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კვლევის მეთოდოლოგია
საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის 2019 წლის1 საქმიანობის შეფასება ეფუძნება ჩვენი
ორგანიზაციის საპარლამენტო ოფისის თანამშრომლების მიერ მოკვლეული ინფორმაციის
ანალიზსა და მათ დაკვირვებებს, და პარლამენტის მიერ ჩვენი ორგანიზაციისთვის მოწოდებულ
სტატისტიკურ მონაცემებს.2
ამ ანგარიშში, აგრეთვე, წარმოდგენილია საქართველოს კვლევითი რესურსების ცენტრის
(CRRC) მიერ, ჩვენი ორგანიზაციის დაკვეთით, 2020 წლის 27 თებერვალიდან 18 მარტის
ჩათვლით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები. ამ კვლევის ფარგლებში
შემთხვევითი შერჩევის მეთოდით 1763 ადამიანი გამოიკითხა მთელი ქვეყნის მასშტაბით,
გარდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებისა და ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ
დასახლებული რეგიონებისა. Ⴑაზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცდომილების საშუალო
მაჩვენებელია 2.2 პროცენტი. ჩვენი ორგანიზაციის ანგარიშში, ასევე, გამოყენებულია აშშ-ის
ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) დაკვეთით 2019 წლის ნოემბერ-დეკემბერში
ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებიც.3

1
საანგარიშო პერიოდი – 2019 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით.
2 ანგარიშში პარლამენტის წევრის თანამდებობა და ფრაქციის წევრობა მოცემულია 2019 წლის 31
დეკემბრის მდგომარეობით.
3 საველე სამუშაოების თარიღები: 19 ნოემბერი - 13 დეკემბერი, 2019; 2,180 დასრულებული ინტერვიუ,
საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 1,9%.
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თავი 1. ძირითადი მიგნებები
2019 წელი პოლიტიკურად აქტიური და დაძაბული აღმოჩნდა. წლის განმავლობაში რამდენიმე
მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, რამაც საზოგადოებაში პროტესტი გამოიწვია, საპარლამენტო
საქმიანობა კი აქციების ფონზე მიმდინარეობდა. პოლიტიკური დაპირისპირებების მიზეზით,
ცვლილებები საპარლამენტო შემადგენლობამაც განიცადა, დეპუტატების ნაწილმა უმრავლესობა
დატოვა, რამაც რეგლამენტის შესაბამისად უმცირესობის დაშლა გამოიწვია. გარდა ამისა,
საპარლამენტო ოპოზიციამ, საშემოდგომო სესიის ფარგლებში, აქტიურად გამოიყენა ბოიკოტის
მექანიზმი. ყველაფერმა ამან, გავლენა მოახდინა საკანონმდებლო ორგანოს ნორმალურ
ფუნქციორებასა და საქმიანობის განხორციელებაზე.
საანგარიშო პერიოდში, ახალი რეგლამენტის4 შესაბამისად, პარლამენტმა პრაქტიკაში
განახორციელა არაერთი სიახლე, რომელსაც თან ახლდა როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური
ტენდენციები. მიუხედავად საკანონმდებლო ჩარჩოს დახვეწისა, კვლავ არსებობს პრაქტიკაში
საკითხები, რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებს.

➢ პოზიტიური ტენდენციები
საკანონმდებლო პროცესი
● გაიზარდა პარლამენტის წევრების მხრიდან ინიციატივების წარდგენის მაჩვენებლები -ეს
ტენდენცია მე-9 მოწვევის პარლამენტში ყოველ წელს ზრდადია;5
● შემცირდა დაჩქარებული წესით განსახილველი ინიციატივების რაოდენობა;
● კომიტეტების სამოქმედო გეგმები და ანგარიშები, მეტწილად, სისტემატიზებული და ერთიანი
სტანდარტით მუშავდება და ქვეყნდება ვებგვერდზე;
● კანონპროექტებზე, დეპუტატებისა და კომიტეტების მხრიდან, უფრო მეტი შენიშვნა გამოითქვა.
საპარლამენტო კონტროლი
● ახალმა რეგლამენტმა დადებითი გავლენა მოახდინა საპარლამენტო კონტროლის
მექანიზმების გაძლიერებაზე, შეიქმნა ახალი ინსტრუმენტები და გაუმჯობესდა არსებული;6
● ამოქმედდა საპარლამენტო კონტროლის ახალი მექანიზმები - ინტერპელაცია და მინისტრის
საათი, მთავრობის წევრები აქტიურად ესწრებოდნენ პლენარულ სხდომებს და პასუხობდნენ
დასმულ შეკითხვებს;
● წინა წლებთან შედარებით, მნიშვნელოვნად გაიზარდა სადეპუტატო კითხვის გამოყენება,
2019 წელს პარლამენტის 41-მა წევრმა გააგზავნა 925 წერილობითი კითხვა7;
● არსებითად გაუმჯობესდა და ქმედითი გახდა ფრაქციების მიერ თანამდებობის პირთა
დაბარების მექანიზმი, თუმცა რჩება პრობლემებიც.

4 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 06/12/2018, https://bit.ly/2ZliO2T .
5 2019 წელს 118-მა პარლამენტის წევრმა ისარგებლა საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებით, 2018
წელს - 93-მა , ხოლო 2017 წელს - 92 პარლამენტის წევრმა.
6 ახალი რეგლამენტით გათვალისწინებული საპარლამენტო კონტროლთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე,
დეტალურად იხილეთ კვლევა „საპარლამენტო კონტროლი საქართველოში“, საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველოს, 2020 წელი, https://bit.ly/3jAntpC
7 2018 წელს 482 კითხვა გაიგზავნა.
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● იქმნება თემატური მოკვლევის ჯგუფები, რომლებიც მოკვლევის საფუძველზე ამზადებენ
ანგარიშსა და რეკომენდაციებს.
ანგარიშვალდებულება
● შემცირდა სხდომების გაცდენის მაჩვენებელი,8 ასევე, ახალი რეგლამენტის ამოქმედების
შემდეგ, სხდომების გაცდენებზე შესაბამისი პასუხისმგებლობის მექანიზმები იქნა გამოყენებული,
კერძოდ, პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენის გამო, პარლამენტის 25
დეპუტატს ხელფასის 10 % დაუკავდა, 43 შემთხვევაში; კომიტეტის სხდომების არასაპატიო
მიზეზით გაცდენის გამო, ხელფასის 10 % დაუკავდა 22 დეპუტატს, 33 შემთხვევაში;

➢ გამოწვევები
საკანონმდებლო პროცესი
● გაზრდილია კანონპროექტის განხილვის ვადების გაგრძელების მაჩვენებელი;9
● საანგარიშო პერიოდში, კომიტეტების საქმიანობის ანგარიშების წარდგენა, დაგვიანებით
განხორციელდა, კერძოდ, 2019 წელს 15-დან 7-მა კომიტეტმა, თვეების დაგვიანებით
წარუდგინა პარლამენტს წინა წლის საქმიანობის ანგარიში;
● გენდერული თანასწორობის საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივები გენდერულ ჭრილში არ
განუხილავს, საბჭოს არ მოუმზადებია ანგარიშები გენდერული თანასწორობის საკითხებზე
საერთაშორისო დონეზე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების თაობაზე. საბჭოს დღემდე
არ ჰყავს თავმჯდომარე;
● პარლამენტს კანონპროექტის ფინანსური გავლენის მეთოდოლოგია არ მიუღია, ეს კი,
კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულების დარღვევას წარმოადგენს;10
● არ არის შექმნილი საბიუჯეტო ოფისის სამეთვალყურეო საბჭო, შესაბამისად საბჭოსადმი
ოფისის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენა არ ხდება.
საპარლამენტო კონტროლი
● მთავრობის წევრები და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა თანამდებობის
პირები, სათანადო პასუხისმგებლობით არ ეკიდებიან პარლამენტის მიერ კონტროლის
განხორციელებას, მაგ. მინისტრები დროულად და სრულად არ პასუხობენ სადეპუტატო
კითხვებს, (925 დასმული კითხვიდან 139 კითხვას პასუხი არ გაეცა), 2019 წელს, 46-ჯერ
დაიბარეს ანგარიშვალდებული პირები, მათგან 21 შემთხვევაში თანამდებობის პირი
არასაპატიო მიზეზით არ დაესწრო კომიტეტის სხდომას;
● ინტერპელაციის შეზღუდული პერიოდულობა (ორჯერ სესიის განმავლობაში) შეიცავს რისკებს,
რომ დასმულმა საკითხმა ინტერპელაციამდე აქტუალობა დაკარგოს. ინტერპელაციის
პროცედურის განხორციელებისას, შეკითხვების რაოდენობის ზრდასთან ერთად, მცირდება
პროცედურისთვის გამოყოფილი დრო, შედეგად, მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა,
შესაძლოა, საფუძვლიანად ვერ მოხერხდეს;
● მიუხედავად იმისა, რომ დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის პროცედურა
მნიშვნელოვნად გამარტივდა და ასევე არსებობდა საზოგადოებისათვის განსაკუთრებული
8 2018 წელს, დაფიქსირდა პლენარული სხდომების საპატიო მიზეზით გაცდენის 1879 შემთხვევა, 2019
წელს კი 1200.
9
2019 წელს, 388 კანონპროექტზე (111 საკანონმდებლო ინიციატივა) 252-ჯერ გაგრძელდა
განხილვის ვადა, ხოლო 2018 წელს, 214 კანონპროექტზე (48 საკანონმდებლო ინიციატივა) - 97-ჯერ.
10 ნორმატიული აქტების შესახებ კანონი, მუხლი 17, https://bit.ly/3dCmcdU .
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ინტერესის მქონე რამდენიმე საკითხი, რაზედაც საგამოძიებო კომისიის შექმნა სასურველი
იქნებოდა, საანგარიშო პერიოდში არც ერთხელ არ შექმნილა პარლამენტის დროებითი
საგამოძიებო კომისია; დარეგისტრირდა კომისიის შექმნის 4 მოთხოვნა;
● პარლამენტს არ განუხორციელებია მთავრობის მიერ წარდგენილი კანონშემოქმედებითი
საქმიანობის გეგმის მონიტორინგი.
პარლამენტის წევრთა ანგარიშვალდებულება და ვალდებულებების შესრულება
●

ეთიკის კოდექსის მიღების მიუხედავად, დღემდე არ არის ჩამოყალიბებული ეთიკის საბჭოს
შემადგენლობა, რაც ეთიკის კოდექსის მნიშვნელობას და აღსრულებას საფრთხეს უქმნის;

● საანგარიშო პერიოდში, კვლავ პრობლემას წარმოადგენს, საპარლამენტო კომიტეტებიდან და
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრთა ბიუროებიდან ზუსტი და დროული ინფორმაციის მიღება.
ღიაობა და გამჭვირვალობა
● პრობლემას წარმოადგენს, პარლამენტის შენობაში შესვლისა და სხდომებში მონაწილეობის
საკითხი. მოქალაქეებს, ჟურნალისტებსა და პარლამენტის წევრებსაც კი, არაერთხელ
ეთქვათ დაუსაბუთებელი უარი პარლამენტის შენობაში შესვლაზე;11 აქვე უნდა აღინიშნოს,
რომ პარლამენტის ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენაზე დასწრების უფლება არ მიეცა
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს;
● ჯერ კიდევ არ არის ამოქმედებული პარლამენტის ახალი ვებგვერდი, რომელიც ღია
პარლამენტის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ვალდებულებას
წარმოადგენს.

11
საქართველოს პარლამენტის შენობაში შესვლა მოქალაქეებს დაუსაბუთებლად ეზღუდებათ, 13
სექტემბერი, 2019, https://bit.ly/35WTiT1
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თავი 2. ზოგადი ინფორმაცია საქართველოს
პარლამენტის შესახებ
პარლამენტი შედგება პროპორციული სისტემით არჩეული 77 და მაჟორიტარული სისტემით
არჩეული 73 პარლამენტის წევრისგან.
საანგარიშო პერიოდში, ცვლილებები განიცადა საპარლამენტო შემადგენლობამ. ფრაქციებში
განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, ვინაიდან, უმცირესობაში გაერთიანებულ
პარლამენტის წევრთა რიცხვი აღარ აღემატებოდა უმრავლესობის გარეთ დარჩენილ
პარლამენტის წევრთა რაოდენობის ნახევარს, საპარლამენტო უმცირესობამ, 2019 წლის 11
მარტიდან, დაკარგა უმცირესობის სტატუსი.12
მას შემდეგ, რაც „ქართული ოცნება – სოციალ-დემოკრატები“ დატოვეს გია ჟორჟოლიანმა და
მირიან წიკლაურმა, ფრაქცია გაუქმდა, ხოლო დეპუტატები შეუერთდნენ პატრიოტთა ალიანსის
ფრაქციას და მათი სახელწოდება გახდა „პატრიოტთა ალიანსი და სოციალ-დემოკრატები”.
დეპუტატების მიერ უმრავლესობის დატოვების შემდეგ, ასევე გაუქმდა ფრაქცია „ქართული
ოცნება – კონსერვატორები“.13 უფრო ზუსტად,14 პარლამენტში საქმიანობას ახორციელებდნენ
შემდეგი საპარლამენტო ფრაქციები:
● საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციები: „ქართული ოცნება“, „ქართული
ოცნება - მრეწველები“, „ქართული ოცნება - მწვანეები“, „ქართული ოცნება - რეგიონების
განვითარებისთვის, „ქართული ოცნება - ძლიერი ეკონომიკა“, „ქართული ოცნება - ძლიერი
საქართველოსთვის”;
● ფრაქცია „ევროპული საქართველო“;
● ფრაქცია „ევროპული საქართველო – მოძრაობა თავისუფლებისთვის“;
● ფრაქცია „ევროპული საქართველო – რეგიონები“;
● ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა“;
● ფრაქცია „პატრიოტთა ალიანსი და სოციალ-დემოკრატები”;
● ფრაქცია „დამოუკიდებელი დეპუტატები”.

12
13
14

საპროცედური საკითხთა და წესების კომიტეტის წერილი https://bit.ly/2RXpIXK
საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის წერილი https://bit.ly/2xVQWav
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით.
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დიაგრამა 1. ფრაქციების რაოდენობა
უმრავლესობა
1

ფრაქცია „ევროპული საქართველო

1
1

6

1
1
1

ფრაქცია „ევროპული საქართელო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის”
ფრაქცია „ევროპული საქართველო - რეგიონები”
ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა”
ფრაქცია „პატრიოტთა ალიანსი და სოციალ-დემოკრატები”
ფრაქცია „დამოუკიდებელი დეპუტატები”

საპარლამენტო სუბიექტები შემადგენლობაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად,
გაიზარდა დამოუკიდებელი დეპუტატების რაოდენობა და
საანგარიშო პერიოდში ასეთი
პარლამენტის 17 წევრი იყო:
1. გიორგი ბეგაძე
2. ეკა ბესელია
3. გიგა ბუკია
4. ბიძინა გეგიძე
5. ნინო გოგუაძე
6. ალექსანდრე ერქვანია
7. გიორგი მოსიძე
8. ბექა ნაცვლიშვილი
9. რამაზ ნიკოლაიშვილი
10.

ირინე ფრუიძე

11.

თამარ ჩუგოშვილი

12.

ნატო ჩხეიძე

13.

დიმიტრი ცქიტიშვილი

14.

ზვიად ძიძიგური

15.

დავით ჭიჭინაძე

16.

თამარ ხულორდავა

17.

ზაზა ხუციშვილი
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თავი 3. ზოგადი სტატისტიკა
საანგარიშო პერიოდში, ჩატარდა პარლამენტის 67 პლენარული სხდომა (მათ შორის, 3 რიგგარეშე
სხდომა) და ბიუროს 90 სხდომა. 2019 წელს, საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა,
კვორუმის არ არსებობის გამო, არ ჩაშლილა.

დიაგრამა 2. საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული პლენარული სხდომების რაოდენობა

პლენარული სხდომა

67

რიგგარეშე პლენარული სხდომა
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საპარლამენტო ფრაქციებმა და პარლამენტის წევრებმა სულ 15 პლენარული სხდომის მუშაობაში
არ მიიღეს მონაწილეობა, პოლიტიკური შეხედულების გამო15.

დიაგრამა 3. ფრაქციების მხრიდან სხდომებზე მონაწილეობაში უარის თქმის
შემთხვევების რაოდენობა
ფრაქციები: „ევროპული საქართველო“, „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“,
„ევროპული საქართველო - რეგიონები“
8
ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა“
8
ფრაქცია „პატრიოტთა ალიანსი - სოციალ-დემოკრატები“
1
ფრაქცია „დამოუკიდებელი დეპუტატები“
1
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15
საპარლამენტო ფრაქციებმა: „ევროპული საქართველო“, „ევროპული საქართველო - მოძრაობა
თავისუფლებისთვის“ და „ევროპული საქართველო - რეგიონები“ ბოიკოტი 8-ჯერ გამოაცხადა, „ნაციონალურმა
მოძრაობამ“ − 8-ჯერ, „პატრიოტთა ალიანსი - სოციალ-დემოკრატებმა“ − ერთხელ, „დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა“
− ერთხელ. ასევე, საანგარიშო პერიოდში, პარლამენტის წევრებმა: თამარ ჩუგოშვილმა, ეკა ბესელიამ, ზვიად
კვაჭანტირაძემ, დიმიტრი ცქიტიშვილმა, თამარ ხულორდავამ, ირინა ფრუიძემ, ნატო ჩხეიძემ, ზაზა ხუციშვილმა,
დავით ჭიჭინაძემ, რამაზ ნიკოლაიშვილმა და მამუკა ჩიქოვანმა, პოლიტიკური შეხედულებების გამო, უარი განაცხადეს
პლენარულ სხდომაზე საკითხების განხილვასა და გადაწყვეტაში მონაწილეობაზე.
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2019 წელს, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 402 საქართველოს კანონი. ასევე, პარლამენტმა:
● მოახდინა 61 საერთაშორისო ხელშეკრულების (მათ შორის - ხელშეკრულების, შეთანხმების
მემორანდუმისა და კონვენციის) რატიფიცირება;
● 1 კონვენციის ოქმის დენონსირება;
● მიიღო 1 რეზოლუცია.

