრატები“

ჯანდაცვის მინისტრი 
- დავით სერგეენკო, 
შესყიდვების სააგენტოს 
თავმჯდომარე - ლევან 
რაზმაძე, კონკურენციის 
სააგენტოს 
თავმჯდომარე - ნოდარ 
ხადური

არ გამოცხადდნენ

იურიდიულ საკითხთა 
კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული საქართველო 
- რეგიონები“, „ევროპული 
საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“

იუსტიციის მინისტრი - 
თეა წულუკიანი

არ გამოცხადდა

ადამიანის 
უფლებათა დაცვისა 
და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული საქართველო - 
რეგიონები“

ჯანდაცვის მინისტრი - 
დავით სერგეენკო

არ გამოცხადდა

დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული საქართველო 
- რეგიონები“, „ევროპული 
საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“

შინაგან საქმეთა 
მინისტრი - გიორგი 
გახარია, ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარების 
მინისტრი - ნათელა 
თურნავა

გიორგი გახარია 
არ გამოცხადდა, 
ნათელა თურნავა 
გამოცხადდა 
7.06.2019

საგარეო 
ურთიერთობათა 
კომიტეტი

კომიტეტი საგარეო საქმეთა 
მინისტრის მოადგილე 
- ალექსანდრე 
ღვთისიაშვილი

გამოცხადდა, 
7.05.2019
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დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

კომიტეტი სს „საპარტნიორო 
ფონდის“ 
აღმასრულებელი 
დირექტორი - დავით 
საგანელიძე

გამოცხადდა, 
27.05.2019

დიასპორისა და 
კავკასიის საკითხთა 
კომიტეტი

კომიტეტი სსიპ „აწარმოე 
საქართველოში“ 
დირექტორი - მიხეილ 
ხიდურელი

გამოცხადდა 
28.05.2019

დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული 
საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“, 
„ევროპული საქართველო - 
რეგიონები“, „ნაციონალური 
მოძრაობა“

ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარების 
მინისტრი - ნათელა 
თურნავა

გამოცხადდა, 
7.06.2019

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“ ფინანსთა მინისტრი - 
ივანე მაჭავარიანი

არ გამოცხადდა 
ვინაიდან, 23 
აპრილს კომიტეტის 
სხდომაზე გააკეთა 
მოხსენება და 
ხელმეორე 
მოწვევისთვის ვადა 
არ გასულა.

დიასპორისა და 
კავკასიის საკითხთა 
კომიტეტი

კომიტეტი იუსტიციის მინისტრის 
პირველი მოადგილე - 
მიხეილ სარჯველაძე

გამოცხადდა, 
10.06.2019

დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

კომიტეტი ეკონომიკისა 
და მდგრადი 
განვითარების 
მინისტრის მოადგილე - 
აკაკი საღირაშვილი

გამოცხადდა, 
26.09.2019

საფინანსო-საბიუჯეტო 
კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული 
საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“

ფინანსთა მინისტრი - 
ივანე მაჭავარიანი

არ გამოცხადდა

საგარეო საქმეთა 
კომიტეტი

„ევროპული საქართველო“, 
„ევროპული 
საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“

საგარეო საქმეთა 
მინისტრი - დავით 
ზალკალიანი

არ გამოცხადდა
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საგარეო 
ურთიერთობათა 
კომიტეტი

კომიტეტი შერიგებისა და 
სამოქალაქო 
თანასწორობის 
საკითხებში 
საქართველოს 
სახელმწიფო 
მინისტრი - ქეთევან 
ციხელაშვილი

გამოცხადდა, 
21.10.2019

საგარეო 
ურთიერთობათა 
კომიტეტი

კომიტეტი სახელმწიფო 
უსაფრთხოების 
სამსახურის და შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს 
წარმომადგენელი186

გამოცხადდნენ, 
28.10.2019

საგარეო 
ურთიერთობათა 
კომიტეტი

კომიტეტი სახელმწიფო 
უსაფრთხოების 
სამსახურის 
უფროსის მოადგილე 
ალექსანდრე 
ხოჯევანიშვილი

გამოცხადდა

16.01.2020

ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომიტეტი

საკუთარი ინიციატივით სახალხო დამცველი 
ნინო ლომჯარია

გამოცხადდა 
21.01.2020

ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომიტეტი

საკუთარი ინიციატივით იუსტიციის მინისტრი 
თეა წულუკიანი

გამოცხადდა 
21.01.2020

ჯანმრთელობის 
დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტი

„დამოუკიდებელი 
დეპუტატები“

ჯანდაცვის მინისტრი - 
ეკატერინე ტიკარაძე

არ გამოცხადდა

ჯანმრთელობის 
დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტი

„პატრიოტთა ალიანსი და 
სოციალ დემოკრატები“

ჯანდაცვის მინისტრი - 
ეკატერინე ტიკარაძე

არ გამოცხადდა

ჯანმრთელობის 
დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტი

კომიტეტი ჯანდაცვის მინისტრი - 
ეკატერინე ტიკარაძე

არ გამოცხადდა

ჯანმრთელობის 
დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა კომიტეტი

„დამოუკიდებელი 
დეპუტატები“

ჯანდაცვის მინისტრი - 
ეკატერინე ტიკარაძე

არ გამოცხადდა

186  პარლამენტიდან გამოთხოვილ ინფორმაციაში თანამდებობა და ვინაობა არ კონკრეტდება.



