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შესავალი

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” პარლამენტის მონიტორინგის პროექტის 

ფარგლებში წარმოადგენს  კვლევას პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების 

შესახებ. კვლევაში შეფასებულია  მე-8 მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილებისა (2012-

2016 წლები) და მე-9 მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობიდან (2016 წლინ 

ნოემბრიდან) 31 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში პარლამენტის მიერ განხორციელებული 

კონტროლი და მისი შედეგები, ძირითადი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით.

საპარლამენტო ზედამხედველობა დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. პარლამენტის 

მიერ მის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ეფექტური კონტროლი წარმოადგენს კარგი 

მმართველობის განხორციელებას. წარმომადგენლობითი ორგანოს წინაშე ანგარიშვალდებული 

ორგანოების ზედამხედველობით, პარლამენტი უზრუნველყოფს ძალაუფლებათა ბალანსს, 

განამტკიცებს მისი, როგორც მოქალაქეების ინტერესების დაცვის გარანტორის სტატუსს და 

ხელს უწყობს დამოუკიდებელი ორგანოების გამართულ ფუნქციონირებას. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, 

რაც ანგარიშვალდებულს ხდის მთავრობას მის მიერ განხორციელებული ქმედებებისთვის. კვლევის 

ძირითად ფოკუსსაც სწორედ აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე საპარლამენტო ზედამხედველობა 

წარმოადგენს. 

საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წლის 13 ოქტომბერს შეტანილი ცვლილებების თანახმად, 

საქართველო სრულად გადავიდა მართვის საპარლამენტო მოდელზე. საპარლამენტო რესპუბლიკა 

წარმოუდგენელია პარლამენტის, როგორც ძლიერი საზედამხედველო ინსტიტუტის გარეშე. 

ხალხის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ ეფექტური კონტროლის განხორციელებისათვის 

მნიშვნელოვანია, ერთის მხრივ, კანონდებლობამ უზრუნველყოს ზედამხედველობის 

ქმედითი მექანიზმების არსებობა, და მეორეს მხრივ, აღმოიფხვრას ის პრობლემები, რაც 

უკვე არსებული მექანიზმების არაეფექტურ მუშაობას განაპირობებს. 

კვლევის საფუძველზე შემუშავებულია რეკომენდაციები კანონმდებლობის დახვეწის და 

საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერების მიზნით.

თავი I. კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის ფარგლებში შესწავლილია საქართველოს მე-8 (2012-2016) და მე-9 (2016-2017 წლის 31 

ოქტომბრამდე) მოწვევის პარლამენტის მიერ განხორციელებელი საპარლამენტო კონტროლი და 

მისი შედეგები.  კვლევა ეყრდობა როგორც კანონდებლობის ანალიზს, ასევე პარლამენტიდან 

გამოთხოვილ ინფორმაციას და ჩვენი ორგანიზაციის მიერ “პარლამენტის მონიტორინგის” 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული დაკვირვების შედეგებს. 

კვლევის ფარგლებში ასევე შესწავლილია საპარლამენტო კონტროლის მარეგულირებელი 

ნორმები საფრანგეთის, პოლონეთისა და ესტონეთის მაგალითზე და შედარებულია 

საქართველოს კანონდებლობასთან. ეს არჩევანი განაპირობა ევროპის კონტინენტზე 

განსხვავებული და მრავალფეროვანი საპარლამენტო ტრადიციების მქონე ქვეყნების შესწავლის 

მიზანშეწონილობამ. ამდენად განსხვავებული პრაქტიკის გასაანალიზებლად შერჩეული იქნა 
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მაგალითები დასავლეთ, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპიდან. ამასთან, თუკი საფრანგეთი 

ხანგრძლივი საპარლამენტო ტრადიციების ქვეყანაა, პოლონეთის და ესტონეთის გამოცდილების 

გაზიარება მნიშვნელოვანია საქართველოს მსგავსი ისტორიული და სამართლებრივი პროცესების 

გათვალისწინებით. კვლევაში ასევე მოყვანილია საპარლამენტო კონტროლის მაგალითები შემდეგი 

ქვეყნებიდან: გერმანია, შვედეთი, ლიტვა, დანია, სლოვაკეთი, საბერძნეთი,  ნიდერლანდები.  

კვლევაში გამოყენებულია ნორმატიული კვლევის მეთოდი. ამ მიმართულებით შესწავლილია 

კანონმდელობაში განხორციელებული ცვლილებები, პარლამენტის საქმიანობის პროცესში 

მიღებული სამართლებრივი აქტები და შემუშავებული დოკუმენტები.

თავი II. ძირითადი მიგნებები

მთავრობის საქმიანობაზე კონტროლის განხორციელება საქართველოს პარლამენტის კონსტიტუციით 

გარანტირებულ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. საქართველოს კონსტიტუციის 2017 წლის 13 

ოქტომბრის ცვლილებებით ქვეყანა სრულად გადავიდა საპარლამენტო რესპუბლიკის მართვის 

მოდელზე.1 

პოზიტიური მიგნებები 

• 2017 წლის 13 ოქტომბრის საკონსტიტუციო ცვლილებებით რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 

გადაიდგა საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებისკენ: გამარტივდა მთავრობისათვის 

უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა; დაწესდა დაბალი კვორუმი საგამოძიებო და სხვა 

დროებითი კომისიების შექმნისთვის, რაც გააძლიერებს ოპოზიციის როლს;  კონსტიტუციით 

დამკვიდრდა ინტერპელაციის ინსტიტუტი, დაწესდა პრემიერ-მინისტრის ვალდებულება 

ყოველწლიური მოხსენებით წარსდგეს პარლამენტის წინაშე;

• გაუმჯობესდა საპარლამენტო კონტროლის პროცესის  გამჭვირვალობა, პარლამენტის 

ვებ-გვერდზე იდება პარლამენტის წევრთა დასმული კითხვები მთავრობის წევრების და  

ანგარიშვალდებული ორგანოების მიმართ და მათზე გაცემული პასუხები;2 

• გაუმჯობესდა თანამდებობის პირთა არჩევის პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩართულობა.  2013 წელს “მაუწყებლობის შესახებ” კანონში განხორციელებული ცვლილებებით 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვის კანდიდატურა პარლამენტის მიერ არჩევამდე შეიჩევა 

სპეციალური კომისიის მიერ, რომლის შემადგენლობაშის შედიან სამოქალაქო საზოგადოების 

და აკადემიური წრეების  წარმომადგენლები.3 2017 წელს საქართველოს პარლამენტმა 

სახალხო დამცველი, სამოქალაქო საზოგადოებასთან კონსულტაციის საფუძველზე, მათ მიერ 

შემოთავაზებული კანდიდატურებიდან აირჩია. 

1 საკონსტიტუციო ცვლილებები ამოქმედდება საქართველოს პრეზიდენტის მომდევნო არჩევნებში არჩეული 
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე. 

2 პარლამენტის წევრთა მიერ დასმული კითხვებისა და გაცემული პასუხების პარლამენტის ვებ გვერდზე გამოქვეყნების 
ვალდებულების ასახვა  “ღია პარლამენტის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმაში “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოს” რეკომენდაციას წარმოადგენდა. (ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე: 
https://goo.gl/pJFFNb ; ვალდებულება 2.5).

3 საქართველოს კანონი “მაუწყებლობის შესახებ” 25-ე მუხლი. ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/y97Zih, 
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 2151 მუხლი, ხელმისწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/X4PYiv.

https://goo.gl/pJFFNb
https://goo.gl/pJFFNb
https://goo.gl/pJFFNb
https://goo.gl/pJFFNb
https://goo.gl/pJFFNb
https://goo.gl/pJFFNb
https://goo.gl/pJFFNb
https://goo.gl/y97Zih
https://goo.gl/y97Zih
https://goo.gl/y97Zih
https://goo.gl/y97Zih
https://goo.gl/y97Zih
https://goo.gl/y97Zih
https://goo.gl/y97Zih
https://goo.gl/y97Zih
https://goo.gl/y97Zih
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
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• ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის საკომიტეტო განხილვა აქტიურად დაინერგა მე-8 მოწვევის 

პარლამენტში. 

• პარლამენტის რეგლამენტში 2016 წელს შესული ცვლილებების თანახმად, პარლამენტისათვის 

სავალდებულო გახდა სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენის შემდეგ  დადგენილების ან 

რეზოლუციის მიღება. 

• მე-8 მოწვევის პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

კომიტეტში დაინერგა სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების შესახებ 

სამინისტროების წარმომადგენელთა მოსმენების პრაქტიკა.

• 2016 წელს პარლამენტის რეგლამენტში შესული ცვლილებებით დადგინდა მთავრობის 

ვალდებულება პარლამენტს წარუდგინოს ანგარიში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

შესაბამისი კომიტეტის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ინდივიდუალურ საჩივრებთან 

დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების მდგომარეობის შესახებ, 

ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების/განჩინებების 

აღსრულების შესახებ ანგარიში იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებზედაც წინა წელს 

მიღებულია ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის საბოლოო რეზოლუცია. 

გამოწვევები 

• საქართველოში საპარლამენტო კონტროლი სუსტია, რაც  ერთის მხრივ, განპირობებულია 

საპარლამენტო ზედამხედველობის ტრადიციების სიმწირით, არასაკმარისი პოლიტიკური 

კულტურით და მეორეს მხრივ, არასრულყოფილი კანონდებლობით, კანონდებლობაში 

არსებული რეაგირების არაეფექტური მექანიზმებით.

• კანონდებლობა არ უზრუნველყოფს საპარლამენტო კონტროლის პროცესში ოპოზიციის 

აქტიურ მონაწილეობას, პოლიტიკური დებატების წახალისებას და სამოქალაქო 

საზოგადოების ჩართვას ზედამხედველობის პროცესში.

• კონსტიტუციაში აღარ არის გათვალისწინებული მთავრობის წევრის ინდივიდუალური 

პასუხისმგებლობა. 

• კონსტიტუციაში გაუქმდა ნორმა, რომელიც პარლამენტის მიერ მთავრობისათვის ნდობის 

გამოცხადების შემდეგ მთავრობის თავდაპირველი შემადგენლობის ერთი მესამედით, მაგრამ 

არანაკლებ მთავრობის 5 წევრით განახლების შემთხვევაში ითვალისწინებს მთავრობისათვის 

ნდობის გამოცხადების პროცედურას.

• ბიუჯეტის პროექტის და მასში ცვლილებების ინიციირების უფლება მხოლოდ საქართველოს 

მთავრობის უფლებამოსილებას წარმოადგენს და ამ პროცესზე პარლამენტის კონტროლი 

მცირეა.

• საანგარიშო პერიოდში  არ ჩატარებულა სამთავრობო საათი, პარლამენტის წევრები არ 

იყენებენ მათთვის კონსტიტუციით მინიჭებულ შეკითხვის დასმის უფლებას. პარლამენტს, 

კომიტეტის და ფრაქციის მოთხოვნის საფუძველზე, პლენარულ სხდომაზე არ მოუწვევია 

მთავრობის წევრი. 

• დეპუტატები იშვიათად მიმართავენ საპარლამენტო კონტროლის ისეთ მექანიზმებს, 

როგორიცაა პარლამენტის წევრის კითხვა და ანგარიშვალდებული პირების დაბარება 

კომიტეტის და ფრაქციის სხდომაზე. 
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• აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები არღვევენ კანონდებლობას და არ 

იღებენ მონაწილეობას საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების პროცესში იმ შემთხვევაში, 

თუკი ინიციატორი ოპოზიციაა - არ ცხადდებიან ფრაქციის სხდომებზე და დადგენილ ვადაში, 

სრულად  არ პასუხობენ დასმულ კითხვებს. 

• უმრავლესობა იშვიათად მიმართავს რეგლამენტით დადგენილ საპარლამენტო კონტროლის 

პროცედურებს, რის მიზეზადაც აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის სხვა 

(არაფორმალურ)  ფორმებს ასახელებს.

• კომიტეტები ეფექტურად და სისტემატიზირებულად არ იყენებენ პარლამენტის 

რეგლამენტით მათთვის მინიჭებულ კონტროლის ისეთ მექანიზმებს, როგორიცაა 

ნორმატიული აქტების შესრულების კონტროლი და ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების 

განხილვა.

• პარლამენტი ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ ფორმალურად განიხილავს მის წინაშე 

ანგარიშვალდებული ორგანოების ანგარიშებს, ასევე არაეფექტურად და ზოგიერთ 

შემთხევაში საერთოდ არ ახორციელებს კონტროლს თუ როგორ ასრულებს 

აღმასრულებელი ხელისუფლება დამოუკიდებელი მაკონტროლებელი ინსტიტუტების 

მიერ მისთვის მიცემულ რეკომენდაციებს. (მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

რეკომენდაციების  შემთხვევაში). 

კანონდებლობისა და პრაქტიკის დახვეწის მიზნით კონკრეტული რეკომენდაციები წარმოდგენილია 

კვლევის V  თავში. 

თავი III. საპარლამენტო კონტროლის გავრცელების 
სფერო და სუბიექტები

საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების საფუძველს საქართველოს კონსტიტუცია 

წარმოადგენს. საპარლამენტო კონტროლის უფლებამოსილებას და კონკრეტულ მექანიზმებს 

არეგულირებს: საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, კანონი “ნდობის ჯგუფის 

შესახებ”, კანონი “პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ”, საქართველოს კანონი 

“საპარლამენტო ფრაქციის შესახებ”, კანონი “საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, 

უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ” და სხვა სპეციალური კანონები, რომელიც 

კონკრეტული ორგანოების საქმიანობას ეხება და  შეიცავს მათ მიერ პარლამენტის წინაშე 

ანგარიშვალდებულების ნორმებს, მაგ.: საქართველოს ორგანული კანონი “საქართველოს 

სახალხო დამცველის შესახებ”, კანონი “სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ”, კანონი 

“სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ” და ა.შ. 

3.1. საპარლამენტო კონტროლის გავრცელების სფერო

ქვეყნის მმართველობის საპარლამენტო მოდელზე გადასვლასთან ერთად იზრდება ძლიერი 

საპარლამენტო ზედამხედველობის აუცილებლობა, რომელიც კარგი მმართველობის 

განხორციელების და  ინსტიტუციების განვითარების წინაპირობას წარმოადგენს.
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საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების ეფექტურობას კანონდებლობასთან ერთად 

მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს პოლიტიკური კულტურა და როგორც პარლამენტის, ასევე 

მის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების მკაფიო ინსტიტუციონალური თვითშეგნება. 

საპარლამენტო კონტროლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და შესაბამისად, ყველაზე მეტ 

მექანიზმსაც  აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან მიმართებაში მოიცავს. 

• საქართველოს მთავრობა

საქართველოს კანონდებლობის თანახმად პარლამენტი ნდობას და უნდობლობას უცხადებს 

საქართველოს მთავრობას, ისმენს სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესახებ ანგარიშს 

და საპარლამენტო კონტროლის ყველა მექანიზმს (პარლამენტის წევრის კითხვა/შეკითხვა, 

მთავრობის წევრის დაბარება სხდომაზე, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვა და ა.შ.) 

იყენებს მთავრობის საქმიანობაზე ზედამხედველობისათვის. 

პარლამენტის მიერ კონტროლის განხორციელების შედეგად, მთავრობის მიერ განხორციელებული 

ქმედებები და პოლიტიკა,  მთავრობის საქმიანობის გამჭვირვალობა და ღიაობა კრიტიკული 

შესწავლისა და განხილვის საგანი ხდება,  კონტროლდება მთავრობის ხარჯები, ბიუჯეტი და 

უზრუნველყოფილია ფინანსური ანგარიშვალდებულება.

მთავრობის საქმიანობაზე საპარლამენტო ზედამხედეველობა გულისხმობს კონტროლის 

განხორციელებას რამდენიმე მიმართულებით:

• მთავრობისა და სახელმწიფო უწყებების მხრიდან არაკანონიერი, არაკონსტიტუციური 

ქმედებების, უფლების ბოროტად გამოყენების შემთხვევათა პრევენცია და გამოვლენილ 

შემთხვევებზე სათანადო რეაგირება;

• მთავრობის მხრიდან ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა -   რაში და როგორ იხარჯება 

გადასახადის გადამხდელების თანხა, რაც თავის მხრივ, ემსახურება ეფექტურობის, 

ეკონომიურობის გაუმჯობესებას და ხარჯების დაზოგვას;

• მთავრობის მიერ გამოცხადებული პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველობა - მთავრობის 

პროგრამების შესრულების,  მიზნებისა და მიღწევების მონიტორინგი, რაც თავის მხრივ, 

განაპირობებს გამჭვირვალობის გაუმჯობესებას. აღნიშნულის საფუძველზე იზრდება ნდობა 

მთავრობისადმი და ხორციელდება ეფექტური პოლიტიკა.4

4 ჰირონორი იამამოტო, საპარლამენტო ზედამხედველობის მექანიზმები, საპარლამენტთაშორისო კავშირი, ჟენევა, 
2007, გვ. 9, (ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/ixMhJt).

https://goo.gl/ixMhJt
https://goo.gl/ixMhJt
https://goo.gl/ixMhJt
https://goo.gl/ixMhJt
https://goo.gl/ixMhJt
https://goo.gl/ixMhJt
https://goo.gl/ixMhJt
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• სასამართლო ხელისუფლება

კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს პარლამენტი ირჩევს უზენაესი სასამართლოს 

თავმჯდომარესა და მოსამართლეებს, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 წევრს. გარდა 

ამისა პარლამენტი ირჩევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 5 წევრსა და საერთო სასამართლოების 

მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის 2 წევრს.

პარლამენტის, როგორც მაკონტროლებელი ინსტიტუტის როლი მნიშვნელოვანია ხელისუფლების 

შტოთა შორის ურთიერთკონტროლისა და გაწონასწორების პრინციპისათვის. შესაბამისად, 

პარლამენტის უფლებამოსილება მიემართება სასამართლო ხელისუფლებასაც, რაც ძირითადად, 

პარლამენტის მიერ სასამართლო ხელისუფლების ფორმირების პროცესში  ვლინდება.

• პრეზიდენტი

                                    5

კონსტიტუციის დღეს მოქმედი რედაქციის თანახმად, წელიწადში ერთხელ საქართველოს 

პრეზიდენტი პარლამენტს წარუდგენს მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს 

საკითხებზე.

2017 წლის 13 ოქტომბერს მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თანახმად, იზრდება 

პარლამენტის უფლებამოსილება და სახელმწიფო მეთაური  300 ხმოსნის მიერ აირჩევა, 

რომელთაგან 150 პარლამენტის წევრია. 

                                                                                                      

6

ზედამხედველობის მექანიზმს წარმოადგენს ასევე პარლამენტის უფლებამოსილება საქართველოს 

პრეზიდენტი იმპიჩმენტის წესით გადააყენოს თანამდებობიდან.7 

• დამოუკიდებელი ინსტიტუტები

კანონმდებლობის მიხედვით, პარლამენტი ერთის მხრივ, დამოუკიდებელ ინსტიტუტებს 

იყენებს მაკონტროლებელი ფუნქციის განხორციელებისათვის და მეორეს მხრივ, თავად 

აკონტროლებს მათ, როგორც მის წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოებს. 

პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოებია: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, 

ეროვნული ბანკი, სახალხო დამცველი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო, 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრები, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, 

იურიდიული დახმარების სამსახური, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, მთავარი 

პროკურორი.  პარლამენტი მონაწილეობს ამ თანამდებობის პირთა არჩევის, უფლებამოსილების 

შეწყვეტის  პროცესში, ისმენს პერიოდულ ანგარიშებს.

5 საქართველოს კონსტიტუცია, 73-ე მუხლის მე-4 პუნქტი, https://goo.gl/EtVMfB

6 2017 წლის 2 ნოემბერს ინიციირებული ცვლილებების თანახმად ტერმინი “ხმოსანი”  შეიცვალა ტერმინით 
“საარჩევნო კოლეგიის წევრი”.

7  საქართველოს კონსტიტუცია, 63-ე მუხლი, https://goo.gl/EtVMfB

https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
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• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს კონსტიტუცია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია და 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი განსაზღვრავს საქართველოს პარლამენტის 

უფლებამოსილებას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებით. 

პარლამენტის, როგორც საზედამხედველო ინსტიტუტის როლი, ასევე ვლინდება აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობასთან მიმართებაშიც, როდესაც   

საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს მთავრობის წარდგინების საფუძველზე პარლამენტს 

მიმართავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის შეჩერებაზე ან მის 

დათხოვნაზე თანხმობის მისაღებად.8

• ადგილობრივი თვითმმართველობის ან ტერიტორიული ერთეულების სხვა 

წარმომადგენლობითი ორგანოები          

9

საქართველოს პარლამენტი პრეზიდენტს თანხმობას აძლევს ადგილობრივი თვით-

მმართველობის ან ტერიტორიული ერთეულების სხვა წარმომადგენლობითი ორგანოების 

საქმიანობის შეჩერებაზე ან მათ დათხოვნაზე.

პარლამენტის წევრს უფლება აქვს სათათბირო ხმის უფლებით მიიღოს მონაწილეობა სახელმწიფო 

და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მათ წინაშე დასვას საქართველოს 

კანონებისა და სხვა აქტების დარღვევის საკითხები.10  

3. 2. საპარლამენტო კონტროლის განმახორციელებელი ძირითადი 
სუბიქტები

საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, კანონები 

“პარლამენტის  წევრის სტატუსის შესახებ”, “ნდობის ჯგუფის შესახებ”, “საპარლამენტო 

ფრაქციების შესახებ” ადგენენ საპარლამენტო კონტროლის განმახორციელებელ სუბიექტებს 

და მათ უფლებამოსილებებს.  

8 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 211-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე 
https://goo.gl/TA6EkQ  

9 საქართველო კონსტიტუცია, 73-ე მუხლის პირველი პუნქტის “კ” ქვეპუნქტი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე  
https://goo.gl/EtVMfB საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მე-3 მუხლის “წ” ქვეპუნქტი, ხელმისაწვდომია 
ვებ გვერდზე https://goo.gl/TA6EkQ

10 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის “ა” ქვეპუნქტი, ხელმისაწვდომია ვებ
გვერდზე https://goo.gl/TA6EkQ

https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
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პლენარული სხდომა გადამწყვეტ როლს თამაშობს საპარლამენტო კონტროლის ზოგიერთი 

მექანიზმის გამოყენების თვალსაზრისით. შეიძლება გამოვყოთ პლენარული სხდომის 

მიერ კონტროლის განხორციელების შემდეგი საშუალებები: მთავრობისა და სამთავრობო 

პროგრამისათვის ნდობის გამოცხადება,  უნდობლობის გამოცხადება, ანგარიშვალდებული 

პირების სხდომაზე დაბარება, სახელმწიფო ბიუჯეტის მიღება, სამთავრობო საათი, ინტერპელაცია, 

თანამდებობის პირის არჩევა, მათთვის უფლებამოსილების შეწყვეტა, დროებითი და საგამოძიებო 

კომისიების შექმნა. საპარლამენტო კონტროლის მექანიზები აქტიურად გამოიყენება კომიტეტების, 

ფრაქციების, საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების, პარლამენტის ცალკეული წევრის, 

პარლამენტის წევრთა ჯგუფის ან ფრაქციის მიერ. 

3.2.1 კომიტეტი                                                                       

11

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საკანონმდებლო საკითხების წინასწარი 

მომზადების, გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, პარლამენტის მიერ მის 

წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების და მთავრობის საქმიანობის კონტროლის მიზნით 

პარლამენტში მისი უფლებამოსილების ვადით იქმნება კომიტეტები.