დიაგრამა 4. საანგარიშო პერიოდში მიღებული კანონების რაოდენობა და ინიციატორები

227

მთავრობა

157

პარლამენტის წევრები

კომიტეტები
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ასევე საანგარიშო პერიოდში:
● პარლამენტის 41-მა წევრმა გააგზავნა 925 წერილობითი კითხვა. მათგან პასუხი გაეცა 771
კითხვას;
● პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენის გამო, პარლამენტის 25 დეპუტატს
ხელფასის 10 % დაუკავდა, 43 შემთხვევაში;
● კომიტეტის სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენის გამო, ხელფასის 10 % დაუკავდა 22
დეპუტატს, 33 შემთხვევაში;
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თავი 4. მნიშვნელოვანი მოვლენები
4.1 მართლმადიდებლობის საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის ჩატარება
(რუსეთის დუმის დეპუტატ გავრილოვის თავმჯდომარეობით) და საპროტესტო
ტალღა
საქართველოს პარლამენტში მართლმადიდებლობის საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის
ჩატარებას და ასამბლეის პრეზიდენტის - სერგეი გავრილოვის მიერ პარლამენტის თავმჯდომარის
სკამის დაკავებას, დიდი პროტესტი მოჰყვა საზოგადოებაში. გარდა იმისა, რომ სერგეი გავრილოვი
რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატია, მას ხმა აქვს მიცემული აფხაზეთისა და
ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობელ ქვეყნებად აღიარებაზე.16 ის მართლმადიდებლობის
საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის პრეზიდენტია.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ასამბლეის ჩატარებასთან დაკავშირებით, მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ
2018 წლის ზაფხულზე დაიწყო. პარლამენტის მართლმადიდებლობის საპარლამენტთაშორისო
ასამბლეის მუდმივმოქმედი დელაგაციის ხელმძღვანელი ზაქარია ქუცნაშვილი იყო, რომელიც
პერიოდულად წარადგენდა პარლამენტის ბიუროზე, ასამბლეის ფარგლებში, განხორციელებულ
აქტივობების შესახებ ინფორმაციას.17 ასევე, ზაქარია ქუცნაშვილის მიერ წარდგენილ ანგარიშში
მითითებულია, რომ „მართლმადიდებლობის საპარლამენტთაშორისო 26-ე გენერალური
ასამბლეის თბილისში ჩატარების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი მიღწევაა
ქართული საპარლამენტო დიპლომატიისთვის”.
გავრილოვის ვიზიტმა და მის მიერ პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძლის დაკავებამ,
საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია, რასაც საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. ამ ყველაფრის
ფონზე, ასამბლეის სხდომა ჩაიშალა.18
საპროტესტო აქციისას
ითხოვდნენ, რომ ასამბლეა შეჩერებულიყო და გავრილოვსა და
რუსულ დელეგაციას საქართველო დაეტოვებინათ. მონაწილეების ერთ-ერთი მოთხოვნა იყო,
პარლამენტის თავმჯდომარის - ირაკლი კობახიძის გადადგომა. სპონტანურად დაწყებულმა
პროტესტმა 20 ივნისს, დღის განმავლობაში, ფართომასშტაბიანი აქციის სახე მიიღო. დღის
ბოლოს, პროტესტის მონაწილეთა მცირე ნაწილის პარლამენტში შეღწევის მცდელობას
სამართალდამცავებთან დაპირისპირება მოჰყვა, რის შემდეგაც, სპეციალური საშუალებების
გამოყენების შესახებ არსებული წესების დარღვევით, გამოყენებულ იქნა ცრემლსადენი გაზი
და რეზინის ტყვიები, რამაც აქციის რამდენიმე მონაწილის მძიმე დაზიანება გამოიწვია.19
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, 21 ივნისს საერთო განცხადება გაავრცელეს, სადაც აღინიშნა,
რომ „საზოგადოება კიდევ ერთხელ გახდა ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო პროტესტის
წინააღმდეგ საპოლიციო ძალის არაპროპორციული გამოყენების მოწმე, რასაც შედეგად
მოჰყვა ათობით ადამიანის დაკავება და ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება”. განცხადებაში,
არასამთავრობო ორგანიზაციები შეუერთდნენ საპროტესტო აქციის მონაწილეთა მოთხოვნებს
და მომხდარი ფაქტის გამო, მოითხოვეს შს მინისტრის - გიორგი გახარიას და პარლამენტის
თავმჯდომარის - ირაკლი კობახიძის გადაგომა. ასევე, განცხადებაში აღნიშნული იყო, შექმნილი
პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის საშუალებად, საპარლამენტო არჩევნებისთვის პროპორციულ
საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის აუცილებლობა.20 21 ივნისს, „ქართული ოცნების” პოლიტსაბჭოს
სხდომაზე, ირაკლი კობახიძის გადაგომის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს, მოგვიანებით, მისი
ადგილი არჩილ თალაკვაძემ დაიკავა.
16 იხ. კენჭისყრის შედეგები http://vote.duma.gov.ru/vote/61885
17 იხ. მართლმადიდებლობის საპარლამენტთაშორისო ასამბლეაში (IAO) საქართველოს პარლამენტის
მუდმივმოქმედი დელეგაციის წლიური ანგარიში (პერიოდი: 2018 იანვარი - 2019 წლის იანვარი),
18
რა მოხდა 20 ივნისს თბილისში - მოკლედ www.on.ge, 22 ივნისი 2019, https://bit.ly/2SScVWo
19 რა მოხდა 20 ივნისს თბილისში - მოკლედ www.on.ge, 22 ივნისი 2019, https://bit.ly/3aaWaN7
20 არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება, 20 ივნისს განვითარებულ მოვლენებზე, 21 ივნისი,
2019, იხ. https://bit.ly/2T1bPsp
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4.2 პროპორციული საარჩევნო სისტემის ჩავარდნა
ქვეყანაში მიმდინარე საპროტესტო აქციების განმავლობაში, საზოგადოების ერთ-ერთ მოთხოვნას
წარმოადგენდა, სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. მრავალრიცხოვანი
საპროტესტო აქციები
კვირაზე მეტ ხანს გაგრძელდა, რის შემდეგაც, ხელისუფლების
წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ 2020 წელს არჩევნებს სრულად პროპორციული წესით
ჩაატარებდნენ. შესაბამისი კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი, ინიციატივის სახით,
პარლამენტში დარეგისტრირდა, რომელსაც ხელი 93-მა დეპუტატმა მოაწერა. განხილვა ხმაურის
ფონზე მიმდინარეობდა, რასაც წინ უმრავლესობის სხდომები უძღვოდა. აღსანიშნავია ის ფაქტი,
რომ ინიცირების შემდეგ, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე განსხვავებული აზრი დააფიქსირეს იმ
დეპუტატებმა, რომლებმაც თავად მოაწერეს ხელი აღნიშნული პროექტს.21
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და სახალხო დამცველმა დეპუტატებს პროპორციული
სისტემის მიღების შესახებ მოუწოდეს.22 მაჟორიტარების ნაწილი, ამ საკითხზე ნეგატიურ პოზიციას
აფიქსირებდა. ცვლილებებს, უმრავლესობიდან მხოლოდ 57 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, რაც არ
იყო საკმარისი, და კანონპროექტი ჩავარდა. საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირეს,
მათ შორის იმ დეპუტატებმა, რომლებიც თავად იყვნენ ამ საკითხის ინიციატორები.
კანონპროექტის ჩაგდების შემდეგ, დეპუტატების ნაწილმა უმრავლესობა დატოვა.23 ოპოზიციამ
და ხელისუფლებამ ამ საკითხზე მოლაპარაკებები დაიწყო. ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნას
წარმოადგენდა 2020 წელს არჩევნების ე.წ. „გერმანული მოდელის” მიხედვით ჩატარება,
რაზედაც ხელისუფლება არ დასთანხმდა. ისინი უთითებდნენ, რომ შემოთავაზებული ცვლილებები
კონსტიტუციას ეწინააღმდეგებოდა. აღნიშნულ საკითხზე განცხადება, სამოქალაქო სექტორმაც
გაავრცელა.24
2019 წლის 20 დეკემბერს, მმართველ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის საარჩევნო სისტემაზე
გამართულ შეხვედრაზე, პარლამენტის თავმჯდომარემ გააჟღერა მმართველი გუნდის შეთავაზება,
საარჩევნო სისტემის ცვლილების შესახებ, რომელიც გულისხმობდა 150 საპარლამენტო
მანდატიდან 50 მაჟორიტარული და 100 პროპორციული წესით განაწილებას.
ჩვენი ორგანიზაცია დაინტერესდა, რას ფიქრობდა საზოგადოება პროპორციული საარჩევნო
სისტემის შესახებ. 2020 წლის თებერვალ-მარტში, გამოკითხულთა უმეტესობამ მხარდაჭერა
გამოხატა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლასთან დაკავშირებით.

21 „მაჟორიტარების კრიტიკული კითხვები, მათ მიერვე ინიცირებულ საარჩევნო რეფორმაზე”, www.
netgazeti.ge , 12.11.2019, იხ. https://bit.ly/2YsHtC6 . ასევე, იხ. „არავისთან ხელი არ მოგვიწერია,
გადაგდებაზე საუბარი არაეთიკურია – ყაველაშვილი პროპორციულზე”, 19.11.2019, https://bit.
ly/3fQYRWY ; „“ასე გამოდის” – ხუნდაძის თქმით, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ წავიდა საარჩევნო
სისტემის საკითხზე”, 13.11.2019, https://bit.ly/2V91RpK .
22
„არასამთავრობოები და ომბუდსმენი ხელისუფლებას საკონსტიტუციო ცვლილების მიღებას
მოუწოდებენ”, www.civil.ge ,ნოემბერი 13, 2019, იხ. https://bit.ly/2v902iV .
23 „თამარ ჩუგოშვილმა და კიდევ 6-მა დეპუტატმა დატოვეს თანამდებობები და უმრავლესობა”, რადიო
თავისუფლება, ნოემბერი 14, 2019, იხ. https://bit.ly/2PqpTcV .
24
„გერმანული მოდელის“ საარჩევნო სისტემა საქართველოს კონსტიტუციას არ ეწინააღმდეგება”,
არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება, 18 ნოემბერი, 2019, https://bit.ly/2HY919a .
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დიაგრამა 5. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები პროპორციული საარჩევნო
სისტემის ჩავარდნასთან დაკავშირებით
2019 წლის 14 ნოემბერს პარლამენტმა განიხილა საკონსტიტუციო ცვლილება საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით
და არ დაუჭირა მხარი შერეული საარჩევნო სისტემიდან (ხალხი ხმას აძლევს როგორც პარტიებს, ისე მაჟორიტარ
კანდიდატებს) პროპორციულ სააჩევნო სისტემაზე (ხალხი ხმას აძლევს მხოლოდ პარტიებს) გადასვლას.
იცოდით თუ არა ამის შესახებ? (%)
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დიაგრამა 6. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები პროპორციული საარჩევნო
სისტემის შესახებ
უნდა იყოს თუ არა ქვეყანაში პროპორციული საარჩევნო სისტემა? (%)
(64%-დან ვისაც სმენია, რომ პარლამენტმა არ დაუჭირა მხარი საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით
საკონსტიტუციო ცვლილებებს)
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4.3 უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევა
2019 წელს, მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის
საკითხი. ეს პროცესი დაიწყო 2018 წელს, როდესაც, დეკემბერში, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ
პარლამენტს დასამტკიცებლად მოსამართლეთა 10 კაციანი სია გადაუგზავნა, რასაც სამოქალაქო
საზოგადოების კრიტიკა მოჰყვა, უმრავლესობის შემადგენლობაში შიდა დაპირისპირება დაიწყო,
2018 წლის ბოლოს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტი დატოვა ეკა
ბესელიამ.
2019 წლის მარტში, პარლამენტში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის წესთან
დაკავშირებით კანონპროექტები დარეგისტრირდა,25 საბოლოოდ, უმრავლესობის მიერ
წარდგენილი პროექტი მიიღო პარლამენტმა. ამის შემდეგ კი, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ
დაიწყო მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსი, მათი მოსმენების შემდეგ
ჩატარდა ფარული კენჭისყრა და საბოლოოდ პარლამენტს 20-კაციანი სია წარედგინა.
როგორც დეპუტატებს, ასევე
პარლამენტში, კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესში26,
სამეცნიერო წრეების, ადვოკატთა ასოციაციის, არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციისა
და სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს საშუალება მიეცათ, მათთვის განსაზღვრულ დროში,
კანდიდატებისთვის კრიტიკული კითხვები დაესვათ. განხილვა რეგლამენტით დადგენილი ახალი
წესის შესაბამისად წარიმართა. ხმაურიანი განხილვები თვენახევარი გაგრძელდა. კანდიდატებს
შორის იყო ყოფილი გენერალური პროკურორი - შალვა თადუმაძე და საკონსტიტუციო
სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარე - ზაზა თავაძე. შალვა თადუმაძესთან დაკავშირებით,
დისკუსიის საგანი იყო მისი დიპლომის შესაბამისობის საკითხი.27 მოგვიანებით, ზაზა თავაძემ
კომიტეტზე მოსმენის შემდეგ, განცხადებით მიმართა კომიტეტს და მოხსნა თავისი კანდიდატურა.28
საბოლოოდ, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 14 წევრს დაუჭირა მხარი. ხმაურის ფონზე
მიმდინარეობდა პლენარული სხდომაც, კერძოდ, ამ საკითხზე კენჭისყრის დღეს, პლენარული
სხდომების დარბაზში არასასიამოვნო სუნის მქონე სითხე დაასხეს, რამაც სხდომის შეჩერება
გამოიწვია, ასევე გაჟღერდა ინფორმაცია, ინტოქსიკაციის შემთხვევებთან დაკავშირებით.29
აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, შსს-მ გამოძიება დაიწყო.30 მოძრაობა “სირცხვილია”-მ
განაცხადა, რომ პარლამენტში დაყენებულ სუნზე პასუხისმგებლობას იღებს.31 საბოლოოდ,
პლენარულ სხდომაზე წარდგენილ კანდიდატურებს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა.32
25 დეპუტატების მიერ წარდგენილ კანონპროექტებს შორის განსხვავება შეგიძლიათ იხილოთ მითითებულ
მისამართზე: https://bit.ly/2XPWNJz .
26
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევა, კანდიდატურების შესახებ
წარდგენილი ინფორმაცია პარლამენტში იხ. https://bit.ly/2VbLKaP
27 იხ. მოქმედი გენერალური პროკურორის იურიდიული დიპლომის ნამდვილობა არ დასტურდება, 12
დეკემბერი, 2019, https://bit.ly/2Tl4K4U
28 „ზაზა თავაძე უარს ამბობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კონკურსში მონაწილეობაზე”,
რადიო თავისუფლება, 02.12.2019, იხ. https://bit.ly/2Wj4s0Q
29 მძაფრი სუნის მიუხედავად, პარლამენტში ევაკუაცია არ იგეგმება, www.on.ge,
https://bit.ly/32sDnKt ; „ლელა ქებურია პარლამენტში სითხის დაღვრას არც უარყოფს და არც
ადასტურებს”, რადიო თავისუფლება, დეკემბერი 12, 2019, https://bit.ly/2T1ii6F
30 „პარლამენტში სითხის დაღვრაზე შსს-მ გამოძიება დაიწყო”, www.radiotavisufleba.ge ,
12.12.2019, https://bit.ly/2Z6LHyq
31 „ქვეყნის სამსახურში” პარლამენტში სითხის დაღვრაზე პასუხისმგებლობას იღებს”,
www.radiotavisufleba.ge , 12.12.2019, https://bit.ly/2CsEm4h
32 კკოალიცია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა
შერჩევის პროცესს აფასებს, 12 სექტემბერი, 2019, https://bit.ly/39NiSvJ ასევე, ვრცლად იხ. „უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის 1 წლიანი პროცესის ქრონოლოგია”, საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველო, https://bit.ly/3ccHBdu

19

4.4 ნიკანორ მელიასთვის იმუნიტეტის მოხსნა და დეპუტატის უფლებამოსილების
შეწყვეტა
პროკურატურამ, 20 ივნისის აქციის მიმდინარეობისას, ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობის
და მასში მონაწილეობისთვის ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატს, ნიკანორ მელიას ბრალი
წაუყენა და მის მიმართ პატიმრობის გამოსაყენებლად თანხმობის მიღებისთვის პარლამენტს
მიმართა. მოგვიანებით, აღნიშნულ საქმეზე, სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურატურის
შუამდგომლობა პატიმრობის შესახებ და ნიკა მელიას გირაო შეუფარდა.
2019 წლის დეკემბერში, თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბანკი ,,ქართუს“ ხელოვნურად
გაკოტრების ბრალდების საქმეზე, ბრალდებულ ნიკანორ მელიას მიმართ, გამამტყუნებელი
განაჩენი გამოიტანა. დამატებით სასჯელად განესაზღვრა ორი წლით და სამი თვის ვადით,
თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამოერთმევა. გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას მოჰყვა
ნიკანორ მელიასთვის დეპუტატის უფლებამოსილების შეწყვეტა.

4.5 ცვლილებები საპარლამენტო სუბიექტების შემადგენლობაში
საანგარიშო პერიოდში მომხდარი პოლიტიკური მოვლენების გამო, მნიშვნელოვანი ცვლილებები
განიცადა პარლამენტის შემადგენლობამ. 20 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით, ირაკლი
კობახიძემ პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტი დატოვა და მის ნაცვლად არჩილ თალაკვაძე
აირჩიეს.
დეპუტატების მიერ უმრავლესობიდან გასვლის რამდენიმე მიზეზი სახელდებოდა, კერძოდ,
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის საკითხი და მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო
ინიციატივების ჩაგდება. საანგარიშო პერიოდში, უმრავლესობა დატოვა პარლამენტის 20-მა
წევრმა.33 ასევე, სხვადასხვა პერიოდში, პარლამენტის წევრის მანდატი დატოვა 5-მა დეპუტატმა.34
დეპუტატების მიერ უმრავლესობის დატოვებას, თან მოჰყვა მათ მიერ საპარლამენტო
თანამდებობის დატოვებაც. თამარ ჩუგოშვილმა დატოვა ვიცე-სპიკერის თანამდებობა და სხვა
საპარლამენტო თანამდებობები (პარლამენტის ხაზინადართა საბჭოს თავმჯდომარეობა და მისი
წევრობა; გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარეობა,
მაგრამ დარჩა საბჭოს წევრად), ასევე ზვიად ძიძიგურიც გადადგა თავმჯდომარის მოადგილის
თანამდებობიდან.
ირინე ფრუიძემ, პარლამენტის ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი
საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და, ასევე, გავიდა საბჭოს
შემადგენლობიდან.
პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ აირჩიეს გიორგი ვოლსკი, მოადგილეებად
აირჩიეს მამუკა მდინარაძე, გიორგი კახიანი, კახაბერ კუჭავა. გიორგი კახიანს საპროცედურო
საკითხთა თავმჯდომარის თანამდებობა ეკავა, ამ პოსტზე ის გურამ მაჭარაშვილმა ჩაანაცვლა.
კახაბერ კუჭავა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს
იკავებდა. არჩევის შემდეგ, თავმჯდომარედ ნინო წილოსანმა შეცვალა.
რაც შეეხება შემადგენლობაში განხორციელებული ცვლილებების გამო კომიტეტების
თავმჯდომარეობის საკითხებს, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტს, თამარ ხულორდავას
ნაცვლად, დავით სონღულაშვილი ხელმძღვანელობს, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს,
სოფო ქაცარავას შემდეგ, - ირაკლი ბერაია, ხოლო განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის
კომიტეტს - გენადი მარგველაშვილი. ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში აკაკი
ზოიძის ადგილი კი დიმიტრი ხუნდაძემ დაიკავა.
33 გედევან ფოფოხაძე, ლევან გოგიჩაიშვილი, ეკა ბესელია, ბექა ნაცვლიშვილი, ზვიად კვაჭანტირაძე,
მირიან წიკლაური, გია ჟორჟოლიანი, კობა ნარჩემაშვილი, ლევან კობერიძე, თამარ ჩუგოშვილი, თამარ
ხულორდავა, ზვიად ძიძიგური, გიორგი ბეგაძე, დიმიტრი ცქიტიშვილი, გიორგი მოსიძე, ზაზა ხუციშვილი,
რინე ფრუიძე, ალექსანდრე ერქვანია, ნინო გოგუაძე, გიგა ბუკია.
34 ვანო ზარდიაშვილი, ზაქარია ქუცნაშვილი, შოთა შალელაშვილი, სოფიო ქაცარავა, აკაკი ზოიძე.
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პარლამენტმა, ნიკანორ მელიას, სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის
საფუძველზე, დეპუტატის უფლებამოსილება შეუწყვიტა, მანამდე კი, პროკურატურამ, 20 ივნისის
აქციის მიმდინარეობისას, ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობისთვის,
ნიკა მელიას ბრალი წაუყენა და მის მიმართ პატიმრობის გამოსაყენებლად, თანხმობის
მიღებისთვის, პარლამენტს მიმართა.
ქართული ოცნების პარტიიდან გარიცხეს ბიძინა გეგიძე და შესაბამისად, გაიყვანეს უმრავლესობის
შემადგენლობიდან. პარლამენტის შემადგენლობას, 2019 წლის ივლისში, შუალედური არჩევნების
შედეგად შემოუერთდა ვლადიმერ კახაძე. ასევე, შოთა შალელაშვილის ადგილმონაცვლე გახდა
ლევან მგალობლიშვილი, ვანო ზარდიაშვილის ადგილმონაცვლე - თემურ გოცირიძე, აკაკი
ზოიძის - ჯუმბერ იზორია, სოფიო ქაცარავას ადგილმონაცვლე - პაატა გოგოხია, ნიკანორ მელიასი
კი - ბადრი ბასიშვილი.35