71

დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი

„დამოუკიდებელი 
დეპუტატები“

ფინანსთა მინისტრი 
ივანე მაჭავარიანი

არ გამოცხადდა

საგარეო 
ურთიერთობათა 
კომიტეტი

კომიტეტი იუსტიციის მინისტრის 
მოადგილე გოჩა 
ლორთქიფანიძე

გამოცხადდა

2.06.2020

საგარეო 
ურთიერთობათა 
კომიტეტი

კომიტეტი საგარეო საქმეთა 
მინისტრის მოადგილე 
ხათუნა თოთლაძე

გამოცხადდა 
5.06.2020

საგარეო 
ურთიერთობათა 
კომიტეტი

კომიტეტი ფინანსთა მინისტრის 
მოადგილე გიორგი 
კაკაურიძე

გამოცხადდა 
12.06.2020

საგარეო 
ურთიერთობათა 
კომიტეტი

კომიტეტი საგარეო საქმეთა 
მინისტრის მოადგილე 
ხათუნა თოთლაძე

გამოცხადდა 
4.09.2020

ადამიანის უფლებათა 
დაცვის კომიტეტი

„ევროპული 
საქართველო - მოძრაობა 
თავისუფლებისთვის“

იუსტიციის მინისტრი 
თეა წულუკიანი

არ გამოცხადდა

დანართი 2. 2019 წელს საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების 
მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები

№ შემოსვლის 
ნომერი და 
თარიღი

ანგარიშის დასახელება შენიშვნა

1 1-100/170546/19

24.01.2019

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ 
სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო 
რეგულირების სააგენტოს 2018 წლის მუშაობის 
ანგარიში

(სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო 
რეგულირების სააგენტო)

დარიგდა 
განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო 
ფრაქციებში

2 1-3818/19

28.02.2019

იურიდიული დახმარების სამსახურის 2018 
წელს განხორციელებული საქმიანობის შესახებ

(იურიდიული დახმარების სამსახური)

საქართველოს 
პარლამენტის 
დადგენილება №51209, 
29.10.2019

https://info.parliament.ge/#law-drafting/17054
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18671
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3 1-3942/19

01.03.2019

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის 
შესახებ 2018 წლის ანგარიში

(პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი)

საქართველოს 
პარლამენტის 
დადგენილება № 4735, 
30.05.2019

4 1-5005/19

15.03.2019

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს 2018 
წლის წლიური ანგარიში

(დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო)

დარიგდა 
განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო 
ფრაქციებში

5 1-5126/19

18.03.2019

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 
2018 წლის საქმიანობის ანგარიში

(საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი - ირაკლი 
ლექვინაძე)

დარიგდა 
განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო 
ფრაქციებში

6 1-6041/19

27.03.2019

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის 2018 წლის საქმიანობის შესახებ 
ანგარიში

(საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახური)

საქართველოს 
პარლამენტის 
დადგენილება №4610, 
29.05.2019

7 1-6104/19

27.03.2019

ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების 
აღსრულების მდგომარეობის შესახებ 2018 
წლის ანგარიშები

(იუსტიციის სამინისტრო)

დარიგდა 
განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო 
ფრაქციებში

8 1-6107/19

27.03.2019

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
კომიტეტების მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულების 
მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის ანგარიში

(იუსტიციის სამინისტრო)

დარიგდა 
განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო 
ფრაქციებში

9 1-6397/19

30.03.2019

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 
2018 წელს საქართველოში ადამიანის 
უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ

(საქართველოს სახალხო დამცველი)

საქართველოს 
პარლამენტის 
დადგენილება № 5003 
20.09.2019

https://info.parliament.ge/#law-drafting/17416
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17715
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18807
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10 1-7130/19

10.04.19

საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების სექტორში მომხმარებელთა 
ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის 
2018 წლის ანგარიში

(საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელ 
ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად 
არსებული მომხმარებელთა ინტერესების 
საზოგადოებრივი დამცველი)

დარიგდა 
განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო 
ფრაქციებში

11 1-8288/19

24.04.2019

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის (საქსტატი) 2018 წლის საქმიანობის 
ანგარიში

(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური (საქსტატი))

ცნობად იქნა მიღებული 
საქართველოს 
პარლამენტის 2019 
წლის 11 ივნისის 
პლენარულ სხდომაზე, 
საოქმო ამონაწერი 
№152

12 1-8461/19

30.04.2019

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018 წლის 
ანგარიში

(საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო 
საბჭო)

დარიგდა 
განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო 
ფრაქციებში

13 1-8477/19

30.04.2019

საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელი 
ეროვნული კომისიის საქმიანობის შესახებ 2018 
წლის ანგარიში

(საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელი 
ეროვნული კომისია)

ცნობად იქნა მიღებული 
საქართველოს 
პარლამენტის 2019 
წლის 27 ივნისის 
პლენარულ სხდომაზე 
საოქმო ამონაწერი 
№156

14 1-8483/19

30.04.2019

საქართველოს ეროვნული ბანკის 2018 წლის 
წლიური ანგარიში

(საქართველოს ეროვნული ბანკი)

საქართველოს 
პარლამენტის 
დადგენილება № 4864, 
27.06.2019

15 1-9440/19

14.05.2019

საქართველოს პროკურატურის 2018 წელს 
გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში

(საქართველოს გენერალური პროკურორი 
შალვა თადუმაძე)

დარიგდა 
განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო 
ფრაქციებში

16 07-2/352

24.05.2019

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

(საქართველოს მთავრობა)

საქართველოს 
პარლამენტის 
დადგენილება № 4865, 
27.06.2019

https://info.parliament.ge/#law-drafting/18188
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18416
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18807
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18102
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18518


74

17 1-10641/19

29.05.2019

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში

(საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისია)

დარიგდა 
განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო 
ფრაქციებში

18 07-2/358 
31.05.2019

„თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, 
კეთილდღეობა“ – 2018-2020 წლების 
სამთავრობო პროგრამის შესრულების 
მიმდინარეობის შესახებ მოხსენება

(საქართველოს პრემიერ-მინისტრი)

დარიგდა 
განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო 
ფრაქციებში

19 1-10847/19

03.06.19

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018 წლის 
საქმიანობის ანგარიში

 (სახელმწიფო აუდიტის სამსახური)

საქართველოს 
პარლამენტის 
დადგენილება №5090, 
03.10.2019

20 1-10908/19

03.06.19

საპენსიო სააგენტოს 2018 წლის ანგარიში

(სსიპ-საპენსიო სააგენტო)

საქართველოს 
პარლამენტის 
დადგენილება №5210, 
29.10.2019

21 07-2/368

19.06.19

„სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 
შესახებ საერთაშორისო პაქტის“ შესრულების 
თაობაზე საქართველოს მე-5 პერიოდული 
ანგარიშის“ პროექტი

(საქართველოს მთავრობა)

დარიგდა 
განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო 
ფრაქციებში

დანართი 3. 2020 წელს საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების 
მიერ წარმოდგენილი ანგარიშები

№ შემოსვლის 
ნომერი და 
თარიღი

ანგარიშის დასახელება შენიშვნა

1 1-3742/20 
28.02.2020

„იურიდიული დახმარების სამსახურის 2019 წელს 
განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ანგარიში“

(იურიდიული დახმარების სამსახური)

დარიგდა განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო ფრაქციებში

2 1-5465/20 
31.03.2020

„ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
მიერ საქართველოს მიმართ გამოტანილი 
გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების 
მდგომარეობის შესახებ 2019 წლის ანგარიშები“

(საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო)

საქართველოს 
პარლამენტის ადამიანის 
უფლებათა დაცვისა და 
სამოქალაქო ინტეგრაციის 
კომიტეტმა წარადგინა 
დასკვნა 2020 წლის 23 
ივნისს (№2-6693/20)

https://info.parliament.ge/#law-drafting/18767
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18970
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3 1-5466/20 
31.03.2020

„გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
კომიტეტების მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების აღსრულების 
შესახებ 2019 წლის ანგარიში“

(საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო)

საქართველოს 
პარლამენტის ადამიანის 
უფლებათა დაცვისა და 
სამოქალაქო ინტეგრაციის 
კომიტეტმა წარადგინა 
დასკვნა 2020 წლის 23

ივნისს (№2-6692/20)

4 1-5468/20 
01.04.2020

„საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 
2019 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა 
და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის 
შესახებ“

(საქართველოს სახალხო დამცველი)

საქართველოს 
პარლამენტის დადგენილება 
№6679, 29.06.2020

5 1-5469/20 
01.04.2020

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ 
წარმოდგენილი სახელმწიფო ინსპექტორის 
საქმიანობის შესახებ 2019 წლის ანგარიში

(სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური)

საქართველოს 
პარლამენტის დადგენილება 
№6851, 15.07.2020

6 1-5776/20 
15.04.2020

„საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის 2019 წლის საქმიანობის შესახებ“ 
(საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახური)

დარიგდა განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო ფრაქციებში

7 1-6002/20 
29.04.2020

„საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის (საქსტატი) 2019 წლის საქმიანობის 
ანგარიში“ (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური)

დარიგდა განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო ფრაქციებში

8 1-6037/20 
30.04.2020

„საქართველოს ეროვნული ბანკის 2019 წლის 
წლიური ანგარიში“

(საქართველოს ეროვნული ბანკი)

საქართველოს 
პარლამენტის დადგენილება 
№7056, 17.07.2020

9 07-2/468 
01.05.2020

„რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის 
შესრულების თაობაზე საქართველოს IX და X 
გაერთიანებული პერიოდული ანგარიშების“ 
პროექტი