კომიტეტის მოთხოვნის შემთხვევაში, მთავრობის წევრი, პარლამენტის მიერ არჩეული, 

დანიშნული ან დამტკიცებული თანამდებობის პირი ვალდებულია დაესწროს კომიტეტის 

სხდომებს, პასუხი გასცეს სხდომაზე დასმულ შეკითხვებს და წარმოადგინოს გაწეული 

საქმიანობის შესახებ ანგარიში.12

ამჟამად საქართველოს პარლამენტში 15 კომიტეტია შექმნილი. პარლამენტის კომიტეტების 

საქმიანობას არეგულირებს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, ხოლო კომიტეტების 

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები კომიტეტის დებულებებით არის განსაზღვრული. მართალია 

კანონდებლობით არ არის დადგენილი კონკრეტული კომიტეტები რომელი სამინისტროების 

საქმიანობას ზედამხედველობენ, თუმცა კომიტეტები როგორც საკანონდებლო საქმიანობას, ასევე 

საპარლამენტო კონტროლს მათი მიმართულებების სფეროს მიხედვით ახორციელებენ.

კომიტეტების საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:

1. აგრარულ საკითხთა კომიტეტი - სახელმწიფოს აგრარული პოლიტიკის ძირითადი 

მიმართულებების განსაზღვრა, აგრარულ სფეროში რეფორმის გატარების ხელშეწყობა და ა.შ;

2. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი - ადამიანის 

უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხებზე საკანონდებლო ბაზის სრულყოფა და 

მის განხორციელებაზე მონიტორინგი, ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

ხელშეწყობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში 

მონაწილეობა და ა.შ;

3. განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი - საგანმანათლებლო, სამეცნიერო 

და კულტურული პოლიტიკის კოორდინაცია, კულტურის სფეროში ევროინტეგრაციასთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობა და ა.შ; 

11 ასევე საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 29-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/TA6EkQ

12 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 45-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/TA6EkQ

http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/50987/2
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/50995/3
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ


12

4. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი -  გარემოსდაცვითი საქმიანობის და 

ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების, გარემოსა და მოსახლეობის ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების დაცვის ღონისძიებათა კოორდინაცია და ა.შ;

5. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი- საქართველოს 

კანონდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკასთან, ქვეყნის 

ეკონომიკურ, მათ შორის დარგობრივი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებასა და განსაზღვრაში 

მონაწილეობის მიღება;

6. დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი - ქართულ დიასპორასა და კავკასიის 

ხალხებთან ურთიერთობის პოლიტიკის განსაზღვრა, ქართულ დიასპორასთან, საქართველოს 

ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის საკითხებზე მუშაობა, ეროვნული და რელიგიური 

უმცირესობების საკითხებზე მუშაობა  და ა.შ;

7. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი - ევროკავშირსა და ევროპულ ინსტიტუტებში 

საქართველოს ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის 

წესრიგის დროული და ეფექტიანი განხორციელების ხელშეწყობა და ა.შ;

8. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი - ქვეყნის თავდაცვასა და უსაფრთხოებასთან, 

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, საქართველოს დაზვერვის სამსახურისა 

და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საქმიანობასთან, ინფორმაციის სახელმწიფო 

საიდუმლოებად მიჩნევასთან დაკავშირებული საკანონდებლო ბაზის რეგულირებასა და 

მიღებული კანონების შესრულებაზე კონტროლი და ა.შ;

9. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი - საკონსტიტუციო სასამართლოს, საერთო სასამართლოების, 

პროკურატურის, ადვოკატურის, სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის საკანონდებლო 

რეგულირება და ა.შ;

10. რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი - ადგილობრივი 

თვითმმართველობის, რეგიონალური პოლიტიკის, მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-

ეკონომიკური და კულტურული განვითარების საკითხებზე საკანონდებლო საქმიანობა და 

საპარლამენტო კონტროლი; 

11. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი - საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირების, 

დენონსირებისა და გაუქმებისათვის მომზადება, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 

დიპლომატიური სამსახურის სისტემაში გასატარებელ ღონისძიებათა მოსალოდნელი შედეგების 

შეფასების და შესაბამისი დასკვნების რეკომენდაციების მომზადება და ა.შ;

12. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი - პლენარული სხდომისთვის პარლამენტის 

დადგენილებებისა და პროექტების მომზადება, საქართველოს კანონების გარდამავალი 

დებულებებით, პარლამენტის დადგენილებებით განსაზღვრულ ვალდებულებათა დადგენილ 

ვადაში შესრულების კონტროლი, პარლამენტის წევრის სტატუსთან შეუთავსებელი საქმიანობის 

შესწავლა და ა.შ;

13. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი - საფინანსო-საბიუჯეტო, ფულად-საკრედიტო, სავალუტო, 

საგადასახადო-საბაჟო და სავალუტო სისტემაში კანონპროექტების მომზადება, გასატარებელ 

ღონისძიებათა შედეგების შეფასება, რეკომენდაციების მომზადება და ა.შ;

http://www.parliament.ge/uploads/other/60/60071.pdf
http://www.parliament.ge/uploads/other/60/60071.pdf
http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komitetebi/diasporisa-da-kavkasiis-sakitxta-komiteti/komitetis-debuleba
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/50985/9
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/50993/13
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14. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი - ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 

განვითარების ძირითადი მიმართულებების შემუშავება, ახალგაზრდობის სფეროში ერთიანი 

სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრა და ა.შ; 

15. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი - საქართველოს მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა ინტერესების გათვალისწინების 

უზრუნველსაყოფად რეკომენდაციების, წინადადებების მომზადება და ა.შ. 

პარლამენტის კომიტეტები (ისევე როგორც საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიები) მათი 

კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ საკითხებზე ინფორმაციის მოსმენის, კონტროლისა და შემოწმების 

შედეგად საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონების დარღვევის გამოვლენილ ფაქტებზე 

შეიმუშავებენ და საქართველოს მთავრობას, აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა ორგანოებს 

უგზავნიან რეკომენდაციებს, რომელთა განხილვის შედეგები ან მიღებული ზომების შესახებ 

ინფორმაცია დადგენილი წესით ეცნობება კომიტეტს.13 

 

13 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი,  226-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე  https://goo.gl/DkyL9J 

http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/50992/14
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/50992/14
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/50992/14
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3.2.2. ნდობის ჯგუფის მიერ განხორციელებული კონტროლი 

3.2.2.1. საქართველოს კანონდებლობა და პრაქტიკა             

14

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების სპეციალური პროგრა-მებისა 

და საიდუმლო საქმიანობის საბიუჯეტო კონტროლის მიზნით, საქართველოს პარლამენტის 

თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში იქმნება ნდობის ჯგუფი. 

ნდობის ჯგუფის საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების მანდატი შემდეგია:  

• საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები  ნდობის ჯგუფს წელიწადში 

არანაკლებ ერთხელ წარუდგენენ მოხსენებებს გაწეული და მიმდინარე საქმიანობის შესახებ;

• საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 

ნდობის ჯგუფს წარუდგენს ინფორმაციას განსახორციელებელი საიდუმლო სახელმწიფო 

შესყიდვის შესახებ, თუ შესასყიდი საქონლის ან მომსახურების სავარაუდო ღირებულება 

აღემატება 2 000 000 (ორ მილიონ) ლარს, ხოლო შესასყიდი სამშენებლო სამუშაოს სავარაუდო 

ღირებულება – 4 000 000 (ოთხ მილიონ) ლარს;  

• საქართველოს პარლამენტის განსახილველი საკითხი, რომელიც მიეკუთვნება ნდობის ჯგუფის 

კომპეტენციას, საჭიროებს ნდობის ჯგუფის დასკვნას;

• სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის იმ ნაწილს, რომელიც ეხება სახელმწიფო 

საიდუმლოებას, განიხილავს ნდობის ჯგუფი. ნდობის ჯგუფი თავის დასკვნებს სპეციალური 

პროგრამებისა და სახელმწიფო ბიუჯეტში ამ პროგრამებისათვის გასათვალისწინებელი თანხების 

შესახებ წარუდგენს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს; 

• ისმენს სსიპ საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს მიერ ყოველწლიურად  გაწეული 

საქმიანობის სტატისტიკურ და განზოგადებულ ანგარიშს;

• ნდობის ჯგუფი ასევე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება სსიპ  საქართველოს 

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს საქმიანობის შემოწმების შესახებ და შეამოწმოს იგი 

წელიწადში არაუმეტეს ორჯერ.

მე-8 და მე-9 მოწვევის პარლამენტებში ნდობის ჯგუფის სხდომა მხოლოდ 6-ჯერ ჩატარდა: 

• 2014 წელს - 2 სხდომა

• 2015 წელს - 3 სხდომა

• 2016 წელს  -1 სხდომა

14 რომლებიც ახორციელებენ საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების სპეციალური 
პროგრამებისა და საიდუმლო საქმიანობის საბიუჯეტო კონტროლს. ნდობის ჯგუფის შესახებ კანონის 1-ელი მუხლი, 
ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32428

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32428
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აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოების მიერ წარმოდგენილი იქნა შემდეგი 

ანგარიშები:

2014 წელი:

• საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - 2 ანგარიში

• საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 2 ანგარიში

• სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური - 1 ანგარიში

• საქართველოს დაზვერვის სამსახური - 2 ანგარიში

2015 წელი:

• საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - 1 ანგარიში

• საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 1 ანგარიში

• სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური -  1 ანგარიში

• საქართველოს დაზვერვის სამსახური - 1 ანგარიში

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ ნდობის ჯგუფისთვის   განსახორციელებელი 

საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ინფორმაცია წარდგენილი იყო 12 შემთხვევაში. 15

• 2013 წელს 2-ჯერ

• 2014 წელს ერთხელ

• 2015 წელს 3-ჯერ

• 2016 წელს 4-ჯერ

• 2017 წელს 2-ჯერ16  

საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული სახის ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 

არ ყოფილა წარდგენილი17. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ვალდებულება არ აქვს სახელწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურს. 

მე-8 მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების პერიოდში ნდობის ჯგუფმა ორჯერ 

მიმართა პრემიერ-მინისტრს რამდენიმე დოკუმენტში სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი 

ინფორმაციის განსაიდუმლოების შესახებ18.

15 აღნიშნული ვალდებულება კანონდებლობის თანახმად  თავდაცვის სამინისტროს 2013 წლიდან აქვს. 2013 წლის 
3 ივლისის კანონი „ნდობის ჯგუფის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე,  ხელმისაწვდომია 
ვებ გვერდზე https://goo.gl/BjovmR 

16 2017 წლის 19 ივლისის მდგომარეობით

17 შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით ანალოგიური ვალდებულება 
წარმოეშვა 2015 წლის 29 დეკემბრიდან. 2015 წლის 23 დეკემბრის კანონი „ნდობის ჯგუფის შესახებ” საქართველოს 
კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ, https://goo.gl/8HbY4T

18 საქართველოს კანონი ნდობის ჯგუფის შესახებ, მე-8 მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/gVsiYY 
საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ მე-4 და მე-17 მუხლები, https://goo.gl/TtA4GP 

https://goo.gl/BjovmR
https://goo.gl/BjovmR
https://goo.gl/BjovmR
https://goo.gl/BjovmR
https://goo.gl/BjovmR
https://goo.gl/BjovmR
https://goo.gl/BjovmR
https://goo.gl/8HbY4T
https://goo.gl/8HbY4T
https://goo.gl/8HbY4T
https://goo.gl/8HbY4T
https://goo.gl/8HbY4T
https://goo.gl/8HbY4T
https://goo.gl/8HbY4T
https://goo.gl/8HbY4T
https://goo.gl/8HbY4T
https://goo.gl/gVsiYY
https://goo.gl/gVsiYY
https://goo.gl/gVsiYY
https://goo.gl/gVsiYY
https://goo.gl/gVsiYY
https://goo.gl/gVsiYY
https://goo.gl/gVsiYY
https://goo.gl/TtA4GP
https://goo.gl/TtA4GP
https://goo.gl/TtA4GP
https://goo.gl/TtA4GP
https://goo.gl/TtA4GP
https://goo.gl/TtA4GP
https://goo.gl/TtA4GP
https://goo.gl/TtA4GP
https://goo.gl/TtA4GP
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3.2.2.2. უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო ზედამხედველობის საერთაშორისო პრაქტიკა 

ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობას ახორციელებს პარლამენტის სპეციალური სტრუქტურული ერთეული 

(კომისია ან კომიტეტი) რომელიც პარლამენტის წევრებთან ერთად შედგება პროფესიული ნიშნით შერჩეული პირებისაგან. ასევე არსებობს 

პრაქტიკა, როდესაც უსაფრთხოების  სექტორის მაკონტროლებელი კომიტეტის წევრები არ არიან დეპუტატები, თუმცა აირჩევიან პარლამენტის 

მიერ. 

ვენეციის კომისია რეკომენდაციას უწევს უსაფრთხოების სისტემის მაკონტროლებელი კომიტეტის დაკომპლექტებას პარლამენტის წევრებთან 

ერთად სპეციალური პროფესიული ნიშნით შერჩეული პირებით,  რადგან ამგვარი საზედამხედველო მექანიზმი მოიცავს როგორც მაღალ 

ლეგიტიმაციას, ასევე ექსპერტულ ცოდნას.19

                          20

21 

                                       22

ქვეყანა რომელი სტრუქტურული ერთეული 

ახორციელებს უსაფრთხოების 

სისტემაზე კონტროლს

წევრთა 

რაოდენობა

შემადგენლობა

შვედეთი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის 

კომისია 

მაქსიმუმ 10 

წევრი

კომისიის თავმჯდომარისა და თავმჯდო-მარის მოადგილის თანამდებობას 

იკავებს მოქმედი ან ყოფილი მოსამართლე ან პირი, რომელიც ფლობს 

გამოცდილებას სამართლის სფეროში. დანარჩენი წევრები აირჩევა რიქსდაგში 

არსებული პოლიტიკური გაერთიანებების მიერ ნომინირებულ პირთაგან.

ნორვეგია დაზვერვისა და უსაფრთხოების 

სამსახურზე ზედამხედველობის 

სპეციალური კომიტეტი 

7 წევრი კომიტეტის წევრები უნდა ფლობდნენ გამოცდილებას, როგორც პოლიტიკურ 

საქმიანობაში, ასევე სხვა საზოგადოებ-რივ სფეროებში. 7 წევრიდან 4-5-ს 

პოლიტიკური გამოცდილება აქვს, ყო-ფილი პარლამენტის წევრები არიან,  

დანარჩენი კი აკადემიური წრის წარმო-მადგენლები.

გერმანია საზედამხედველო კომისია 7 წევრი არ არის სავალდებულო კომისიის წევრები ამავდროულად პარლამენტის 

წევრებიც იყვნენ. 

19 European Commision for democracy through law,  Report on the democratic oversight of the security services, Strasbourg, 11 June 2007, p. 52 §235, 
ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/RtJjbq 

20 იხ.  https://goo.gl/NKNhyJ

21 იხ. https://goo.gl/VpdnXY

22 G10 Commission იხ. https://goo.gl/xPFXer

https://goo.gl/RtJjbq
https://goo.gl/NKNhyJ
https://goo.gl/VpdnXY
https://goo.gl/xPFXer
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3.2.3. საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიების მიერ განხორციელებული 

საპარლამენტო კონტროლი 

3.2.3.1. საქართველოს კანონმდებლობა და პრაქტიკა 

                                                                                   23 

                                                     

საქართველოს კონსტიტუციის  და პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული საფუძ-

ვლების შესაბამისად  პარლამენტში იქმნება დროებითი საგამოძიებო კომისია სახელმწიფო 

ორგანოებისა და თანამდებობის პირების მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის 

ფაქტების გამოკვლევისა და შესაბამისი რეაგირების მიზნით, ან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 

სახელმწიფო და საზოგადოებრივი საკითხების შესასწავლად.

დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივით შეიძლება გამოვიდეს პარლამენტის 

თავმჯდომარე, კომიტეტი, ფრაქცია, პარლამენტის შემადგენლობის არანაკლებ ერთი მეხუთედი. 

პარლამენტი დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობის საკითხს კენჭს უყრის 

პლენარულ სხდომაზე დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ პარლამენტის სრული 

შემადგენლობის ერთი მესამედისა. კომისიის წევრთა კანდიდატურების წარდგენის შემდეგ კი კენჭი 

ეყრება დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილების პროექტს, რომელიც 

პარლამენტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით მიიღება. დროებით საგამოძიებო კომისიაში 

უმრავლესობის წარმომადგენლობა არ უნდა აღემატებოდეს კომისიის წევრთა რაოდენობის 

ნახევარს.

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, სხვა დროებით კომისია იქმნება:

• ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხებთან დაკავშირებით

• პეტიციის ან საჩივრის შესასწავლად, თუ საქმე შეეხება საერთო-სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის პრობლემებს

• სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ფინანსური აუდიტის განსახორციელებლად.

                              24

კონსტიტუციაში 2017 წლის 13 ოქტომბერს შეტანილი ცვლილებებით გამარტივდა 

საგამოძიებო კომისიის შექმნის პროცედურა, კერძოდ, დროებითი საგამოძიებო კომისია 

იქმნება პარლამენტის წევრთა ერთი მესამედის მხარდაჭერით, რაც დადებითად უნდა 

შეფასდეს. აღნიშნული ცვლილება, “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” მიერ 

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიისათვის შეთავაზებულ ერთ-ერთ წინადადებას წარმოადგენდა.25  

ცვლილება დადებითად იქნა შეფასებული ვენეციის კომისიის 2017 წლის 19 ივნისის დასკვნაში.26

23 საქართველოს კონსტიტუციის 56-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/C357hY 

24 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 56-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/DkyL9J

25 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ წინადადებები საკონსტიტუციო კომისიას, 18 იანვარი, 2017, 
ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo./Lgy37f

26 Venice commision, Opinion on the draft revised Constitution, Strasbourg, 19 June 2017, https://goo.gl/hbVJed 

https://goo.gl/C357hY
https://goo.gl/DkyL9J
https://goo.gl/Lgy37f
https://goo.gl/Lgy37f
https://goo.gl/Lgy37f
https://goo.gl/Lgy37f
https://goo.gl/Lgy37f
https://goo.gl/Lgy37f
https://goo.gl/Lgy37f
https://goo.gl/hbVJed
https://goo.gl/hbVJed
https://goo.gl/hbVJed
https://goo.gl/hbVJed
https://goo.gl/hbVJed
https://goo.gl/hbVJed
https://goo.gl/hbVJed
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საგამოძიებო კომისიის უფლებამოსილებას მიეკუთვნება:

• მოითხოვოს და საქართველოს მთავარი პროკურორის ნებართვით, ადგილზე გაეცნოს სისხლის 

სამართლის საქმეს, აგრეთვე გამოძიების არდაწყების შესახებ არსებულ მასალებს;.

• მოსთხოვოს  სახელმწიფო ორგანოებს, თანამდებობის პირებს, იურიდიულ და ფიზიკურ 

პირებს კომისიის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, დადგენილი წესით წარადგინონ საკითხის 

გამოკვლევისათვის აუცილებელი დასკვნები და სხვა საჭირო მასალები;

• მოიწვიოს და წერილობითი ახსნა-განმარტება ჩამოართვას ნებისმიერ პირს, გარდა 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

• საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის ხასიათის გათვალისწინებით შესაბამისი 

ორგანოს ან თანამდებობის პირის წინაშე დასვას გამოძიების დაწყების, ადმინისტრაციული 

ან დისციპლინური წარმოების აღძვრის, უკანონო მფლობელობიდან სახელმწიფო 

ქონების გამოთხოვის ან სახელმწიფოსათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღების საკითხი;

• განსახილველ საკითხზე ინფორმაციის მოპოვების მიზნით სახელმწიფო კონტროლის შესაბამისი 

ორგანოს წინაშე დასვას საკითხი, ხოლო პარლამენტის აპარატს მიმართოს საკონტროლო-

სარევიზიო ღონისძიებათა გატარების თაობაზე.

დროებითი საგამოძიებო კომისიის გარდა პარლამენტში შეიძლება შეიქმნას დროებითი 

კომისია პარლამენტის გადაწყვეტილებით, საქართველოს კონსტიტუციითა და რეგლამენტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში. 

მსგავსად საგამოძიებო კომისიის უფლებამოსილებისა, სხვა დროებითი კომისიების საქმიანობისას,  

კომისიის მოთხოვნის შემთხვევაში სახელმწიფო ორგანოები, თანამდებობის პირები, იურიდიული 

და ფიზიკური პირები ვალდებული არიან წარადგინონ კომისიის მუშაობისათვის აუცილებელი 

დასკვნები და სხვა საჭირო მასალები.27  

27 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 73-ე მუხლის მე-2 პუნქტი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე 
https://goo.gl/TA6EkQ

https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
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ერთადერთ შემთხვევაში, როდესაც კომისია შეიქმნა მისი შექმნის ინიციატორი დარგობრივი 

ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი იყო, ოპოზიცის მიერ ინიციირებული  

13 შემთხვევიდან მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული მხოლოდ ერთი, საყდრისი-ყაჩაღიანის 

საბადოსთან დაკავშირებული მოვლენების შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის 

დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა, რომლის ინიციატორიც  ოპოზიციური ფრაქცია 

“თავისუფალი დემოკრატები” იყო, თუმცა საბოლოოდ, კომისიის შექმნას პარლამენტმა მხარი 

არ დაუჭირა, დანარჩენი 12 შემთხვევის მსგავსად.

მე-8 მოწვევის პარლამენტში დროებითი საგამოძებო კომისიების შექმნის მიზნით 

დარეგისტრირებული წინადადებები და შექმნილი კომისიები 

1. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის შემსწავლელი 

საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია (დარგობრივი ეკონომიკისა 

და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი) - კომისია შეიქმნა;

2. „ჯიჰადის“ სახელით გავრცელებული ვიდეო მასალის წარმომავლობისა და 

დამამზადებლის გამოვლენის მიზნით საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო 

კომისიის მიზანშეწონილობა (ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“) - კომისია არ 

შეიქმნა;

კომისია არ შეიქმნა
13

კომისია შეიქმნა

(ინიციატორი: დარგობრივი 
ეკონომიკისა და ეკონომიკური 
პოლიტიკის კომიტეტი)

(ინიციატორი: ოპოზიცია)

1

დიაგრამა № 1

მე-8 მოწვევის პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის პრაქტიკა
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3. სასამართლოზე ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით საქართველოს 

პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მიზანშეწონილობა (ფრაქცია „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“) - კომისია არ შეიქმნა;

4. პარტიის გენერალური მდივნის მიმართ განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედებისა 

და ზეწოლის თაობაზე საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის 

მიზანშეწონილობა (ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“) - კომისია არ შეიქმნა;

5. შალვა თათუხაშვილის გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით 

საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობა 

(ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“) -კომისია არ შეიქმნა;

6. პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გავრცელებული კადრები 

სხვადასხვალ პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და საზოგადოების სხვა წევრების 

ტოტალური მოსმენების ფაქტების შესწავლასთან დაკავშირებით საქართველოს 

პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობა (ფრაქცია 

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“) -კომისია არ შეიქმნა;

7. საქართველოს პარლამენტის წევრზე ნუგზარ წიკლაურზე 2014 წლის 31 მარტს მომხდარ 

თავდასხმაზე გატაცების მიზნით დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობა 

(ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“) -კომისია არ შეიქმნა;

8. 2012 წლის 30 სექტემბერს ბარბარე რაფალიანცის გაურკვეველ ვითარებაში 

გარდაცვალების ფაქტის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო 

კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობა (საპარლამენტო უმცირესობაში გაერთიანებული 

ფრაქციები: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, „ნაციონალური მოძრაობა - რეგიონები“ 

და „ნაციონალური მოძრაობა - მაჟორიტარები“)- კომისია არ შეიქმნა;

9. საყდრისი-ყაჩაღიანის საბადოსთან დაკავშირებული მოვლენების შემსწავლელი 

საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობა 

(ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატები“) - კომისიის შექმნა მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული, 

მაგრამ საბოლოოდ არ შეიქმნა;

10. იური ვაზაგაშვილის, ბარბარე რაფალიანცის, შალვა თათუხაშვილის, ეროსი 

კიწმარიშვილისა და არჩილ მაისურაძის გახმაურებული მკვლელობების ფაქტების 

შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის მიზანშეწონილობა (საპარლამენტო 

უმცირესობაში გაერთიანებული ფრაქციები: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 

„ნაციონალური მოძრაობა - რეგიონები“ და „ნაციონალური მოძრაობა - მაჟორიტარები“) 

-კომისია არ შეიქმნა; აღსანიშნავია, რომ ოპოზიციური ფრაქციების მიერ წარდგენილ 

საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტის სათაურში შალვა თათუხაშვილის 

ნაცვლად, გარდაცვლილის მამის სახელი გოგი წერია. 