4.6 მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადება
2019 წლის 3 სექტემბერს, პარლამენტს მთავრობის ახალი შემადგენლობა და, ასევე,
„სამთავრობო პროგრამა 2019-2020” წარედგინა. მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადებას,
ბოიკოტის ნიშნად, არ დაესწრო ოპოზიციური ფრაქციების ნაწილი.36
2 სექტემბერს, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ, სოციალური ქსელის მეშვეობით,
პოსტის დატოვების შესახებ განცხადება გაავრცელა.37 სამთავრობო ცვლილებების შედეგად,
პრმეიერ-მინისტრი გახდა გიორგი გახარია, შს მინისტრის პოსტი - ვახტანგ გომელაურმა, ხოლო
თავდაცვის მინისტრის პოსტი, ირაკლი ღარიბაშვილმა დაიკავა.
მამუკა ბახტაძე ისე გადადგა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან, რომ მოხსენება სამთავრობო
პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ, პლენარულ სხდომაზე არ წარუდგენია.
8 სექტემბერს პარლამენტმა მთავრობის შემადგენლობას ნდობა გამოუცხადა.38

4.7 პრეზიდენტის მოხსენება
სალომე ზურაბიშვილი, პრეზიდენტის რანგში, პირველად, წლიური მოხსენებით, პარლამენტის
წინაშე 2019 წლის 6 მარტს წარსდგა. ფრაქცია „ევროპულმა საქართველომ”, პოლიტიკური
მოსაზრების გამო, უარი თქვა სხდომაში მონაწილეობაზე.
პრეზიდენტმა, გამოსვლისას, ყურადღება გაამახვილა უცხოეთში განხორციელებულ ვიზიტებზე.
ასევე, საუბარი შეეხო საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებს და ევროსტუქტურებთან
თანამშრომლობის პერსპექტივებს. პრეზიდენტმა, თავის გამოსვლაში, ისაუბრა საზოგადოებისათვის
საინტერესო ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა შეწყალება, სასამართლო სისტემა და მასთან
დაკავშირებული გამოწვევები. პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ, სიტყვით გამოვიდნენ ფრაქცია
„პატრიოტთა ალიანსის” და უმრავლესობის წარმომადგენლები.39

35
ბადრი ბასიშვილის წარდგენა მოხდა 2019 წლის 23 დეკემბერს, პლენარულ სხდომაზე
უფლებამოსილების ცნობა განხორციელდა 2020 წლის 17 იანვარს. იხ. პარლამენტის დადგენილება
საქართველოს პარლამენტის გამოკლებული წევრის ნიკანორ მელიას ადგილმონაცვლის ბადრი
ბასიშვილის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ“ https://bit.ly/2Lc6yte .
36 წერილები რიგგარეშე სხდომაზე პოლიტიკური მოსაზრების გამო არდასწრების თაობაზე
https://bit.ly/2xLYLzw; https://bit.ly/35Ddk4Z .
37 „ბახტაძის 3947-სიტყვიანი გამოსამშვიდობებელი პოსტი” — სრულად, www.on.ge, 02.09.2019,
https://bit.ly/2Tp6StK .
38
პარლამენტის 2019 წლის 8 სექტემბრის დადგენილება მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადების
თაობაზე, იხ. https://bit.ly/2WA2Lv9 .
39 „პარლამეტში საქართველოს პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის ყოველწლიური მოხსენება
მოისმინეს”, www.parliament.ge,06 მარტი 2019, https://bit.ly/2SU90rZ .

21

თავი 5. მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები
5.1 პროგრესული საკანონმდებლო ცვლილებები
5.1.1 სექსუალური შევიწროების შესახებ ინიციატივა
2019 წლის თებერვალში, გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებმა, სექსუალური შევიწროების
შესახებ ინიციატივა წარუდგინეს პარლამენტს. მიღებული კანონის თანახმად განისაზღვრა:
● ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევათა კოდექსში, საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროების
ცნება და დარღვევის შემთხვევაში დადგინდა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა;
● სექსუალური შევიწროების განმარტება, რომელიც გულისხმობს პირის მიმართ არასასურველი
სექსუალური ხასიათის ქცევას, რომელიც მიზნად ისახავს ან/და იწვევს მისი ღირსების შელახვას
და ქმნის მისთვის დამაშინებელ, მტრულ, დამამცირებელ ან შეურაცხმყოფელ გარემოს;
● სახალხო დამცველის უფლებამოსილება, მიმართოს სასამართლოს სარჩელით და მოითხოვოს
მის მიერ გაცემული რეკომენდაციის შესრულება, თუ იურიდიულმა პირმა და კერძო სამართლის
სხვა სუბიექტებმა არ გაიზიარეს ან არ უპასუხეს მის რეკომენდაციას. ფიზიკურ და იურიდიულ
პირებს, კერძო სამართლის სხვა სუბიექტებს, განესაზღვრათ ვალდებულება, შემოწმებისათვის
აუცილებელი ყველა ცნობა, დოკუმენტი და სხვა მასალა მიაწოდონ სახალხო დამცველს;
● გაიზარდა სასამართლოში მიმართვის ვადაც, კერძოდ, ამ საკითხზე სარჩელით მიმართვა
შესაძლებელია 1 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც პირმა გაიგო ან უნდა გაეგო იმ
გარემოების შესახებ, რომელიც მას დისკრიმინაციულად მიაჩნია.
შეფასება
სექსუალური შევიწროების რეგულირება საერთაშორისო აქტებში გვხვდება. IX მოწვევის
პარლამენტში, სექსუალური შევიწროების საკითხი არაერთხელ გახდა მსჯელობის საგანი.
მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ინიციატივას. საჯარო სივრცეში და შრომით
ურთიერთობებში სექსუალური შევიწროების დასჯადობა პოზიტიურ ცვლილებად უნდა შეფასდეს.40

5.1.2 ბავშვის უფლებათა კოდექსი
2019 წლის სექტემბერს, პარლამენტმა მიიღო ბავშვის უფლებათა კოდექსი თანმდევ კანონებში
ცვლილებით, რომლის მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფო პოლიტიკის, სისტემური მიდგომის
ჩამოყალიბება ბავშვთა უფლებების დაცვის სფეროში. ბავშვის უფლებათა კოდექსის მიღება,
განპირობებული იყო, საქართველოს მიერ გაეროს ბავშვის უფლებების კონვენციით აღებული
ვალდებულებების შესრულების და კანონმდებლობის დახვეწის აუცილებლობით.
კოდექსის თანახმად:
● გაიზარდა სახალხო დამცველის საზედამხედველო როლი, ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის
შეფასების თვალსაზრისით;
● შეიქმნა ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულების სისტემა, რაც გულისხმობს უფასო იურიდიულ
დახმარებას, ბავშვთან მუშაობისთვის სპეციალიზებული პირების მომზადებას;
● საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის მოვალეობად განისაზღვრა ბავშვისათვის
ინფორმაციის მიწოდება, საკუთარი უფლებებისა და მათი დაცვის მექანიზმების შესახებ;
40
„სექსუალური შევიწროება დასჯადი ხდება”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, 19
თებერვალი, 2019, https://bit.ly/38JP6H2
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● ბავშვის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის, 500 ლარზე მეტი ღირებულების მოძრავი
ნივთის გასხვისება, მშობლის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ, დასაშვებია ბავშვის
საუკეთესო ინტერესის შესაბამისად და სასამართლოს თანხმობის საფუძველზე;
● უწყებებს შორის კოორდინირებული მუშაობის უზრუნველსაყოფად, პარლამენტში შეიქმნა
ბავშვის უფლებათა დაცვის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო;
● 2020 წლის 1 ივნისიდან, კანონპროექტის ინიციატორი ვალდებული იქნება ბავშვის
უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასების შესახებ ინფორმაცია წარადგინოს. იგივე
ვალდებულება იარსებებს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის წარდგენის შემთხვევაშიც.41
შეფასება
მისასალმებელია, პარლამენტის მიერ ბავშვის უფლებების შესახებ ერთიანი საკანონმდებლო
აქტის შექმნა, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა მიმართულებით ბავშვის საუკეთესო ინტერესების
გათვალისწინებას. მნიშვნელოვანია, რომ მიღებული კანონის იმპლემენტაციის პროცესზე,
პარლამენტმა ეფექტური ზედამხედველობა განახორციელოს.42

5.1.3 მედიაციის შესახებ ახალი კანონი
პარლამენტმა, 2019 წლის სექტემბერში მიიღო ახალი კანონი მედიაციის შესახებ.43 აღნიშნული
კანონის მიღების შესახებ, არაერთხელ იყო აღნიშნული მთავრობის კანონშემოქმედებით გეგმაში.
მასზე მუშაობა, ჯერ კიდევ 2016 წელს დაიწყო.
მედიაციის მიზანია, დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებების ხელშეწყობა,
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტიანობის გაზრდა და სასამართლოს
მაქსიმალურად განტვირთვა ისეთი დავებისაგან, რომლებსაც აქვთ ურთიერთშეთანხმებით
დასრულების პერსპექტივა. მიღებული კანონის თანახმად:
● განისაზღვრა მედიაციის პროცესის დაწყების წინაპირობები, კერძოდ, ამისათვის საჭიროა:
მხარეთა შეთანხმება, ან კანონით გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლით ან
მხარეთა შუამდგომლობით სასამართლოს ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საქმის
მედიატორისათვის გადაცემა;
● შეიქმნა მედიატორთა ერთიანი რეესტრი და განისაზღვრა მასში პირის გაწევრებისათვის
სავალდებულო მოთხოვნები;
● განისაზღვრა მედიატორის საქმიანობის ანაზაღაურების წესი;
● შეიქმნა სსიპ მედიატორთა ასოციაცია, რომელიც კანონის საფუძველზე მედიაციის სფეროში
ძირითადი წესების დამდგენი ორგანოა. მედიატორთა სერტიფიცირებისა და მედიატორთა
ერთიანი რეესტრის წარმოების მიზნით, ასოციაცია ქმნის აღმასრულებელ საბჭოს, რომელიც
კოლეგიური წესით მართავს მედიატორთა ასოციაციას.
შეფასება
მედიაციის, როგორც დავის ალეტრანტიული გადაწყვეტის საშუალების გამოყენება, ხელს
შეუწყობს სასამართლოების განტვირთვას ისეთი საქმეებისგან, რომელთა გადაწყვეტასაც
აქვს ურთიერთშეთანხმებით დასრულების პერსპექტივა. ასევე, გასათვალისწინებელია ამ
41
საქართველოს მთავრობის ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ შემუშავებული
ნორმატიული აქტის შემთხვევაში. იხ.: ნორმატიული აქტების შესახებ კანონის მე-17 მუხლი,
https://bit.ly/3aAujpc .
42 „რა სიახლეებს გვთავაზობს ბავშვის უფლებათა კოდექსის პროექტი”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა
- საქართველო, 08 მაისი, 2019, https://bit.ly/2VRATlX .
43 მედიაციის შესახებ საქართველოს კანონი, 18/09/2019, https://bit.ly/2PgHjby

23

გარემოებასთან ერთად, სასამართლოს ხარჯების დაზოგვის საკითხიც. ამრიგად, მიღებული
საკანონმდებლო ინიციატივა პოზიტიურად უნდა შეფასდეს.

5.2 პოზიტიური საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც დახვეწას საჭიროებს
5.2.1 რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაცია
2019 წლის მაისში, პარლამენტმა, „ნორმატიული აქტების შესახებ” კანონში ცვლილებით,
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაცია განახორციელა, რომლის
თანახმად, კანონპროექტზე წარდგენილი რეგულირების ზეგავლენის ანგარიში (RIA) უნდა
მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:
● არსებული პრობლემის არსი, რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს კანონპროექტი, და მისი
გამომწვევი მიზეზები;
● ასევე, მიზანი, რომლის მიღწევაც რეგულირებითაა დაგეგმილი. ანგარიშში, ინიციატორმა
უნდა დაასაბუთოს და აღნიშნოს მიზნის მიღწევის შერჩეული ვარიანტის უპირატესობის
დამადასტურებელი არგუმენტები;
● კანონპროექტის მოსალოდნელი ეკონომიკური, ფისკალური, სოციალური, ეკოლოგიური,
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ან/და სხვა შედეგები და რისკები, ასევე კანონის
აღსრულების მონიტორინგისა და შეფასების გზები.
მიღებული კანონის თანახმად, კანონპროექტზე RIA-ს შესახებ ანგარიშის წარდგენის ვალდებულება
ექნება მხოლოდ მთავრობას, იმ შემთხვევაში, თუკი ის პერიოდულ კანონშემოქმედებით გეგმაში
იქნება გათვალისწინებული.44 კანონი ითვალისწინებს საგამონაკლისო შემთხვევებს, როდესაც
RIA-ს მომზადება არ იქნება სავალდებულო.45
შეფასება
RIA-ს ინსტიტუციონალიზაცია პოზიტიურად უნდა შეფასდეს, თუმცა კანონით გათვალისწინებული
რეგულაცია ვერ პასუხობს საკანონმდებლო პროცესის გამოწვევებს. იმის გათვალსიწინებით,
რომ RIA-ს მოთხოვნა მხოლოდ მთავრობის ინიციატივებს ეხება და ასევე კანონი ითვალისწინებს
ვრცელ საგამონაკლისო შემთხვევებს (მაგალითად, RIA-ს განხორციელების ვალდებულება
არ იარსებობს თუკი კანონპროექტი ეხება საბიუჯეტო საკითხებს, გულისხმობს საერთაშორისო
აქტებთან ან კონსტიტუციასთან შესაბამისობას),
არსებობს RIA-ს გარეშე მნიშვნელოვანი
46
კანონების მიღების რისკი.

44 იგულისხმება ისეთი კანონპროექტი, რომელიც გათვალისწინებულია მთავრობის კანონშემოქმედებით
გეგმაში. მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობა, ძირითადად ხორციელდება კანონშემოქმედებითი
საქმიანობის გეგმების მიხედვით, რომელიც წარედგინება პარლამენტს. იხ. მთავრობის #77 დადგენილება
„საქართველოს მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ”, მუხლი 23, https://goo.gl/tD5P9R .
45
იმ შემთხვევაში, თუკი კანონპროექტი: ა) ეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების, საბიუჯეტო (მათ
შორის, წლიური საბიუჯეტო კანონი), აგრეთვე თავდაცვის, პენიტენციური, არასაპატიმრო სასაჯელთა
აღსრულებისა და პრობაციის საკითხებს; ბ) ეხება კანონით გათვალისწინებული თარიღის (ვადის) ან
ტერმინოლოგიური ხასიათის ან სხვა სახის ტექნიკური ხასიათის ცვლილებას, ასევე კანონში დაშვებული
ხარვეზის გამოსწორებას, თუ იგი არ ცვლის კანონის ზოგად პრინციპსა და ძირითად დებულებებს; გ)
შესაბამისობაში მოდის უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე საქართველოს საკანონმდებლო აქტთან,
საქართველოს კონსტიტუციურ შეთანხმებასთან, საერთაშორისო ხელშეკრულებასა და შეთანხმებასთან
ან/და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან; დ) საკანონმდებლო პაკეტის
ნაწილია თანმდევი კანონპროექტის სახით და არ შეიცავს პაკეტში შემავალი მთავარი კანონპროექტით
გაუთვალისწინებელ საკითხებს.
46
ვრცლად იხ. „რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოს
კანონმდებლობაში”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, 11 აპრილი, 2019, https://bit.
ly/2SINHLb
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5.2.2 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შექმნა
2019 წლის აპრილში, პარლამენტმა მიიღო საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის თანახმად,
შეიქმნა პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანო - ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო. საბჭოს
მუდმივი წევრები არიან: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან
საქმეთა მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის უფროსი, დაზვერვის სამსახურის უფროსი და საქართველოს თავდაცვის ძალების
მეთაური. პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით, საბჭოს სხდომაზე შეიძლება მოწვეულ იქნენ
პირები, რომლებიც არ არიან საბჭოს მუდმივი წევრები.
საბჭოს ძირითად ფუნქციებად განისაზღვრა:
● ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის კოორდინირება;
● ეროვნული უსაფრთხოებისა და სახელმწიფო ინტერესებისთვის საფრთხის შემცველ საკითხებზე
პრემიერ-მინისტრის ინფორმირება, მის მიერ მისაღები პოლიტიკური გადაწყვეტილებების
მომზადების მიზნით;
● ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, საშინაო და საგარეო პოლიტიკის საკითხების
განხილვა და ანალიზი;
● საგანგებო მდგომარეობის ან საქართველოზე შეიარაღებული თავდასხმის ან მისი უშუალო
საფრთხის შემთხვევაში, საომარი მდგომარეობის გამოცხადების საკითხის განხილვა.
შეფასება
ახალი კონსტიტუციური მოდელის ამოქმედების შედეგად, გაუქმდა ეროვნული უშიშროების საბჭო.
ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის სფეროში, სტრატეგიულ
დონეზე მაკოორდინირებელი ინსტიტუტის არ-არსებობის გამო, შეიქმნა ინსტიტუციური
ვაკუუმი. არსებული ვითარების გათვალისწინებით, დადებითად უნდა შეფასდეს ეროვნული
უსაფრთხოების საბჭოს შექმნა და ასევე უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროების გაფართოება,
მათ შორის სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროს განსაზღვრა. კანონის პრობლემას წარმოადგენს
პრეზიდენტის მონაწილეობის ფორმა უსაფრთხოების საბჭოს საქმიანობაში და, ასევე, პრემიერმინისტრის მიერ, უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის არჩევის წესი.47