(საქართველოს მთავრობა)

დარიგდა განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო ფრაქციებში

10 1-6050/20 
01.05.2020

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2019 წლის 
ანგარიში“ (საზოგადოებრივი მაუწყებელი)

დარიგდა განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო ფრაქციებში
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11 1-6110/20 
01.05.2020

ა) საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 
აპრილის №717 განკარგულება „ქალთა მიმართ 
ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ 
ბრძოლისა და მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) 
დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2018-
2020 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების 
ყოველწლიური (2019) ანგარიშის მოწონებისა და 
საქართველოს პარლამენტისათვის წარდგენის 
თაობაზე“;

ბ) საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 
აპრილის №719 განკარგულება „ქალებზე, 
მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე გაეროს 
უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების 
განხორციელების 2018-2020 წლების 
საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმის 
შესრულების ყოველწლიური (2019) ანგარიშის 
მოწონებისა და საქართველოს პარლამენტისათვის 
წარდგენის თაობაზე“;

გ) საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 24 
აპრილის №718 განკარგულება „საქართველოს 
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო 
სამოქმედო გეგმის (2019 წლისათვის) შესრულების 
შუალედური ანგარიშის თაობაზე“.

საქართველოს პარლამენტის 
ადამიანის უფლებათა 
დაცვისა და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის კომიტეტმა 
წარადგინა დასკვნები 2020 
წლის 13 ივლისს (№2-
7617/20 და №2-7618/20) 
და 2020 წლის 14 ივლისს 
(№2- 7659/20)

12 1-6475/20 
15.05.2020

„საქართველოს პროკურატურის 2019 წელს 
გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში“

(საქართველოს პროკურატურა)

დარიგდა განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო ფრაქციებში

13 1-6740/20

22.05.2020

„საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 2019 
წლის საქმიანობის ანგარიში“

(საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი)

დარიგდა განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო ფრაქციებში

14 07-2/473 
25.05.2020

„საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების წლიური ანგარიში“

(საქართველოს მთავრობა)

საქართველოს 
პარლამენტის დადგენილება 
№6483, 24.06.2020

15 1-6962/20 
29.05.2020

„საპენსიო სააგენტოს 2019 წლის ანგარიში“ (სსიპ - 
საპენსიო სააგენტო)

დარიგდა განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო ფრაქციებში

16 1-6967/20 
29.05.2020

„წარმოდგენილი 2019-2020 წლების სამთავრობო 
პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ 
თანდართული მოხსენება“

(საქართველოს პრემიერ-მინისტრი)

წარმოადგინა საქართველოს 
პარლამენტის 2020 წლის 
26 ივნისის პლენარულ 
სხდომაზე
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17 1-6997/20 
01.06.2020

„საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 
კომისიის საქმიანობის შესახებ 2019 წლის წლიური 
ანგარიში და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა 
ფინანსურ ანგარიშგებებზე“

(საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 
კომისია)

ცნობად იქნა მიღებული 
საქართველოს 
პარლამენტის 2020 წლის 
14 ივლისის რიგგარეშე 
სესიის პლენარულ სხდომაზე 
საოქმო ამონაწერი №218-Iiს

18 1-7025/20 
02.06.2020

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2019 წლის 
საქმიანობის შესახებ“ (სახელმწიფო აუდიტის 
სამსახური)

საქართველოს 
პარლამენტის დადგენილება 
№6852, 15.07.2020

19 1-7954/201 
7.06.2020

„საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების სექტორში მომხმარებელთა 
უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ 
საზოგადოებრივი დამცველის 2019 წლის 
ანგარიში“

(საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ 
კომისიასთან დამოუკიდებლად არსებული 
მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი 
დამცველი)

საქართველოს 
პარლამენტის დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური პოლიტიკის 
კომიტეტმა წარადგინა 
დასკვნა 2020 წლის 8 
ივლისს (№2- 7380/20)

20 1-8205/20 
23.06.2020

„საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში“ 
(საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისია)

დარიგდა განსახილველად 
კომიტეტებში და 
საპარლამენტო ფრაქციებში

21 07-2/504 
17.07.2020

„გაერთიანებული          ერების          ორგანიზაციის 
უნივერსალური        პერიოდული        მიმოხილვის 
მდგომარეობის       შესახებ       საქართველოს         
ეროვნული ანგარიში 2020-ის“ პროექტი 
(საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქართველოს 
საგარეო საქმეთა სამინისტრო)

საქართველოს პარლამენტის 
ადამიანის უფლებათა 
დაცვისა და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის დასკვნა 2020 
წლის 24 სექტემბერს (№2- 
9594/20)
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დანართი 4. კომიტეტების მიერ 2019-20 წლებში ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის 
ღონისძიებების აღწერა