11. საყდრისი-ყაჩაღიანის საბადოსთან დაკავშირებული მოვლენების შემსწავლელი 

საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ (ფრაქცია 

„თავისუფალი დემოკრატები“)-კომისია არ შეიქმნა;

https://info.parliament.ge/#law-drafting/8088
https://info.parliament.ge/#law-drafting/8088
https://info.parliament.ge/#law-drafting/8088
https://info.parliament.ge/#law-drafting/8088
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12. საყდრისი-ყაჩაღიანის საბადოსთან დაკავშირებული მოვლენების შემსწავლელი 

საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობა 

(საპარლამენტო უმცირესობაში გაერთიანებული ფრაქციები: „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობა“, „ნაციონალური მოძრაობა - რეგიონები“ და „ნაციონალური მოძრაობა - 

მაჟორიტარები“) -კომისია არ შეიქმნა;

13. ბარბარე რაფალიანცის, ეროსი კიწმარიშვილისა და შალვა თათუხაშვილის 

მკვლელობებთან დაკავშირებული დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის 

მიზანშეწონილობა (საპარლამენტო უმცირესობაში გაერთიანებული ფრაქციები: „ერთიანი 

ნაციონალური მოძრაობა“, „ნაციონალური მოძრაობა - რეგიონები“ და „ნაციონალური 

მოძრაობა - მაჟორიტარები“) - კომისია არ შეიქმნა;

14. ქვეყანაში არსებული სისტემური კორუფციის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის 

დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობა (საპარლამენტო უმცირესობაში 

გაერთიანებული ფრაქციები: „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, „ნაციონალური მოძრაობა 

- რეგიონები“ და „ნაციონალური მოძრაობა - მაჟორიტარები“) - კომისია არ შეიქმნა.

მე-8 მოწვევის პარლამენტში ექვსჯერ შეიქმნა დროებითი კომისია, კერძოდ:

1. საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი 

კომისია;

2. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2012 წლის საფინანსო-ეკონომიკური, სამართლებრივი 

და ორგანიზაციული საქმიანობის, აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის 

პროცედურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისია;

3. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2013 წლის საფინანსო-ეკონომიკური, სამართლებრივი 

და ორგანიზაციული საქმიანობის, აუდიტის ხარისხის კონტროლისა და შიდა კონტროლის 

პროცედურების შემმოწმებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისია;

4. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2014 წლის ფინანსური აუდიტის განმახორციელებელ 

საქართველოს პარლამენტის დროებით კომისია; 

5. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2015 წლის ფინანსური აუდიტის განმახორციელებელი 

საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისია;

6. საქართველოს საჰაერო თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერების საკითხთან დაკავშირებით 

დროებითი კომისია.

მე-9 მოწვევის პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის პრაქტიკა

 
დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ 5 მოთხოვნა დარეგისტრირდა, თუმცა კომისია 

არც ერთხელ არ შექმნილა: 

1. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი სამხედრო მოსამსახურეების 

შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემის და მათი რუსეთის ფედერაციაში 

ექსტრადირების დანაშაულებრივი ხელშეწყობის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო 

კომისია (ინიციატორი: საპარლამენტო ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა”)  - არ იქნა 

მიზანშეწონილად მიჩნეული;
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2. საქართველოს მთავრობასა და კომპანია “გაზპრომ ექსპორტს” შორის დადებული 

ხელშეკრულების შემსწავლელი დროებითი საგამოძოებო კომისია (ინიციატორი: 

საპარლამენტო ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა”)  - კენჭისყრა არ ჩატარებულა;28

3. საქართველოს მთავარი აუდიტორის ჯანმრთელობის ხელყოფის ფაქტის შემსწავლელი 

დროებითი საგამოძიებო კომისია (ინიციატორები: უმცირესობაში შემავალი ფრაქციები: 

„ევროპული საქართელო”, „მოძრაობა თავისუფლებისათვის - ევროპული საქართველო”, 

„მოძრაობა თავისუფლებისთვის - რეგიონები”)  - განხილულია, მაგრამ კენჭი არ ეყარა;

4. აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ, აფგან მუხთარლზე თავდასხმის, მისი გადაცემის, 

თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე 

უკანონოდ გადაყვანის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია 

(ინიციატორები: უმცირესობაში შემავალი ფრაქციები: „ევროპული საქართველო”, „მოძრაობა 

თავისუფლებისათვის - ევროპული საქართველო”, „მოძრაობა თავისუფლებისათვის - 

რეგიონები”) - კენჭისყრა არ ჩატარებულა;29

5. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანე მერაბიშვილის საკნიდან შესაძლო გაყვანის 

ფაქტთან დაკავშირებით, ინიციატორი უმცირესობაში შემავალი ფრაქციები - კენჭისყრა 

არ ჩატარებულა;30

მე-9 მოწვევის  პარლამენტში (საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესია) 2-ჯერ შეიქმნა დროებითი 

კომისია:

1. საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა 

დროებითი კომისია 01.03.2017, (საპარლამენტო ფრაქცია „ქართული ოცნება“);

2. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2016 წლის ფინანსური აუდიტის განმახორციელებელი 

საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისია 10.03.2017, (საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტი).

28 2017 წლის 15-17 ნოემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგის 30-ე საკითხი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე 
https://goo.gl/PohUxo

29 2017 წლის 15-17 ნოემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგის 32-ე საკითხი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე 
https://goo.gl/PohUxo

30 2017 წლის 15-17 ნოემბრის პლენარული სხდომის დღის წესრიგის 31-ე საკითხი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე 
https://goo.gl/PohUxo

https://goo.gl/PohUxo
https://goo.gl/PohUxo
https://goo.gl/PohUxo
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3.2.3.2. საერთაშორისო პრაქტიკა დროებითი საგამოძიებო კომისიის უფლებამოსილებაზე 

                                                                                                                                                                                                                                        31

ქვეყანა დროებითი საგამოძიებო კომისიის მანდატი 

პოლონეთი მიმართავს გენერალურ პროკურორს განსაკუთრებული მოქმედების განსახორციელებლად. 

საჯარო დაწესებულებებმა, იურიდიულმა პირებმა და სხვა სტრუქტურულმა ერთეულებმა, რომლებიც არ წარმოადგენენ 

იურიდიულ პირებს, უნდა წარადგინონ კომიტეტის მოთხოვნის საფუძველზე წერილობით განმარტებები, დოკუმენტები ან 

ნებისმიერი მასალები. კომიტეტს შეუძლია ადგილზე გაეცნოს მასალებს.

ესტონეთი იწვევს ნებისმიერ პირს, მოწვეული პირი ვალდებულია გამოცხადდეს, წარმოადგინოს განმარტებები და უპასუხოს 

შეკითხვებს. კომიტეტის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტები წარდგენილი უნდა იქნას კომიტეტის მიერ 

განსაზღვრულ ვადაში.

საფრანგეთი მომხსენებლებს შეუძლიათ განახორციელონ საკუთარი მისია, კონტროლი და შემოწმება  ადგილზე. ნებისმიერი პირი  

ვალდებულია გამოცხადდეს. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია იძულების გამოყენება კომისიის თავმჯდომარის 

მოთხოვნით. თექვსმეტ წლამდე გამონაკლისის გარდა, პირი იკითხება ფიცის ქვეშ. საგამოძიებო კომისიის პრეზიდენტი ან 

მომხსენებელი ოპოზიციის წევრია.

                                                                                                       32         

                33

31 საპარლამენტო კომიტეტები: ევროკავშირის წევრთა შედარებითი გამოკითხვა, ხელმისაწვდომია ვებ 
გვერდზე https://goo.gl/bdhD4f

32 საგამოძიებო კომიტეტის სხდომაზე გამოუცხადებლობა საპატიო მიზეზის გარეშე, ინფორმაციის და დოკუმენტების წარუდგენლობა ან უარი განმარტებების მიცემაზე ან 
შეკითხვებზე პასუხის გაცემაზე, გამოიწვევს ჯარიმას 300 საჯარიმო ერთეულის ოდენობით. ესტონეთის რიიგიკოგუს რეგლამენტი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე 
https://goo.gl/khucgL

33 კომისიის შექმნის, ფუნქციონირების და უფლებამოსილებასთან დაკავშირებული საკითხები განსზღვრულია კონსტიტუციით, რეგლამენტით და ბრძანებულებით (Ordon-
nance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblees parlementaires). ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/dAfikR

https://goo.gl/bdhD4f
https://goo.gl/khucgL
https://goo.gl/dAfikR
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3.2.4. პარლამენტის წევრები

პარლამენტის წევრის კითხვის/შეკითხვის უფლება მთავრობის ან ანგარიშვალდებული 

ორგანოს მიმართ განმტკიცებულია საქართველოს კონსტიტუციით. პარლამენტის წევრის 

მიერ საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების მექანიზმებს ასევე შეიცავს საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტი და კანონი “პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ”.

საქართველოს კანონდებლობა შეიცავს საპარლამენტო კონტროლის არაერთ მექანიზმს, 

რომლის გამოყენებითაც პარლამენტის წევრებს ინდივიდუალურად შეუძლიათ ზედამხედველობა 

განახორციელონ აღმასრულებელი და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების 

საქმიანობაზე. 

კონტროლის განხორციელების მიზნით საქართველოს პარლამენტის წევრს უფლება აქვს:

• კითხვით მიმართოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, მთავრობას, 

მთავრობის წევრს, ყველა დონის ტერიტორიული ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოს 

ხელმძღვანელს, სახელმწიფო დაწესებულებას და მიიღოს მათგან პასუხი წერილობითი 

ფორმით; 

• სათათბირო ხმის უფლებით მიიღოს მონაწილეობა სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების მუშაობაში და მათ წინაშე დასვას საქართველოს 

კანონებისა და სხვა აქტების დარღვევის საკითხები;

• შესაბამისი ორგანოების წინაშე დასვას საკითხი საქართველოს კანონებისა და სხვა 

ნორმატიული აქტების შესრულების შემოწმების თაობაზე;

• შეუფერხებლად შევიდეს ყველა სახელმწიფო ორგანიზაციაში, გარდა საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევებისა, შეხვდეს საქართველოს 

კონსტიტუციით განსაზღვრულ და სხვა თანამდებობის პირებს;

• უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა მის მიერ დასმული საკითხების განხილვაში.

პარლამენტის წევრთა სულ ცოტა ათკაციან ჯგუფს უფლება აქვს:

• შეკითხვით მიმართონ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, მთავრობას, 

მთავრობის ცალკეულ წევრს, რომლებიც ვალდებული არიან უპასუხონ დასმულ შეკითხვას 

პარლამენტის სხდომაზე. პასუხი შეიძლება გახდეს პარლამენტის განხილვის საგანი.

3.2.5. ფრაქცია

ფრაქციას, როგორც საერთო პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად შექმნილ პარლამენტის წევრთა 

გაერთიანებას, უფლება აქვს საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების მიზნით:  

1. შეკითხვით მიმართოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, საქართველოს 

მთავრობას, საქართველოს მთავრობის ცალკეულ წევრებს. ისინი ვალდებული არიან უპასუხონ 

შეკითხვას

2. მიიწვიოს ფრაქციის სხდომაზე საქართველოს მთავრობის წევრი, პარლამენტის მიერ არჩეული 

თანამდებობის პირი, აგრეთვე თანამდებობის პირი, რომლის დანიშვნაზეც პარლამენტმა მისცა 

თანხმობა
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თავი IV. საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება 
საქართველოს მე-8 და მე-9 მოწვევის პარლამენტებში 
და საერთაშორისო პრაქტიკა 

სახელმწიფოს მმართველობის ფორმის შესაბამისად, საპარლამენტო კონტროლი განსხვავებულია. 

საპარლამენტო კონტროლის ეფექტურობას კანონდებლობასთან ერთად, დიდწილად განაპირობებს 

ქვეყანაში ჩამოყალიბებული საპარლამენტო ზედამხედველობის ტრადიციები და პოლიტიკური 

კულტურა.  

წარმოგიდგენთ მე-8 და მე-9 მოწვევის პარლამენტებში საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების 

შესახებ ინფორმაციას, საკანონდებლო საფუძველს  და საერთაშორისო პრაქტიკას. 

4.1 მთავრობისათვის ნდობისა და უნდობლობის გამოცხადება, მთავრობის 

წევრის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-80 მუხლის თანახმად, ახალარჩეული პარლამენტის 

უფლებამოსილების ცნობისთანავე საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილება მოხსნილად 

ითვლება და საქართველოს პრეზიდენტი მასვე აკისრებს მოვალეობის შესრულებას 

საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობის შექმნამდე. 

პარლამენტის არჩევნებში საუკეთესო შედეგის მქონე საარჩევნო სუბიექტი საქართველოს 

მთავრობის უფლებამოსილების მოხსნიდან 5 დღის ვადაში საქართველოს პრეზიდენტს 

წარუდგენს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობის 

უფლებამოსილების მოხსნიდან 7 დღის ვადაში წამოაყენებს პარლამენტის არჩევნებში 

საუკეთესო შედეგის მქონე საარჩევნო სუბიექტის მიერ მისთვის წარდგენილ პრემიერ-მინისტრის 

კანდიდატურას. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი 7 დღის ვადაში შეარჩევს მინისტრთა 

კანდიდატურებს და საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს საქართველოს მთავრობის 

შემადგენლობას ნდობის მისაღებად. საქართველოს მთავრობის შემადგენლობასთან ერთად 

წარდგენილი უნდა იქნეს სამთავრობო პროგრამა.

ნდობისა და უნდობლობის პროცედურას დეტალურად აწესრიგებს საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტი.
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საქართველოს კონსტიტუციის 81-ე მუხლის თანახმად, პარლამენტი უფლებამოსილია 

უნდობლობა გამოუცხადოს მთავრობას. უნდობლობის გამოცხადების საკითხის აღძვრის 

შესახებ პარლამენტს შეიძლება მიმართოს პარლამენტის სიითი შემადგენლობის არანაკლებ 

ორმა მეხუთედმა. უნდობლობის გამოცხადების საკითხი აღძრულად ჩაითვლება, თუ ამ 

გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი. 

უნდობლობის გამოცხადების საკითხის აღძვრიდან არა უადრეს 20 და არა უგვიანეს 25 დღისა 

პარლამენტი კენჭს უყრის პარლამენტის სიითი შემადგენლობის არანაკლებ ორი მეხუთედის 

მიერ დასახელებული პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურის პრეზიდენტისათვის წარდგენას. 

პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა წარედგინება, თუ მას მხარს დაუჭერს 

პარლამენტის სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.

 

2017 წელს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებებით გაუქმდა 811 მუხლის ჩანაწერი, 

რომლის თანახმად, პარლამენტის მიერ მთავრობისა და მისი სამთავრობო პროგრამისათვის 

ნდობის გამოცხადების შემდეგ, მთავრობის თავდაპირველი შემადგენლობის ერთი მესამედით, 

მაგრამ არანაკლებ მთავრობის 5 წევრით განახლების შემთხვევაში, საქართველოს პრეზიდენტი 

ერთი კვირის ვადაში წარუდგენს პარლამენტს ნდობის მისაღებად მთავრობის შემადგენლობას, 

რაც საპარლამენტო კონტროლის შესუსტებისკენ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს

4.1.1. ნდობის  გამოცხადება

პარლამენტის კომიტეტები და ფრაქციები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მიერ საქართველოს 

მთავრობის შემადგენლობისა და სამთავრობო პროგრამის წარდგენიდან 4 დღის ვადაში, 

დარგობრივი სპეციალიზაციის მიხედვით განიხილავენ საქართველოს მთავრობის სამთავრობო 

პროგრამას და საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისათვის ნდობის გამოცხადების საკითხს 

და შესაბამის დასკვნებს წარუდგენენ პარლამენტის ბიუროს. 

მე-8 და მე-9 მოწვევის პარლამენტებში  მთავრობას ნდობა 6-ჯერ გამოუცხდეს: 

1. 2016 წლის 26 ნოემბერს; 

2. 2015 წლის 9 მაისს;

3. 2015 წლის 27 დეკემბერს (მთავრობისთვის ნდობის ხელახლა გამოცხადება მას 

შემდეგ გახდა საჭირო, რაც 23 დეკემბერს ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრის 

თანამდებობიდან გადადგა); 

4. 2014 წლის 26 ივლისს;

5. 2013 წლის 20 ნოემბერს; 

6. 2012 წლის 25 ოქტომბერს 

http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/51470/27
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/51470/27
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/51470/27
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/51470/27
https://info.parliament.ge/#law-drafting/9118
https://info.parliament.ge/#law-drafting/9118
https://info.parliament.ge/#law-drafting/9118
https://info.parliament.ge/#law-drafting/9118
https://info.parliament.ge/#law-drafting/11144
https://info.parliament.ge/#law-drafting/11144
https://info.parliament.ge/#law-drafting/11144
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/23196/2552
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/23196/2552
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/23196/2552
https://info.parliament.ge/#law-drafting/672
https://info.parliament.ge/#law-drafting/672
https://info.parliament.ge/#law-drafting/672
https://info.parliament.ge/#law-drafting/672
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4.1.2 უნდობლობის გამოცხადება 

2017 წელს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, გამარტივდა 

უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა. 

უნდობლობის გამოცხადების შესახებ საკითხის აღძვრის უფლება აქვს პარლამენტის სრული 

შემადგენლობის ერთ მესამედზე მეტს. უნდობლობის საკითხის აღძვრასთან ერთად ინიციატორები 

წამოაყენებენ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, ხოლო პრემიერ - მინისტრობის კანდიდატი 

პარლამენტს წარუდგენს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. თუ პარლამენტი საკითხის აღძვრიდან 

არაუადრეს 7 დღისა და არაუგვიანეს 14 დღისა სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ნდობას 

გამოუცხადებს ახალ მთავრობას, ძველი შემადგენლობა უნდობლობა გამოცხადებულად ჩაითვლება. 

ახალი მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებიდან 3 დღის ვადაში საქართველოს პრეზიდენტი 

თანამდებობაზე დანიშნავს პრემიერ-მინისტრს, ხოლო პრემიერ-მინისტრი მისი დანიშვნიდან 3 

დღის ვადაში  - მინისტრებს. თუ საქართველოს პრეზიდენტი დადგენილ ვადაში არ დანიშნავს 

პრემიერ - მინისტრს, იგი დანიშნულად ჩაითვლება. მთავრობას უფლებამოსილება უწყდება ახალი 

პრემიერ-მინისტრის დანიშვნის მომენტიდან.

მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადების მექანიზმთან ერთად საქართველოს კონსტიტუცია 

ითვალისწინებს მინისტრის ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას -პარლამენტი უფლებამოსილია 

სრული შემადგენლობის უმრავლესობით პრემიერ- მინისტრის წინაშე დასვას მთავრობის 

ცალკეული წევრის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. 

თუმცა, კონსტიტუციაში შეტანილი  ცვლილებებით, აგრეთვე გაუქმდა მთავრობის ცალკეული 

წევრის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის დაყენების შესაძლებლობა, რაც საპარლამენტო 

კონტროლის თვალსაზრისით უარყოფითად უნდა შეფასდეს.

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს პარლამენტს მთავრობისათვის უნდობლობა არ 

გამოუცხადებია, ასევე არ დამდგარა მთავრობის ინდივიდუალური წევრის პასუხისმგებლობის 

საკითხი. 
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4.1.3. საერთაშორისო პრაქტიკა მთავრობისათვის  უნდობლობის გამოცხადებასთან და მინისტრის ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებით

                                                                                                                                                                                                                                                                                                34

უნდობლობის გამოცხადება მთავრობისათვის

                             35

36

                                           37

ქვეყანა ვის აქვს უფლება დააყენოს უნდობლობის 

გამოცხადების საკითხი 

რომელ კანონშია 

გაწერილი

ხმების რაოდენობა უნდობლობის 

გამოცხადებისთვის

საფრანგეთი ეროვნული ასამბლეის  წევრთა სულ მცირე ერთი 

მეათედი 

კონსტიტუცია წევრთა ნახევარი

ესტონეთი პარლამენტის წევრთა სულ მცირე ერთი 

მეხუთედის მიერ

კონსტიტუცია უმრავლესობა

პოლონეთი სეიმი (ქვედა პალატა) არანაკლებ 69 დეპუტატის 

მოთხოვნით.

კონსტიტუცია უმრავლესობა

სლოვაკეთი ეროვნული საბჭოს მინიმუმ ერთი მეხუთედი. კონსტიტუცია წევრთა ნახევარი 

საბერძნეთი პარლამენტის სრული შემადგენლობის ერთი 

მეექვსედი 

კონსტიტუცია უმრავლესობა 

                    38

                    39

34 კენჭისყრა არ დაიშვება განაცხადის წარდგენიდან 48 საათზე ადრე

35 ესტონეთის კონსტიტუცია,97-ე მუხლი https://goo.gl/KUfsvk

36 პოლონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა უნდა გამოიწვიოს მინისტრი, რომელსაც სეიმმა უნდობლობა გამოუცხადა. მინისტრთა საბჭოს წევრები კოლექტიურად არიან 
პასუხისმგებელნი სეიმის წინაშე მინისტრთა საბჭოს საქმიანო-ბისთვის, მინისტრთა საბჭოს წევრები ასევე  ინდივიდუალურად არიან პასუხისმგებელნი სეიმის წინაშე იმ 
საკითხებზე, რომლებიც მათ კომპეტენციას განეკუთვნება ან განესაზღვრათ პრემიერ-მინისტრის დავალებით. სეიმის რეგლამენტის 116-ე მუხლის მიხედვით, საკითხის 
კენჭისყრაზე დაყენებამდე, სიტყვა ეძლევა პრემიერ-მინისტრს და შესაბამის მინისტრს, რომლის უნდობლობის საკითხიც განიხილება. პოლონეთის კონსტიტუცია 

37 პოლონეთის პარლამენტში 460 წევრია

38 პრემიერ-მინისტრს შეუძლია მთავრობის უკან გაწვევის შესახებ მიმართოს პრეზიდენტს. პრემიერისათვის ან რომელიმე მინისტრისთვის უნდობლობის გამოცხადების 
შემთხვევაში, მას უკან გაიწვევს პრეზიდენტი. პრემიერ-მინისტრის უკან გაწვევისას გადაყენებულად ითვლება მთლიანი კაბინეტი. საპარლამენტთაშორისო კავშირი, 
სლოვაკეთი, ეროვნული საბჭო,  ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/mS2S43

39 უნდობლობის პროცედურასთან ერთად მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს იმ თემების ჩამონათვალი, რომელზეც გაიმართება დებატები.

https://goo.gl/KUfsvk
https://goo.gl/mS2S43
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საერთაშორისო პრაქტიკა მინისტრის ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით

ქვეყანა რომელი კანონით 

რეგულირდება

შეუძლია თუ არა პარლამენტს  

უნდობლობა გამოუცხადოს მინისტრს?