5.2.3 ახალი კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ
პარლამენტმა, 2019 წლის თებერვალში, შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალი კანონი მიიღო,
რომლის თანახმად, 2019 წლის 1 სექტემბრიდან, შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალი კანონი,
არა მხოლოდ საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე, არამედ,
ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე გავრცელდა.
აღნიშნული რეგულაციით განისაზღვრა, შრომის ბაზარზე ეკონომიკური საქმიანობის ყველა
დარგში არსებული საწარმოებისთვის, შრომის უსაფრთხოების კუთხით ოპერირების ერთიანი
სტანდარტი, დადგინდა აღსრულებისა და ინსპექტირების მექანიზმის ჩამოყალიბებისა და
ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი საჭირო სამართლებრივი რეგულაცია, დაკონკრეტდა
დამსაქმებლის, დასაქმებულის, მათ შორის, უსაფრთხოების დაცვაზე პირდაპირ ან არაპირდაპირ
დაკავშირებული ნებისმიერი პირის და შრომის ინსპექციის უფლება-მოვალეობები, ვალდებულებები
და პასუხისმგებლობის ფარგლები. ასევე, გაფართოვდა შრომის ინსპექციის მანდატი და კანონის
მიხედვით, ზედამხედველი ორგანო უფლებამოსილია, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეამოწმოს
ინსპექციას დაქვემდებარებული ნებისმიერი სამუშაო სივრცე, დღის ან ღამის ნებისმიერ დროს,
განახორციელოს სამუშაო სივრცის ინსპექტირება, მოკვლევა და შემოწმება.
47
ვრცლად იხ. „ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ფუნქციები და კანონპროექტის პრობლემები:
პრეზიდენტის როლი და უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის დანიშვნის წესი”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა
- საქართველო, 20 მარტი, 2019, https://bit.ly/2T4f6pG .
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შეფასება
ეფექტური შრომის ინსპექცია, რომელიც შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსის
პირობებში, შეძლებს არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე კონტროლის სრულფასოვნად
განხორციელებას, მნიშვნელოვანი და აუცილებელია, თუმცა, საკანონმდებლო ცვლილებების
მიღებამდე, საჭირო იყო, წარდგენილი ინიციატივის შედეგად, რეგულირების ზეგავლენის
შეფასების (RIA) განხორციელება, რასაც, მოცემულ შემთხვევაში, ადგილი არ ჰქონია. გარდა ამისა,
ეტაპობრივად უნდა ამოქმედებულიყო პრიორიტეტულ დარგებში საკანონმდებლო ცვლილებები,
რათა, სიახლის გათვალისწინებით, შესაძლო გამოვლენილი ხარვეზები არ გავრცელებულიყო
ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე, და კანონის ამოქმედება მძიმე ტვირთი არ ყოფილიყო
მცირე ბიზნესისთვის.
კანონპროექტის განხილვის პროცესში, შევაფასეთ მისი პოზიტიური და პრობლემური სიახლეები,
მათ შორის, ვუთითებდით კორუფციის რისკების მინიმუმამდე დაყვანის საჭიროებაზე.
კერძოდ, სანქციების ნაწილში დარღვევების შინაარსი მკვეთრად გაიმიჯნულიყო, თითოეული
დარღვევისათვის განსაზღვრული ჯარიმის მინიმალური და მაქსიმალური ოდენობის ზღვარი არ
უნდა ყოფილიყო შეუსაბამოდ განსხვავებული.
სამწუხაროდ, სახელმწიფოში არ არსებობს პოლიტიკური ნება, ეფექტურად იქნეს გამოყენებული
შრომის უსაფრთხოების დაცვის ის მექანიზმები, რომლებიც უკვე გაწერილია ჩვენს
კანონმდებლობაში. დამატებითი კანონმდებლობის და ნორმების შემოღება, მხოლოდ იმ
შემთხვევაში გახდება შრომის უსაფრთხოების დაცვის ეფექტური პრევენციული მექანიზმი, თუ
წინასწარ იქნება გათვლილი ის შედეგები და რისკები, რაც შეიძლება თან ახლდეს კანონის
ამოქმედებას. ნათლად უნდა იყოს გაწერილი სტანდარტები და მისი კონტროლის მექანიზმები,
წინააღმდეგ შემთხვევაში, შედეგად მივიღებთ დამატებით რეგულაციებს და კორუფციისთვის
ხელსაყრელ გარემოს.48

5.2.4 მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურასთან დაკავშირებული ინიციატივა
მას შემდეგ, რაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის
კანდიდატების წარდგენას საზოგადოების პროტესტი და დეპუტატებს შორის დაპირისპირება
მოჰყვა, უმრავლესობამ, კანდიდატების შერჩევის ახალი წესის თაობაზე, საკანონმდებლო
ინიციატივა წარადგინა. ამ საკითხზე, ინიციატივები დაარეგისტრირეს ფრაქცია „ევროპულმა
საქართველომ” და ეკა ბესელიამ (დამოუკიდებელი წევრი).49
ხმაურიანი განხილვების ფონზე, პარლამენტმა, უმრავლესობის მიერ წარდგენილ ინიციატივას
მხარი დაუჭირა და, საბოლოოდ, კანდიდატების შერჩევის ახალი წესი, პირველ მაისს იქნა მესამე
მოსმენით მიღებული.
საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებებით:
● განისაზღვრა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების, იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მიერ შერჩევის პროცედურა, რომელიც გულისხმობს კანდიდატებთან საჯარო
გასაუბრებას;
● დადგინდა მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები;
● განისაზღვრა პარლამენტში მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების პროცედურა.
ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, პლენარულ სხდომაზე, კანონპროექტის მესამე მოსმენიდან
48 ვრცლად იხ. „შრომის ინსპექტირება ყველა სახის შრომით საქმიანობაზე გავრცელდება”, 06 ნოემბერი,
2018, https://bit.ly/2zfZfhK
49 განსხვავება ამ პროექტებს შორის იხ.: https://bit.ly/2SmGlfT
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მეორე მოსმენაზე დაბრუნება მოითხოვეს, რადგან, მათი შეფასებით, ვენეციის კომისიის
რეკომენდაციები კანონპროექტში სრულად არ იყო გაზიარებული.50
შეფასება
საპარლამენტო უმრავლესობამ, „საერთო სასამართლოების შესახებ” კანონში ცვლილებები
პირველი მოსმენით ისე მიიღო, რომ ამ საკითხზე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და
მოსაზრებებს არ დაელოდა. კანონპროექტის საკომიტეტო განხილვები, ცხარე დისკუსიისა და
კრიტიკის ფონზე მიმდინარეობდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების კოლიციამ, „დამოუკიდებელი
და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“ ვენეციის კომისიასა და ეუთოს დემოკრატიული
ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ბიუროს, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების
შერჩევის კანონპროექტთან დაკავშირებით, წერილობით მიმართა და კანონპროექტი სასამართლო
ხელისუფლებისთვის დამაზიანებლად შეაფასა. ვენეციის კომისიამ, პარლამენტის თავმჯდომარის
კაბინეტის მიერ მომზადებულ კანონპროექტზე დასკვნა გამოაქვეყნა, რომელიც თითქმის ყველა
იმ ძირითად რეკომენდაციას ითვალისწინებდა, რაც სამოქალაქო სექტორს ჰქონდა.
მესამე მოსმენით მიღებულ კანონში, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მნიშვნელოვანი
ნაწილი გათვალისწინებული არ იქნა. კანონპროექტში აისახა რეკომენდაციის ის ნაწილი, სადაც
ვენეციის კომისია კანდიდატებისათვის მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის გაუქმებაზე
მიუთითებდა. ამრიგად, ხელისუფლების მხრიდან ჩატარებულმა პროცესმა და ვენეციის კომისიის
რეკომენდაციების დიდი ნაწილის უგულებელყოფამ, მნიშვნელოვანი რეპუტაციული ზიანი მიაყენა
ქვეყანას.51

5.3 ნეგატიური საკანონმდებლო ცვლილებები
5.3.1 ქონებრივი დეკლარაციის შევსებისა და დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის
წესის ცვლილება
2019 წლის აპრილში, პარლამენტმა ცვლილება განახორციელა ქონებრივი დეკლარაციების
მონიტორინგის განხორციელების წესში.52 აღსანიშნავია, რომ არსებითი ცვლილებები პროექტს
მეორე მოსმენის დროს დაემატა.53 თავდაპირველი რედაქციით, შემოთავაზებული იყო
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში არაარსებითი დარღვევის
კრიტერიუმების კანონის ნაცვლად, მთავრობის დადგენილება განსაზღვრავდა და იცვლებოდა
დასადეკლარირებელი ქონების ქვედა ზღვრები. თუმცა, მეორე მოსმენისას, პროექტში შევიდა
ცვლილება, რომლის თანახმად, დარღვევას აღარ წარმოდგენს, თანამდებობის პირის მიერ
ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში ისეთ კომპანიაში მონაწილეობის მიუთითებლობა,
რომელიც ბოლო 6 ან მეტი წლის განმავლობაში არ ფუნქციონირებს.
შეფასება
თავდაპირველად წარდგენილ პროექტთან დაკავშირებით, გამოვაქვეყნეთ შეფასება, სადაც
ვუთითებდით, რომ თანამდებობის პირთა დეკლარაციის არაარსებითი დარღვევის კრიტერიუმების
კანონიდან ამოღება და მთავრობის დადგენილების სახით მიღება, მნიშვნელოვნად გააუარესებდა
პროცესის გამჭვირვალობას, გაზრდიდა კორუფციის რისკებს და უარყოფითად იმოქმედებდა
დეკლარირების სისტემის ეფექტურობაზე, გაამარტივებდა მომავალში კრიტერიუმების ხშირ
50
„პარლამენტმა 87 ხმით „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში
ცვლილებები მესამე მოსმენით მიიღო”, საქართველოს პარლამენტი, 01.05.2019, https://bit.ly/38xfFOy
51 ვრცლად, პროცესის შეფასება იხ. „უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის 1 წლიანი
პროცესის ქრონოლოგია”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, 10 თებერვალი, 2020,
https://bit.ly/2XqgDsl .
52 იხ. საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, https://bit.ly/2SHROGO .
53 იხ. მეორე მოსმენის ეტაპზე შესწორებული პროექტი, https://bit.ly/3cdOUl0 .
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ცვლილებას, მათ შორის, არსებითად გაფართოებას.54 თუმცა, უფრო დიდი ნეგატიური შედეგის
მომტანი გახდა მეორე მოსმენის დროს დამატებული ცვლილება, რომლითაც, 6 ან მეტი წლის
განმავლობაში უფუნქციო კომპანიების მიუთითებლობა, დარღევადაც კი არ ჩაითვლება.
ეს კი, უკიდურესად ართულებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, მედიისა და
დაინტერესებული მოქალაქეების მიერ თანამდებობის პირების ბიზნესკავშირების მონიტორინგს,
რადგანაც ისინი მოკლებულნი არიან იმის შემოწმების შესაძლებლობას, ფუნქციონირებდა თუ არა
რომელიმე კომპანია ბოლო 6 წლის განმავლობაში - ეს ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომი
არ არის, რადგანაც წარმოადგენს საგადასახადო საიდუმლოებას და მხოლოდ შესაბამის
ოფიციალურ უწყებებს აქვთ მასზე წვდომა.
ამგვარი ცვლილება ძირს უთხრის თანამდებობის პირთა სამეწარმეო საქმიანობის გამჭვირვალობას
და არსებითად ეწინააღმდეგება, როგორც თავად ამ კანონის მიზნებსა და სულისკვეთებას, ისე
საქართველოს საერთაშორისო ანტიკორუფციულ ვალდებულებებს. ვინაიდან, ბიუროს მიერ, 2018
წლის განმავლობაში, ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე შემოწმებული საქართველოს პარლამენტის
60 წევრის დეკლარაციიდან, დარღვევები 59-ში აღმოჩნდა. ჩნდება ლეგიტიმური კითხვები,
კანონში ამგვარი ცვლილებების შეტანის მოტივაციასთან დაკავშირებით (განსაკუთრებით,
იმის გათვალისწინებით, რომ ცვლილების ინიციატორთა შორის, ამ დარღვევებისთვის
დაჯარიმებული დეპუტატებიც იყვნენ). ფაქტობრივად, კანონით დაკისრებული ვალდებულების
კეთილსინდისიერად შესრულების ნაცვლად, დეპუტატებმა თავად კანონი მოირგეს, მომავალში
ჯარიმებისთვის თავის არიდების მიზნით.55

5.3. 2 ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ყველა სამოხელეო დანაშაულზე გავრცელება
პარლამენტმა, 2019 წლის ოქტომბერში, მიიღო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში
ცვლილებები, რომლითაც ფარული საგამოძიებო მოქმედებები ყველა სამოხელეო დანაშაულზე
გავრცელდა. ცვლილებების მიზანი იყო, კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტურობის გაძლიერება.
ამ ინიციატივამდე მოქმედი რეგულაციით, ფარული საგამოძიებო მოქმედებები ვრცელდებოდა
მხოლოდ განზრახ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულზე და ასევე, გარკვეული კატეგორიის
დანაშაულებზე, რომლებიც საზოგადოებრივად განსაკუთრებით საშიშ ქმედებებს წარმოადგენს.
შეფასება
ფარული საგამოძიებო მოქმედებები წარმოადგენს ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლების
შეზღუდვას და მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობით უნდა იყოს განპირობებული მათი
სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გამოყენება. ფარული საგამოძიებო მოქმედებების
გავრცელების აუცილებლობა, თითოეულ მუხლთან მიმართებაში უნდა იყოს დასაბუთებული.
საყურადღებოა ისიც, რომ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებათა გავრცელება, სამოხელეო
დანაშაულთა მთლიან თავზე წინააღმდეგობაში მოდის, ამ ინსტიტუტის მარეგულირებელ
ნორმებთანაც. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად, ფარული საგამოძიებო
მოქმედების ჩატარება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გამოძიება დაწყებულია ან/
და სისხლისსამართლებრივი დევნა ხორციელდება განზრახ მძიმე ან/და განსაკუთრებით მძიმე
დანაშაულის ან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული გარკვეული
დანაშაულების მიმართ.56

54 იხ. დაინიცირებული თავდაპირველი პროექტის შეფასება: „ქონებრივ დეკლარაციებში არაარსებითი
დარღვევის კრიტერიუმი კანონის ნაცვლად, შესაძლოა მთავრობამ განსაზღვროს” , საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველო,22 თებერვალი, 2019, https://bit.ly/2YHb62Q .
55 ვრცლად იხ. ამ საკითხზე ჩვენი ორგანიზაციის კიდევ ერთი გამოხმაურება: „საჯარო სამსახურის ბიუროს
განცხადება კითხვებს ბადებს ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის ეფექტიანობასთან და
ბიუროს პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით” https://bit.ly/3bcKdGA
56 ვრცლად იხ. „ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ყველა სამოხელეო დანაშაულზე გავრცელება
დაუშვებელია”, 25 დეკემბერი, 2018, https://bit.ly/35FqpdL .
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5.3.3 უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების
შეძენის ახალი რეგულაცია
საქართველოს პარლამენტმა, 2019 წლის ივნისში მიიღო ახალი კანონი57 „სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“. საკანონდებლო ცვლილებების განხორციელება
განპირობებული იყო კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ძალაში შესვლით. ინიცირებულმა
პროექტმა ცვლილება რამდენჯერმე განიცადა. მიღებული კანონის თანახმად:
● განისაზღვრა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის უცხოელის საკუთრებაში
არსებობის წინაპირობები;
● უცხოელის მონაწილეობით რეგისტრირებული იურიდიულ პირს, ამ კატეგორიის მიწაზე
საკუთრების წარმოშობისათვის საინვესტიციო გეგმის შემუშავების ვალდებულება განესაზღვრა,
რომელზეც მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას. გეგმის შეუსრულებლობის შემთხვევაში,
სავალდებულოა1 წლის ვადაში მიწის ნაკვეთის გასხვისება;
● თუ საქართველოს მოქალაქეს, რომლის საკუთრების უფლება რეგისტრირებულია სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, შეუწყდება საქართველოს მოქალაქეობა, კანონით
გათვალისწინებული ვალდებულებები აღარ გავრცელდება მასზე.
შეფასება
სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების შესახებ კანონმდებლობა, უკანასკნელი წლების
განმავლობაში არაერთხელ შეიცვალა. მთავრობას, სასოფლო-სამეურნეო მიწის უცხოელებზე
გაყიდვაზე მორატორიუმი ორჯერ აქვს მიღებული, 2013 და 2017 წლებში, რაც ორივე შემთხვევაში
საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო. საქართველოს კონსტიტუციის ახალი
რედაქციის ამოქმედების შემდეგ კვლავ დღის წესრიგში დადგა საკანონდებლო ცვლილებების
აუცილებლობა, ვინაიდან კონსტიტუციით განისაზღვრა, რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწა, შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს, თვითმმართველი ერთეულის, საქართველოს
მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში. გამონაკლისი
შემთხვევები კი დადგინდა მიღებული კანონის შესაბამისად.
კონსტიტუციის ცვლილების მსგავსად, მის საფუძველზე მიღებული კანონიც დაუსაბუთებელია, და
რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ ზეგავლენის შედეგები სათანადოდ არ იქნა გამოკვლეული.
განსაკუთრებით პრობლემურია მნიშვნელოვანი საკითხების დარეგულირება, კანონის ნაცვლად
მთავრობის დადგენილებით.58

57
იხ. „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ კანონი და თანმდევ
საკანონმდებლო აქტებში განხორციელებული ცვლილებები, https://bit.ly/3cfpByT
58 ვრცლად იხ. „უცხოელების მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენის გამონაკლისი
შემთხვევები კანონით დგინდება”, 01 აპრილი, 2019, იხ. https://bit.ly/3fsRgOY .
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თავი 6. კანონშემოქმედებითი პროცესის მიმდინარეობა
და შეფასება
6.1. მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის გეგმა
მთავრობა ვალდებულია, თავისი კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიანი გეგმა
პარლამენტს წარუდგინოს წელიწადში ორჯერ. აღნიშნული ვალდებულება შესრულდა და
პარლამენტს წარედგინა:
● 2019 წლის საგაზაფხულო სესიისთვის გათვალისწინებული კანონშემოქმედებითი საქმიანობის
მოკლევადიანი გეგმა (115 საკანონმდებლო პაკეტი)
● 2019 წლის საშემოდგომო სესიისთვის გათვალისწინებული კანონშემოქმედებითი საქმიანობის
მოკლევადიანი გეგმა. (110 საკანონმდებლო პაკეტი)
მეორე გეგმა ნაწილობრივ იმეორებს პირველი გეგმით გათვალისწინებულ საკანონმდებლო
პაკეტებს. ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ თუ წლების განმავლობაში და შემდეგ, უკვე 2019 წლის
საგაზაფხულო სესიის გეგმაშიც, პერიოდულად მეორდებოდა „ინფორმაციის თავისუფლების
შესახებ” ახალი კანონის ინიცირების საკითხი, 2019 წლის საშემოდგომო სესიის გეგმაში ის არ
არის გათვალისწინებული.
2019 წლის განმავლობაში, პარლამენტს წარედგინა გეგმით გათვალისწინებული მნიშვნელოვანი
ინიციატივები, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ ახალი
კანონი, მედიაციის შესახებ ახალი კანონი.
გეგმა ითვალისწინებდა და არ არის წარდგენილი შემდეგი ახალი კანონების პროექტები:
● „მეწარმეთა შესახებ”;
● „ფოსტის შესახებ”;
●

თავდაცვის კოდექსი;

● აღსრულების კოდექსი;
● დასაქმების შესახებ;
● ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
● „საჯარო შესყიდვების შესახებ”.
კანონშემოქმედებითი გეგმის წარდგენასთან ერთად, მნიშნელოვანია მასზე, პარლამენტის
მხრიდან ზედამხედველობის განხორციელებაც, პარლამენტს გეგმის შესრულების საკითხზე
რეაგირება არ ჰქონია.