კომიტეტი განხორციელებული კონტროლის აღწერა

აგრარულ 
საკითხთა 
კომიტეტი

2019 - კომიტეტმა მოისმინა სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ანგარიში 2018 
წელს გაწეული საქმიანობების და 2019 წელს დაგეგმილი შემდეგი ღონისძიებების 
შესახებ:

 ● სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების 
ეფექტურობაზე; 

 ● ეპიზოოტური კეთილსაიმედოობის შესახებ; 
 ● მცენარეთა დაცვისა და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობის შესახებ, 
 ● გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის 2018 

წლის ანგარიში.
2020 - კომიტეტმა განახორციელა კონტროლი შემდეგი ნორმატიული აქტების 
აღსრულებაზე:

 ●  „მიწის მიზნობრივი დანიშნულების განსაზღვრისა და სასოფლო სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის მდგრადი მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 
მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულება;

 ● „მიწის მიზნობრივი დანიშნულების განსაზღვრისა და სასოფლო სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის მდგრადი მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 
მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულება;

 ● „წყალმომხმარებელთა ორგანიზაციების შესახებ“ კანონის 29-ე მუხლი.

ადამიანის 
უფლებათა 
დაცვისა და 
სამოქალაქო 
ინტეგრაციის 
კომიტეტი

2019 - კომიტეტმა აღსრულების ღონისძიებაზე კონტროლი განახორციელა 
პარლამენტის მიერ მიღებული შემდეგ ნორმატიულ აქტებზე:

 ● საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის 19 ივლისის N3148-რს დადგენილება 
„2017 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის 
თაობაზე“.187

 ● საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის 19 აპრილის N2182-IIს დადგენილება 
„ქვეყანაში პერსონალურ მონაცემთა დავის მდგომარეობისა და პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2017 წლის ანგარიშის 
თაობაზე“.188

2020 - კომიტეტმა აღსრულების ღონისძიებაზე კონტროლი განახორციელა 
პარლამენტის მიერ მიღებული შემდეგ ნორმატიულ აქტებზე:

 ● „პარლამენტის 2019 წლის 20 ოქტომბრის დადგენილება „2018 წელს 
საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის 
შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე“;

 ● პარლამენტის 2019 წლის 30 მაისის დადგენილება „ქვეყანაში პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2018 წლის ანგარიშის თაობაზე;

 ● პარლამენტის 2019 წლის 28 ივნისის დადგენილება „საქართველოში ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით დადგენილი წესით საჯარო 
დაწესებულებების მიერ საქართველოს პარლამენტისათვის წარმოდგენილი 
ანგარიშების თაობაზე“.

187  იხ. ბმული https://info.parliament.ge/#law-drafting/16229

188  იხ. ბმული https://info.parliament.ge/#law-drafting/15275

https://info.parliament.ge/#law-drafting/16229
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15275
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გარემოს დაცვის 
და ბუნებრივი 
რესურსების 
კომიტეტი

2019 - კომიტეტმა განახორციელა ელექტრონულ ძრავიან სატრანსპორტო 
საშუალებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების აღსრულების 
კონტროლის ანგარიში.189 

2020 - „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურის” აღსრულების 
კონტროლი.190

განათლების, 
მეცნიერებისა 
და კულტურის 
კომიტეტი

2019 - განხორციელდა შემდეგი კანონების აღსრულების მონიტორინგი: 

 ● „ზოგადი განათლების შესახებ“; 

 ● „პროფესიული განათლების შესახებ“;

 ● „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“; 

 ● „უმაღლესი განათლების შესახებ“;

 ● „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“;

 ●  „სახელმწიფო ენის შესახებ“.

2020 - განხორციელდა შემდეგი ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლზე:

 ● „კულტურის შესახებ“;

 ● „ზოგადი განათლების შესახებ“; 

 ● „პროფესიული განათლების შესახებ“;

 ● „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“;

 ●  „სახელმწიფო ენის შესახებ.

დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური 
პოლიტიკის 
კომიტეტი

2019 - შემდეგი ნორმატიული აქტების აღსრულება შემოწმდა:

 ● 1. სს „საპარტნიორო ფონდის შესახებ” საქართველოს კანონი;

 ● 2. სივრცითი დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის 
კოდექსი;

 ● 3. „თავისუფალ ინდუსტრიული ზონის შესახებ” კანონი.

2020 - არ განუხორციელებია.

დიასპორისა 
და კავკასიის 
საკითხთა 
კომიტეტი

2019 - განხორციელდა „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ”, საქართველოს 
ორგანულ კანონში განხორციელებული ცვლილებების აღსრულების კონტროლი.

2020 - არ განუხორციელებია.

189  იხ. შესაბამისი გვერდის ბმული პარლამენტის საიტზე: https://bit.ly/2OqgbXN 

190  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურის აღსრულების კონტროლი, parliament.ge, 
https://bit.ly/3uB4ukk 

https://bit.ly/2OqgbXN
https://bit.ly/3uB4ukk
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ევროპასთან 
ინტეგრაციის 
კომიტეტი

2019 -  კომიტეტმა მოისმინა საჯარო სამსახურის ბიუროს ანგარიში, 2018 წლის 
თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაციების 
მონიტორინგის შესახებ.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტთან ერთად, მოისმინა 
ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივის“ ანალიზი გარემოსდაცვითი შეფასების 
კოდექსის ამოქმედებიდან ერთი წლის განმავლობაში გამოვლენილი 
ნაკლოვანებების შესახებ.