შეუძლია თუ არა პარლამენტს მთავრობის 

მეთაურის წინაშე დასვას მინისტრის 

თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხი? 

საფრანგეთი პარლამენტის 

რეგლამენტი

დიახ, პარლამენტის წევრს შეუძლია 

მოითხოვოს ინტერპელაცია და 

დააყენოს უნდობლობის გამოცხადების 

საკითხი

არა, პარლამენტს შეუძლია მხოლოდ 

უნდობლობის გამოცხადება ცალკეული 

მინისტრისთვის.

პოლონეთი პარლამენტის 

რეგლამენტი

დიახ, პარლამენტის 1 წევრს შეუძლია 

მოითხოვოს ინტერპელაცია და 

დააყენოს უნდობლობის გამოცხადების 

საკითხი. ასევე, უნდობლობის 

გამოცხადების უფლება აქვს 

პარლამენტის არანაკლებ 45 წევრს.

არა, პარლამენტს შეუძლია მხოლოდ 

უნდობლობის გამოცხადება ცალკეული 

მინისტრისთვის.

ესტონეთი პარლამენტის 

რეგლამენტი

დიახ, ინტერპელაციის გზით რომლის 

შემდეგაც შეიძლება დადგეს 

უნდობლობის გამოცხადების საკითხი.

არა, პარლამენტს შეუძლია მხოლოდ 

უნდობლობის გამოცხადება ცალკეული 

მინისტრისთვის.
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4.2 სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესახებ ანგარიშის განხილვა და 

მთავრობის მიერ წარდგენილი ანგარიშები  

4.2.1.  სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესახებ ანგარიში

საქართველოს კონსტიტუციის 79-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, პრემიერ-მინისტრი 

პარლამენტის მოთხოვნით წარუდგენს მას სამთავრობო პროგრამის შესრულების 

მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშს.  პარლამენტის რეგლამენტი, პარლამენტის მოთხოვნისაგან 

დამოუკიდებლად ითვალისწინებს პრემიერ-მინისტრის ვალდებულებას პარლამენტს წელიწადში 

ერთხელ, საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომების პირველივე კვირაში წარუდგინოს ანგარიში 

სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. მოქმედი კანონდებლობა 

არ ითვალისწინებს პრემიერ-მინისტრის მიერ ანგარიშის წარდგენას  პარლამენტის პლენარულ 

სხდომაზე. ანგარში პარლამენტს წარედგინება წერილობითი ფორმით. თუმცა კონსტიტუციაში 2017 

წელს განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, განისაზღვრა პრემიერ-მინისტრის 

ვალდებულება წელიწადში ერთხელ წარსდგეს პარლამენტის წინაშე მოხსენებით. 

პარლამენტი ასევე უფლებამოსილია, მოსთხოვოს პრემიერ-მინისტრს სამთავრობო პროგრამის 

შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშის რიგგარეშე წარდგენა, რაზეც გადაწყვეტილებას 

პარლამენტი იღებს კომიტეტის ან ფრაქციის მოთხოვნის საფუძველზე, პლენარულ სხდომაზე 

დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ პარლამენტის შემადგენლობის ერთი 

მეოთხედისა და ეს დაუყოვნებლივ ეგზავნება ადრესატს.  

პარლამენტის წინაშე პრემიერ-მინისტრის მოხსენებით გამოსვლა წინ გადადგმული ნაბიჯი 

იქნება, როგორც მთავრობის ანგარიშვალდებულების გაზრდის, ასევე საპარლამენტო 

კონტროლის განხორციელების გამჭვირვალობის თვალსაზრისითაც. 

საქართველოს მე-8 და მე-9 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის პერიოდში არ ყოფილა 

მოთხოვნილი პრემიერ-მინისტრისათვის სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის 

შესახებ რიგგარეშე ანგარიშის წარდგენა, ხოლო პრემიერ- მინისტრის ყოველწლიური 

ანგარიში სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ პლენარულ სხდომაზე 

არ განხილულა, ვინაიდან კანონდებლობა არ ითვალისწინებს მისი განხილვის პროცედურას. 

4.2.2. მთავრობის მიერ წარდგენილი ანგარიშები 

2016 წლის 24 ივნისს  რეგლამენტში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად 

განისაზღვრა მთავრობის ვალდებულება პარლამენტს წარუდგინოს შემდეგი სახის ანგარიშები 

და ინფორმაცია: 

• გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური პერიოდული 

მიმოხილვის სამუშაო ჯგუფის მიერ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უნივერსალური 

პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში საქართველოს შესახებ საქართველოსთვის წარდგენილი 

რეკომენდაციების პროექტი, მისი საბოლოო ვარიანტი, მათი შესრულების შესახებ შუალედურ 

ანგარიში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ასევე მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის ფარგლებში 



31

საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის შესახებ საბოლოო ანგარიშის 

პროექტს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა საბჭოსთვის წარდგენამდე 

არაუგვიანეს 2 თვისა

• საქართველოს მთავრობა პარლამენტს ყოველწლიურად, არაუგვიანეს შესაბამისი წლის 

1 აპრილისა, წარუდგენს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შესაბამისი კომიტეტის 

მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ინდივიდუალურ საჩივრებთან დაკავშირებით მიღებული 

გადაწყვეტილებების აღსრულების მდგომარეობის შესახებ ანგარიშს

• ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების/განჩინებების 

აღსრულების შესახებ ანგარიშს იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებზედაც წინა 

წელს მიღებულია ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის საბოლოო რეზოლუცია, ასევე 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების/განჩინებების 

აღსრულების სამოქმედო გეგმას მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებით, აგრეთვე ამ 

საქმეების შესახებ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებებსა და 

შუალედურ რეზოლუციებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)40

2017 წლის 31 მარტს პარლამენტში წარდგენილ იქნა „ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კომიტეტების მიერ საქართველოს 

წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების მდგომარეობის 

შესახებ სამთავრობო ანგარიში”.

2017 წლის  19 აპრილს პარლამენტში წარდგენილ იქნა „ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილებების/განჩინებების 

აღსრულების მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის ანგარიში”, რომელიც განიხილა იურიდიულ 

საკითხთა კომიტეტმა და შესაბამის დასკვნის პროექტს მხარი დაუჭირა. დასკვნაში კომიტეტს 

აღიშნული აქვს ის შემთხვევები, რომელთაც  დადებითად აფასებს, ასევე კონკრეტულ საქმეებზე 

საქართველოს პროკურატურას რეკომენდაციებით მიმართავს. 

4.3 პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების 

ანგარიშების მოსმენა

მე-8 მოწვევის პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე განხილულ იქნა შემდეგი ანგარიშები:

1.  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 

2015 წლის ანგარიში (10.06.2016);

2.  კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში (23.06.2016);

3.  სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2015 წლის ანგარიში (24.06.2016);

4.  სსიპ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2014 წლის საქმიანობის ანგარიში (27.06.2015);

5.  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2014 წლის ანგარიში (18.09.2015);

40 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 2281 , 2282 , 2283  მუხლები, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე 
https://goo.gl/X4PYiv 

https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
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6.  2014 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის 
უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ (03.07.2015);

7.  2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მთავრობის ანგარიში (03.07.2015);

8.  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2014 წლის ანგარიში პერსონალური 

მონაცემების დაცვის მდგომარეობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

საქმიანობის შესახებ (01.5.2015);

9.  ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების კომისიის შესახებ საქმიანობის 2013 წლის ანგარიში 

(03.09.2014);

10.  სსიპ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2013 წლის ანგარიში (03.09.2014);

11.  სსიპ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2015 წლის საქმიანობის ანგარიში (27.05.2016);

12.  ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის საქმიანობის 

2015 წლის საქმიანობის ანგარიში (03.06.2016);

13.  საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „2013 წელს საქართველოში ადამიანის 

უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ (01.08.2014)2012 

წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის 

შესახებ” საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში (30.07.2013);

14.  სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2012 წლის ანგარიში;

15.  2013 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის 

შესახებ” საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში  (17.07.2014);

16.  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2013 წლის საქმიანობის ანაგრიში 

(22.07.2014);

17.  საქართველოს ეროვნული ბანკის 2013 წლის წლიური ანგარიში (29.07.2014);

18.  საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2013 წლის საქმიანობის ანგარიში  (09.09.2014);

19.  სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის შესახებ 2014 წლის ანგარიში 

(28.05.2015).

მე-9 მოწვევის პარლამენტში სულ 17 ანგარიში იქნა წარმოდგენილი, აქედან პლენარულ სხდომაზე 

განხილულ იქნა შემდეგი ანგარიშები:

1. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის ანგარიში 2016 წელს განხორციელებული 

საქმიანობის შესახებ (19.04.2017);

2. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 

2016 წლის ანგარიში (19.04.2017);

3. საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2016 წელს საქართველოში ადამიანის 

უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ (30.06.2017);
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4. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში 

(19.04.2017);

5. საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ საქართველოს 

მთავრობის ანგარიში (30.06.2017);

6. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში (26.07.2017);

7. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში 

(16.06.2017);

8. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში 

(16.06.2017);

9. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში 

(26.07.2017);

10. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2016 წლის საქმიანობის ანგარიში 

(02.09.2017);

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად პარლამენტს ყოველი 

წლის 10 დეკემბერს წარედგინება საჯარო დაწესებულებათა ანგარიშები საჯარო ინფორმაციის 

გაცემასთან დაკავშირებით ე.წ. „10 დეკემბრის” ანგარიშები. აღნიშნულს  პარლამენტი ცნობად 

იღებს და  სხდომებზე არ განიხილება.
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4.3.1 აუდიტის სამსახურის და ეროვნული ბანკის ანგარიშები

                                                                                                                     41

პარლამენტი წელიწადში ერთხელ, არაუგვიანეს საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 

ივნისისა, ისმენს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის ანგარიშს. ხოლო ეროვნული 

ბანკი ყოველწლიურად საფინანსო წლის დამთავრებიდან არაუგვიანეს 4 თვისა, პარლამენტს 

წარუდგენს  საქმიანობის წლიურ ანგარიშს.

ანგარიშების განხილვის შემდეგ პარლამენტი იღებს შესაბამის დადგენილებას. საქართველოს 

ეროვნული ბანკის ანგარიშის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში, პარლამენტი იღებს გადა-

წყვეტილებას საქართველოს ეროვნული ბანკის საქმიანობის გაუმჯობესების ღონისძიებათა 

შესახებ, აძლევს მას რეკომენდაციებს გამოვლენილი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად ან სვამს 

შესაბამისი თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხს.

გარდა წლიური ანგარიშისა, არა უგვიანეს ყოველი წლის 1 ოქტომბრისა, საქართველოს 

ეროვნული ბანკი პარლამენტს წარუდგენს მომავალი სამი წლის მონეტარული პოლიტიკის 

ძირითადი მიმართულებების პროექტს. პარლამენტი მიმდინარე წლის ბოლომდე 

დადგენილებით ამტკიცებს მონეტარული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს. 

პარლამენტს აქვს შესაძლებლობა საფინანსო წლის განმავლობაში მოსთხოვოს საქართველოს 

ეროვნულ ბანკს ინფორმაცია მონეტარული პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ 

პარლამენტის დადგენილების შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე.
                                                                                                                                                                                    42

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში პარლამენტმა არადამაკმაყოფილებლად შეაფასა აუდიტის 

სამსახურის 2012 წლის საქმიანობის ანგარიში, რეკომენდაციების შესახებ მიუთითა დადგენილებაში 

და 2013 წლის 1 დეკემბრამდე განუსაზღვრა ვადა რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2014-2016 წლებში პლენარულ სხდომაზე სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურისა და ეროვნული ბანკის საქმიანობის ანგარიშები არ განხილულა, რაც 

პარლამენტის მხრიდან ვალდებულებების შეუსრულებლობად შეიძლება შეფასდეს.43 

საანგარიშო პერიოდში პარლამენტმა სამჯერ მიიღო დადგენილება ეროვნული ბანკის 

ანგარიშგების აუდიტორის დანიშვნის შესახებ:

• დადგენილება საქართველოს ეროვნული ბანკის 2012-2013 წლების ანგარიშების გარე 

აუდიტის დანიშვნის შესახებ

• დადგენილება საქართველოს ეროვნული ბანკის 2014-2015 წლების ანგარიშგების გარე 

აუდიტის დანიშვნის შესახებ

• დადგენილება საქართველოს ეროვნული ბანკის 2016-2017 წლების ანგარიშგების გარე 

აუდიტის დანიშვნის შესახებ

41 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 227-ე და 239-ე მუხლები, https://goo.gl/TA6EkQ

42 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 228-ე მუხლის მე-8 პუნქტი, https://goo.gl/TA6EkQ

43 ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური იყო ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე და ხელისუფლების 
წარმომადგენლები ხშირად გამოთქვამდნენ პრეტენზიებს ეროვნული ბანკის ქმედებების მიმართ. აღსანიშნავია, რომ 
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა არაერთხელ მოითხოვა ანგარიშის პლენარულ 
სხდომაზე მოსმენა. 

https://info.parliament.ge/#law-drafting/362
https://info.parliament.ge/#law-drafting/7574
https://info.parliament.ge/#law-drafting/12149
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
http://www.interpressnews.ge/ge/politika/362079-giorgi-qadagidze-parlamentisgan-erovnuli-bankis-tsliuri-angarishis-mosmenas-ithkhovs.html?ar=A
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4.3.2 სახალხო დამცველის ყოველწლიური და სპეციალური ანგარიშები და მისი 

რეკომენდაციების შესრულებაზე კონტროლი 

სახალხო დამცველი წელიწადში ერთხელ, მარტში პარლამენტს წარუდგენს ანგარიშს 

ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. 2016 

წლის 24 ივნისს რეგლამენტით განისაზღვრა სახალხო დამცველის ანგარიშების მოსმენასთან 

დაკავშირებით დამატებითი რეგულაციები, კერძოდ, სახალხო დამცველი წელიწადში ერთხელ 

სპეციალურ მოხსენებას წარადგენს, რომელთა განხილვის საფუძველზედაც პარლამენტი იღებს 

დადგენილებას ან რეზოლუციას. პარლამენტის დადგენილება უნდა შეიცავდეს ქვეყანაში 

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს 

სახალხო დამცველის ანგარიშის შეფასებას, აგრეთვე პარლამენტის რეკომენდაციებს და 

მათი შესრულების მონიტორინგის ვადებს.

                                                                                                       

44

მე-8 და მე-9 მოწვევის პარლამენტში სახალხო დამცველმა 5-ჯერ წარადგინა45 ადამიანის უფლებათა 

და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ ანგარიში. პარლამენტმა  სახალხო დამცველის 

ანგარიშის საფუძველზე შეიმუშავა რეკომენდაციები პასუხისმგებელი უწყებების მიმართ, რომელიც 

პარლამენტის დადგენილებაში აისახა. 

რეკომენდაციების ფორმულირების საკითხი პარლამენტის წევრებს შორის დისკუსიის საგანი გახდა, 

რის გამოც თავდაპირველად გადაიდო 2015 წლის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 

დაცვის მდგომარეობის შესახებ დადგენილების პროექტის კენჭისყრა.  

ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე სახალხო დამცველის 

2015 წლის ანგარიშში ასახული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე, პარლამენტის 

რეგლამენტის 45-ე მუხლის საფუძველზე, კომიტეტის სხდომებზე მიწვეული იყვნენ მთავრობის 

წევრები. თუმცა სხდომას ყველა შემთხვევაში მინისტრის მოადგილე დაესწრო და არა მთავრობის 

წევრი. დადებითად უნდა შეფასდეს, რომ სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულებაზე 

კონტროლის მიზნით გამართულ კომიტეტის სხდომას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე 

დაესწრო.

44 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი. 229-ე მუხლი. https://goo.gl/TA6EkQ

45 2012 წელს ადამიანის უფლებათა  და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ; 2013 წელს ადამიანის 
უფლებათა  და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ; 2014 წელს ადამიანის უფლებათა  და თავისუფლებათა 
დაცვის მდგომარეობის შესახებ; 2015 წელს ადამიანის უფლებათა  და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის 
შესახებ; 2016 წელს ადამიანის უფლებათა  და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ

https://goo.gl/TA6EkQ
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წარმოგიდგენთ ინფორმაციას 2013, 2014, 2015 წლების ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 

დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშების თაობაზე 

საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით გათვალისწინებული რეკომენდაციების შესრულების 

შესახებ.46

46 2013 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს 
სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე“ საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით გათვალისწინებული 
რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელი https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/145166; 2014 წელს 
ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით 
პარლამენტის დადგენილებით განსაზღვრული რეკომენდაციების  შესრულების მაჩვენებელი https://info.parliament.
ge/file/1/BillReviewContent/115432?; 2015 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე საქართველოს პარლამენტის 
დადგენილებით გათვალისწინებული რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელი https://info.parliament.ge/file/1/
BillReviewContent/149908

8

2

37 სრულად და 
ნაწილობრივ შესრულდა

მიმდინარეობს 
უწყებებთან მუშაობა

არ შესრულდა

2013 წელი

დიაგრამა № 2

სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე პარლამენტის დადგენილებით განსაზღვრული 
რეკომენდაციების შესრულება

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/145166
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/115432
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/115432
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/149908
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/149908
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25

16

9

37 სრულად შესრულდა

შესრულების პროცესშია

ნაწილობრივ შესრულდა

არ შესრულდა

2014 წელი

დიაგრამა № 3

სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე პარლამენტის დადგენილებით განსაზღვრული 
რეკომენდაციების შესრულება

46

36

11

110 შესრულდა

შესრულების პროცესშია

ნაწილობრივ შესრულდა

არ არის შესრულებული

2015 წელი

დიაგრამა № 4

სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე  პარლამენტის დადგენილებით განსაზღვრული 
რეკომენდაციების შესრულება
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2016 წლის ანგარიშის საფუძველზე პარლამენტმა შეიმუშავა 223 რეკომენდაცია,  რომელთა 

შესრულების ვადად  2018 წლის 1 მარტი განისაზღვრა. 

4.3.3. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიში  

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი წელიწადში ერთხელ არაუგვიანეს 1 მარტისა 

პარლამენტს წარუდგენს ანგარიშს ქვეყანაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა 

და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მიერ განხორციელებული საქმიანობის 

შესახებ.
                            47

პარლამენტი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მეშვეობით აკონტროლებს ქვეყანაში 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობას და შესაბამისად ისმენს ყოველწლიურად 

ანგარიშებს განხორციელებული მოქმედებების, არსებული ფაქტებისა და ტენდენციების შესახებ. 48

საანგარიშო პერიოდში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს 4 ანგარიში აქვს წარდგენილი 

საქართველოს პარლამენტში49, რომლებთან დაკავშირებითაც პარლამენტმა  დადგენილებები 

მიიღო. 2014, 2015 და 2016 წლების ანგარიშებზე პარლამენტის მიერ მიღებული 

დადგენილებებით დადებითად შეფასდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

საქმიანობა, 2014 წელს პარლამენტმა შეიმუშავა 4 რეკომენდაცია50, ხოლო 2015 და 2016 

წლებში 6-6 რეკომენდაცია. 

2014 წლის ანგარიშზე ძირითადი რეკომენდაციები:

• ინსპექტორმა გააძლიეროს პერსონალურ მონაცემთა დამმუშავებლებთან კომუნიკაცია; 

• ფართოდ იქნეს გამოყენებული მედიასაშუალებები, რათა გაიზარდოს ცნობადობა;

• დააჩქაროს ნორმატიული აქტების მიღების პროცესი; 

• შეძლებისდაგვარად სწრაფად გაიმართოს 2014 წელს კანონით ჩამოყალიბებული 

სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ფარული მიყურადებისა და სხვა საგამოძიებო 

მოქმედებათა კონტროლის სისტემა.

47 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 2293 მუხლი, https://goo.gl/X4PYiv 

48 საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ინსტიტუტი 2013 წლის ივლისში შეიქმნა 

49 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის აპარატის საქმიანობის შესახებ 2016 წლის 
ანგარიში, https://goo.gl/bWajxS; პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის აპარატის 
საქმიანობის შესახებ 2015 წლის ანგარიში, https://goo.gl/6D1zjs ; პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა 
საქართველოში - 2014 წლის ანგარიში https://goo.gl/178XkG ; პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა 
საქართველოში - 2013 - 2014 წლის ანგარიში, https://goo.gl/g7n1mv.

50 საქართველოს პარლამენტის 2017 წლის 21 აპრილის დადგნილება ქვეყანაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
მდგომარეობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2016 წლის ანაგრიშზე, 
ხელმისაწვდომია https://goo.gl/bWajxS; საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 10 ივნისის დადგენილება ქვეყანაში 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობის 
შესახებ 2015 წლის ანაგრიშზე, ხელმისაწვდომია  https://goo.gl/6D1zjs; საქართველოს პარლამენტის 2015 წლის 
1 მაისის დადგენილება ქვეყანაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2014 წლის ანაგრიშზე, ხელმისაწვდომია  
https://goo.gl/6BGkbg?.     
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https://goo.gl/6D1zjs
https://goo.gl/6D1zjs
https://goo.gl/6D1zjs
https://goo.gl/6D1zjs
https://goo.gl/6D1zjs
https://goo.gl/6D1zjs
https://goo.gl/6D1zjs
https://goo.gl/6D1zjs
https://goo.gl/6BGkbg
https://goo.gl/6BGkbg
https://goo.gl/6BGkbg
https://goo.gl/6BGkbg
https://goo.gl/6BGkbg
https://goo.gl/6BGkbg
https://goo.gl/6BGkbg
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2015 წლის ანგარიშზე ძირითადი რეკომენდაციები:

• გაძლიერდეს მოქალაქეთა ინფორმირების ღონისძიებები;

• ინტენსიურად ჩატარდეს შემოწმებები გამაფრთხილებელი ნიშნის გარეშე ვიდეოთვალთვალის 

განხორციელების შესახებ;

• გაძლიერდეს საინფორმაციო კამპანია;

• გაძლიერდეს მუშაობა პრაქტიკაში არსებული პრობლემების იდენტიფიცირებაზე.