6.2 პარლამენტის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიში და სამოქმედო გეგმა
რეგლამენტით განსაზღვრულია პარლამენტის საქმიანობის ყოველწლიური ანგარიშისა და
სამოქმედო გეგმის შემუშავების ვალდებულება. აღნიშნული დოკუმენტები ქვეყნდება ვებგვერდზე
და პლენარულ სხდომაზე განიხილება. 2019 წელს, პარლამენტმა, ღია მმართველობის
მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, შეიმუშავა პარლამენტის
ყოველწლიური ანგარიშის ფორმა.
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2019 წლის 4 თებერვალს, პარლამენტის თავმჯდომარემ პლენარულ სხდომაზე წარადგინა
2018 წლის საქმიანობის ანგარიში და მომდევნო წლის სამოქმედო გეგმა. სამოქმედო გეგმა 6
კომპონენტად (კანონშემოქმედება, საპარლამენტო ზედამხედველობა, საგარეო ურთიერთობები,
ღია პარლამენტი, გენდერული თანასწორობა, პარლამენტის აპარატი) იყო დაყოფილი და
მეტწილად დეკლარაციული ხასიათი ჰქონდა.
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული კანონშემოქმედებითი საქმიანობა, ნაწილობრივ
იმეორებს მთავრობის მიერ დაგეგმილ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომლებიც 2019
წელს სრულად არ იქნა შესრულებული (მაგალითად, თავდაცვის კოდექსი, ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდექსი). საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, პარლამენტმა
გეგმის შესაბამისად იმუშავა შემდეგ ინიციატივებზე: ბავშვის უფლებათა კოდექსზე; „ქალთა
მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა
და დახმარების შესახებ“ კანონში ცვლილების შეტანაზე; სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწების საკუთრებასთან დაკავშირებული გამონაკლისების შესახებ ორგანულ კანონზე; ტყის
კოდექსზე; შშმ პირთა დაცვის შესახებ კანონზე.
რაც შეეხება საპარლამენტო კონტროლის ფარგლებში განსახორციელებელ ვალდებულებებს,
ის პარლამენტს არ ჰქონდა განსაზღვრული, მხოლოდ მითითებული იყო ახალი რეგლამენტით
გათვალისწინებული კონტროლის მექანიზმები.
რაც შეეხება 2019 წლის საქმიანობის ანგარიშს და 2020 წლის სამოქმედო გეგმას ის პარლამენტის
თავმჯდომარემ 2020 წლის 17 თებერვალს წარადგინა და მის შესახებ ინფორმაციას მომდევნო
ანგარიშში წარმოგიდგენთ.
ჩვენ დავინტერესდით, თუ რას ფიქრობს საზოგადოება პარლამენტის საქმიანობის პრიორიტეტებზე.
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დიაგრამა 7. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები პარლამენტის საქმიანობის
პრიორიტეტებთან დაკავშირებით
სექტემბერში პარლამენტმა მომავალი წლის 10 პრიორიტეტი გამოაქვეყნა. ამ საკითხებიდან რომელი არის
თქვენთვის და თქვენი ოჯახისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი? არაუმეტეს 3 პასუხი.
ტერიტორიული მთლიანობა და ანტიკორუფციული პოლიტიკა
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6.3 კომიტეტების ყოველწლიური საქმიანობის ანგარიშები
კომიტეტების საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფისთვის,
მნიშვნელოვანია მათ მიერ გაწეული ყოველწლიური აქტივობების შესახებ ანგარიშების მომზადება,
რაც რეგლამენტით გათვალისწინებულ ვალდებულებასაც წარმოადგენს.
საგაზაფხულო სესიის დაწყებიდან არაუგვიანეს 2 კვირისა, პარლამენტს, კომიტეტების
თავმჯდომარეები წარუდგენენ კომიტეტის მიერ გაწეული საქმიანობის წერილობით ანგარიშს და
შესაბამის მოხსენებას ყოველი წლის შედეგების მიხედვით.
მსგავსად პარლამენტის ყოველწლიური ანგარიშისა, 2019 წელს, პარლამენტმა, ღია
მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, ასევე
შეიმუშავა კომიტეტების ანგარიშების ერთიანი ფორმა.
პარლამენტის ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის შესაბამისად, 2019 წელს, 15-დან 7-მა
კომიტეტმა, თვეების დაგვიანებით წარადგინა წინა წლის საქმიანობის ანგარიში. წარდგენილი
ანგარიშები დახვეწას საჭიროებდა, სხვადასხვა კომპონენტების მიხედვით. აღნიშნულ საკითხზე,
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ რეკომენდაციები წარუდგინა ღია და
გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოს, ღია პარლამენტის 20202021 წლების სამოქმედო გეგმაში შესატანად.59
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უფრო ზუსტად, იხილეთ 2018 წლის კომიტეტის ანგარიშები და წარდგენის თარიღები:
კომიტეტი

თარიღი

აგრარულ საკითხთა კომიტეტის 2018 წლის ანგარიში და 2019 წლის სამოქმედო
გეგმა

20.02.19

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის 2018
წლის საქმიანობის ანგარიში

03.06.19

განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის 2018 წლის საქმიანობის
ანგარიში

21.02.19

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის 2018 წლის ანგარიში

03.04.19

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის 2018 წლის
ანგარიში და 2019 წლის სამოქმედო გეგმა

14.02.19

დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის 2018 წლის ანგარიში

03.05.19

ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის 2018 წლის ანგარიში

21.02.19

თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის 2018 წლის ანგარიში

05.04.19

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის 2018 წლის ანგარიში

19.02.19

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის 2018 წლის
ანგარიში

03.05.19

საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის 2018 წლის ანგარიში

19.02.19

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის 2018 წლის ანგარიში

13.03.19

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის 2018 წლის ანგარიში

22.02.19

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის 2018 წლის ანგარიში

19.02.19

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 2018 წლის
საქმიანობის ანგარიში

31.05. 19

6.2. კომიტეტების სამოქმედო გეგმა
კომიტეტები, საგაზაფხულო სესიის დაწყებამდე ადგენენ შესაბამისი კომიტეტის მუშაობის წლიურ
სამოქმედო გეგმას, რომელიც უნდა დამტკიცდეს საგაზაფხულო სესიის დაწყებიდან არაუგვიანეს
2 კვირისა. გეგმა უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას, კომიტეტის მიერ კანონშემოქმედებითი,
საზედამხედველო და სხვა ფუნქციების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი აქტივობების და
ვადების შესახებ. ასევე, გეგმით უნდა განისაზღვროს თითოეული აქტივობის განხორციელებისთვის
პასუხისმგებელი კომიტეტის წევრი/წევრები. აღნიშნული წევრები ავტომატურად არიან კომიტეტის
თემატური მომხსენებლები.

წლების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით, 07 მაისი, 2020, https://bit.ly/2ZjQuhA
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ყველა კომიტეტს ვებგვერდზე განთავსებული აქვს კომიტეტის სამოქმედო გეგმა, ხოლო ორ
შემთხვევაში, გეგმასთან ერთად, კომიტეტს შემუშავებული აქვს სტრატეგიის დოკუმენტიც.
2019 წლის სამოქმედო გეგმა და წარდგენის თარიღი:
კომიტეტი

თარიღი

აგრარულ საკითხთა კომიტეტის 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

20.02.19

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის 2019
წლის სამოქმედო გეგმა

18.02.19

განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის 2019 წლის სამოქმედო
გეგმა

19.02.19

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის 2018-2030 წლების
სტრატეგია და 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა60

-

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის 2019
წლის სამოქმედო გეგმა

14.02.19

დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა

11.02.19

ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა

13.02.19
დამტკიცდა
კომიტეტის
სხდომაზე.

თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა;

05.04.19

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

18.02.19

რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის 2019 წლის
სამოქმედო გეგმა

13.02.19
დამტკიცდა
კომიტეტის
სხდომაზე.

საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის 2018-2020 წლების სტრატეგია და
სამოქმედო გეგმა

20.02.19

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა

15.02.19

60 ბიუროზე წარდგენის წერილი, პარლამენტის ვებგვერდზე არ იძებნება, ასევე, აღნიშნული ინფორმაცია
კომიტეტის მიერ მოწერილ პასუხშიც არ იყო მითითებული.

34

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა

11.02.19

სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომიტეტის 2019 წლის სამოქმედო
გეგმა

15.02.19

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის 2019 წლის
სამოქმედო გეგმა;

19.02.19

6.3. კანონპროექტების დაჩქარებული წესით განხილვა
რეგლამენტის თანახმად, კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილება იმ შემთხვევაში, თუ
იგი ითვალისწინებს მხოლოდ კანონში ცვლილების შეტანას. დაჩქარებული წესით განხილვა და
მიღება გულისხმობს, მის სამივე მოსმენით განხილვასა და მიღებას, პარლამენტის პლენარული
სხდომების 1 კვირის განმავლობაში.61
კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის შესახებ გადაწყვეტილება, ბიუროს მიერ
შესაძლებელია მიღებულ იქნეს, როგორც კანონპროექტის განხილვის პროცედურის დაწყების
შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, ისე კანონპროექტის პირველი მოსმენით განხილვამდე,
რა დროსაც საჭიროა ინიციატორის მხრიდან წერილობითი დასაბუთება.
● მთავრობამ, 8 საკანონმდებლო ინიციატივის შემთხვევაში (28 კანონის პროექტი), მოითხოვა
დაჩქარებული წესით განხილვა. ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. ეს მაჩვენებელი
შემცირებულია წინა წლის მონაცემთან შედარებით.
● დეპუტატებმა, 15 საკანონმდებლო ინიციატივის (42 კანონის პროექტი) დაჩქარებული წესით
განხილვა მოითხოვეს, და ყველა მათგანი დაკმაყოფილდა. საანგარიშო პერიოდში, წინა წლის
მსგავსად, ამ წესით განხილვის მაჩვენებლები იკლებს.62 ყველა შემთხვევაში, ინიციატორი
იყო პარლამენტის წევრი/წევრები.
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დიაგრამა 8. დაჩქარებული წესით განხილული კანონპროექტების რაოდენობა და
ინიციატორები

40%

28 მთავრობა
60%

42 პარლამენტის წევრები

ცხრილი 1. დაჩქარებული წესით განხილული კანონპროექტებისა და ინიციატორი პარლამენტის
წევრების რაოდენობა63
ინიციატორი

კანონპროექტთა რაოდენობა

ა. ოხანაშვილი

22

დ. მათიკაშვილი

22

რ. იონათამიშვილი

22

გ. გულორდავა

22

ვ. ზარდიაშვილი

22

მ. მდინარაძე

21

გ. მაჭარაშვილი

18

ს. კილაძე

10

თ. ჩუგოშვილი

10

ი. ბერაია

8

გ. კახიანი

7

ი. (დაჩი) ბერაია

5

ს. მახათაძე

5

დ.სონღულაშვილი

5

ი. მეზურნიშვილი

5

თ. ხულორდავა

4

ზ. გაბუნია

4

63
პარლამენტის წევრების მოთხოვნით, დაჩქარებული წესით სულ განხილულია 42 კანონპროექტი
(15 საკანონმდებლო ინიციატივა). პარლამენტის წევრების შემთხვევაში დათვლილია ინდივიდუალურად,
თითოეული კანონპროექტის რაოდენობა. ყველა კანონპროექტის ინიციატორები უმრავლესობის
წარმომადგენლები იყვნენ.
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ნ. წილოსანი

3

გ. გაჩეჩილაძე

3

ზ. ხუციშვილი

3

კ. კუჭავა

3

ი. ფრუიძე

2

დ. ცქიტიშვილი

2

ა. ზოიძე

2

ს. ქაცარავა

2

ა. თალაკვაძე

2

შ. ხაბარელი

2

გ. გულორდავა

2

გ. ხატიძე

2

გ. მაჭარაშვილი

2

მ. ჯაში

2

ლ. გოგიჩაიშვილი

1

გ. ფოფხაძე

1

ა. ერქვანია

1

ზ. კვაჭანტირაძე

1

კ. ნარჩემაშვილი

1

ლ. კობერიძე

1

დ. ჭიჭინაძე

1

ო. ჩრდილელი

1

ი. სესიაშვილი

1

ე. მაჭავარიანი

1

გ. მეშველიანი

1

გ. მარგველაშვილი

1

გ. მაღრაძე

1

მ. ქვარაია

1

6.4. კანონპროექტების გამარტივებული წესით განხილვა და კანონების
ამოქმედების გადავადება
საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც შეეხება მხოლოდ კანონის თარიღის (ვადის) შეცვლას
ან ტერმინოლოგიური ხასიათის ცვლილებას, პარლამენტის სხდომაზე შეიძლება განხილულ და
მიღებულ იქნეს, გამარტივებული წესით – ერთი მოსმენით.
საანგარიშო პერიოდში, მთავრობამ, გამარტივებული წესით, 6 კანონის პროექტი (6 ინიციატივა)
წარმოადგინა, ხოლო პარლამენტმა - 23 კანონის პროექტი (5 ინიციატივა).
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დიაგრამა 9. გამარტივებული წესით განხილული კანონპროექტების რაოდენობა და
ინიციატორები

21%
6

მთავრობა

23 პარლამენტის წევრები
79%

6.5. კანონპროექტების განხილვის ვადის გაგრძელება
პარლამენტის საქმიანობის პროცესში, უკვე სისტემატიური სახე მიეცა კანონპროექტების
განხილვისთვის განსაზღვრული ვადის გაგრძელებას. რეგლამენტის შესაბამისად, ბიუროს მიერ
კანონპროექტის განხილვის პროცედურის დაწყების შესახებ, გადაწყვეტილების მიღებიდან
არაუადრეს 3 დღისა და არაუგვიანეს 5 კვირისა, წამყვანმა კომიტეტმა კომიტეტის სხდომა უნდა
მოიწვიოს.64 თუკი ამ ვადაში, კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვისათვის მომზადება ვერ
მოხერხდა, მისი განხილვისათვის დადგენილ ვადას, საჭიროების შემთხვევაში, აგრძელებს
პარლამენტის ბიურო.65
წინა წელთან შედარებით, გაზრდილია ვადის გაგრძელების შემთხვევები, უფრო ზუსტად იხილეთ
ცხრილში:
პერიოდი

კანონპროექტის რაოდენობა

ვადის გაგრძელების
რაოდენობა

2019

388

252

(111 საკანონმდებლო ინიციატივა)
2018

214

97

(48 საკანონმდებლო ინიციატივა)

64 გარდა კანონპროექტის დაჩქარებული ან გამარტივებული წესით განხილვის შემთხვევისა. კომიტეტში
კანონპროექტის განხილვის ზოგადი პროცედურები იხ. რეგლამენტის 107-ე მუხლი, https://bit.ly/3g9S8Ze .
65 კანონპროექტის განხილვის ვადის გაგრძელებაზე იხ. 102 მუხლის მე-10 პუნქტი, https://bit.ly/3g9S8Ze.
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2019 წელს, მთავრობის მიერ წარდგენილ:
● 39 საკანონმდებლო პაკეტთან (203 კანონის პროექტი) დაკავშირებით, ვადის გაგრძელება
80-ჯერ იქნა გამოყენებული;
● 17 საერთაშორისო შეთანხმების აქტთან დაკავშირებით, ვადის გაგრძელება 22-ჯერ იქნა
გამოყენებული.
რაც შეეხება საპარლამენტო სუბიექტების მიერ ინიცირებული პროექტებისათვის განხილვის ვადის
გაგრძელებას:
● 72 საკანონმდებლო პაკეტის (185 კანონის პროექტი)
გაგრძელება გამოყენებული;

შემთხვევაში, 172-ჯერ იქნა ვადის

● 11 დადგენილების შემთხვევაში კი - 26-ჯერ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ ინიცირებული 3 კანონის პროექტის
შემთხვევაში, 6-ჯერ გადაიწია განხილვის ვადა.

6.6 კომიტეტის სხდომის დღის წესრიგში ცვლილების შეტანა
კომიტეტის სხდომების გამჭვირვალობისა და ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით, რეგლამენტში
გათვალისწინებულია, რომ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ დღის წესრიგში ცვლილების შეტანისთვის,
საჭიროა წევრთა წერილობითი დასაბუთება. კერძოდ, კომიტეტის სხდომამდე, დღის წესრიგიდან
საკითხის ამოღება ან დღის წესრიგში ახალი საკითხის შეტანა, შესაძლებელია კომიტეტის სიითი
შემადგენლობის უმრავლესობის დასაბუთებული წერილობითი მოთხოვნით. რეგლამენტში
ცვლილებამდე არსებული რედაქციით, მსგავსი შესაძლებლობა არ იყო გათვალისწინებული.
კომიტეტი, სხდომის ფარგლებში, მსჯელობს სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის იგულისხმება
როგორც კანონპროექტების განხილვა, ასევე საორგაზაციო საკითხები.
საანგარიშო პერიოდში, კომიტეტებიდან მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად, 6 კომიტეტის
შემთხვევაში, დაფიქსირდა დღის წესრიგში საკითხის დამატება,
რომელზეც შესაბამისი
წერილობითი დასაბუთება იყო წარდგენილი. ვრცლად იხილეთ ცხრილი.
კომიტეტი

ადამიანის უფლებათა
ინტეგრაციის კომიტეტი

დაცვისა

დღის წესრიგში ცვლილების
შეტანის რაოდენობა
და

სამოქალაქო

6 საკითხი

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი

4 საკითხი

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

4 საკითხი

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის
კომიტეტი

2 საკითხი

თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი

1 საკითხი

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი

1 საკითხი
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7. საპარლამენტო კონტროლი
საქართველოს პარლამენტის ერთ-ერთ უმთავრეს ფუნქციას, საპარლამენტო კონტროლის
განხორციელება წარმოადგენს. ამ თავში, აღწერილია პარლამენტის აქტივობა ამ მიმართულებით,
2019 წლის განმავლობაში.

7.1 მთავრობისთვის ნდობის და უნდობლობის გამოცხადება
2 სექტემბერს, პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის გადადგომის შემდეგ, 3 სექტემბერს
მმართველი პარტიის, „ქართული ოცნების“, თავმჯდომარემ, პარლამენტს წარუდგინა ახალი
პრემიერ-მინისტრის - გიორგი გახარიას კანდიდატურა.66 თავის მხრივ, პრემიერ-მინისტრობის
კანდიდატმა, პარლამენტს განსახილველად მთავრობის შემადგენლობა და სამთავრობო
პროგრამა წარუდგინა.67 საპარლამენტო განხილვები 3-დან 8 სექტემბრამდე მიმდინარეობდა
და მასში მონაწილეობა, ბოიკოტის გამო, ოპოზიციურ ფრაქციებს არ მიუღიათ. ყველა კომიტეტმა
და განხილვაში მონაწილე ფრაქციამ, საკუთარ დასკვნებში, დადებითად შეაფასა წარდგენილი
მთავრობის შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა.68 საბოლოოდ, 8 სექტემბერს, პლენარულ
სხდომაზე, 98 ხმით, 0-ის წინააღმდეგ, პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა მთავრობის ახალ
შემადგენლობას.69

7.2 პრემიერ-მონისტრის ყოველწლიური მოხსენება
2019 წლის 31 მაისს, პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ, წერილობით წარადგინა მთავრობის
მოხსენება: „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ – 2018-2020 წლების
სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.70 პრემიერ-მინისტრის მიერ,
ანგარიშის პლენარულ სხდომაზე წარდგენა, 27 ივნისს იყო დაგეგმილი,71 თუმცა, იმავე დღეს,
პრემიერ-მინისტრმა - მამუკა ბახტაძემ Facebook-ის მეშვეობით გაავრცელა ინფორმაცია,
მისი გამოსვლის გადადების შესახებ.72 გადადების მიზეზი, პარლამენტის წინ საპროტესტო
გამოსვლები იყო. მოგვიანებით, პარლამენტის თავმჯდომარემ, არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა,
რომ პრემიერ-მინისტრის მოხსენებისთვის ახალი თარიღის განსაზღვრის მიზნით, კონსულტაციები
გაიმართებოდა,73 თუმცა, ბახტაძემ ისე დატოვა თანამდებობა, რომ პარლამენტის წინაშე
მოხსენებით არ წარმდგარა.