2020 - კომიტეტმა ჩაატარა 5 საკომიტეტო მოსმენა ასოცირების შეთანხმებისა 
და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების შესახებ, რის შედეგადაც შეიმუშავა 
რეკომენდაციები.

თავდაცვისა 
და უშიშროების 
კომიტეტი

2019 - აღსრულების კონტროლი განხორციელდა „იარაღის შესახებ” და 
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ კანონებზე.

2020 - აღსრულების კონტროლი განხორციელდა კანონებზე:

 ●  „იარაღის შესახებ”;
 ● „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“;
 ● „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლის შესახებ“.

იურიდიულ 
საკითხთა 
კომიტეტი

ინფორმაცია ამის შესახებ კომიტეტს არ მოუწოდებია

რეგიონული 
პოლიტიკისა და 
თვითმმართვე-
ლობის კომიტეტი

2019 - კონტროლი განხორციელდა შემდეგ ნორმატიულ აქტების აღსრულებაზე: 
საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი და 
საქართველოს კანონი „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ”.

2020 - არ განუხორციელებია 

საფინანსო 
- საბიუჯეტო 
კომიტეტი

2019 - კომიტეტმა რეტროსპექტიული რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (ex-post 
RIA) ფარგლებში მოგების გადასახადით დაბეგვრის რეფორმა შეისწავლა.191

2020 - კომიტეტმა მოისმინა:

 ● „2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“ (გასცა 6 რეკომენდაცია);
 ● სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება საქართველოს მთავრობის მიერ 

წარმოდგენილი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 
წლიური ანგარიშის“ თაობაზე;

 ● „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 3 თვის მიმოხილვა“;
 ● „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის მიმოხილვა“;
 ● „ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის 2019 წლის 

სამოქმედო გეგმიდან ფინანსურ მომსახურებასთან, დაბეგვრასთან, ბუღალტრულ 
აღრიცხვასთან და აუდიტთან დაკავშირებით ასოცირების შეთანხმებით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ“ 
ანგარიში;

 ● აგრეთვე აუდიტის ჯგუფმა განიხილა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 
წარმოდგენილი 11 ანგარიში და გასცა 117 რეკომენდაცია.

191  „არჩილ თალაკვაძე: პარლამენტი მუშაობს საკანონმდებლო ცვლილებებზე სხვადასხვა სფეროში, 
რომელიც ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას“, parliament.ge,  https://bit.ly/2ZPvD4p 

https://bit.ly/2ZPvD4p
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საგარეო 
ურთიერთობათა 
კომიტეტი

2019 - კომიტეტისგან მიღებული პასუხის თანახმად, კომიტეტი „საქართველოს 
საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ”, კანონის 25-ე მუხლის მიხედვით, 
რეგულარულად იღებს ინფორმაციას, საგარეო საქმეთა სამინისტროდან 
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების დადების (შეწყვეტის, შეჩერების) 
შესახებ. დამატებითი აქტივობები კომიტეტის მხრიდან არ განხორციელებულა.

2020 - არ განუხორციელებია.

საპროცედურო 
საკითხთა 
და წესების 
კომიტეტი

2019 - კომიტეტის ინფორმაციით სისტემატურად ხორციელდება მის კომპეტენციაში 
შემავალი ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი, თუმცა, კომიტეტმა არ 
მოგვაწოდა ინფორმაცია, თუ რომელი ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლი 
და რა აქტივობები განახორციელეს კონტროლის პროცესში.

2020 - კომიტეტისგან მიღებულის წერილის თანახმად ის სისტემატურად 
ახორციელებდა პარლამენტის რეგლამენტის აღსრულების კონტროლს.

სპორტისა და 
ახალგაზრდულ 
საქმეთა 
კომიტეტი

საანგარიშო პერიოდში ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი არ 
განუხორციელებია.

ჯანმრთელობის 
დაცვისა და 
სოციალურ 
საკითხთა 
კომიტეტი

2019 - ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის ფარგლებში ჩაატარა 
თემატური მოკვლევა „თამბაქოს კონტროლის შესახებ” საქართველოს კანონთან 
დაკავშირებით.192

აგრეთვე დაიწყო „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს 
კანონის“ აღსრულების კონტროლის პროცესი.193

2020 - არ განუხორციელებია.