2016 წლის ანგარიშზე ძირითადი რეკომენდაციები:

• ინტენსიურად გაგრძელდეს საჯარო და კერძო დაწესებულებების მონიტორინგი;

• გაგრძელდეს ონლაინსესხებთან დაკავშირებით ინფორმაციის გამჟღავნების ფაქტების 

მონიტორინგი;

• სამუშაო ადგილებზე და საჯარო სივრცეში გამაფრთხილებელი ნიშნის გარეშე ვიდეოთვალთვალის 

შემთხვევათა მონიტორინგი;

• უზრუნველყოს ტრენინგების ჩატარება.
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4.3.4. პარლამენტის მიერ ანგარიშების განხილვის საერთაშორისო პრაქტიკა

                                                                                         51

      52

 

                                       
53

ქვეყანა კანონდებლობა ანგარიშის წარმდგენი სუბიექტები ანგარიშის განხილვის პროცედურა 

საფრანგეთი კონსტიტუცია საფრანგეთის მთავრობა, ასევე კულტურისა და 
კომუნიკაციების სამინისტრო, რომელიც ყოველ-
წლიურად წარუდგენს პარლამენტს მოხსენებას 
ფრანგული ენის გამოყენების    შესახებ.

ანგარიშთან დაკავშირებით დებატების გამართ-
ვის საკითხს წყვეტს თავმჯდომარეების კონფე-
რენცია.

პოლონეთი კონსტიტუცია კონტროლის უზენაესი პალატა, მონეტარული 
პოლიტიკის საბჭო, ეროვნული ბანკის პრეზიდენ-
ტი, საკონსტიტუციო ტრიბუნალი, უზენაესი სასა-
მართლო, ადამიანის უფლებათა კომისიონერი, 
ბავშვთა ომბუდსმენი,  ეროვნული სამაუწყებლო 
საბჭო, ეროვნული მედია საბჭო.

ანგარიშის შესახებ რეზოლუციის პროექტს ამ-
ზადებს კომიტეტი და შემდგომ ამტკიცებს სეიმი. 
რეზოლუცია შეიძლება შეიცავდეს კომენტარებს 
და პროტესტს 

ესტონეთი კონსტიტუცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, იუსტიციის 
კანცლერი

დოკუმენტები, რომლებიც განიხილება, ხელ-
მისაწვდომი ხდება დეპუტატებისთვის არა 
უგვიანეს 18 საათისა სხდომამდე, გარდა იმ 
შემთხვევისა, თუ საკითხი სხვაგვარად არის 
განსაზღვრული კონსტიტუციით ან პარლამენტი 
გადაწყვეტს სხვაგვარად.

                  54

 
  

                            

                  
55

  

                                                                                        56

51 მიუხედავად ამისა კომისიები აღჭურვილნი არიან უფლებამოსილებით მოუსმინონ ნებისმიერ პირს.

52 საპარლამენტო ანგარიში ფრანგული ენის გამოყენების შესახებ, https://goo.gl/stM1rD

53 თავმჯდომარეების კონფერენციის შემადგენლობაში გარდა ასამბლეის თავმჯდომარისა, შედიან: ასამბლეის თავმჯდომარის მოადგილეები, მუდმივმოქმედი კომისიების 
თავმჯდომარეები, სოციალურ და ფინანსთა საქმეთა, ეკონომიკის და საბიუჯეტო კონტროლის და ევროპულ საქმეთა კომისიის მომხსენებლები და დეპუტატთა ჯგუფების 
თავმჯდომარეები.

54 პოლონეთის რესპუბლიკის სეიმის რეგლამენტი, https://goo.gl/wkb8T8

55 ესტონეთის კონსტიტუცია, 135-ე და 148-ე მუხლები, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე  https://goo.gl/kwss6v

56 ესტონეთი პარლამენტის რეგლამენტი, 62-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია https://goo.gl/MNn1uJ

https://goo.gl/stM1rD
https://goo.gl/wkb8T8
https://goo.gl/kwss6v
https://goo.gl/MNn1uJ
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4.4 პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების სხდომებზე 
მიწვევა

                                                                                           57                  

კონსტიტუციის მე-60 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მთავრობის წევრი, პარლამენტის 

მიერ არჩეული, დანიშნული ან დამტკიცებული თანამდებობის პირი უფლებამოსილია, 

ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულია, დაესწროს პარლამენტის, მისი კომიტეტისა 

და კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცეს სხდომაზე დასმულ შეკითხვებს და წარმოადგინოს 

გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში. ასეთი თანამდებობის პირს, მოთხოვნისთანავე უნდა 

მოუსმინოს პარლამენტმა, კომიტეტმა ან კომისიამ. 

პარლამენტს უფლება აქვს, კომიტეტის ან ფრაქციის მოთხოვნის საფუძველზე, პლენარულ სხდომაზე 

დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ პარლამენტის სრული შემადგენლობის 

ერთი მეხუთედისა, მიიღოს გადაწყვეტილება პლენარულ სხდომაზე საქართველოს მთავრობის 

წევრის  მოწვევის, განსახილველი საკითხისა და პლენარულ სხდომაზე მისი განხილვის თარიღის 

შესახებ, რაც ფორმდება საოქმო ჩანაწერით და დაუყოვნებლივ ეგზავნება ადრესატს. საქართველოს 

მთავრობის წევრის მოხსენებისა და ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ პარლამენტმა შეიძლება მიიღოს 

დადგენილება ან რეზოლუცია.

საქართველოს მთავრობის წევრი, პარლამენტის მიერ არჩეული თანამდებობის პირი, აგრეთვე 

თანამდებობის პირი, რომლის დანიშვნაზეც პარლამენტმა თანხმობა მისცა, უფლებამოსილია, ხოლო 

მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულია, დაესწროს ფრაქციის სხდომებს, პასუხი გასცეს სხდომაზე 

დასმულ შეკითხვებს და წარადგინოს გაწეული საქმიანობის ანგარიში. 

საქართველოს მთავრობის წევრი, პარლამენტის მიერ არჩეული თანამდებობის პირი, აგრეთვე 

თანამდებობის პირი, რომლის დანიშვნაზედაც პარლამენტმა თანხმობა მისცა, უფლებამოსილია, 

ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში ვალდებულია, დაესწროს კომიტეტის სხდომებს, პასუხი გასცეს 

სხდომაზე დასმულ შეკითხვებს და წარადგინოს გაწეული საქმიანობის ანგარიში. ასეთ თანამდებობის 

პირს მოთხოვნისთანავე უნდა მოუსმინოს კომიტეტმა.

                                                                               58                                                                                          

59 

                                                                                                                                    60

2017 წლის 13 ოქტომბრის საკონსტიტუციო ცვლილებების შესაბამისად გაფართოებულია იმ 

პირთა წრე, რომლებიც ვალდებული არიან მოთხოვნის შემთხვევაში დაესწრონ პარლამენტის, 

კომიტეტის ან კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომებზე დასმულ შეკითხვებს და წარმოადგინონ 

გაწეული საქმიანობის ანგარიში. ასეთ პირებად მიჩნეულია: მთავრობის წევრი, პარლამენტის 

წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირი, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული 

ორგანოს ხელმძღვანელი.

57 საქართველოს კონსტიტუცია, მე-60 მუხლი, 2017 წლის 15 დეკემბრის მდგომარეობით, ხელმისაწვდომია ვებ 
გვერდზე https://goo.gl/EtVMfB

58 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 206-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/TA6EkQ

59 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 94-ე მუხლი

60 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 45-ე მუხლი

https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/TA6EkQ
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საქართველოს მე-8 და მე-9 მოწვევის პარლამენტებს არ გამოუყენებიათ კანონდებლობით 

მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება და კომიტეტის ან ფრაქციის მოთხოვნით არ 

მოუწვევიათ მთავრობის წევრი პლენარულ სხდომაზე.  

4.4.1 კომიტეტის სხდომაზე მიწვევა

მე-8 და მე-9 მოწვევის პარლამენტებში მთავრობის არაერთი წევრი იქნა მიწვეული კომიტეტის 

სხდომაზე. პარლამენტიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე სხდომებზე იწვევენ და ესწრებიან 

ასევე მინისტრის მოადგილეები და სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელები. 

კომიტეტები საზედამხედველო ფუნქციების განხორციელების პროცესში ასევე ისმენდნენ 

ინფორმაციებს და ანგარიშს  მინისტრის მოადგილეების მხრიდან. კერძოდ, ადამიანის 

უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა სახალხო დამცველის ანგარიშებზე 

პარლამენტის დადგენილებით მიღებული რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე მოიწვია და 

ინფორმაცია მიიღო სამინისტროების წარმომადგენლებისგან. ყველა სხდომაზე სამინისტროს 

წარმოადგენდა მინისტრის მოადგილე. ყველა სხვა შემთხვევაშიც კომიტეტების  სხდომებზე 

ცხადდებოდა მინისტრის მოადგილე61. 

61 საპროცედურო საკითხთა და წესების ასევე საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ რეგლამენტის 45-ე მუხლის 
შესაბამისად მთავრობის წევრის სხდომაზე მიწვევის შესახებ ინფორმაცია არ მოუწოდებია

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი

დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი

ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი

განათლების მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი

აგრარულ საკითხთა კომიტეტი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი

საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი

თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი
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დიაგრამა № 5

ანგარიშვალდებული პირების კომიტეტის სხდომებში მონაწილეობა
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კომიტეტების მიერ საკონტროლო ფუნქციების განსახორციელებლად სხდომებზე მთავრობის 

წევრები დაიბარეს შემდეგი საკითხების განსახილველად:

• უწყებების საქმიანობის ანგარიშები

• დაგეგმილი ღონისძიებების, სოციალურ-ეკონომიკური პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიღება

• ერთის მხრივ, საქართველოსა და, მეორეს მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის 

გაერთიანებისა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 

ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება 

• ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაციის პროცესთან და მიმდინარე საერთაშორისო 

აქტივობასთან დაკავშრებით ინფორმაციის მიღება

• საქართველოსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) ეროვნული სამოქმედო გეგმის 

შესრულების წლიური ანგარიში და ეროვნული სამოქმედო გეგმა

4.4.2. ფრაქციის სხდომაზე მიწვევა

მე-8 მოწვევის პარლამენტში62 ძირითადად უმცირესობის მხრიდან ხდებოდა მთავრობის 

წევრების დაბარება.

62 ფრაქციების ,,ეროვნული ფორუმის”, ,,კონსერვატორების” ,,რესპუბლიკელების”, ,,უპარტიო, დამოუკიდებელი 
მაჟორიტარების” მხრიდან არ მომხდარა აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაბარება. ფრაქციებს 
,,ქართული ოცნება”, ,,ქართული ოცნება - მრეწველები”, ,,დამოუკიდებელი მაჟორიტარები ძლიერი რეგიონებისთვის” 
ინფორმაცია არ მოუწოდებია.

31

1

4 დაესწრო

არ დაესწრო

ფრაქციის მოთხოვნით 
გაუქმდა სხდომა

დიაგრამა № 6

ანგარიშვალდებული პირების მონაწილეობა ფრაქციის სხდომებში
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სხვადასხვა დროს კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით დაბარებული იყო საგარეო საქმეთა 

მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ენერგეტიკის 

მინისტრი კახა კალაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე, სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური წარმომადგენელი 

რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი 

მიხეილ გიორგაძე, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე, ფინანსთა მინისტრი ნოდარ 

ხადური, ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრისოზარ სუბარი, სახელწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია, 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი. 

მოწვეული პირები ოთხ შემთხვევაში (საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე ორჯერ, 

ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე, სოფლის მეურნეობის მინისტრი შალვა ფიფია) 

პარლამენტში შეხვედრას დაესწრნენ.

ოპოზიციური ფრაქცია ,,თავისუფალი დემოკრატების” მიერ მოწვეული იყო პრემიერ-მინისტრი 

გიორგი კვირიკაშვილი, და ენერგეტიკის მინისტრი კაახა კალაძე.  სახელმწიფო მინისტრი 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში დავით ბაქრაძე, საგარეო საქმეთა მინისტრი 

თამარ ბერუჩაშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, 

ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე. სამთავრობო პროგრამის 

შესრულების შესახებ ანგარიშის განხილვის მიზნით მოწვეული იყო  მთავრობის ყველა წევრი. 

მთავრობის წევრები ფრაქციის სხდომაზე არ გამოცხადებულან. 

მე-9 მოწვევის პარლამენტში63 მთავრობის წევრის სხდომაზე მიწვევის შესახებ მოთხოვნას  

საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალი ფრაქციები აყენებდნენ. რაც შეეხება უმრავლესობაში 

შემავალ ფრაქციებს, ფრაქცია „ქართული ოცნება” მოწოდებულ ინფორმაციაში აღნიშნავს, 

რომ მთავრობის წევრებთან ჰქონდათ აქტუალურ საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა, ისმენდნენ 

ინფორმაციას, თუმცა წერილობითი მოთხოვნით მათი სხდომაზე მიწვევის შესახებ არ მიუმართავთ. 

საანაგარიშო პერიოდში ასეთი შინაარსის 3 შეხვედრა შედგა მინისტრთან, 2 შემთხვევაში 

მინისტრის მოადგილესთან, ხოლო 1 შემთხვევაში ანგარიშვალდებული ორგანოს 

წარმომადგენელთან. კერძოდ, მთავრობის წევრი შემდეგ შემთხვევებში დაესწრო შეხვედრას:

• 2017 წლის 24 იანვარს შეხვედრაზე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი სოზარ 

სუბარი მიიწვიეს სამინისტროს მიერ გაწეული საქმიანობისა და დევნილთა დახმარების სისტემის 

სამომავლო რეფორმასთან დაკავშირებით

• სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან 

ციხელაშვილი მიიწვიეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობისა და მიმდინარე 

ღონისძიებებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მოსმენის თაობაზე

• აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებთან დაკავშირებით მიწვეულ იქნა 

სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი

63 ფრაქციებს „ქართული ოცნება - კონსერვატორები”, „ქართული ოცნება - სოციალ-დემოკრატები”, „ნაციონალური 
მოძრაობა” აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ მოუწოდებიათ. ფრაქციებს „საქართველოს 
პატრიოტები”, „ქართული ოცნება - რეგიონების განვითარებისთვის” - მთავრობის წევრი ფრაქციის სხდომაზე არ 
მიუწვევიათ, ფრაქციას „ქართული ოცნება - მრეწველები” კონკრეტული ინფორმაცია მიწვევასთან დაკავშირებით 
არ მოუწოდებია, ხოლო ფრაქცია „ქართული ოცნება - მწვანეები” მოწოდებულ ინფორმაციაში აღნიშნავს, რომ 
საპარლამენტო კონტროლის საკითხებს განიხილავს და ახორციელებს საპარალმენტო უმრავლესობასთან ერთად 
როგორც მისი წევრი. 
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• საქართველოში სიღარიბის დონის მაჩვენებელთან დაკავშირებით ფრაქციის წევრებს 

ინფორმაცია წარუდგინა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ გაგუამ

• „საჯარო სამსახურის შესახებ” ახალი კანონის კომისიის აპარატის თანამშრომლებზე გავრცელების 

თაობაზე სხდომაზე მიწვეული იყო ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებეული 

ეროვნული კომისიის  თავმჯდომარე ირინა მილორავა, კომუნიკაციების ეროვნული 

კომისიის თავმჯდომარე კახი ბექაური და წევრი ვატო აბაშიძე

• 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის შესახებ მიწვეულ 

იქნა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე

უმცირესობაში შემავალმა ფრაქციებმა 10-ჯერ მიიწვიეს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული 

პირები ფრაქციის სხდომაზე, აქედან მთავრობის წევრი ფრაქციის სხდომას არცერთ შემთხვევაში 

არ დაესწრო, კერძოდ:

• ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე მიწვეულ იქნა სხდომაზე საქართველოს და რუსულ 

კომპანია “გაზპრომს” შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესახებ, სამინისტრომ უპასუხა 

წერილით, რომ ვერ დაესწრებოდა გადატვირთული გრაფიკის გამო

• საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარი, აფხაზეთის ავტონომიური. 

რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ვახტანგ ყოლბაია მიწვეულ იქნა იძულებით 

გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით - არ დაესწრნენ

• განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დაიბარეს განათლების კომიტეტის სხდომაზე 

საჯარო სკოლის მასწავლებლების ხელფასების შესახებ - არ დაესწრნენ

• ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე მიწვეულ იქნა საქართველოსა და “გაზპრომს” შორის 

გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, სამინისტროს მიერ გამოგზავნილ წერილში 

მიეთითა, რომ ვერ  დაესწრებოდა გადატვირთული გრაფიკის გამო

• უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური სხდომაზე მიწვეულ იქნა 

ტელეკომპანია “რუსთავი 2”-ის საქმის განმხილველი მოსამართლე ნატა ნაზღაიძის ოჯახის 

წევრის გარიგების შესახებ - არ დაესწრო

• უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ვახტანგ გომელაური და შსს მინისტრი გიორგი 

მღებრიშვილი ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით - არ დაესწრნენ

• ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი პენსიასთან და აქციზთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე - არ დაესწრო

• საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე  - - არ დაესწრო

• სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი-  არ დაესწრო

• პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკური მდგომარეობის და უსაფრთოების მიმართულებით არსებული 

გამოწვევების შესახებ - არ დაესწრო
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4.4.3. ანგარიშვალდებული პირების სხდომებზე მიწვევის საერთაშორისო პრაქტიკა

ქვეყანა რომელი კანონით 

რეგულირდება

სად ხდება 

ანგარიშ-

ვალდებული 

პირების მიწვევა

ვის იბარებენ სხდომებზე პროცედურა მთავრობის/ანგარიშ-

ვალდებული პირის პასუხის-

მგებლობა სხდომაზე არ 

გამოცხადების შემთხვევაში

საფრანგეთი პარლამენტის 

რეგლამენტი

კომიტეტები, 

პლენარული 

სხდომა

პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის 

წევრები, ევროპის კომისრები, 

ექსპერტები და ა.შ.

ყველა მუდმივმოქმედ კომიტეტს 

აქვს უფლებამოსილება 

პარლამენტში დაიბაროს 

მინისტრი ან პარლამენტის 

წინაშე ანგარიშვალდებული 

პირი. პლენარულ სხდომას 

შეუძლია მოიწვიოს მინისტრი 

ინტერპელაციაზე

7500 ევროს ოდენობის ჯარიმა 

არგამოცხადების შემთხვევაში

პოლონეთი  პარლამენტის 

რეგლამენტი,

აქტი დეპუტატის/

სენატორის 

მანდატის 

შესრულების 

შესახებ

 კომიტეტები, 

პლენარული 

სხდომა

მინისტრები, სახელმწიფო 

ადმინისტრაციული ორგანოების 

ხელმძღვანელები და სხვა 

სახელმწიფო ორგანოების და 

ინსტიტუტების ხელმძღვანელები. 

ინფორმაციის მისაღებად შეიძლება 

ასევე მოწვეული იქნას ნებისმიერი 

სხვა პირი.

ყველა საპარლამენტო კომიტეტს 

აქვს უფლება დაიბაროს მინისტრი 

ან სახელმწიფო თანამდებობის 

პირი და მოითხოვს ინფორმაციის 

და დოკუმენტაციის წარდგენა.  

 

არ არის გათვალისწინებული 

კონკრეტული დისციპლინარული 

სანქცია, თუმცა იგი შეიძლება 

განისაზღვროს ხელფასის 

გარკვეული ნაწილის დაქვითვით.

ესტონეთი პარლამენტის 

რეგლამენტი

კომიტეტები; 

პლენარული 

სხდომა

მთავრობა, აღმასრულებელი 

სააგენტოები, სამთავრობო 

ინსტიტუტები

ყველა მუდმივმოქმედ კომიტეტს 

აქვს უფლებამოსილება 

პარლამენტში დაიბაროს მინისტრი 

ან პარლამენტის წინაშე ანგარიშ-

ვალდებული პირი. კომიტეტი 

რეზოლუციას იღებს ხმათა 

უმრავლესობით

მოწვევაზე უარის თქმის 

შემთხვევაში გათვალისწინებულია 

ფულადი ჯარიმა. საქმე შეიძლება 

განხილულ იქნეს სასამართლოს 

მიერ
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4.5 თანამდებობის პირთა არჩევა (დანიშვნაზე თანხმობის მიცემა) და 
უფლებამოსილების შეწყვეტა, თანამდებობიდან გადაყენება, იმპიჩმენტი

4.5.1. თანამდებობის პირთა არჩევა

                                                                                                                                                                                                                                           64
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პარლამენტი ირჩევს და/ან ნიშნავს:

• ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრებს: ირჩევს პრეზიდენტის წარდგინებით, სიითი შემადგენლობის 

უმრავლესობით, 7 წლის ვადით

• გენერალურ აუდიტორს: ირჩევს პარლამენტის თავმჯდომარის წარდგინებით, სიითი 

შემადგენლობის უმრავლესობით, 5 წლის ვადით 

• სახალხო დამცველს: სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, 5 წლის ვადით

• პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს: ირჩევს 3 წლის ვადით

• მთავარ პროკურორს: ირჩევს 6 წლის ვადით

• კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრებს: ირჩევს, პრეზიდენტის  წარდგინებით;  

არჩეულად ჩაითვლება, თუ მიიღებს ამ თანამდებობაზე წარდგენილ სხვა კანდიდატებზე მეტ 

ხმას, მაგრამ არანაკლებ პარლამენტის სიითი შემადგენლობის ნახევრის ხმებისა

• ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრებს: 

პრეზიდენტის  წარდგინებით პარლამენტი კომისიის წევრებს ირჩევს სიითი შემადგენლობის 

უმრავლესობით

• საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრს - მეურვეს: ირჩევს ღია კონკურსის 

საფუძველზე (2, 4 და 6 წლის ვადით) 

• საპროკურორო საბჭოს წევრებს: ირჩევს 4 წლის ვადით

• საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 წევრს: ირჩევს 10 წლის ვადით 

• უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესა და მოსამართლეებს: ირჩევს პრეზიდენტის 

წარდგინებით არანაკლებ 10 წლის ვადით

• იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 5 წევრს ირჩევს 4 წლის ვადით და საერთო სასამართლოების 

მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის 2 წევრს 2 წლის ვადით

• სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსს: სრული შემადგენლობის უმრავლესობით 

ნიშნავს 6 წლის ვადით. 

• საქსტატის საბჭოს წევრებს: თანხმობას აძლევს პრემიერ-მინისტრს დანიშვნაზე 

(უფლებამოსილების ვადა 4 წელი).