7.3. თანამდებობის პირთა არჩევა (დანიშვნაზე თანხმობის მიცემა)
საქართველოს კონსტიტუციის და პარლამენტის რეგლამენტი, მთელ რიგ თანამდებობებზე
პირის განწესებაში, პარლამენტის მონაწილეობას ითვალისწინებს. საანგარიშო პერიოდში,
66 ბიძინა ივანიშვილის 3 სექტემბრის წერილი პარლამენტის თავმჯდომარეს,
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/229557?
67 პარლამენტისთვის წარდგენილი მთავრობის შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/229547?
68 საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისა და „სამთავრობო პროგრამის 2019-2020“ განხილვა
და საქართველოს მთავრობისათვის ნდობის გამოცხადება,
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18718
69 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება 4942-Iს, 08/09/2019
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/229959?
70 „თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა“ 2018-2020 წლების სამთავრობო
პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ, https://info.parliament.ge/#law-drafting/18252
71 „მიმდინარე კვირაში, პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი მამუკა
ბახტაძე და შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია წარდგებიან“, www.parliament.ge, 24 ივნისი
2019, https://bit.ly/386NcjB
72 „ბახტაძე: პარლამენტში ჩვენს პროგრამაზე საუბარი საზოგადოებრივ ინტერესთან შეუსაბამო
იქნებოდა“, tabula.ge, 27 ივნისი 2019, https://bit.ly/2sDUyL8
73 იქვე.
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პარლამენტმა, 31 პირის დანიშვნას დაუჭირა მხარი. ცხრილში 2 იხილეთ ამ პირთა ჩამონათვალი,
მათი წარმდგენის მითითებით.
ცხრილი 2. პარლამენტის მიერ საანგარიშო პერიოდში არჩეული თანამდებობის პირები
№

კანდიდატურა

კანდიდატურის წარმდგენი

საქართველოს
პარლამენტის
დადგენილება

საქართველოს პრეზიდენტი

№4460

(სახელი, გვარი)
1

გიორგი შარაბიძე

(№07-1/25, 10.01.2019)

04.04.2019

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისიის წევრად
2

მიხეილ ჩიკვილაძე

საპარლამენტო უმრავლესობის ფრაქციები
(№2-3825/19, 07.03.19)

№4364
20.03.2019

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო
საბჭოს წევრად
3

ოლივიე რუსო

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

№4754
11.06.2019

საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს
წევრად
4

ტიმო ვიჰერკენტა

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

№4755
11.06.2019

საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს
წევრად
5

მაიკლ რიდლი

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

№4756
11.06.2019

საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს
წევრად
6

დავით წიკლაური

საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭო
(1-10158/19, 22.05.2019)
საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს
წევრად
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№4757
11.06.2019

7

ჟან-ფრედერიკ
პოლსენი

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

№4758
11.06.2019

საპენსიო სააგენტოს საინვესტიციო საბჭოს
წევრად
8

ლონდა თოლორაია

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

№4752
11.06.2019

სახელმწიფო ინსპექტორის თანამდებობაზე
9

მერაბ გაბინაშვილი

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

№5548
12.12.2019

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
10

მირანდა ერემაძე

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

№5550
12.12.2019

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
11

მამუკა ვასაძე

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

№5551
12.12.2019

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
12

მაია ვაჩაძე

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

№5552
12.12.2019

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
13

თამარ ზამბახიძე

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
(№1-16602/19, 06.09.2019)
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
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№5553
12.12.2019

14

შალვა თადუმაძე

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

№5554
12.12.2019

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
15

ვლადიმერ კაკაბაძე

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

№5555
12.12.2019

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
16

ლევან მიქაბერიძე

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

№5556
12.12.2019

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
17

გიორგი მიქაუტაძე

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

№5557
12.12.2019

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
18

ნუგზარ სხირტლაძე

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

№5559
12.12.2019

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
19

ლალი ფაფიაშვილი

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

№5560
12.12.2019

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
20

ნინო ქადაგიძე

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
(№1-16602/19, 06.09.2019)
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
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№5561
12.12.2019

21

ქეთევან ცინცაძე

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

№5563
12.12.2019

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
22

ალექსანდრე
წულაძე

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

№5564
12.12.2019

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ
23

დავით ნარმანია

საქართველოს პრეზიდენტი

-74

(№07-1/27, 17.09.2019)
საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის
თანამდებობაზე
24

გრიგოლ
ლილუაშვილი

საქართველოს მთავრობა
(07-2/400, 07.10.2019)

№5200
17.10.2019

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე
25

გიორგი ფრუიძე

საქართველოს პრეზიდენტი
(№07-1/28, 07.11.2019)

№5388
28.11.2019

საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისიის წევრის ვაკანტურ
თანამდებობაზე
26

დიმიტრი ჯავახაძე

საქართველოს პრეზიდენტი
(№07-1/29, 25.11.2019)

№5453
10.12.2019

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისიის წევრად

74
თავმჯდომარის თაბამდებობაზე არჩევასთან დაკავშირებით, პარლამენტში კენჭისყრა არ შედგა,
რადგან ამ პროცედურის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა კითხვებს აჩენდა. მოგვიანებით, კანონში
შეტანილი ცვლილებებით, თავმჯდომარის არჩევის საკითხი, პარლამენტის ნაცვლად, კომისიის წევრების
უფლებამოსილებად განსაზღვრეს. იხ. 2019 წლის 18 ოქტომბერს განხორციელებული საკანონმდებლო
ცვლილება https://bit.ly/2UKEG4F .
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27

გიორგი ძაგანია

საქართველოს პრეზიდენტი
(№07-1/30, 25.11.2019)

№5455
10.12.2019

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისიის წევრად
28

გიორგი
ჯავახიშვილი

საქართველოს პრეზიდენტი
(№07-1/31, 25.11.2019)

№5457
10.12.2019

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისიის წევრად
29

გიორგი ჭიქაბერიძე

საქართველოს პრეზიდენტი
(№07-1/32, 25.11.2019)

№5459
10.12.2019

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისიის წევრად
30

კახი ბექაური

საქართველოს პრეზიდენტი
(№07-1/33, 26.11.2019)

№5494
11.12.2019

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული
კომისიის წევრად
31

რევაზ მიქაბერიძე

ა(ა)იპ სამოქალაქო განვითარების
საზოგადოება
საპროკურორო საბჭოს წევრად არჩევა

№5608
19.12.19

7.4 პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოების ანგარიშის
მოსმენა
პარლამენტი,
მთავრობის
გარდა,
სხვა
სახელმწიფო
ორგანოებზეც
ახორციელებს
ზედამხედველობას, მათ შორის, სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახური, ეროვნული მარეგულირებელი კომისიები და სხვა. იმ ორგანოების ანგარიშები,
რომელთა დაკომპლექტებაშიც პარლამენტი მონაწილეობს, განიხილება პლენარულ სხდომაზე,
რის შედეგადაც, პარლამენტი უფლებამოსილია, მიიღოს დადგენილება.
საანგარიშო პერიოდში, პარლამენტმა სულ 21 ანგარიში მიიღო განსახილველად, ცხრილში
3 დეტალურადაა აღწერილი, ანგარიშის შესვლის თარიღები, და თუ რა სახით მოხდა მათი
განხილვა.
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ცხრილი 3. საქართველოს პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების მიერ
წარმოდგენილი ანგარიშები
№

1

შემოსვლის
ნომერი და
თარიღი
1-100/170546/19
24.01.2019

ანგარიშის დასახელება

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

შენიშვნა

დარიგდა
განსახილველად
კომიტეტებში და
საპარლამენტო
ფრაქციებში

(სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტო)
2

1-3818/19
28.02.2019

იურიდიული დახმარების სამსახურის 2018
წელს განხორციელებული საქმიანობის
შესახებ
(იურიდიული დახმარების სამსახური)

3

1-3942/19
01.03.2019

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
მდგომარეობის და ინსპექტორის
საქმიანობის შესახებ 2018 წლის ანგარიში
(პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორი)

4

1-5005/19
15.03.2019

დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს 2018
წლის წლიური ანგარიში

(დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო)
5

1-5126/19
18.03.2019

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის
აპარატის 2018 წლის საქმიანობის
ანგარიში
(საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი
ირაკლი ლექვინაძე)

6

1-6041/19
27.03.2019

საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის 2018 წლის
საქმიანობის შესახებ ანგარიში
(საქართველოს სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახური)
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საქართველოს
პარლამენტის
დადგენილება
№51209, 29.10.2019
საქართველოს
პარლამენტის
დადგენილება
№ 4735, 30.05.2019

დარიგდა
განსახილველად
კომიტეტებში და
საპარლამენტო
ფრაქციებში

დარიგდა
განსახილველად
კომიტეტებში და
საპარლამენტო
ფრაქციებში

საქართველოს
პარლამენტის
დადგენილება
№4610, 29.05.2019

7

1-6104/19
27.03.2019

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

დარიგდა
განსახილველად
კომიტეტებში და
საპარლამენტო
ფრაქციებში

(იუსტიციის სამინისტრო)
8

1-6107/19
27.03.2019

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

დარიგდა
განსახილველად
კომიტეტებში და
საპარლამენტო
ფრაქციებში

(იუსტიციის სამინისტრო)
9

1-6397/19
30.03.2019

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

10

1-7130/19
10.04.19

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

საქართველოს
პარლამენტის
დადგენილება
№ 5003 20.09.2019

დარიგდა
განსახილველად
კომიტეტებში და
საპარლამენტო
ფრაქციებში

(საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელ
ეროვნულ კომისიასთან დამოუკიდებლად
არსებული მომხმარებელთა ინტერესების
საზოგადოებრივი დამცველი)
11

1-8288/19
24.04.2019

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის (საქსტატი) 2018 წლის
საქმიანობის ანგარიში
(საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური (საქსტატი))

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

12

1-8461/19
30.04.2019

საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018 წლის
ანგარიში
(საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო
საბჭო)
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დარიგდა
განსახილველად
კომიტეტებში და
საპარლამენტო
ფრაქციებში

13

1-8477/19
30.04.2019

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

14

1-8483/19
30.04.2019

15

1-9440/19
14.05.2019

16

07-2/352
24.05.2019

17

1-10641/19
29.05.2019

საქართველოს ეროვნული ბანკის 2018
წლის წლიური ანგარიში
(საქართველოს ეროვნული ბანკი)

საქართველოს პროკურატურის 2018 წელს
გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში
(საქართველოს გენერალური პროკურორი
შალვა თადუმაძე)
საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში
(საქართველოს მთავრობა)

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული
კომისიის 2018 წლის საქმიანობის
ანგარიში
(საქართველოს კომუნიკაციების
ეროვნული კომისია)

18

07-2/358
31.05.2019

„თავისუფლება, სწრაფი განვითარება,
კეთილდღეობა“ – 2018-2020 წლების
სამთავრობო პროგრამის შესრულების
მიმდინარეობის შესახებ მოხსენება
(საქართველოს პრემიერ-მინისტრი)

19

1-10847/19
03.06.19

„სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2018
წლის საქმიანობის ანგარიში
(სახელმწიფო აუდიტის სამსახური)
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ცნობად იქნა
მიღებული,
საქართველოს
პარლამენტის 2019
წლის 27 ივნისის
პლენარულ სხდომაზე
საოქმო ამონაწერი
№156
საქართველოს
პარლამენტის
დადგენილება
№ 4864, 27.06.2019
დარიგდა
განსახილველად
კომიტეტებში და
საპარლამენტო
ფრაქციებში
საქართველოს
პარლამენტის
დადგენილება
№ 4865, 27.06.2019
დარიგდა
განსახილველად
კომიტეტებში და
საპარლამენტო
ფრაქციებში

დარიგდა
განსახილველად
კომიტეტებში და
საპარლამენტო
ფრაქციებში

საქართველოს
პარლამენტის
დადგენილება
№5090, 03.10.2019

20

1-10908/19

საპენსიო სააგენტოს 2018 წლის ანგარიში

03.06.19

(სსიპ-საპენსიო სააგენტო)

საქართველოს
პარლამენტის
დადგენილება
№5210, 29.10.2019

21

07-2/368
19.06.19

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

დარიგდა
განსახილველად
კომიტეტებში და
საპარლამენტო
ფრაქციებში

(საქართველოს მთავრობა)
2019 წელს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა პლენარულ
სხდომაზე პირველად წარადგინა საჯარო ინფორმაციების შესახებ (საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით დადგენილი წესით საჯარო დაწესებულებების მიერ
პარლამენტისათვის წარმოდგენილი ანგარიშები) ანგარიშების თაობაზე დადგენილების პროექტი,
რომელიც 28 ივნისს მიიღეს.75

7.5 ინტერპელაცია
პარლამენტის არანაკლებ შვიდ წევრს ან ფრაქციას, უფლება აქვს, ინტერპელაციის წესით,
შეკითხვით მიმართოს საქართველოს მთავრობას, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ
სხვა ორგანოს, მთავრობის წევრს. შეკითხვა უნდა იყოს წერილობითი. შეკითხვის შინაარსი უნდა
იყოს კონკრეტული და შეეხებოდეს ადრესატის უფლებამოსილებისათვის მიკუთვნებულ საკითხს.
ადრესატი ვალდებულია, შეკითხვას პირადად უპასუხოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, რის
შემდეგაც, იმართება დებატები. შეკითხვის ადრესატი, პარლამენტში წარდგება ყოველი მორიგი
სესიის განმავლობაში ორჯერ (საგაზაფხულო სესიის - მარტისა და მაისის, და საშემოდგომო
სესიის - სექტემბრისა და ნოემბრის პლენარული სხდომების ბოლო კვირის პარასკევს).
საშემოდგომო სესიაზე, ფრაქციებს ან დეპუტატთა ჯგუფს, გამოუყენებიათ ინტერპელაციის წესით
შეკითხვის დასმის შესაძლებლობა, შესაბამისად, ამ სესიაზე ინტერპელაცია არ გამართულა.
ცხრილი 4. საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული ინტერპელაციები
თარიღი

ადრესატი

საკითხი

შედეგი

22.03

პრემიერ-მინისტრი

კრიმინოგენული მდგომარეობა
ქვეყანაში76

არ მომხდარა
დადგენილების
მიღება

75 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
49-ე მუხლით დადგენილი წესით საჯარო დაწესებულებების მიერ პარლამენტისათვის წარმოდგენილი
ანგარიშების თაობაზე“, https://bit.ly/3fuEDTe. 2018 წელს რეგლამენტში განხორციელებული
ცვლილებიდან გამომდინარე, კომიტეტის და პლენარული სხდომის მიერ ანგარიშების განხილვის წესი
განისაზღვრა.
76 იხ. ცხრილი 10, ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობის“ 25 იანვრის შეკითხვა.
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1. სკოლის პედაგოგების ხელფასები
2. სკოლის ავტონომია

22.03

განათლების,
მეცნიერების,
კულტურისა და
სპორტის მინისტრი

3. მოსწავლის ვაუჩერები77
4. გამოსაშვები გამოცდების გაუქმება
5. ზოგადი უნარ-ჩვევების არჩევით
გამოცდად გარდაქმნა

არ მომხდარა
დადგენილების
მიღება

6. სასწავლო გრანტის განაწილების
წესი.78
1-3. დაგროვებითი პენსია
4. საბანკო რეგულაციები

31.05

პრემიერ-მინისტრი

5. „ოთხოზორია - ტატუნაშვილის“ სიის
დაზუსტება
6. თიბისი ბანკზე შეტევა79

არ მომხდარა
დადგენილების
მიღება

7-10. საჯარო სექტორში შრომის
ანაზღაურების მიზნით დახარჯული
თანხა80

31.05

ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის
მინისტრი

31.05

ცესკოს თავმჯდომარე

1. სოციალური დახმარების
განაწილების პრინციპი
2. საყოველთაო ჯანდაცვის
პროგრამის ფარგლებში, სამედიცინო
დაწესებულებების კონტროლი81
საარჩევნო კამპანიის დროს მომხდარი
დარღვევები82

არ მომხდარა
დადგენილების
მიღება

არ მომხდარა
დადგენილების
მიღება

საანგარიშო პერიოდში, ინტერპელაციის წესით, ანგარიშვალდებულ ორგანოებთან სულ
20 შეკითხვა გაიგზავნა, დიაგრამა 10-ში მოცემულია გაგზავნილი შეკითხვების რაოდენობა
ფრაქციების მიხედვით.

77
78
79
80
81
82

იქვე,
იქვე,
იქვე,
იქვე,
იქვე,
იქვე,

„ევროპული საქართველოს“ 5 თებერვლის შეკითხვა.
„ევროპული საქართველო - რეგიონების“ 5 თებერვლის შეკითხვა.
ფრაქცია „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ 14 მარტის წერილი.
ფრაქცია „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ 14 მაისის შეკითხვა.
ფრაქცია „ქართული ოცნების“ 17 მაისის შეკითხვა.
ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობის“ 16 მაისის შეკითხვა.
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დიაგრამა 10. ინტერპელაციის წესით წარდგენილი შეკითხვების რაოდენობა
„ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის“

10

„ევროპული საქართველო“

3

„ევროპული საქართველო რეგიონები“

3

„ქართული ოცნება“

2

„ნაციონალური მოძრაობა“

2

0

2

4

6

8

10

რამდენიმე შეკითხვის არსებობის შემთხვევაში, რეგლამენტი ითვალისწინებს პროცედურით
გამოყოფილი დროის შეკითხვის რაოდენობის პროპორციულად შემცირებას. საანგარიშო
პერიოდში, ინტერპელაციის გამოყენების პრაქტიკამ აჩვენა, რომ რეგლამენტის ეს ჩანაწერი
იმგვარად ამცირებს პროცედურით გათვალისწინებულ დროს, რომ ინტერპელაციის სრულყოფილად
გამოყენების შესაძლებლობა ეჭვქვეშ დგება. კერძოდ, 22 მარტის ინტერპელაციისას,
პროცედურით გათვალისწინებული დრო სამჯერ შემცირდა, ხოლო 31 მაისის ინტერპელაციისას
- 4-ჯერ.83 ინტერპელაციისთვის გამოყოფილი დროის შეკითხვების პროპორციულად შემცირების
პრაქტიკა ქმნის საფრთხეს, რომ პროცედურის პარალიზების მიზნით, ხელოვნურად გაიზარდოს
შეკითხვების რაოდენობა, რაც მომავალში მის გამოყენებას აზრს დაუკარგავს.84

7.6 პარლამენტის წევრის კითხვა
პარლამენტის წევრის კითხვა, ყველაზე გამოყენებადი საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმია.
2019 წლის განმავლობაში, პარლამენტის წევრებმა, სულ 925 სადეპუტატო კითხვა გააგზავნეს,
რაც, 2018 წელთან შედარებით, თითქმის გაორმაგებული მაჩვენებელია (2018 წელს, 482
სადეპუტატო კითხვა გაიგზავნა).
925 კითხვიდან 786-ს პასუხი გაეცა, ხოლო 139 უპასუხოდ დარჩა.