დანართი 5. საანგარიშო პერიოდში პარლამენტში განხილული თანამდებობის პირთა 
კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია

№ კანდიდატურა 
(სახელი, გვარი)

კანდიდატურის წარმდგენი საქართველოს 
პარლამენტის 
დადგენილება

შენიშვნა

1 გიორგი შარაბიძე საქართველოს პრეზიდენტი (№07-1/25, 
10.01.2019) საქართველოს ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის წევრად

 №4460 

04.04.2019

192  ნორმატიული აქტის კონტროლის საფუძველზე შემუშავდა პარლამენტის დადგენილების პროექტი, 
რომელიც ინიცირებულია პარლამენტში https://info.parliament.ge/#law-drafting/20101

193  იხ. ბმულები: „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ კანონის აღსრულება - 
ხარისხიანი სამკურნალო საშუალებების ხელმისაწვდომობა საქართველოში, https://bit.ly/2QlaWKi; 
„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულება, https://bit.ly/2CRcfso  

https://info.parliament.ge/#law-drafting/17758
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20101
https://bit.ly/2QlaWKi
https://bit.ly/2CRcfso
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2 მიხეილ 
ჩიკვილაძე 

საპარლამენტო უმრავლესობის 
ფრაქციები (№2-3825/19, 07.03.19) 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო 
საბჭოს წევრად

№4364 

20.03.2019

3 ოლივიე რუსო საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭო 
(1-10158/19, 22.05.2019) საპენსიო 
სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრად

№4754 

11.06.2019

4 ტიმო ვიჰერკენტა საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭო 
(1-10158/19, 22.05.2019) საპენსიო 
სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრად

№4755 

11.06.2019

5 მაიკლ რიდლი საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭო 
(1-10158/19, 22.05.2019) საპენსიო 
სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრად

№4756 

11.06.2019

6 დავით წიკლაური საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭო 
(1-10158/19, 22.05.2019) საპენსიო 
სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრად 

№4757 
11.06.2019

7 ჟან-ფრედერიკ 
პოლსენი 

საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭო 
(1-10158/19, 22.05.2019) საპენსიო 
სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს წევრად

№4758 
11.06.2019

8 ლონდა 
თოლორაია 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 
(№07-2/360, 03.06.2019) სახელმწიფო 
ინსპექტორის თანამდებობაზე

№4752 
11.06.2019

9 მერაბ 
გაბინაშვილი 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

№5548 
12.12.2019

10 მირანდა ერემაძე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

№5550 
12.12.2019

11 მამუკა ვასაძე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ 

№5551 
12.12.2019

12 მაია ვაჩაძე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

№5552 
12.12.2019

https://info.parliament.ge/#law-drafting/17503
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18359
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18359
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18359
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18359
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18359
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18335
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19410
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19413
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19413
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19414
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13 თამარ ზამბახიძე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

№5553 
12.12.2019

14 შალვა თადუმაძე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

№5554 
12.12.2019

15 ვლადიმერ 
კაკაბაძე 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

№5555 
12.12.2019

16 ლევან მიქაბერიძე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

№5556 
12.12.2019

17 გიორგი მიქაუტაძე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

№5557 
12.12.2019

18 ნუგზარ 
სხირტლაძე 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

№5559 
12.12.2019

19 ლალი 
ფაფიაშვილი 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

№5560 
12.12.2019

20 ნინო ქადაგიძე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

№5561 
12.12.2019

21 ქეთევან ცინცაძე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

 №5563 
12.12.2019

https://info.parliament.ge/#law-drafting/19415
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19416
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19418
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19419
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19420
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19422
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19423
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19424
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19426
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22 ალექსანდრე 
წულაძე 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-16602/19, 06.09.2019) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლედ

№5564 
12.12.2019

23 დავით ნარმანია საქართველოს პრეზიდენტი (№07-1/27, 
17.09.2019) საქართველოს ენერგეტიკისა 
და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 
ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის 
თანამდებობაზე

- კენჭისყრა 
არ შედგა194

24 გრიგოლ 
ლილუაშვილი 

საქართველოს მთავრობა (07-2/400, 
07.10.2019) საქართველოს სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის 
თანამდებობაზე

№5200 
17.10.2019

25 გიორგი ფრუიძე საქართველოს პრეზიდენტი (№07-1/28, 
07.11.2019) საქართველოს ენერგეტიკისა 
და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 
ეროვნული კომისიის წევრის ვაკანტურ 
თანამდებობაზე

 №5388 
28.11.2019

26 დიმიტრი ჯავახაძე საქართველოს პრეზიდენტი (№07-1/29, 
25.11.2019) საქართველოს ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის წევრად 

№5453 
10.12.2019

27 გიორგი ძაგანია საქართველოს პრეზიდენტი (№07-1/30, 
25.11.2019) საქართველოს ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის წევრად 

№5455 
10.12.2019

28 გიორგი 
ჯავახიშვილი 

საქართველოს პრეზიდენტი (№07-1/31, 
25.11.2019) საქართველოს ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის წევრად 

№5457 
10.12.2019

29 გიორგი 
ჭიქაბერიძე 

საქართველოს პრეზიდენტი (№07-1/32, 
25.11.2019) საქართველოს ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის წევრად

№5459 
10.12.2019

30 კახი ბექაური საქართველოს პრეზიდენტი (№07-
1/33, 26.11.2019) საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 
წევრად 