64 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თავი XXXVIII ( 213-2191 მუხლები), ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე  
https://goo.gl/DkyL9J

https://goo.gl/DkyL9J
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პარლამენტის მიერ ასარჩევი/დასანიშნი თანამდებობის პირები და კანდიდატთა წარმდგენი 

სუბიექტები 

ეროვნული ბანკის საბჭოს 

წევრების კანდიდატურებს

კომუნიკაციების 

მარეგულირებელი კომისიის 

წევრების კანდიდატურებს

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული 

კომისიის წევრების 

კანდიდატურებს

უზენაესი სასამართლოს 

თავმჯდომარისა და 

მოსამართლეების კანდიდატურებს

გენერალური აუდიტორის კანდიდატურას

პრეზიდენტი წარადგენს პარლამენტის თავმჯდომარე წარადგენს

სახალხო დამცველის კანდიდატურას

ფრაქცია და პარლამენტის წევრთა სულ ცოტა 

ექვსკაციანი ჯგუფი, რომლებიც არ შედიან არცერთ 

ფრაქციაში წარადგენენ

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის კანდიდატურას

პარლამენტის თავმჯდომარე, ფრაქცია, პარლამენტის 

წევრთა ექვსკაციანი ჯგუფი წარადგენენ

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 
კანდიდატურას

პრემიერ-მინისტრი წარადგენს

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის 
კანდიდატურას

მთავრობა წარადგენს
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მე-8 მოწვევის პარლამენტის მიერ დაინიშნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი 

(ვახტანგ გომელაური), ხოლო  რეგლამენტით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე  41 პირი 

იქნა არჩეული:

• იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები (ვახტანგ თოდრია, ევა გოცირიძე, გოჩა 

მამულაშვილი, ქეთევან ბექაური, კახაბერ სოფრომაძე, როინ მიგრიაული, არჩილ 

მამათელაშვილი)

• საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრები (ირაკლი პაპავა, სულხან სალაძე, 

გიორგი ნიჟარაძე, ირინე ფუტკარაძე, ქეთევან მსხილაძე, ნათელა სახოკია)

• ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრები (კობა გვენეტაძე, ნიკოლოზ ყაველაშვილი)

• მთავარი პროკურორი (ირაკლი შოთაძე)

• საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის წევრები (ქეთევან 

ბექაური,)

• ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრი 

(გიორგი ფანგანი)

• საპროკურორო საბჭოს წევრები (ირმა ჭკადუა, პოლიკარპე მონიავა)

• სსიპ საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის აწ გაუქმებული სააგენტოს უფროსი 

(კონსტანტინე სულამანიძე) და წევრები (საშა ტერნესი, ირაკლი კოვზანაძე, ეკატერინე 

გალდავა, ეფრემ ურემაშვილი)

• უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე (ნინო გვენეტაძე) და მოსამართლეები (ეკატერინე 

გასიტაშვილი, მზია თოდუა, ზურაბ ძლიერიშვილი, ნინო ბაქაქური)

• საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი (მერაბ ტურავა)

• ცესკოს წევრები (გიორგი ჭიქაბერიძე, გიორგი ჯავახიძე, ზურაბ ხრიკაძე, დიმიტრი ჯავახიძე)

• პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი (თამარ ქალდანი)

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრი (მერაბ ქათამაძე, ელისო ასანიძე, კახა ბექაური, 

ვახტანგ აბაშიძე, გიორგი ფრუიძე)

მე-9 მოწვევის პარლამენტში არჩეულ იქნა65 რეგლამენტით გათვალისწინებული 12 პირი: 

• სახალხო დამცველი (ნინო ლომჯარია)

• საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი (ევა გოცირიძე)

• გენერალური აუდიტორი (ირაკლი მექვაბიშვილი)

65 წარდგენილია სადისციპლინო კომისიის წევრად 2 ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილია 4 კანდიდატურა 
(საკითხი არ განხილულა 12.12.17) საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად ასარჩევად აკაკი 
გიგინეიშვილის, გიორგი იაკობაშვილის, ლელა ფირალიშვილის კანდიდატურები (საკითხი არ განხილულა 12.12.17)
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• ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის წევრი (მაია მელიქიძე) 

• იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები (ნაზიბროლა ჯანეზაშვილი, ირმა გელაშვილი, ლევან 

გზირიშვილი, შოთა ქადაგიძე)

• საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი  (მანანა კობახიძე)

• ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრები (რობერტ ჰენდრი სინგლეტერი უმცროსი, მურთაზ კიკორია, 

არჩილ მესტვირიშვილი)

პარლამენტმა პრეზიდენტს 14 შემთხვევაში მისცა თანხმობა საქართველოს ელჩების დანიშვნასთან 

დაკავშირებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს წევრის თანამდებობაზე და დანიშვნაზე 

5 შემთხვევაში მიეცა თანხმობა პრემიერ-მინისტრს.

4.5.2 თანამდებობის პირები, რომლებიც დადგენილ ვადაში ვერ აირჩია პარლამენტმა 

მერვე მოწვევის პარლამენტში თანამდებობის პირთა არჩევის, დამტკიცების, თანამდებობაზე 

დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის პროცესში იყო შემთხვევები, როდესაც ვერ მოხდა  რეგლამენტით 

გათვალისწინებული პირების არჩევა. 

2014 წელს საქართველოს პარლამენტმა ვერ შეძლო იუსტიციის საბჭოს სრულად დაკომპლექტება. 

საკანონმდებლო ორგანომ ვერ აირჩია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი. 

აღნიშნულ თანამდებობაზე პირის ასარჩევად საჭირო იყო პარლამენტის შემადგენლობის 2/3 ანუ 

100 ხმა. პირველი კენჭისყრა 2014 წლის 26 ივლისს გაიმართა. პარლამენტმა იუსტიციის უმაღლეს 

საბჭოს არამოსამართლე წევრის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კენჭი სამ კანდიდატურას 

უყარა. პარლამენტმა ლერი ქათამაძის კანდიდატურას, 8 ხმით 3–ის წინააღმდეგ, ცისმარ ონიანის 

კანდიდატურას, 37 ხმით 4–ის წინააღმდეგ, ხოლო დავით კარიაულის კანდიდატურას, 67 ხმით 4–ის 

წინააღმდეგ მხარი არ დაუჭირა. აღნიშნულ პოზიციაზე 11 ნოემბერს მეორედ იქნა წარდგენილი 

დავით კარიაულის კანდიდატურა, რომელსაც პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა (62 ხმა 4-ის 

წინააღმდეგ).

საქართველოს პარლამენტმა ასევე 2014 წელს ვერ აირჩია საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთი 

წევრი. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრს ვახტანგ გვარამიას უფლებამოსილების 

ვადა 2013 წლის 23 სექტემბერს ამოეწურა. ფრაქცია “ქართულმა ოცნებამ” საკონსტიტუციო 

სასამართლოს წევრად მერაბ ტურავას კანდიდატურა 2014 წლის დასასრულს წარადგინა. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის ასარჩევად საჭიროა 76 ხმა. 25 დეკემბერს პარლამენტმა 

(69 მომხრე და 20 წინააღმდეგი) ვერ აირჩია მერაბ ტურავას კანდიდატურა, რომელმაც საკმარისი 

ხმების მიღება მოგვიანებით, მომდევნო კენჭისყრაზე შეძლო. 

საქართველოს პარლამენტის მიერ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის 

პროცედურები გაჭიანურდა ასევე 2014 წელს და პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატები 

არ იქნა არჩეული პარლამენტის მიერ. 



51

4.5.3 იმპიჩმენტი, თანამდებობის პირთა უფლებამოსილების შეწყვეტა და თანამდებობიდან 

გადაყენება

                                                         66

პარლამენტი იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადააყენებს საქართველოს პრეზიდენტს, 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს, საქართველოს მთავრობის წევრს, 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორსა და  საქართველოს ეროვნული 

ბანკის საბჭოს წევრს.

არსებული რეგულაციების შესაბამისად საქართველოს პარლამენტი თანამდებობიდან კანონით 

დადგენილ შემთხვევებში თანამდებობიდან ათავისუფლებს კომუნიკაციების ეროვნული 

კომისიის წევრებს, უფლებამოსილებას უწყვეტს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, 

იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორს, აქვს მთავარი პროკურორის, სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობიდან გადაყენების უფლებამოსილება, იგი 

კანონით დადგენილი წესით უნდობლობას უცხადებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო 

საბჭოს.                         67

იმპიჩმენტი და მისი პროცედურა 

 

66 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 231-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/DkyL9J

67   საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 2291, 2292, 2293, 2295, 2296, 2297 მუხლები, ხელმისაწვდომია ვებ 
გვერდზე https://goo.gl/DkyL9J

თანამდებობის პირის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის 

აღძვრის უფლება აქვს საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 

ერთ მესამედს.  აღნიშნული უფლება ასევე აქვს დროებითი საგამოძიებო კომისიას.

თანამდებობის პირის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან 

გადაყენების საკითხის აღძვრის წერილობით მოთხოვნაში 

ჩამოყალიბებული უნდა იყოს კონკრეტული ბრალდების სახე, 

ბრალდების შინაარსი, აგრეთვე შესაბამისი არგუმენტები 

და მითითებული უნდა იყოს არსებული მასალები.

https://goo.gl/DkyL9J
https://goo.gl/DkyL9J
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საანგარიშო პერიოდში პარლამენტის განხილვის საგანი არ ყოფილა თანამდებობის პირთა 

იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენება ან უფლებამოსილების შეწყვეტა. 

4.6 პარლამენტის წევრის კითხვა/შეკითხვა,  ინტერპელაცია

4.6.1. საქართველოს კანონმდებლობა და პრაქტიკა

 

საქართველოს კონსტიტუციის 59-ე მუხლის თანახმად, პარლამენტის წევრი უფლებამოსილია 

კითხვით მიმართოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, მთავრობას, 

მთავრობის წევრს, ყველა დონის ტერიტორიული ერთეულის აღმასრულებელი ორგანოს 

ხელმძღვანელს, სახელმწიფო დაწესებულებას და მიიღოს მათგან პასუხი. 

პარლამენტის წევრთა სულ ცოტა ათკაციან ჯგუფს, საპარლამენტო ფრაქციას უფლება აქვთ 

შეკითხვით მიმართონ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, მთავრობას, 

მთავრობის ცალკეულ წევრს, რომლებიც ვალდებული არიან უპასუხონ დასმულ შეკითხვას 

პარლამენტის სხდომაზე. პასუხი შეიძლება გახდეს პარლამენტის განხილვის საგანი. 

პარლამენტის წევრის კითხვა - ფორმა და პროცედურა

პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ 

ორგანოს, საქართველოს მთავრობას, 

მთავრობის წევრს, ყველა დონის 

ტერიტორიული ერთეულის აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოს ხელმძღვანელს, 

სახელმწიფო დაწესებულებას

პარლამენტის წევრს უფლება აქვს 

კითხვა დაუსვას

მხოლოდ წერილობითი ფორმით.

თითოეული ორგანო და თანამდებობის პირი, რომელსაც კითხვით მიმართეს, 

ვალდებულია პარლამენტს კითხვის მიღებიდან 15 დღეში წარუდგინოს წერილობითი 

პასუხი. შესაბამის თანამდებობის პირს კითხვის ავტორთან შეთანხმებით კითხვაზე პასუხის 

გაცემის ვადა შეიძლება გაუგრძელდეს 10 დღით.   
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ფრაქციის ან პარლამენტის 10 წევრის მიერ დასმული შეკითხვა - ფორმა და პროცედურა 

თანამდებობის პირს უფლება აქვს, კითხვასა და შეკითხვას პასუხი არ გასცეს მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ ინფორმაცია სახელმწიფო ან სამხედრო საიდუმლოებას შეიცავს.

პარლამენტის წევრს უფლება აქვს სამთავრობო საათზე ცალკეული საკითხის დაზუსტებისათვის 

მომხსენებელს მიმართოს ერთხელ, არა უმეტეს 3 წუთით. მომხსენებლის მიერ საბოლოო 

პასუხის გაცემის შემდეგ ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოსვლები მთავრდება. 

სამთავრობო საათზე მოსმენილი საკითხები შეიძლება გახდეს პარლამენტის განხილვის საგანი, 

რისთვისაც გადაწყვეტილების პროექტის მოსამზადებლად შეიძლება შეიქმნას სპეციალური ჯგუფი, 

რომლის შემადგენლობაში არის ამ საკითხების ინიციატორთა არანაკლებ თითო წარმომადგენელი.

2017 წლის 13 ოქტომბრის  ცვლილებების შედეგად68 კონსტიტუციაში გაჩნდა ტერმინი 

ინტერპელაცია და განისაზღვრა, რომ  ამოქმედების შემდეგ, საპარლამენტო ფრაქციას, 

პარლამენტის წევრთა არანაკლებ შვიდკაციან ჯგუფს უფლება ექნება ინტერპელაციის წესით 

შეკითხვით მიმართოს მთავრობას, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ სხვა ორგანოს, 

68 ამოქმედდება საქართველოს პრეზიდენტის მომდევნო არჩევნებში არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 
ფიცის დადებისთანავე

პარლამენტის წინაშე 

ანგარიშვალდებული ორგანოს, 

საქართველოს მთავრობას, 

მთავრობის წევრს

ფრაქციას, პარლამენტის წევრთა 

ათკაციან ჯგუფს უფლება აქვს 

შეკითხვით მიმართოს 

აღნიშნული პირების ვალდებული არიან, დასმულ შეკითხვას უპასუხონ 
პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. შეკითხვებს უპასუხებენ პლენარული 
სხდომების ყოველი თვის ბოლო პარასკევს, სამთავრობო საათის დროს.



54

მთავრობის წევრს, რომელიც ვალდებულია უპასუხოს დასმულ შეკითხვას პარლამენტის 

სხდომაზე. პასუხი შეიძლება გახდეს პარლამენტის განხილვის საგანი.

კონსტიტუციას ასევე დაემატა ჩანაწერი, რომლის თანახმად, პარლამენტის წევრის კითხვაზე 

დროული და სრული პასუხის გაცემა სავალდებულოა, ასევე შეიცვალა იმ ჯგუფის წევრთა 

რაოდენობა, რომელსაც აქვს კითხვით მიმართვის უფლება, კერძოდ, ნაცვლად ათკაციანი 

შემადგენლობისა, განისაზღვრა 7 წევრის შემადგენლობა, რაც პოზიტიურად უნდა შეფასდეს.

წარმოდგენილი ცვლილებები, განსხვავებით არსებული რედაქციისაგან, არ შეიცავს ჩანაწერს 

მთავრობის ცალკეული წევრის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით.69 

მთავრობის წევრთა ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის გამორიცხვა საპარლამენტო 

კონტროლის თვალსაზრისით უარყოფითად უნდა შეფასდეს.

მე-8 მოწვევის პარლამენტში პარლამენტის წევრის მიერ კითხვის უფლებამოსილების გამოყენება 

უმეტესად საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვასთან იყო დაკავშირებული და ნაკლებად ეხებოდა 

ისეთ საკითხებს, რომელიც კონტროლის განხორციელებას გულისხმობდა. ამავე პერიოდში 

პარლამენტის წევრთა ათკაციანი ჯგუფის და საპარლამენტო ფრაქციის მიერ ზეპირი ან 

წერილობითი შეკითხვა არ დასმულა.

მე-8 მოწვევის პარლამენტის 26 წევრის მიერ საანგარიშო პერიოდში 817 სადეპუტატო კითხვა 

დაისვა. 

 

69 რეგლამენტის 59-ე მუხლის თანახმად, პარლამენტი უფლებამოსილია პარლამენტის სრული შემადგენლობის 
უმრავლესობით პრემიერ-მინისტრის წინაშე დასვას მთავრობის ცალკეული წევრის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის 
საკითხი, https://goo.gl/TA6EkQ

პასუხი გაეცა797

პასუხი არ გაეცა45

დიაგრამა № 7

მე-8 მოწვევის პარლამენტში დასმულ კითხვებზე გაცემული პასუხების რაოდენობა

https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ
https://goo.gl/TA6EkQ


55

მე-8 მოწვევის პარლამენტში “ღია პარლამენტის 2015-2016 წლების  სამოქმედო გეგმის” 

ფარგლებში დაინერგა პარლამენტის წევრების კითხვების და პასუხების პარლამენტის ვებ- 

გვერდზე გამქვეყნების პრაქტიკა, რაც დადებითად უნდა შეფასდეს, ვინაიდან ხელს უწყობს 

საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების გამჭვირვალობას.70 

70 პალამენტის ვებგვერდზე პარლამენტის წევრთა კითხვებისა და მიღებული პასუხების გამოქვეყნება ღია და 
გამჭვირვალე პარლამენტის მუდმივმოქმედი საბჭოსთვის “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” მიერ 
შეთავაზებულ ვალდებულებას წარმოადგენდა. 

პასუხი გაეცა ვადის 
გადაცილებით25

პასუხი არ არის შესული 
საორგანიზაციო 
დეპარტამენტში

20

პასუხი გაეცა 
დადგენილ ვადაში772

დიაგრამა № 8

მე-8 მოწვევის პარლამენტში კითხვებზე გაცემული პასუხების შესახებ ინფორმაცია
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მე-9 მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობიდან 24 ნოემბრის მდგომარეობით 

პარლამენტის 24 წევრის მიერ დაისვა 156 კითხვა

ფრაქცია “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა”

ფრაქცია “ნაციონალური მოძრაობა-დემოკრატები”

ფრაქცია “ნაციონალური მოძრაობა-მაჟორიტარები”

ფრაქცია “ქართული ოცნება”

ფრაქცია “ქართული ოცნება-რესპუბლიკელები”

ფრაქცია “ქართული ოცნება-მრეწველები”

ფრაქცია “ქართული ოცნება-ეროვნული ფორუმი”

ფრაქცია “თავისუფალი დემოკრატები”

ფრაქცია “უპარტიო, დამოუკიდებელი მაჟორიტარები”

ფრაქცია “ეროვნული ფორუმი”

უფრაქციო

609
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3

5

14

0 100 200 300 400 500 600 700 800

დიაგრამა № 9

მე-8 მოწვევის პარლამენტში კითხვის ავტორთა განაწილება ფრაქციების მიხედვით

პასუხი არ გაეცა22

პასუხი გაეცა 134

დიაგრამა № 10

მე-9 მოწვევის პარლამენტში დასმულ კითხვებზე გაცემული პასუხების რაოდენობა
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სტატისტიკა

შრომის ანაზღაურება

ფინანსები

ჯანდაცვა

მშენებლობა

სს საქმეები

უწყებათა თანამშრომელბის დანიშვნა/გათავისუფლება

უცხო ქვეყნის მოქალაქის გაძევება

განათლება

ძეგლთა დაცვა

სოციალური დაცვა

გარემოს დაცვა

სხვა

47

23

12

9

9

9

6

4

4

3

3

3

24

დიაგრამა № 12

მე-9 მოწვევის პარლამენტში დასმული კითხვების განაწილება თემატიკის მიხედვით

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

ფრაქცია „ევროპული საქართველო”

ფრაქცია „ევროპული საქართველო -
მოძრაობა თავისუფლებისთვის”

ფრაქცია „ევროპული საქართველო -  რეგიონები”

ფრაქცია „ ქართული ოცნება”

ფრაქცია „ქართული ოცნება - მწვანეები”

ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა”

ფრაქცია „ქართული ოცნება - კონსერვატორები”

46

38

34

24

7

6

1

დიაგრამა № 11

მე-9 მოწვევის პარლამენტში დასმული კითხვების ავტორთა განაწილება ფრაქციების მიხედვით
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საჯარო მოხელეების შრომის ანაზღაურებასა და პრემია/დანამატებთან  დაკავშირებით დასმული 

იქნა 23 კითხვა. პასუხი არ გაეცა მხოლოდ 2 კითხვას71:

71 1) ინფორმაცია სამინისტროს თანამდებობის პირთა და სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებულ საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების თანამდებობის პირთა შრომის ანაზღაურების შესახებ; კითხვის ადრესატი – შსს–ს 
მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი; 2) ინფორმაცია სამინისტროს თანამდებობის პირთა და სამინისტროს კონტროლს 
დაქვემდებარებულ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანამდებობის პირთა შრომის ანაზღაურების შესახებ; 
კითხვის ადრესატი – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგარარი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია. 

არ გაეცა პასუხი13

გაეცა პასუხი34

72%

28%

დიაგრამა № 13

მე-9 მოწვევის პარლამენტში პარლამენტის წევრის კითხვით მოთხოვნილი სტატისტიკური 
ინფორმაციის რაოდენობა და რეაგირება

არ გაეცა პასუხი2

გაეცა პასუხი21

დიაგრამა № 14

საჯარო მოხელეთა შრომის ანაზღაურების შესახებ დასმული კითხვებისა და გაცემული 
პასუხების რაოდენობა
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ზურაბ ჭიაბერაშვილი

სერგო რატიანი

ხათუნა გოგორიშვილი 

სერგი კაპანაძე

ლევან გოგიჩაიშვილი

გიორგი ბეგაძე

მერაბ ქვარაია

თენგიზ გუნავა

ირმა ნადირაშვილი

ოთარ კახიძე

გიორგი მოსიძე

ლელა ქებურია

მიხეილ ყაველაშვილი

თამარ ჩუგოშვილი 

ელენე ხოშტარია 

ზაზა გაბუნია

ნინო გოგუაძე

რომან კაკულია

ირაკლი აბესაძე

ლევან კობერიძე

კახაბერ კუჭავა

სალომე სამადაშვილი

გიორგი ტუღუში

ზაზა ხუციშვილი

35

35

21

17

9

5

5

4

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

დიაგრამა № 15

მე-9 მოწვევის პარლამენტში დასმული კითხვების რაოდენობა და მათი ავტორები

უმრავლესობა
ფრაქცია 
„ნაციონალური 
მოძრაობა”

უმცირესობა

0 5 10 15 20 25 30 35



60

სამინისტროებს შორის ყველაზე ხშირად, 21 შემთხვევაში, კითხვის ადრესატი  საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტრო იყო- 19 შემთხვევაში ფინანსთა მინისტრი, ხოლო 1 შემთხვევაში მინისტრის 

მოადგილე. აქედან, 5 კითხვაზე არ იქნა პასუხი გაცემული. 

პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს კითხვით მიმართეს 2 შემთხვევაში. ერთ კითხვაზე, 

რომელიც შეეხებოდა საქართველოში ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობის შეფასებას, ჯანდაცვის 

ეროვნულ ანგარიშსა და საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, პრემიერ-

მინისტრმა უპასუხა, ხოლო მეორე კითხვას  საბიუჯეტო სახსრების ოდენობის შესახებ, რომელიც 

დაიხარჯა 2017 წლის 3 აპრილს ქ. ქუთაისში გამართულ ღონისძიებაზე -  არ გასცა პასუხი.

მინისტრი

სახელმწიფო 
უსაფრთხოების 
სამსახურის უფროსი

36

მთავარი 
პროკურორი3

სხვა პირები

2

115

დიაგრამა № 16

მე-9 მოწვევის პარლამენტში დასმული კითხვების ადრესატები
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4.6.2. ინტერპელაციის საერთაშორისო პრაქტიკა 

ქვეყანა ვინ ადგენს კითხვების 

რაოდენობას

როგორ ნაწილდება 

კითხვები

კითხვის დასმის და 

პასუხის პროცედურა

კითხვის შინაარსი პასუხის გაცემის 

დრო

საფრანგეთი ასამბლეის პრეზიდენტები 

სესიის დაწყებამდე

ნახევარს სვამს ოპოზიცია პირველი კითხვის უფლება 

არ აქვს მმართველ 

პარტიას

პოლიტიკა ან სხვა 

მნიშვნელოვანი 

საკითხები  

კვირაში ერთხელ, 

მათ შორის 

რიგგარეშე 

სხდომებზე

პოლონეთი პრეზიდიუმის სეიმი უხუცესთა 

საბჭოს მოსაზრებების მიღების 

შემდეგ განსაზღვრავს რომელი 

შეკითხვები იქნას დასმული. 

სეიმის პრეზიდიუმი 

განსაზღვრავს თითოეულ 

სხდომაზე დასასმელი 

შეკითხვების თანმიმდევრობას. 

შეკითხვების რაოდენობა არ 

უნდა აღემატებოდეს 11-ს.

შეკითხვას სვამს 

საპარლამენტო ჯგუფი 

ან დეპუტატთა ჯგუფი 

არანაკლებ 15 დეპუტატის 

შემადგენლობით.

გამომსვლელთა 

რიგითობა განისაზღვრება 

სეიმის თავმჯდომარის 

მიერ, ჯგუფების 

მხედველობაში მიღებით.

შეკითხვის დასასმელად 

გამოყოფლია 2 წუთი, 

პასუხისთვის 6 წუთი.