83 პირველი ინტერპელაციის შემთხვევაში, წუთები შემდეგნაირად განისაზღვრა: შეკითხვის ავტორს, 10
წუთის მაგივრად მიეცა 3.5 წუთი; პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა 10 წუთი, 30 წუთის ნაცვლად; დამაზუსტებელი
შეკითხვისთვის, ინტერპელაციის ავტორს 1 წუთი ჰქონდა, 3 წუთის ნაცვლად; დამოუკიდებელ დეპუტატებს
- 2 წუთი, 5 წუთის ნაცვლად; უმრავლესობისა და უმცირესობის მიღმა დარჩენილ ფრაქციებს - 5 წუთი 15ის ნაცვლად, უმრავლესობას კი - 15 წუთი, 45-ის ნაცვლად. დასკვნითი სიტყვა 7 წუთი გაგრძელდა, 20
წუთის ნაცვლად. მეორე ინტერპელაციის შემთხვევაში, შეკითხვის ავტორს გამოეყო 2.5 წუთი, შეკითხვის
ადრესატს პასუხისთვის - 7.5 წუთი, შეკითხვის ავტორს დაზუსტებისთვის - 1 წუთი, ადრესატს პასუხისთვის
- 2.5 წუთი, პარლამენტის დამოუკიდებელ წევრს - 1.5 წუთი, უმრავლესობის მიღმა მყოფ ფრაქციებს - 4-4
წუთი, უმრავლესობას - 11.5 წუთი, დასკვნითი სიტყვა კი, მხოლოდ 5 წუთი გაგრძელდა. სრულად იხილეთ:
„ინტერპელაცია ქართულ კონტექსტში: მოლოდინები და იმედგაცრუებები“, ახალგაზრდა იურისტთა
ასოციაცია, https://bit.ly/2uA3lPl
84 იქვე.
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დიაგრამა 11. პარლამენტის წევრის დარეგისტრირებული კითხვების რაოდენობა
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დიაგრამა 12. პარლამენტის წევრის კითხვებზე გაცემული და გაუცემელი პასუხების წილი

139 (15%)
პასუხი გაეცა
პასუხი არ გაეცა
786 (85%)

2019 წლის განმავლობაში, ყველაზე მეტი სადეპუტატო კითხვა (282) სერგი კაპანაძემ გააგზავნა,
163 კითხვა გააგზავნა კახაბერ კუჭავამ, ხოლო ხათუნა გოგორიშვილმა – 148.
ცხრილი 5. ყველაზე მეტი სადეპუტატო კითხვის ავტორი ათი პარლამენტის წევრი
კაპანაძე სერგი

282

კუჭავა კახაბერ

163

გოგორიშვილი ხათუნა

148
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აბუსერიძე ირაკლი

87

ჭიაბერაშვილი ზურაბ

58

წილოსანი ნინო

27

რატიანი სერგო

18

კობერიძე ლევანი

15

მელია ნიკანორი

10

ჭიჭინაძე დავით

9

ცხრილში 6 წარმოდგენილია ის თანამდებობის პირები, რომლებიც, საანგარიშო პერიოდში,
ყველაზე ხშირად ხდებოდნენ პარლამენტის წევრის კითხვების ადრესატები.
ცხრილი 6. ათი თანამდებობის პირი, რომლებსაც 2019 წელს ყველაზე ხშირად მიმართეს
სადეპუტატო კითხვებით
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი

35

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი - ივანე მაჭავარიანი

28

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

17

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი - დავით ზალკალიანი

15

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი -ლევან
დავითაშვილი

15

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

13

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი - გიორგი გახარია

12

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი - მაია
ცქიტიშვილი

10

საქართველოს იუსტიციის მინისტრი - თეა წულუკიანი

10

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი -ნათელა თურნავა

10

მე-6 ცხრილში ჩამოთვლილია ის თანამდებობის პირები, რომლებმაც ყველაზე მეტი კითხვა
დატოვეს უპასუხოდ,85 რითაც დაარღვიეს რეგლამენტის მოთხოვნები.
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ცხრილი 7. თანამდებობის პირები, რომლებმაც ყველაზე მეტი სადეპუტატო კითხვა
დატოვეს უპასუხოდ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი - ივანე მაჭავარიანი

13

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი - დავით ზალკანიანი

8

წალკის მუნიციპალიტეტის მერი - ილია საბაძე

4

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი- ბადრი ლიპარტელიანი

4

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრიმიხეილ ბატიაშვილი

4

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი - ლევან
დავითაშვილი

3

კასპის მუნიციპალიტეტის მერი - მანუჩარ მერებაშვილი

3

საქართველოს იუსტიციის მინისტრი - თეა წულუკიანი

3

7.7 მინისტრის საათი

მინისტრის საათი საპარლამენტო კონტროლის ახალი ინსტრუმენტია, რომელიც, პირველად,
პარლამენტმა 2019 წლის საგაზაფხულო სესიაზე გამოიყენა. პარლამენტის ბიურო წინასწარ
ადგენს, წლის განმავლობაში გასამართ მინისტრის საათების განრიგს. 2019 წლის მინისტრის
საათის განრიგი, ბიურომ 4 თებერვალს დაადგინა,86 რომელშიც, მოგვიანებით, ექვსი ცვლილება
შევიდა.87
ცხრილი 8. 2019 წელს გამართული მინისტრის საათები
პერიოდი

ანგარიშვალდებული პირი/ორგანო

20.02.2019

რეგიონული
ცქიტიშვილი

07.03.2019

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი - ლევან დავითაშვილი

განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის

მინისტრი

-

მაია

20.03.2019 - იუსტიციის მინისტრი - თეა წულუკიანი
21.03.2019
04.04.2019

თავდაცვის მინისტრი - ლევან იზორია

86 საქართველოს პარლამენტის ბიუროს 2019 წლის 4 თებერვლის გადაწყვეტილება N233/11,
http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/109797/1489
87 ცვლილებები შევიდა ბიუროს შემდეგი გადაწყეტილებებით: 11 მაისის N243/19, 13 მაისის N258/16,
30 სექტემბრის N289/15, 1 ნოემბრის N302/5, 9 დეკემბრის N314/20 და 16 დეკემბრის N318/18

54

02.05.2019

შინაგან საქმეთა მინისტრი - გიორგი გახარია

20.09.2019

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის
მინისტრი - ქეთევან ციხელაშვილი

17.10.2019

საგარეო საქმეთა მინისტრი - დავით ზალკანიანი

28.11.2019

ფინანსთა მინისტრი - ივანე მაჭავარიანი

20.12.2019

განათლების, მეცნიერების, კულტორისა და სპორტის მინისტრი - მიხეილ
ბატიაშვილი

საკითხებში

სახელმწიფო

7.8 პარლამენტში საქართველოს მთავრობის წევრისა და სხვა თანამდებობის
პირის მოსმენა პლენარულ სხდომაზე
მოქმედი კონსტიტუციის თანახმად, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირი,
უფლებამოსილია, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში − ვალდებულია, დაესწროს პარლამენტის,
მისი კომიტეტისა და კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცეს სხდომებზე დასმულ შეკითხვებს და
წარმოადგინოს გაწეული საქმიანობის ანგარიში.
ანგარიშვალდებული პირის სავალდებულო წესით მოწვევა, შესაძლებელია კომიტეტის ან
ფრაქციის მოთხოვნის საფუძველზე, პლენარულ სხდომაზე დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით
(მაგრამ არანაკლებ სრული შემადგენლობის ⅓-ისა). ეს მექანიზმი, პარლამენტს 2012 წლიდან
არ გამოუყენებია.
მთავრობის წევრს, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ თანამდებობის პირს, პარლამენტის
წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოს ხელმძღვანელს და სახალხო დამცველს, პარლამენტის
რეგლამენტი ანიჭებს უფლებას, საკუთარი ინიციატივით წარდგნენ პლენარული სხდომის წინაშე.88
სულ, საანგარიშო პერიოდში, საკუთარი ინიციატივით, პარლამენტის წინაშე ოთხი თანამდებობის
პირი წარდგა.
ცხრილი 9. თანამდებობის პირთა ჩამონათვალი, რომლებიც 2019 წლის განმავლობაში,
საკუთარი ინიციატივით წარდგნენ პარლამენტის პლენარული სხდომის წინაშე
თარიღი
7.02.2019
8.02.2019

თანამდებობის პირი
- განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრი - მიხეილ
ბატიაშვილი

21.03.2019

5.04.2019
8.04.2019
19.04.2019

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი - მაია
ცქიტიშვილი
-

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი - კობა გვენეტაძე
სახალხო დამცველი - ნინო ლომჯარია
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7.9 პარლამენტში საქართველოს მთავრობის წევრისა და სხვა თანამდებობის
პირის მოსმენა კომიტეტის სხდომაზე
2018 წლის განმავლობაში, საპარლამენტო ფრაქციებმა, სულ 21-ჯერ მიიწვიეს თანამდებობის
პირი, ფრაქციის სხდომაზე, ხოლო 2017 წელს - 11-ჯერ.89 2018 წლის განმავლობაში, ფრაქციის
სხდომაზე, 21 დაბარებული თანამდებობის პირიდან, არცერთი არ გამოცხადდა.90
2019 წლის განმავლობაში, თანამდებობის პირის დაბარების 46 შემთხვევიდან, 22 შემთხვევაში,
ისინი გამოცხადდნენ კომიტეტის სხდომაზე, ხოლო 24 შემთხვევაში, არ გამოცხადდნენ.91
აღსანიშნავია, რომ ფრაქციებმა თანამდებობის პირი 23-ჯერ დაიბარეს, საიდანაც, მხოლოდ
6 შემთხვევაში გამოცხადდა დაბარებული პირი, კომიტეტის სხდომაზე. გამოუცხადებლობის
ძირითადი მიზეზები იყო: 1. კომიტეტის სხდომაზე, წინა გამოცხადებიდან, ორთვიანი ვადის
გაუსვლელობა;92 2. კომიტეტის სხდომის ნაცვლად, პლენარულ სხდომაზე გამოცხადება.93
კომიტეტი

მოწვევის
ინიციატორი

თანამდებობის პირი

სხდომაზე გამოცხადება

რეგიონული პოლიტიკისა

კომიტეტი

სახალხო დამცველი -

გამოცხადდა, 16.01.2019

კომიტეტი

შერიგებისა და

გამოცხადდა, 16.01.2019

და თვითმმართველობის
კომიტეტი

რეგიონული პოლიტიკისა
და თვითმმართველობის
კომიტეტი

ნინო ლომჯარია

სამოქალაქო

თანასწორობის

საკითხებში სახელმწიფო
მინისტრი - ქეთევან
ციხელაშვილი

განათლების, მეცნიერებისა და

„ევროპული

განათლების მინისტრი -

გამოცხადდა 07.02.2019

დარგობრივი ეკონომიკისა

კომიტეტი

ეკონომიკისა და

გამოცხადდა, 13.02.2019

კულტურის კომიტეტი

და ეკონომიკური პოლიტიკის
კომიტეტი

საქართველო“

მიხეილ ბატიაშვილი

მდგრადი გავითარების
მინისტრი - გიორგი
ქობულია

89 საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის საქმიანობის შეფასება, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“, 12 ივლისი 2019, https://bit.ly/3071pcA, გვ. 44.
90 იქვე, გვ. 44-45.
91
განსხვავებით წინა წლებისგან, ახალი რეგლამენტის თანახმად, თანამდებობის პირის დაბარება,
ფრაქციას შეუძლია კომიტეტის სხდომაზე, სადაც, ასევე, კომიტეტსაც აქვს უფლებამოსილება, დაიბაროს
თანამდებობის პირი, შესაბამისად, ამ სტატისტიკაში გაერთიანებულია, როგორც ფრაქციის, ასევე
კომიტეტის მიერ დაბარებული პირების ჩამონათვალი.
92 ასეთ დროს, ანგარიშვალდებულ პირს აღარ წარმოეშობა კომიტეტის სხდომაზე გამოცხადების
ვალდებულება.
93 რეგლამენტის თანახმად, პლენარულსა და კომიტეტის სხდომებზე პირის დაბარება, საპარლამენტო
კონტროლის განსხვავებული მექანიზმებია და ისინი არ ანაცვლებს ერთმანეთს, შესაბამისად,
ვალდებულების არსებობის შემთხვევაში, თანამდებობის პირი უნდა დაესწროს, როგორც კომიტეტის,
ასევე, პლენარულ სხდომებს.
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დარგობრივი ეკონომიკისა

„ევროპული

ეროვნული ბანკის

კომიტეტი

„ევროპული

გვენეტაძე

და ეკონომიკური პოლიტიკის

საქართველო“,
საქართველო -

პრეზიდენტი - კობა

გამოცხადდა 26.02.2019
მაგრამ სხდომა ჩაიშალა

რეგიონები“
საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტი

„ნაციონალური
მოძრაობა“

საგარეო საქმეთა

მინისტრი - დავით

არ გამოცხადდნენ

ზალკალიანი,

ინფრასტრუქტურისა
და რეგიონალური

განვითარების მინისტრი მაია ცქიტიშვილი
ჯანმთელობის დაცვისა

და სოციალურ საკითხთა
კომიტეტი

საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტი

„ევროპული

ჯანდაცვის მინისტრი -

გამოცხადდა 05.03.2019

„ევროპული

ეროვნული ბანკის

არ გამოცხადდა

საქართველო“

საქართველო“

დავით სერგეენკო

პრეზიდენტი - კობა
გვენეტაძე

ადამიანის უფლებათა დაცვის

„ევროპული

იუსტიციის მინისტრი -

არ გამოცხადდა

იურიდიულ საკითხთა

„ევროპული

შინაგან საქმეთა

არ გამოცხადდა

კომიტეტი

კომიტეტი

საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტი

საქართველო“

საქართველო“

კომიტეტი

თეა წულუკიანი

მინისტრი - გიორგი
გახარია

საგარეო საქმეთა

მინისტრის მოადგილე

გამოცხადდა, 4.03.2019

- ლაშა დარსალია,

პრემიერ-მინისტრის
სპეციალური

წარმომადგენელი,

რუსეთთან ურთიერთობის
საკითხებში - ზურაბ
აბაშიძე
გარემოს დაცვისა და

„ევროპული

გარემოს დაცვისა და

კომიტეტი

„ევროპული

მინისტრი - ლევან

ბუნებრივი რესურსების

საქართველო“,
საქართველო რეგიონები“

დარგობრივი ეკონომიკისა

და ეკონომიკური პოლიტიკის
კომიტეტი

„ევროპული

საქართველო“

სოფლის მეურნეობის

არ გამოცხადდა

დავითაშვილი

საპენსიო სააგენტოს

დირექტორი - ლევან
სურგულაძე
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გამოცხადდა 23.04.2019

ევროპასთან ინტეგრაციის
კომიტეტის და საგარეო

კომიტეტი

ურთიერთობათა კომიტეტის

საკითხთა კომიტეტი

მინისტრი - დავით

გამოცხადდა, 14.03.2019

ზალკანიანი

გაერთიანებული სხდომა

დიასპორისა და კავკასიის

საგარეო საქმეთა

კომიტეტი

სსიპ ჩერქეზული

(ადიღეური) კულტურის

გამოცხადდა 14.03.2019

ცენტრის დირექტორი მერაბ ჩუხუა

დარგობრივი ეკონომიკისა

„ევროპული

ეროვნული ბანკის

არ გამოცხადდა, ვინაიდან,

კომიტეტი

„ევროპული

გვენეტაძე

სხდომაზე, გააკეთა

და ეკონომიკური პოლიტიკის

საქართველო“,
საქართველო

პრეზიდენტი - კობა

- რეგიონები“,

26 თებერვალს, კომიტეტის
მოხსენება და ხელმეორე
მოწვევისთვის ვადა არ

„ევროპული

გასულა.

საქართველო
- მოძრაობა

თავისუფლებისთვის“
ჯანმრთელობის დაცვისა

„ევროპული

ჯანდაცვის მინისტრი

არ გამოცხადდნენ.