 №5494 
11.12.2019

194    თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევასთან დაკავშირებით პარლამენტში კენჭისყრა არ შედგა, რადგან ამ 
პროცედურის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა კითხვებს აჩენდა. მოგვიანებით, კანონში შეტანილი ცვლილებებით, 
თავმჯდომარის არჩევის საკითხი, პარლამენტის ნაცვლად, კომისიის წევრების უფლებამოსილებად განსაზღვრეს. იხ. 
2019 წლის 18 ოქტომბერს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილება https://bit.ly/2UKEG4F   
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31 რევაზ მიქაბერიძე ა(ა)იპ სამოქალაქო განვითარების 
საზოგადოება საპროკურორო საბჭოს 
წევრად არჩევა

№5608 

19.12.19

32 თეა ჭეიშვილი „საქართველოს ადვოკატთა 
ასოციაცია“ (№1-1197/20, 27.01.2020) 
საპროკურორო საბჭოს წევრად 

№5737 

17.03.20

33 ირაკლი შოთაძე საპროკურორო საბჭო (№1-2184/20, 
10.02.2020) საქართველოს გენერალურ 
პროკურორად 

№5715 

18.02.20

34 ნინო ქადაგიძე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო (№1-4616/20, 11.03.2020) 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
თავმჯდომარედ

№5804 

17.03.20

35 გოჩა 
ლორთქიფანიძე 

საქართველოს მთავრობა (№07-2/458, 
11.03.2020) სისხლის სამართლის 
საერთაშორისო სასამართლოში 
წარსადგენ მოსამართლეობის 
კანდიდატად

№5861-IIს

20/03/2020

36 სერგო შავგულიძე საქართველოს პრეზიდენტი (№07-
1/34, 11.03.2020) საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 
წევრად

№5892-სს 
21.05.20

 არ იქნა 
არჩეული

37 ვახტანგ აბაშიძე საქართველოს პრეზიდენტი (№07-
1/34, 11.03.2020) საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 
წევრად

№5893-სს 
21.05.20

38 თამარ ჭელიძე საქართველოს  პრეზიდენტი (№07-
1/34, 11.03.2020) საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 
წევრად

№5894-სს 
21.05.20 

არ იქნა 
არჩეული

39 ლილი 
გელაშვილი 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრი 
(№6166, 19.05.2020) საპროკურორო 
საბჭოს წევრად

№6348 

23.06.20

https://info.parliament.ge/#law-drafting/19445
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40 ბონდო 
მძინარიშვილი 

საქართველოს პარლამენტის წევრები: 
მირიან წიკლაური, გია ჟორჟოლიანი, 
გიორგი მოსიძე, №6692 01.07.20 _ 
ალექსანდრე ერქვანია, ირმა ინაშვილი, 
ემზარ კვიციანი, გიორგი ლომია, 
ადა მარშანია, დავით ჭიჭინაძე, კობა 
ნარჩემაშვილი, მარიამ ჯაში, ბიძინა 
გეგიძე, გიორგი ბეგაძე და გელა 
მიქაძე (№2-6697/19, 23.06.2020) 
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო 
საბჭოს წევრად - მეურვედ

№6692 

01.07.20

41 ზაზა აბაშიძე საქართველოს პარლამენტის წევრების: 
დავით ბაქრაძე, აკაკი ბობოხიძე, გიორგი 
ბოკერია, თენგიზ გუნავა, ლაშა დამენია, 
გიორგი კანდელაკი, სერგი კაპანაძე, 
ოთარ კახიძე, ზაზა კედელაშვილი, 
ირმა ნადირაშვილი, ლელა ქებურია, 
გიორგი ღვინიაშვილი, გიორგი 
წერეთელი და ელენე ხოშტარია (№2-
6730/19, 23.06.2020) საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად - 
მეურვედ

№6691 

01.07.20

42 გრიგოლ 
მურღულია 

საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი 
ფრაქციები: „ქართული ოცნება“, 
„ქართული ოცნება- მრეწველების“, 
„ქართული ოცნება-მწვანეების“, 
„ქართული ოცნება-რეგიონების 
განვითარებისთვის“, „ქართული ოცნება-
ძლიერი ეკონომიკის“ და „ქართული 
ოცნება-ძლიერი საქართველოსთვის“ (№2-
6763/19, 24.06.2020) საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად 
- მეურვედ 

№6694 

01.07.20

43 დოდო შონავა საქართველოს პარლამენტის წევრები: 
ეკა ბესელია, თამარ ჩუგოშვილი, 
თამარ ხულორდავა, ირინე ფრუიძე, 
დიმიტრი ცქიტიშვილი, ნინო გოგუაძე, 
ნატო ჩხეიძე, გედევან ფოფხაძე, ბექა 
ნაცვლიშვილი, ლევან გოგიჩაიშვილი, 
ზვიად კვაჭანტირაძე, ლევან კობერიძე, 
ზაზა ხუციშვილი და ზვიად ძიძიგური (№2-
6764/19, 24.06.2020) საზოგადოებრივი 
მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად - 
მეურვედ

№6693 

01.07.20

არ იქნა 
არჩეული
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