დეპუტატის გამოსვლა 

შეკითხვების შემდეგ 

დისკუსიის ფარგლებში 

უნდა გრძელდებოდეს 

არა უმეტეს 2 წუთისა, 

ინფორმაციის მომთხოვნის 

- 5 წუთი, ხოლო მინისტრთა 

კაბინეტის წევრის - არა 

უმეტეს 10 წუთისა.

დეპუტატის შეკითხვა 

უნდა შეეხებოდეს 

საშინაო და საგარეო 

პოლიტიკას, რომელიც 

ხორციელდება 

მინისტრთა კაბინეტის 

მიერ და საჯარო 

ამოცანებს, რომელიც 

ხორციელდება 

მთავრობის 

ადმინისტრაციის მიერ.

21 დღე 

ესტონეთი პარლამენტის საბჭო (ბიურო). პასუხი უნდა იყოს 

წერილობითი ფორმით 

მიწოდებული 

დეპუტატი განმარტავს 

მიზეზებს, რამაც 

განაპირობა 

ინტერპელაციით 

მიმართვა

20 სამუშაო დღე  
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4.7 სამთავრობო საათი 

4.7.1 საქართველოს კანონდებლობა და პრაქტიკა

საქართველოს კონსტიტუციის 59-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად პარლამენტის წევრთა 

სულ ცოტა ათკაციან ჯგუფს, საპარლამენტო ფრაქციას უფლება აქვთ შეკითხვით მიმართონ 

პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ ორგანოს, მთავრობას, მთავრობის ცალკეულ წევრს, 

რომლებიც ვალდებული არიან უპასუხონ დასმულ შეკითხვას პარლამენტის სხდომაზე. პასუხი 

შეიძლება გახდეს პარლამენტის განხილვის საგანი. 

პარლამენტის რეგლამენტის 221-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, შეკითხვებზე პასუხის 

გაცემის დროდ განსაზღვრულია ყოველი თვის ბოლო პარასკევი, სამთავრობო საათი.

შეკითხვა შეიძლება იყოს წერილობითი ან ზეპირი. შეკითხვაზე პასუხი წერილობითი ფორმით 

წარედგინება პარლამენტის პლენარულ სხდომას. ზეპირი შეკითხვა შეიძლება დაისვას 

პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, მაგრამ სამთავრობო საათამდე არაუგვიანეს 14 დღისა. 

წერილობითი შეკითხვა შეიძლება წარდგენილ იქნეს სამთავრობო საათის დღემდე არა 

უგვიანეს 10 დღისა. 

რეგლამენტის 126-ე მუხლის თანახმად, ყოველი თვის პლენარული სხდომების ბოლო კვირის 

პარასკევს 16:00 საათიდან 19:00 საათამდე, როგორც წესი, იმართება სამთავრობო საათი.

მე-8 და მე-9 მოწვევის პარლამენტებში სამთავრობო საათი არ ჩატარებულა. ეს  განპირობებულია 

ობიექტური მიზეზით - ფრაქციის ან პარლამენტის წევრთა ათკაციანი ჯგუფის მიერ არ დასმულა 

შეკითხვა. კვლევის პროცესში “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” დაინტერესდა, 

თუ რატომ არ სვამდნენ შეკითხვას ის ფრაქციები, რომლებიც იყენებდნენ კონტროლის სხვა 

მექანიზმს - მთავრობის წევრის დაბარებას ფრაქციის სხდომაზე. როგორც ოპოზიციური პარტიის 

წარმომადგენლები აღნიშნავენ, სამთავრობო საათის პროცედურა, დებატების გამართვის და 

დამატებითი კითხვების დასმის შეუძლებლობა, განაპირობებს ამ მექანიზმის არაეფექტურობას. 

4.7.2. სამთავრობო საათი -  საერთაშორისო პრაქტიკა 

ქვეყანა სამთავრობო საათის გამართვის დრო 

საფრანგეთი ოთხი სასესიო კვირიდან ერთი

პოლონეთი სეიმის ნებისმიერი განხილვის დროს

ესტონეთი ყოველი სამუშაო კვირის ოთხშაბათს

დანია კვირაში ერთხელ

შვედეთი კვირაში ერთხელ

საბერძნეთი კვირაში ერთხელ

ნიდერლანდები კვირაში ერთხელ

ირლანდია კვირაში სამჯერ
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4.8 ნორმატიული აქტების აღსრულების მდგომარეობის კონტროლი

4.8.1 საქართველოს კანონდებლობა და პრაქტიკა

                                            72

პარლამენტის რეგლამენტის  235-ე მუხლის შესაბამისად, პარლამენტი აკონტროლებს 

საქართველოს მთავრობის, მინისტრის, აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა სახელმწიფო 

უწყების ხელმძღვანელის ნორმატიული აქტების საქართველოს კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობას, მათი შესრულების მდგომარეობას. 

პარლამენტი, საჭიროების შემთხვევაში, იღებს დადგენილებას, რომელშიც შეიძლება აისახოს 

პარლამენტის შეფასება ნორმატიული აქტების აღსრულებასთან დაკავშირებით, ნორმატიულ 

აქტებში სათანადო ცვლილების შეტანის რეკომენდაციით (დავალებით). 

კანონით კომიტეტი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში აკონტროლებს მისი გამგებლობისათვის 

მიკუთვნებულ სფეროში მოქმედი პარლამენტის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების 

აღსრულების მდგომარეობას   მისი გამგებლობისათვის მიკუთვნებულ სფეროში მოქმედი 

სამინისტროს, მინისტრის, აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა სახელმწიფო უწყების 

ხელმძღვანელის ნორმატიული აქტების საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობას, 

მათი შესრულების მდგომარეობას, შეისწავლის და აანალიზებს ამ ნორმატიული აქტების 

მოქმედების პერიოდში გამოვლენილ ხარვეზებს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს, რომლებსაც 

უგზავნის შესაბამის უწყებას, რეკომენდაციების განხილვის ან მიღებული ზომების შესახებ 

უნდა ეცნობოს კომიტეტს არა უგვიანეს 1 თვისა ან მის მიერ დადგენილ ვადაში.

პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე რეგულარულად ისმენს შესაბამისი კომიტეტისა და 

აღმასრულებელი ხელისუფლების თანამდებობის პირების ინფორმაციას მის მიერ მიღებული 

ნორმატიული აქტების აღსრულების მდგომარეობის შესახებ.

პარლამენტის ბიურო უფლებამოსილია სესიის სამუშაო გეგმის საფუძველზე, პარლამენტის 

პლენარული სხდომების კვირის დღის წესრიგში შეიტანოს იმ ნორმატიული აქტების ნუსხა, 

რომელთა აღსრულების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია უნდა მოისმინოს პარლამენტმა. 

პარლამენტი საჭიროების შემთხვევაში იღებს დადგენილებას, რომელშიც შეიძლება აისახოს 

პარლამენტის შეფასება ნორმატიული აქტის აღსრულებასთან დაკავშირებით:

• მიეცეს დავალება კომიტეტს 

• დაისვას აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი დაწესებულების თანამდებობის 

პირის პასუხისმგებლობის საკითხი

                                                                                                                                                                                                                            73

72 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 237-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/DkyL9J

73 აღნიშნულ ინფორმაციას პარლამენტს წარუდგენს ის კომიტეტი, რომელიც პასუხისმგებელი იყო შესაბამისი 
ნორმატიული აქტის მომზადებისთვის.

https://goo.gl/DkyL9J
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7

27

27

11 ნაწილობრივ შესრულებულია

დასრულების პროცესშია

მიმდინარეობს მუშაობა

არ მიმდინარეობს მუშაობა

დიაგრამა № 17

საქართველოს კანონების გარდამავალი დებულებებითა და პარლამენტის დადგენილებებით 
განსაზღვრული იმ დავალებების შესრულების მდგომარეობა, რომელთა შესრულების ვადა  
2016 წლის 22 ნოემბერს გავიდა

                                                                                          74 

74  2017 წლის 9 აგვისტოს მდგომარეობით

არ არის შესრულებული80

ვადაში შესრულდა14

დიაგრამა № 18

საქართველოს კანონების გარდამავალი დებულებებითა და პარლამენტის დადგენილებით
განსაზღვრული იმ დავალებების შესრულების მდგომარეობა, რომელთა შესრულების ვადა
2017 წლის 24 ივლისს გავიდა
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საანგარიშო პერიოდში კონტროლი განხორციელდა საქართველოს პარლამენტის ბიუროს მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებებით განსაზღვულ 98 დავალებაზე (აღნიშნულ დავალებებს საფუძვლად 

დაედო საქართველოს პარლამენტის ხაზინადართა საბჭოს შესაბამისი რეკომენდაციები, ხოლო 

ზეპირი დავალებების შემთხვევაში - პარლამენტის ბიუროს სტენოგრაფიული ჩანაწერები). 

მიმდინარეობს მუშაობა7

შესრულებულია91

დიაგრამა № 19

2017 წლის 9 აგვისტოს მდგომარეობით პარლამენტის ბიუროს მიერ გადაწყვეტილებებით 
განსაზღვრული დავალებების შესრულების მდგომარეობა

2017 წლის 14 ივლისიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში:*

*2017 წლის 15 ნოემბრის მდგომარეობით

9 კანონის გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული 20 დავალება არ არის ჯერ 
შესრულებული

4 დავალებაზე, რომელთა შესრულების ვადა გაუვიდათ მიმდინარე წლის 31 ოქტომბერს, 
კომიტეტს ჯერ არ მიუღია პასუხი შეხსენების წერილზე, რომელიც გაეგზავნა შესაბამის 
კომიტეტს

9 დავალება შესრულდა ვადის დარღვევით

ყველა სხვა დავალება შესრულდა ვადაში
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აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა, პარლამენტიდან მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად75, 2012 

წლის 22 ნოემბერს მოისმინა ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროზე, 

საქართველოს კანონების გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული დავალებების შესრულების 

მდგომარეობის შესახებ; ასევე, 2014 წლის 20 მარტსაც მოისმინა ინფორმაცია და  წერილობით 

მიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, საქართველოს კანონების გარდავალი 

დებულებებით განსაზღვრული დავალებების შესრულების მდგომარეობის შესახებ. 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი - „სპორტის შესახებ” საქართველოს კანონის 

აღსრულების მდგომარეობის კონტროლის მიზნით, მოისმინა სპორტისა და ახალგაზრდულ 

საქმეთა სამინისტროსა და მისდამი დაქვემდებარებულ სსიპ-ების საქმიანობის ანგარიშები. ასევე 

ინფორმაცია სპორტული ფედერაციებისა და ორგანიზაციების საქმიანობის თაობაზე.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა მის გამგებლობას მიკუთნებულ 

სფეროში მიღებული ნორმატიული აქტების აღსრულების მდგომარეობის კონტროლთან 

დაკავშირებით 7 შეხვედრა გამართა . 

75 განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის, დიასპორისა 
და კავკასიის საკითხთა, საფინანსო საბიუჯეტო და საგარეო ურთიერთობათა, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ 
საკითხთა, იურიდიულ საკითხთა და წესების კომიტეტს, ადმაიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს და ევროპასთან 
ინტეგრაციის კომიტეტებს ინფორმაცია არ მოუწოდებიათ. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტს არ მოუწოდებია 
კონკრეტული ინფორმაცია



67

4.8.2  ნორმატიული აქტების შესრულებაზე კონტროლის საერთაშორისო პრაქტიკა

ქვეყანა რომელი 

კანონით 

რეგულირდება

ვინ ახორციელებს 

კონტროლს

კონტროლის პროცედურა მთავრობის/ანგარიშვალდებული პირის 

პასუხისმგებლობის საკითხი ნორმატიული 

აქტის არშესრულების შემთხვევაში

საფრანგეთი პარლამენტის 

რეგლამენტი

სახელწიფო 

პოლიტიკის 

შეფასების და 

მონიტორინგის 

კომიტეტი

სახელწიფო პოლიტიკის შეფასების და 

მონიტორინგის კომიტეტი შეიმუშავებს 

ანგარიშს. ნორმატიული აქტების შესრულების 

ანგარიში კომენტარებისთვის ეგზავნებათ 

სხვა კომიტეტებს. დეპუტატებს შეუძლიათ 

ანგარიშთან დაკავშირებით მოითხოვონ 

დებატები პლენარულ სხდომაზე

პარლამენტის რეკომენდაციების გაზიარება 

მთავრობისთვის ნებაყოფლობითია

პოლონეთი პარლამენტის 

რეგლამენტი

პარლამენტის 

ყველა  

მუდმივმოქმედი 

კომიტეტი

კომიტეტები შეიმუშავებენ ანგარიშს, რომელიც 

შესაძლოა რეკომენდაციებს შეიცავდეს.  

დეპუტატებს შეუძლიათ მოითხოვონ დებატები 

პლენარულ სხდომაზე ნორმატიული აქტების 

შესრულებასთან დაკავშირებით.

30 დღის ვადაში მთავრობამ ან სამინისტრომ 

უნდა უპასუხოს პარლამენტის კომიტეტის 

მიერ მიწოდებულ რეკომენდაციებს. პასუხის 

გაუცემლობის  ან არადამაკმაყოფილებელი 

პასუხის შემთხვევაში, პარლამენტის 

თავმჯდომარეს შეუძლია მოითხოვს  

პარლამენტის  დადგენილების მიღება და 

მთავრობისაგან შესაბამისი რეაგირება.

ესტონეთი პარლამენტის 

რეგლამენტი

პარლამენტის 

ყველა  

მუდმივმოქმედი 

კომიტეტი

 

 

კომიტეტები შეიმუშავებენ ანგარიშს. ანგარიშში შეთავაზებული რეკომენდაციის 

გაზიარება მთავრობისთვის ნებაყოფლობითია 
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4.9 საბიუჯეტო პროცესზე კონტროლი 

პარლამენტის საბიუჯეტო უფლებამოსილების შეზღუდვას შეიცავს კონსტიტუციის 93-ე მუხლის 

მოქმედი რედაქცია, რომელიც წარდგენილ ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებების ინიციირების 

ექსკლუზიურ უფლებას მთავრობას ანიჭებს, ხოლო პარლამენტს უკრძალავს მთავრობის მიერ 

წარდგენილ ბიუჯეტის კანონპროექტში ცვლილებების განხორციელებას მთავრობის თანხმობის 

გარეშე, რაც  მიუთითებს  პარლამენტის საბიუჯეტო უფლებამოსილების მნიშვნელოვან 

შეზღუდვაზე. 2017 წლის 13 ოქტომბერს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებებით 

აღნიშნული ჩანაწერი უცვლელი ფორმით გადმოვიდა 66-ე მუხლში.                                                                                                                                                                                76

საბიუჯეტო პროცესზე პარლამენტის კონტროლის გაძლიერებაზე რეკომენდაცია არაერთხელ იქნა 

გაცემული, მათ შორის ვენეციის კომისიის 2017 წლის 9 ოქტომბრის დასკვნაშიც.77

კონსტიტუციის თანახმად ასევე შეზღუდულია პარლამენტის საკანონმდებლო უფლებამოსილება 

ფინანსური შედეგების მქონე კანონების თვალსაზრისით. კანონპროექტი, რომელიც იწვევს 

მიმდინარე საბიუჯეტო წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების ზრდას, შემოსავლების შემცირებას ან 

სახელმწიფოს მიერ ახალი ფინანსური ვალდებულებების აღებას, პარლამენტმა შეიძლება მიიღოს 

მხოლოდ მთავრობის თანხმობის შემდეგ, ხოლო მომავალ საბიუჯეტო წელთან დაკავშირებული 

კანონპროექტი – მთავრობის თანხმობით ან მთავრობის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი 

ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის ფარგლებში78 

76 სახელმწიფოს ფინანსების და ბიუჯეტის კონტროლის მიზნით საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერების 
შესახებ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში წინადადება წარადგინა “საერთაშორის-გაჭვირვალობა-
საქართველომ”, რომელიც არ იქნა გაზიარებული კომისიის მიერ. იხ. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ 
წინადადებები საკონსტიტუციო კომისიას, 18 იანვარი, 2017. ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/Lgy37f

77 Venice commision, Opinion on the draft revised constitution,Strasbourg, 9 October 2017, https://goo.gl/H2ePd7

78 საქართველოს კონსტიტუციის 2017 წლის 13 ოქტომბრის ცვლილებების რედაქციის 66-ე მუხლის მე-4 პუნქტი, 
ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/EtVMfB 

https://goo.gl/Lgy37f
https://goo.gl/H2ePd7
https://goo.gl/H2ePd7
https://goo.gl/H2ePd7
https://goo.gl/H2ePd7
https://goo.gl/H2ePd7
https://goo.gl/H2ePd7
https://goo.gl/H2ePd7
https://goo.gl/H2ePd7
https://goo.gl/H2ePd7
https://goo.gl/H2ePd7
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
https://goo.gl/EtVMfB
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4.9.1 ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში 

                                                                                                79                                                                                                       

   80        

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს საქართველოს მთავრობა პარლამენტს 

დასამტკიცებლად წარუდგენს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ამ ანგარიშის შესახებ 

მოხსენების დასრულების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდებისთანავე, მაგრამ საბიუჯეტო წლის 

დასრულებიდან არაუგვიანეს 5 თვისა.

პარლამენტის აპარატი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს უგზავნის 

საქართველოს ეროვნულ ბანკს.

პარლამენტი საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე იღებს დადგენილებას სახელმწიფო 

ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების ან დაუმტკიცებლობის შესახებ. 

პარლამენტი სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს ამტკიცებს იმ შემთხვევაში, 

თუ იგი ზუსტად და სრულად ასახავს გასულ საბიუჯეტო წელს ბიუჯეტში შემოსულობებისა და 

გადასახდელების მოცულობებს და მათ კანონიერებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პარლამენტს 

შეუძლია არ დაამტკიცოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში.

ბიუჯეტის წლიური ანგარიშის დაუმტკიცებლობის შესახებ დადგენილების მიღების შემთხვევაში, 

შესაძლებელია დაისვას აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი დაწესებულების 

თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხი და ასევე შესაძლებელია დაიწყოს 

მთავრობის უნდობლობის პროცესიც.

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს და ამ ანგარიშის შესახებ სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურის მოხსენებას განიხილავენ:

პარლამენტის კომიტეტები - როგორც წესი, მათი გამგებლობისათვის მიკუთვნებული 

სფეროების მიხედვით; ფრაქციები, უმრავლესობა, უმცირესობა და დამოუკიდებელი 

პარლამენტის წევრები.

                                                      81

                                                             82

79 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი 190-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე   https://goo.gl/DkyL9J

80 პარლამენტის რეგლამენტის 190-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/DkyL9J

81 პარლამენტის რეგლამენტის 190-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე 
იღებს დადგენილებას სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების ან დაუმტკიცებლობის 
შესახებ. 236-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად კი შესაძლებელია დაისვას აღმასრულებელი ხელისუფლების 
შესაბამისი დაწესებულების თანამდებობის პირის პასუხისმგებლობის საკითხი.

82 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 190-ე მუხლის მე-3 პუნქტი

https://goo.gl/DkyL9J
https://goo.gl/DkyL9J
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მე-8 და მე- 9 მოწვევის პარლამენტებში:

• 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში საფინანსო საბიუჯეტო 

კომიტეტმა განიხილა 2013 წლის 16 მაისს

• 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში განიხილა 15 კომიტეტმა. 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა ანგარიში განიხილა 2014 წლის ივლისს

• 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში და ამ ანგარიშის შესახებ 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება განიხილა 12 კომიტეტმა. საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტმა დოკუმენტები განიხილა 2015 წლის 12 ივნისს

• 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში და ამ ანგარიშის შესახებ 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება განიხილა 2-მა კომიტეტმა. საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტმა დოკუმენტები განიხილა 2016 წლის 10 ოქტომბერს

• 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში და ანგარიშის შესახებ 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება განიხილა 14-მა კომიტეტმა და ერთმა ფრაქციამ. 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტმა დოკუმენტები განიხილა 2017 წლის 9 ივნისს

4.9.2 სახელმწიფო აუდიტის მიერ ბიუჯეტთან დაკავშირებული ანგარიშების წარდგენა

საქართველოს კონსტიტუციის 93-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, პარლამენტი საჯარო 

სახსრების ხარჯვას აკონტროლებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მეშვეობით. 

საქართველოს პარლამენტის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან თანამშრომლობის ფორმებს 

ითვალისწინებს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი.  

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წინასწარი ანგარიშისა და სრული ანგარიშის წარდგენის 

დროს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური:

1. წელიწადში ორჯერ წარადგენს მოხსენებას საქართველოს მთავრობის ანგარიშის თაობაზე

2. წელიწადში ერთხელ, არაუგვიანეს საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 ივნისისა – თავისი 

საქმიანობის ანგარიშს. ამ ანგარიშის განხილვის შემდეგ პარლამენტი იღებს შესაბამის 

დადგენილებას.                                                         83

საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წლის 13 ოქტომბრის ცვლილებების თანახმად განისაზღვრა, 

რომ  სახელმწიფო აუდიტის სამსახური უზრუნველყოფს საჯარო სახსრების მართვის 

კონტროლს პარლამენტის მიერ. ასევე სახელმწიფო აუდიტის საქმიანობის  დარეგულირება 

ორგანული კანონით მოხდება, რაც წინ გადადგმულ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს. ასევე, 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორი, ნაცვლად სიითი შემადგენლობისა, 

აირჩევა სრული შემადგენლობის უმრავლესობით.  

83 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 227-ე მუხლის მე-2 პუნქტი.  ასევე, საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტის 22-ე მუხლის თანახმად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ასევე  პარლამენტის შესაბამის კომიტეტსა 
და დროებით საგამოძიებო კომისიას გადასცემს რევიზიისა და შემოწმების მასალებს. პარლამენტისა და დროებითი 
საგამოძიებო კომისიის მიმართვის საფუძველზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ატარებს არაგეგმიურ აუდიტსა და 
შემოწმებას. ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/TA6EkQ

https://goo.gl/TA6EkQ
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სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გარე საფინანსო კონტროლის განხორციელების შედეგად 

მოპოვებული აუდიტის მასალების გამოყენება პარლამენტს საშუალებას აძლევს  უკეთესად და 

ქმედითად განახორციელოს კონტროლის ფუნქცია. თუმცა ამისათვის მნიშვნელოვანია აუდიტის 

სამსახურთან სისტემატიზირებული თანამშრომლობა. 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 29-ე მუხლის შესაბამისად, საფინანსო-საბიუჯეტო 

კომიტეტმა 2015 წლის 19 თებერვალს  სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშების 

განმხილველი სამუშაო ჯგუფი შექმნა. გარდა ამისა, 2016 წლის აგვისტოში ცვლილება შევიდა 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის დებულებაში და სამუშაო ჯგუფის შექმნა გარანტირებულ იქნა 

კომიტეტის დონეზე. ექსპერტთა ნაწილის მიერ ასევე შეთავაზებული იყო  სპეციალური აუდიტის 

ქვეკომიტეტის შექმნა, რომლის ძირითადი ფუნქციაც აუდიტის სამსახურების ანგარიშის განხილვა 

და გადაწყვეტილების მიღება უნდა ყოფილიყო.84.

4.9.3 ბიუჯეტის შესრულების  კვარტალური ანგარიშების განხილვა კომიტეტების მიერ 
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პარლამენტი საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის მეშვეობით ახორციელებს საერთო, 

თანმიმდევრულ კონტროლს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებაზე. სხვა კომიტეტები 

ბიუჯეტის შესრულებაზე კონტროლს, როგორც წესი, ახორციელებენ მათი გამგებლობისათვის 

მიკუთვნებული სფეროების მიხედვით. 

ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

პარლამენტს წარუდგენს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების კვარტალურ მიმოხილვას 

ნაზარდი ჯამით.

საბიუჯეტო წლის განმავლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობას, როგორც 

წესი, ყოველკვარტალურად განიხილავენ პარლამენტის კომიტეტები. ისინი უფლებამოსილი 

არიან, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია 

მოითხოვონ და მიიღონ შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებიდან. საკომიტეტო განხილვებს 

ორგანიზებას უწევს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი. აუცილებლობის 

შემთხვევაში შედეგები ეცნობება პარლამენტს და შეიძლება მისი განხილვის საგანიც გახდეს.

   

საბიუჯეტო პროცესის ზედამხედველობის განხორციელებისას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის როლი. საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, 

საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებაში ოპოზიციის მნიშვნელოვანი როლი განსაკუთრებით 

მკაფიოდ იკვეთება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის დაკომპლექტების დროს.  

84 საბიუჯეტო საკითხებში კომიტეტის ეფექტიანი საპარლამენტო საქმიანობის ძირითადი წინაპირობების ანალიზი, 
GIZ-საჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში, მათიას მერინგი, ბონი, 2016 გვ. 41-42

85 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 189-ე მუხლის მე-2 პუნქტი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე 
https://goo.gl/X4PYiv 

86 პარლამენტის რეგლამენტის 189-ე მუხლის მე-3 პუნქტი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/X4PYiv

https://goo.gl/X4PYiv
https://goo.gl/X4PYiv
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გერმანიის საპარლამენტო ტრადიციის მიხედვით საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე 

ყველაზე დიდი ოპოზიციური ფრაქციიდან ინიშნება, აღნიშნული პრაქტიკა ეფუძნება 

გერმანიის ბუნდესტაგში წარმოდგენილ პოლიტიკურ პარტიებს შორის დაუწერელ შეთანხმებას     

უნგრეთში კანონდებლობითაა დადგენილი, რომ საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარე 

ოპოზიციის წარმომადგენელი უნდა იყოს. საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე 

ასევე ოპოზიციის წარმომადგენელია საერთო სამართლის ქვეყნების პარლამენტშიც, მაგ.: 

ინგლისი, შოტლანდია და კანადა.

                                                                                                                                                                                                                                                  87

საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ისევე როგორც 

სხვა კომიტეტის თავმჯდომარეები მმართველი პარტიის წევრები არიან და კომიტეტის წევრთა 

უმეტესობაც საპარლამენტო უმრავლესობას წარმოადგენს. 

 

ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის საკომიტეტო განხილვა აქტიურად დაინერგა მე-8 

მოწვევის პარლამენტში. თუმცა რეგლამენტის ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც კომიტეტების 

ვალდებულებას არ წარმოადგენს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვა, ხელს უწყობს 

განხილვების არასისტემატიზირებული პროცესის დანერგვას. 

87 იხ. .GIZ-ის მხარდაჭერასაჯარო ფინანსების მართვა სამხრეთ კავკასიაში საბიუჯეტო საკითხებში კომიტეტის 
ეფექტიანი საპარლამენტო საქმიანობის ძირითადი წინაპირობების ანალიზიდოქ. მათიას მერინგი, ბონი, 
14.10.2016, გვ. 18

2

1

10 უმრავლესობა

უმცირესობა

ფრაქცია „ნაციონალური 
მოძრაობა"

დიაგრამა № 20

მე-9 მოწვევის პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის შემადგენლობა
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წარმოგიდგენთ უკანასკნელი 4 წლის მონაცემებს:

სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების 3 თვის 
მიმოხილვა

სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების 6 თვის 
მიმოხილვა

სახელმწიფო ბიუჯეტის 
შესრულების 9 თვის 
მიმოხილვა

2014

2015

2016

2017

0

12

13

6

14

14

0

14

5

0

0

11

დიაგრამა № 21

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3, 6 და 9 თვის ანგარიშების განხილვა კომიტეტების მიერ
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4.9.4. კომიტეტების როლი საბიუჯეტო პროცესში - საერთაშორისო პრაქტიკა

 

ქვეყანა პარლამენტის რომელი 
სტრუქტურული 
ერთეული ახორციელებს 
კონტროლს

კონტროლის პროცესი

საფრანგეთი ეროვნული ასამბლეის 

და სენატის საფინანასო 

კომისიები

საჯარო ფინანსებთან დაკავშირებული ყველა საკითხის შეფასება,  საფინანასო კანონების აღსრულების 

კონტროლი, მონიტორინგი და შეფასება. დანერგილია სპეციალური მომხსენებლის ინსტიტუტი.

გერმანია საბიუჯეტო კომიტეტი საბიუჯეტო კომიტეტი ნიშნავს მომხსენებლებს, რომლებიც შეისწავლიან სხვადასხვა უწყებების ბიუჯეტებს 

ერთი საარჩევნო ვადის განმავლობაში. ისინი არა მხოლოდ კომპეტენტურები ხდებიან იმ სფეროში, რაც 

მათი შესწავლის საგანია, არამედ არიან ინფორმაციის ძირითადი წყარო პარლამენტის წევრებისთვის.

ჩეხეთი საბიუჯეტო კომიტეტი მთავრობის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტის კანონპროექტის საბაზისო საკითხების მოწონების შემთხვევაში, ქვედა 

პალატა ბიუჯეტს კომიტეტებს უგზავნის განსახილველად. ბიუჯეტის ცალკეული თავების განხილვის შემდეგ 

კომიტეტები იღებენ რეზოლუციებს და წარუდგენენ საბიუჯეტო კომიტეტს. საბიუჯეტო კომიტეტი განიხილავს 

მათ და განსხვავებულ შეხედულებებს კომიტეტების წარმომადგენლებთან ერთად და იღებს რეზოლუციას.

ესტონეთი საბიუჯეტო კომიტეტი საკითხი დღის წესრიგში შეიტანება წამყვანი კომიტეტის მოთხოვნით. წამყვანი კომიტეტი უფლებამოსილია 

პირველი მოსმენის შემდეგ წარმოადგინოს რედაქტირებული ვერსია.  კომიტეტების და ფრაქციების მიერ 

დაიშვება ცვლილებების წარმოდგენა.  შესწორებები, რომლებიც არ არიან მხარდაჭერილი მთავრობის მიერ 

და არ არის შეტანილი ტექსტში წამყვანი კომიტეტის მიერ არ დგება კენჭისყრაზე.

პოლონეთი საჯარო ფინანსების 

კომიტეტი

საჯარო ფინანსების კომიტეტი იღებს მოსაზრებებს, დასკვნებს შესაბამისი კომიტეტებისგან ბიუჯეტის 

პროექტთან დაკავშირებით. კომიტეტი უფლებამოსილია მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია შესაბამისი 

კომიტეტებისგან. კომიტეტი უფლებამოსილია წარმოადგინოს დასკვნა. სენატის მიერ სეიმისთვის შეთავაზება 

ბიუჯეტში ცვლილებეის შეტანის შესახებ, უნდა გადაეცეს თავმჯდომარის მიერ საჯარო ფინანსების კომიტეტს 

დასკვნისთვის.

            

                                                                                                                                                  88 

                     89

                                                                                                                                               90

                                                                                                            

88 ესტონეთის პარლამენტის რეგლამენტი, 98-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/khucgL

89   ესტონეთის პარლამენტის რეგლამენტი, 120-ე მუხლი, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/khucgL

90 პოლონეთის პარლამენტის რეგლამენტი 106-ე,108 -ედა 110-ე მუხლები, ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე https://goo.gl/wkb8T8

https://goo.gl/khucgL
https://goo.gl/khucgL
https://goo.gl/wkb8T8
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თავი VI.  რეკომენდაციები

საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებისათვის, რაც ერთ-ერთ ძირითად გამოწვევას წარმოადგენს, 

მნიშვნელოვანია კანონდებლობაში გაიწეროს კონტროლის ცალკეული პროცედურა და რეაგირების 

მექანიზმები. პარლამენტმა ეფექტურად უნდა გამოიყენოს ზედამხედველობის მის ხელთ არსებული 

ბერკეტები. ამ მიზნით მნიშვნელოვანია კანონდებლობასა და პრაქტიკაში შემდეგი ცვლილებების 

გატარება:  

   

1. სამთავრობო პროგრამის შესრულების კონტროლი

• მნიშვნელოვანია პარლამენტს ჰქონდეს ბერკეტი რეგულარულად აკონტროლოს სამთავრობო 

პროგრამის როგორც მთლიანად, ასევე ცალკეული ნაწილების შესრულება. სამთავრობო 

პროგრამის ცალკეული ნაწილის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშის წარდგენის 

მოთხოვნის შესახებ გადაწყვეტილება პარლამენტმა უნდა მიიღოს კომიტეტის ან ფრაქციის 

მოთხოვნის საფუძელზე, პლენარულ სხდომაზე დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ 

არანაკლებ პარლამენტის შემადგენლობის ერთი მესამედისა; 

• პრემიერ-მინისტრის მიერ ანგარიშის წარდგენის შემდეგ უნდა გაიმართოს ფრაქციების 

თავმჯდომარეთა გამოსვლები, ხოლო ფრაქციის მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში, დებატები.  

2. ინტერპელაცია, პარლამენტის წევრის კითხვა/შეკითხვა

კანონდებლობაში პროცედურების და რეაგირების მექანიზმის ზუსტი გაწერა ხელს შეუწყობს 

ინტერპელაციის კონტროლის ქმედით მექანიზმად ქცევას და სწორი პრაქტიკის დამკვიდრებას. 

ამ მიზნით მიზანშეწონილია პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები: 

• ინტერპელაციაზე პასუხს მოჰყვეს დებატები, რომლის დროს შეკითხვის ავტორი ან მისი 

წარმომადგენელი, პარლამენტის წევრები, კომიტეტების ან ფრაქციების წარმომადგენლები 

გამოხატავენ თავიანთ მოსაზრებებს, რაც ხელს უწყობს, ერთის მხრივ, დეპუტატთა 

მოტივაციას ხშირად გამოიყენონ კითხვის უფლება და მეორეს მხრივ, ზრდის მთავრობის 

ანგარიშვალდებულებას;

• მინისტრს ჰქონდეს ვალდებულება კითხვაზე პასუხის გაუცემლობის შემთხვევაში 

წარადგინოს კითხვაზე პასუხის გაუცემლობის მიზეზი. ხოლო ამ მიზეზის წარუდგენლობის 

შემთხვევაში, ან მინისტრის პასუხიდან გამომდინარე,  პარლამენტს ჰქონდეს უფლება 

მიიღოს რეზოლუცია და პრემიერ-მინისტრს მიმართოს რეკომენდაციით მინისტრის 

პასუხისმგებლობის შესახებ;

• თუ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული პირი  არ პასუხობს  წერილობით კითხვას, 

განისაზღვოს პასუხისმგებლობის მექანიზმი. დადგენილ ვადაში პასუხის გაუცემლობის 

შემთხვევაში, კომიტეტმა საკითხი უნდა შეიტანოს დღის წესრიგში და მინისტრი 

ვალდებული უნდა იყოს გამოცხადდეს კომიტეტის სხდომაზე;

• პარლამენტის რეგლამენტში გაიწეროს შინაარსობრივი განსხვავება პარლამენტის 

წევრის კითხვასა და პარლამენტის წევრის მიერ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას 

შორის.  პარლამენტის წევრის კითხვას, როგორც კონსტიტუციით დადგენილი საპარლამენტო 

კონტროლის მექანიზმს, უნდა გააჩნდეს პოლიტიკური დატვირთვა და ინფორმაციის გამოთხოვის 

გარდა, შეიცავდეს შეფასების კომპონენტსაც.
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3. სამთავრობო საათი  

სამთავრობო საათი არ უნდა შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ კონკრეტულ, წინასწარ გაწერილ 

კითხვებზე პასუხებით:

• პარლამენტის წევრებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა დასვან დამაზუსტებელი კითხვები 

და გამოხატონ საკუთარი პოზიცია;

• პარლამენტს უნდა შეეძლოს რეკომენდაციით მიმართოს პრემიერ-მინისტრს დადგეს 

მინისტრის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხი, თუ მინისტრი არ დაესწრება 

სამთავრობო საათს. ასეთ შემთხვევაში, ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს ფულადი 

სანქციები (ჯარიმა) მთავრობის წევრისათვის.

4. საბიუჯეტო პროცესზე და საჯარო ფინანსების ხარჯვაზე პარლამენტის 
კონტროლი 

საბიუჯეტო პროცესში პარლამენტის კონსტიტუციით დადგენილი შეზღუდული  უფლებამოსილების 

ფარგლებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაიზარდოს კომიტეტების როლი, მათი კონტროლის 

ეფექტურობა და პარლამენტის მიერ საჯარო სახსრების კონტროლისათვის მაქსიმალურად იყოს 

გამოყენებული სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშები:

• საფინანსო-საბიუჯეტო პროცესზე საპარლამენტო ზედამხედველობის გაძლიერების მიზნით 

გაიზარდოს ოპოზიციის როლი საბიუჯეტო ზედამხედველობის განხორციელების პროცესში. 

რეგლამენტით განისაზღვროს, რომ საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე 

უნდა იყოს ოპოზიციის წარმომადგენელი. (ოპოზიციის მიერ სხვადასხვა კომიტეტის 

ხელმძღვანელობა არაერთი ქვეყნის კანონმდებლობითაა განსაზღვრული, ამ მოდელებში 

საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეობა ოპოზიციის მიერ იქნება კარგი საწყისი ნაბიჯი, 

ოპოზიციის როლის გაზრდის მიმართულებით);

• საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტში დაინერგოს სპეციალური მომხსენებლის ინსტიტუტი. 

კომიტეტმა  ცალკეული სფეროების  მიხედვით განსაზღვროს მომხსენებლები ბიუჯეტის 

პროექტის განხილვისას. მომხსენებლის ვალდებულებად განისაზღვროს შემდეგი: 

მომხსენებელმა კომიტეტის სხდომამდე წინასწარ, დეტალურად და სიღრმისეულად დაამუშავოს 

მის პასუხისმგებლობაში შემავალი თემა, მოიძიოს ინფორმაცია და გამართოს წინასწარი 

შეხვედრები კომიტეტის სხდომაზე სათანადო მოხსენებით წარდგენის მიზნით მომხსენებელმა 

კომიტეტს წარუდგინოს  მის სფეროსთან დაკავშირებული თემის შესახებ კომიტეტის 

გადაწყვეტილების პროექტი/შეთავაზება;

• რეგლამენტით დადგინდეს კომიტეტების ვალდებულება განიხილონ ბიუჯეტის  შესრულების 

კვარტალური და წლიური ანგარიშები და მოამზადონ შესაბამისი დასკვნები, რომელიც 

წარედგინება პარლამენტის ბიუროს და პლენარულ სხდომას;

• მნიშვნელოვანია აქცენტი გაკეთდეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან  თანამშრომლობის 

ინსტიტუციონალიზაციაზე და სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება დეტალურად განიხილებოდეს არა მხოლოდ 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე, არამედ სხვა კომიტეტებზეც მათი კომპეტენციის 

სფეროების მიხედვით. ასევე მნიშვნელოვანია პარლამენტმა განახორციელოს მონიტორინგი 

საჯარო დაწესებულებების მიერ აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების შესრულებაზე 
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5. დროებითი საგამოძიებო კომისია

პარლამენტის რეგლამენტით მაქსიმალურად მოქნილი უნდა გახდეს დროებითი საგამოძიებო 

კომისიის შექმნის პროცედურა და  გაუქმდეს ჩანაწერი ორი კენჭისყრის საჭიროებასთან 

დაკავშირებით (მიზანშეწონილობის და შექმნის შესახებ).

6. პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების ანგარიშების 
განხილვა

რეალური საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია პარლამენტი 

ფორმალურად არ განიხილავდეს ანგარიშვალდებული ორგანოების მიერ წარმოდგენილ 

ანგარიშებს. კანონდებლობაში დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი ანგარიშის განხილვის 

პროცედურები და რეაგირების მექანიზმი:

• რეგლამენტით სისტემატიზირებულად უნდა განისაზღვროს პარლამენტის წინაშე 

ანგარიშვალდებული ორგანოების ჩამონათვალი;

• უნდა დადგინდეს პარლამენტისათვის წარდგენილი ანგარიშების პლენარულ თუ 

საკომიტეტო სხდომებზე განხილვის პროცედურები, აგრეთვე პარლამენტის მიერ 

რეკომენდაციების გაცემის პროცედურა და მათ შესრულებაზე პერიოდული  კონტროლის 

მექანიზმი;

• ანგარიშის პლენარულ სხდომაზე განხილვისას მნიშვნელოვანია კომიტეტმა განსაზღვროს 

მომხსენებელი, რომელიც ანგარიშის შესახებ კომიტეტის მოსაზრებას გააჟღერებს კომიტეტის 

სხდომაზე; 

• საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე საპარლამენტო კონტროლის 

გაძლიერების მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტის კომიტეტებმა სფეროების 

შესაბამისად, სისტემატიზირებულად განიხილონ საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან 

დაკავშირებული ანგარიშები და ეს გახდეს ასევე პლენარულ სხდომაზე განხილვის საგანიც. 

განხილვასთან ერთად, გათვალისიწინებული უნდა იყოს მასზე რეაგირების, აღსრულების 

მექანიზმებიც.

• გაძლიერდეს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული დამოუკიდებელი ორგანოების 

რეკომენდაციების შესრულების კონტროლი. პარლამენტმა უნდა აკონტროლოს სახელმწიფო 

აუდიტის მიერ გაცემულ რეკომენდაციათა შესრულება და ამ მიზნით გამართოს საკომიტეტო 

მოსმენები. 

7. უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება

საქართველოში უსაფრთხოების სამსახურზე საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება 

ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს. ნდობის ჯგუფის შეზღუდული მანდატი 

(მხოლოდ საბიუჯეტო საკითხების და სპეციალური პროგრამების კონტროლი) ვერ უზრუნველყობს 

უსაფრთხოების სისტემაზე რეალური საპარლამენტო ზედამხედველობის  გახორციელებას.

• მიზანშეწონილია შეიქმნას სპეციალური კომიტეტი, რომლის შემადგენლობაშიც 

პარლამენტის წევრებთან ერთად, შევლენ დარგის ექსპერტები. სპეციალური კომიტეტის 

წევრებს სრული დაშვება უნდა ჰქონდეთ სახელმწიფო საიდუმლოებასთან, რათა შეძლონ 

რეალური კონტროლის განხორციელება. 
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არსებულ საკანონდებლო ჩარჩოში ნდობის ჯგუფის მიერ თავისი უფლებამოსილების ეფექტურად 

შესასრულებლად მიზანშეწონილია:

• მოხდეს პარლამენტის მხრიდან ნდობის ჯგუფის სრულად დაკომპლექტება;

• ნდობის ჯგუფის შემადგენლობაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გაძლიერდეს 

ოპოზიციის როლი. უნდა გაიზარდოს ნდობის ჯგუფის წევრების უფლებამოსილება არა 

კოლეგიურად არამედ ინდივიდუალურად მიიღონ გადაწყვეტილება კონტროლის 

განხორციელების შესახებ;

• ნდობის ჯგუფის სხდომა უნდა ჩატარდეს ერთი წევრის მოთხოვნის შემთხვევაშიც და არა 

ნდობის ჯგუფის უმრავლესობის გადაწყვეტილებით;

• დადგენილი ზღვრული ოდენობის ზევით საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების წინასწარი 

შეტყობინების ვალდებულება, თავდაცვის სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მსგავსად, გავრცელდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზეც.

 

8. მთავრობის წევრთა დაბარება კომიტეტის და ფრაქციის სხდომებზე

საპარლამენტო კონტროლი დემოკრატიულ სახელმწიფოებში   განსაკუთრებით ეფექტურად 

სწორედ ოპოზიციის მიერ გამოიყენება. თუმცა საქართველოს რეალობაში აღმასრულებელი 

ხელისუფლება არ ესწრება სხდომებს, თუკი მათი მოწვევა ოპოზიციის ინიციატივას 

წარმოადგენს. ასევე პრობლემას წარმოადგენს კომიტეტის სხდომებზე მინისტრების ნაცვლად 

მათი მოადგილეების მისვლა.

• კანონდებლობაში გაიწეროს რეაგირების მექანიზმები, როდესაც მთავრობის წევრი არ 

იღებს მონაწილეობას საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების პროცესში. შესაძლოა 

ამ შემთხვევაში ფულადი ჯარიმის სისტემაც მოქმედებდეს, პოლიტიკურ პასუხისმგებლობასთან 

ერთად;

• კომიტეტის ან ფრაქციის სხდომაზე დაბარების შემთხვევაში, სხდომას დაესწრონ მთავრობის 

წერვები და არა მათი მოადგილეები. 

9. ნორმატიული აქტების შესრულების კონტროლი 

ნორმატიული აქტების შესრულების კონტროლი უნდა მოიცავდეს არა მხოლოდ ტექნიკურ 

შემოწმებას - შესრულდა თუ არა კანონის მოთხოვნები, არამედ შინაარსობრივ ანალიზს. 

• პარლამენტის კომიტეტები სისტემატიურად უნდა ახორციელებდნენ ნორმატიული აქტების 

შესრულების კონტროლს; 

• ზედამხედველობის განხორციელების პროცესში უნდა შეფასდეს ისიც, თუ, რა 

ფაქტორები განაპირობებს  ნორმატიული აქტების არასათანადო აღსრულებას.
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10. საპარლამენტო კონტროლის გამჭვირვალობა და პროცესში 
სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა

საპარლამენტო კონტროლის გამჭვირვალობა, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა  

მნიშვნელოვანი კომპონენტია ზედამხედველობის ეფექტურად განხორციელებისა და საპარლამენტო 

კონტროლის ტრადიციის დამკვიდრებისათვის:

• საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების შესახებ ინფორმაცია, კონტროლის შედეგები 

და მასთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემები პერიოდულად უნდა ქვეყნებოდეს 

პარლამენტის ვებ გვერდზე; 

• პარლამენტის მიერ თანამდებობის პირთა არჩევის პროცესი და კრიტერიუმები მაქსიმალურად 

გამჭვირვალე იყოს. კანდიდატებს უნდა უსმენდნენ კომიტეტებზე, სადაც არა მხოლოდ 

პარლამენტის წევრებს, არამედ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა  

და ექსპერტებსაც ექნებათ საშუალება დასვან კითხვები;

• თანამდებობის პირთა არჩევის პროცესში გაიზარდოს სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩართულობა კონსულტაციების გზით, მაგალითად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის, სახალხო დამცველის, გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე კანონდიდატურის 

წარდგენისას;

• საპარლამენტო კონტროლის პოლიტიკური და სამართლებრივი შედეგების ეფექტურობისათვის 

მიზანშეწონილია პარლამენტის სუბიექტები, ერთის მხრივ, აქტიურად იყენებდნენ 

კონტროლის მექანიზმებს და მეორეს მხრივ, პარლამენტის რეგლამენტში გაიწეროს 

თითოეული მექანიზმის გამოყენების პროცედურა და შედეგი. მათ შორის რიგ შემთხვევებში 

(მაგალითად პარლამენტის სხდომაზე მთავრობის ან პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული 

პირის გამუცხადებლობის შემთხვევაში) პასუხისმგებლობის ერთ-ერთ ფორმად  ჯარიმა 

განისაზღვროს.