კომიტეტი

„ევროპული

ფინანსთა მინისტრი -

სერგეენკოს შემთხვევაში

და სოციალურ საკითხთა

საქართველო“,
საქართველო რეგიონები“

- დავით სერგეენკო,
ივანე მაჭავარიანი

არ დარღვეულა კანონი,
ვინაიდან, 5 მარტს

კომიტეტის სხდომაზე

იმყოფებოდა და ხელმეორე
მოწვევისთვის ვადა არ იყო
გასული.94
ჯანმრთელობის დაცვისა

„პატრიოტთა

კომიტეტი

დემოკრატები“

და სოციალურ საკითხთა

ალიანსი და სოციალ

ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო,

არ გამოცხადდა,
ვინაიდან, 5 მარტს

კომიტეტის სხდომაზე

იმყოფებოდა და ხელმეორე
მოწვევისთვის ვადა არ იყო
გასული
დარგობრივი ეკონომიკისა

და ეკონომიკური პოლიტიკის
კომიტეტი

კომიტეტი

გარემოს დაცვისა და

სოფლის მეურნეობის

გამოცხადდა, 12.04.2019

მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი

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

კომიტეტი

ჯანდაცვის სამინისტროს
შრომისა და

გამოცხადდა , 15.04.2019

დასაქმების პოლიტიკის
დეპარტამენტის

მიგრაციის საკითხთა

სამმართველოს უფროსი
- გიორგი ბუნტური

დიასპორისა და კავკასიის
საკითხთა კომიტეტი

კომიტეტი

საგარეო საქმეთა

სამინისტროს მეზობელი

გამოცხადდა 29.03.2019

ქვეყნების დეპარტამენტის
დირექტორი - მალხაზ
მიქელაძე

იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტი

„ევროპული

საქართველო“,
„ევროპული

იუსტიციის მინისტრი -

არ გამოცხადდა

ფინანსთა მინისტრი -

გამოცხადდა 23.04.2019

არ გამოცხადდა

თეა წულუკიანი

საქართველო

- რეგიონები“,
„ევროპული

საქართველო
- მოძრაობა

თავისუფლებისთვის“

საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტი

„ევროპული

საქართველო“,
„ევროპული

ივანე მაჭავარიანი

საქართველო რეგიონები“

დარგობრივი ეკონომიკისა

„ევროპული

ეკონომიკისა და

კომიტეტი

„ევროპული

მინისტრი - ნათელა

და ეკონომიკური პოლიტიკის

საქართველო“,
საქართველო

- რეგიონები“,

მდგრადი განვითარების
თურნავა

„ევროპული

საქართველო
- მოძრაობა

თავისუფლებისთვის“

დარგობრივი ეკონომიკისა

„პატრიოტთა

ჯანდაცვის მინისტრი

კომიტეტი

დემოკრატები“

შესყიდვების სააგენტოს

და ეკონომიკური პოლიტიკის

ალიანსი და სოციალ

- დავით სერგეენკო,

თავმჯდომარე - ლევან

რაზმაძე, კონკურენციის

სააგენტოს თავმჯდომარე
- ნოდარ ხადური
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არ გამოცხადდნენ

იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტი

„ევროპული

საქართველო“,
„ევროპული

იუსტიციის მინისტრი -

არ გამოცხადდა

ჯანდაცვის მინისტრი -

არ გამოცხადდა

არ გამოცხადდნენ

თეა წულუკიანი

საქართველო

- რეგიონები“,
„ევროპული

საქართველო
- მოძრაობა

თავისუფლებისთვის“

ადამიანის უფლებათა დაცვისა

„ევროპული

კომიტეტი

„ევროპული

და სამოქალაქო ინტეგრაციის

საქართველო“,

დავით სერგეენკო

საქართველო რეგიონები“

დარგობრივი ეკონომიკისა

„ევროპული

შინაგან საქმეთა

კომიტეტი

„ევროპული

გახარია, ეკონომიკისა და

და ეკონომიკური პოლიტიკის

საქართველო“,
საქართველო

- რეგიონები“,
„ევროპული

საქართველო

მინისტრი - გიორგი

მდგრადი განვითარების
მინისტრი - ნათელა
თურნავა

- მოძრაობა

თავისუფლებისთვის“

საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტი

კომიტეტი

საგარეო საქმეთა

მინისტრის მოადგილე

გამოცხადდა, 7.05.2019

- ალექსანდრე

ღვთისიაშვილი

დარგობრივი ეკონომიკისა

და ეკონომიკური პოლიტიკის

კომიტეტი

კომიტეტი

სს „საპარტნიორო
ფონდის“

გამოცხადდა, 27.05.2019

აღმასრულებელი

დირექტორი - დავით
საგანელიძე

დიასპორისა და კავკასიის
საკითხთა კომიტეტი

კომიტეტი

სსიპ „აწარმოე

საქართველოში“

დირექტორი - მიხეილ
ხიდურელი
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გამოცხადდა 28.05.2019

დარგობრივი ეკონომიკისა

„ევროპული

ეკონომიკისა და

კომიტეტი

„ევროპული

მინისტრი - ნათელა

და ეკონომიკური პოლიტიკის

საქართველო“,
საქართველო
- მოძრაობა

მდგრადი განვითარების

გამოცხადდა, 7.06.2019

თურნავა

თავისუფლებისთვის“,
„ევროპული

საქართველო

- რეგიონები“,

„ნაციონალური
მოძრაობა“

საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტი

„ევროპული

საქართველო“

ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი

არ გამოცხადდა, ვინაიდან,
23 აპრილს კომიტეტის
სხდომაზე გააკეთა

მოხსენება და ხელმეორე
მოწვევისთვის ვადა არ
გასულა.

დიასპორისა და კავკასიის
საკითხთა კომიტეტი

დარგობრივი ეკონომიკისა

და ეკონომიკური პოლიტიკის

კომიტეტი

კომიტეტი

პირველი მოადგილე -

გამოცხადდა, 10.06.2019

მიხეილ სარჯველაძე

კომიტეტი

კომიტეტი

საფინანსო-საბიუჯეტო

იუსტიციის მინისტრის

ეკონომიკისა და

მდგრადი განვითარების

გამოცხადდა, 26.09.2019

მინისტრის მოადგილე აკაკი საღირაშვილი

„ევროპული

ფინანსთა მინისტრი -

არ გამოცხადდა

„ევროპული

საგარეო საქმეთა

არ გამოცხადდა

„ევროპული

ზალკალიანი

საქართველო“,
„ევროპული

ივანე მაჭავარიანი

საქართველო
- მოძრაობა

თავისუფლებისთვის“

საგარეო საქმეთა კომიტეტი

საქართველო“,
საქართველო

მინისტრი - დავით

- მოძრაობა

თავისუფლებისთვის“
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საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტი

კომიტეტი

შერიგებისა და

გამოცხადდა, 21.10.2019

სამოქალაქო

თანასწორობის
საკითხებში

საქართველოს

სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი
საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტი

კომიტეტი

გამოცხადდნენ, 28.10.2019

სახელმწიფო

უსაფრთხოების

სამსახურის და შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
წარმომადგენლები95

7.10 დროებითი საგამოძებო კომისიის შექმნა
2019 წლის განმავლობაში, პარლამენტში დროებითი საგამოძებო კომისია არ შექმნილა.
სხვადასხვა ფრაქციამ ხუთჯერ მიმართა პარლამენტს, საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივით,
თუმცა, არცერთი ინიციატივის კენჭისყრა პლენარულ სხდომაზე არ მომხდარა.
ცხრილი 10. დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივები 2019 წლის
განმავლობაში
№

საქართველოს პარლამენტის დროებითი
საგამოძიებო კომისიის დასახელება

შესწავლის საკითხი

1

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

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

(საპარლამენტო უმცირესობაში შემავალი
ფრაქციები: „ევროპული საქართველო“,
„ევროპული საქართველო-მოძრაობა
თავისუფლებისთვის“, „ევროპული საქართველორეგიონები“)
№07-3/298, 04.03.2019

95

პარლამენტიდან გამოთხოვილ ინფორმაციაში თანამდებობა და ვინაობა არ კონკრეტდება
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2

შპს „საფინანსო კომპანია საქართველოსთან“
დაკავშირებული საკითხის შემსწავლელი
დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის
თაობაზე“
(„პატრიოტთა ალიანსი და სოციალ-დემოკრატები“
საპარლამენტო ფრაქცია)
№07-3/364, 06.06.2019

3

„2017 წლის 26 დეკემბერს, პანკისის ხეობაში
ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად, თემირლან
მაჩალიკაშვილის მკვლელობის ფაქტის
შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის
შექმნის თაობაზე“
(საპარლამენტო ფრაქცია „ნაციონალური
მოძრაობა“)

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

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

№07-3/403, 09.10.2019

4

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

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

(საპარლამენტო ფრაქციები: „ევროპული
საქართველო“, „ევროპული საქართველომოძრაობა თავისუფლებისთვის“, „ევროპული
საქართველო-რეგიონები“)
№07-3/410, 30.10.2019

5

„მაღალი თანამდებობის პირების მიერ,
საქართველოს საპატრიარქოს წინააღმდეგ
შესაძლო ანტიკონსტიტუციური შეთქმულებისა და
საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს
სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ
ეკლესიას შორის საკონსტიტუციო შეთანხმების
დარღვევის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო
კომისიის შექმნის თაობაზე“
(საპარლამენტო ფრაქცია „ნაციონალური
მოძრაობა“)
№07-3/417, 06.11.2019
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ითვალისწინებს, მაღალი
თანამდებობის პირების მიერ,
საქართველოს საპატრიარქოს
წინააღმდეგ შესაძლო
ანტიკონსტიტუციური შეთქმულების,
კანონსაწინააღმდეგო ქმედების
და საქართველოს სახელმწიფოსა
და საქართველოს სამოციქულო
ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ
ეკლესიას შორის, საკონსტიტუციო
შეთანხმების დარღვევის
შესწავლას.

7.11 სხვა დროებითი კომისია
საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით,96 2019 წლის 2 აპრილს შეიქმნა საქართველოს
პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხებთან
დაკავშირებული დროებითი კომისია.
კომისია 14 წევრისგან შედგება.97 თავმჯდომარეა ფრაქცია „ქართული ოცნების” წევრი -ირაკლი
ბერაია.

7.12 კანონის გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული დავალებების
შესრულების კონტროლი
2019 წლის განმავლობაში, კონტროლი ხორციელდებოდა საქართველოს 101-ე კანონით
განსაზღვრულ 190 დავალებაზე. მათი ნაწილი საანგარიშო პერიოდში უნდა შესრულებულიყო,
ხოლო ნაწილი - წინა პერიოდში. 2019 წლის 18 დეკემბრის მდგომარეობით, გარდამავალი
დებულებით განსაზღვრული 75 დავალება იყო შეუსრულებელი, რომლებსაც, შესრულების ვადა
გასული ქონდა.98

შემოწმდა 101 კანონით განსაზღვრული 190 დავალების შესრულება

შესრულებულია
115

შეუსრულებელია
75

გარდამავალი დებულებების შესრულების შესახებ ინფორმაცია, საპროცედურო საკითხთა და
წესების კომიტეტმა, პარლამენტის ბიუროს, 2019 წლის განმავლობაში, სამჯერ მიაწოდა.

7.13 ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი
➔ აგრარულ საკითხთა კომიტეტი
კომიტეტმა მოგვაწოდა ინფორმაცია, ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის მიზნით
გატარებული ღონისძიებების შესახებ, თუმცა არ გვაცნობა, თუ რომელი აქტების აღსრულების
კონტროლი მოხდა.

96 საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №4447-IIს, 02.04.2019, იხ. შემდეგ ბმულზე,
http://www.parliament.ge/uploads/other/115/115801.pdf
97 კომისიის წევრთა სია იხ. შემდეგ ბმულზე, bit.ly/3avIyvY.
98 საქართველოს კანონებისა და პარლამენტის დადგენილებების გარდამავალი დებულებებით
განსაზღვრული დავალებები, რომელთა შესრულების ვადა გავიდა 2016 წლის 18 ნოემბრიდან 2019
წლის 10 დეკემბრამდე პერიოდში, და ჯერ არ შესრულებულა,
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/240164?
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კომიტეტმა მოისმინა სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ანგარიში, 2018 წელს გაწეული
საქმიანობების და 2019 წელს დადგენილი შემდეგი ღონისძიებების შესახებ:
1. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების ეფექტურობაზე;
2. ეპიზოოტური კეთილსაიმედოობის შესახებ;
3. მცენარეთა დაცვისა და ფიტოსანიტარული კეთილსაიმედოობის შესახებ;
4. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის 2018 წლის
ანგარიში.

➔ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი
2019 წლის განმავლობაში, კომიტეტმა აღსრულების ღონისძიებაზე კონტროლი განახორციელა,
პარლამენტის მიერ მიღებულ შემდეგ ნორმატიულ აქტებზე:
● საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის 19 ივლისის N3148-რს დადგენილება „2017 წელს,
საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ,
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე“.99
● საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის 19 აპრილის N2182-IIს დადგენილება „ქვეყანაში
პერსონალურ მონაცემთა დავის მდგომარეობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ, 2017 წლის ანგარიშის თაობაზე“.100

➔ გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი
კომიტეტი, მის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, მუშაობს ელექტრონულ ძრავიან სატრანსპორტო
საშუალებებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების აღსრულების პროექტზე..101
კომიტეტი აღნიშნავს, რომ დასკვნით ეტაპზე მოამზადებს შემაჯამებელ ანგარიშს.
ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის მიზნით, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების კომიტეტი გეგმავს:
● დაინტერესებული მხარეების მიერ მოწოდებული დასაბუთებული მოსაზრებების სიღრმისეულ
შესწავლას;
● მიღებული დასაბუთებული მოსაზრებებისა და ზეპირი მოსმენების საფუძველზე, კონკრეტული
დასკვნების, რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავებას.
ნააკ-ის განხორციელების განმავლობაში, კომიტეტმა, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარისგან,
მათ შორის შემდეგი ორგანიზაციებისგან, მიიღო მოსაზრებები: გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტი,
თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური, ქუთაისის მუნიციპალიტეტი, შსს-ს
მომსახურების სააგენტო, „კავკასიის ავტო იმპორტი“, JAC MOTORS და სხვა.

➔ განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი
კომიტეტიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში, განხორციელდა
შემდეგი კანონების აღსრულების მონიტორინგი: „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების შესახებ“ „ზოგადი განათლების შესახებ“, „პროფესიული განათლების შესახებ“,
„უმაღლესი განათლების შესახებ“, „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ და
100

იხ. ბმული https://info.parliament.ge/#law-drafting/15275
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„სახელმწიფო ენის შესახებ“.
მოწოდებული ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში, კომიტეტი განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან, მის დაქვემდებარებაში მყოფ საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირებთან და სახელმწიფო ენის დეპარტამენტთან კოორდინაციით, საანგარიშო
პერიოდში ახორციელებდა პარლამენტის მიერ მიღებული კანონების მონიტორინგი. ამ პერიოდში,
ჩატარდა 6 სამუშაო შეხვედრა, განხორციელდა 2 ოფიციალური მიმოწერა, ასევე, განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა და ზემოაღნიშნულმა სუბიექტებმა, კომიტეტის
წინაშე წარმოადგინეს შესრულებული სამუშაოს ანგარიში.
კომიტეტის 2019 წლის სამოქმედო გეგმის102 თანახმად, წლის განმავლობაში, დაგეგმილი იყო
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სფეროსთან დაკავშირებული კანონმდებლობის
აღსრულების მონიტორინგი. პრიორიტეტულ საკითხებად კი განიხილებოდა:
● ინკლუზიური განათლება, ყველა საფეხურზე;
● ზოგადი განათლების დონეზე სახელმძღვანელოების განახლება;
● მასწავლებლის სქემის ცვლილებები და მანდატურის სამსახურის რეფორმა;
● პროფესიული განათლება;
● უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა;
● პიროტექნიკის რეგულაციები;
● ჰორიზონ-2020 და ევროკომისიის რეკომენდაციების დანერგვა, მეცნიერების დარგში;
● მსოფლიო და ეროვნული კატეგორიის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვა.

➔ დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი
კომიტეტის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, შემდეგი ნორმატიული აქტების აღსრულება
შემოწმდა:
1. სს „საპარტნიორო ფონდის შესახებ” საქართველოს კანონი
2019 წლის 27 მაისს, კომიტეტმა მოისმინა “საპარტნიორო ფონდის” აღმასრულებელი
დირექტორის მოხსენება, ფონდის საქმიანობის შესახებ;
2. სივრცითი დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი
კომიტეტში შეიქმნა „სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმვის, არქიტექტურულ-სამშენებლო
სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე მომუშავე სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო;
3. „თავისუფალ- ინდუსტრიული ზონის შესახებ” კანონი
გაიმართა 2 შეხვედრა კომიტეტის წევრების, ადგილობრივი და აღმასრულებელი ხელისუფლების
წარმომადგენლებისა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. კომიტეტმა მხარი დაუჭირა
სამუშო ჯგუფის შექმნას, კანონის აღსრულების მდგომარეობის შეფასებისა და ცვლილებების
შემუშავების მიზნით. კანონის სრულყოფასთან დაკავშირებით, მიღებულ იქნა კერძო სექტორის
წარმომადგენლების პოზიციები. მუშაობის გაგრძელება იგეგმება 2019 წლის საშემოდგომო
სესიაზე.
102 განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის 2019 წლის სამოქმედო გეგმა,
https://bit.ly/2OtrMW1
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➔ დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი
კომიტეტიდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ”,
საქართველოს ორგანულ კანონში განხორციელებული ცვლილებებიდან გამომდინარე, იუსტიციის
სამინისტროდან გამოთხოვილი იქნა ინფორმაცია, შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
● სხვა ქვეყნის მოქალაქეობის
შენარჩუნების მდგომარეობა;

მოპოვების

შემთხვევაში,

საქართველოს

მოქალაქეობის

● საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის მოთხოვნის დროებითი უფლების გამოყენება;
● საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა;
● საგამონაკლისო წესით, საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება.
გადაწყდა, შესაბამის უწყებებთან კონსულტაციების გამართვა და, აუცილებლობის შემთხვევაში,
ახალი რეგულაციების ინიცირება. 10 ივნისს დაბარებულ იქნა იუსტიციის მინისტრის პირველი
მოადგილე - მიხეილ სარჯველაძე. კომიტეტების წევრების მიერ, იუსტიციის სამინისტროდან
გამოთხოვილი ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, ივნისში, ინიცირებულ იქნა ცვლილებები
საქართველოს კანონში, “საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“.

➔ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი
კომიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ნორმატიული აქტების აღსრულების
მდგომარეობის კონტროლის მიზნით, კომიტეტმა:
1. 2018
წლის
17
დეკემბერს,
დარგობრივი
ეკონომიკისა
და
ეკონომიკური
პოლიტიკის
კომიტეტთან
ერთად,
მოისმინა
სავალდებულო
ტექნიკური
დათვალიერებისთვის
არსებული
მარეგულირებელი
ნორმატიული
აქტების
შესრულების
მდგომარეობა,
რომელიც
კომიტეტს,
საქართველოს
ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების მოადგილემ - აკაკი საღირაშვილმა წარუდგინა.
კომიტეტმა, საკითხების მოსმენის შემდეგ, შეიმუშავა დასკვნა,103 სადაც აისახა ნორმატიული
აქტების შესრულების მდგომარეობის გამოკვლევის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზები და
გაიწერა რეკომენდაციები. კომიტეტი ამ თემაზე გეგმავს თემატური მოკვლევის ჩატარებასაც.
2. 2019 წლის 1 თებერვალს, კომიტეტმა მოისმინა საჯარო სამსახურის ბიუროს ანგარიში,
2018 წლის თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაციების
მონიტორინგის შესახებ.
3. 2019 წლის 27 მაისს, კომიტეტმა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტთან
ერთად, მოისმინა ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივის“ ანალიზი, გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის ამოქმედებიდან ერთი წლის განმავლობაში გამოვლენილი ნაკლოვანებების შესახებ.
კომიტეტს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, ნინო
თანდილაშვილმა,, კოდექსის მიღების შემდეგ, სამინისტროს მიერ განხორციელებული ერთი
წლის საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა.. საკითხის განხილვის შემდეგ, „გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსის” საერთაშორისო მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად, კომიტეტმა
შეიმუშავა რეკომენდაციები.
კომიტეტის, 2019 წლის სამოქმედო გეგმის თანახმად, წლის განმავლობაში, დაიგეგმა
ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე ნორმატიული აქტების აღსრულების მდგომარეობის
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შესახებ ინფორმაციის მოსმენა.104

➔ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი
კომიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში, აღსრულების კონტროლი
განხორციელდა, „იარაღის შესახებ” და „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ კანონებზე.
„იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, მთელი რიგი ლიცენზიების გაცემა
ხორციელდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა
მუდმივმოქმედი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე. სამართლებრივი აქტების შესწავლის
შემდგომ, მიზანშეწონილად ჩაითვალა, სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა მუდმივმოქმედი კომისიის
მიერ, რეკომენდაციის გაცემასთან დაკავშირებული პროცედურების დაზუსტება. ამასთანავე,
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” კანონი ითვალისწინებს სამხედრო პროდუქციაზე
საბროკერო მომსახურების ლიცენზიას, მაგრამ კანონით არ არის დარეგულირებული სამხედრო
პროდუქციაზე საბროკერო მომსახურების ლიცენზიის გამცემი ორგანო.
ზემოაღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით, მომზადდა შესაბამისი საკანონმდებლო
ცვლილებები „იარაღის შესახებ“, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ და „სალიცენზიო და
სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ კანონებში.

➔ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
კომიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად, 2019 წლის განმავლობაში კომიტეტმა
ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის განორციელა არაერთ ნორმატიულ აქტზე, მათ
შორის: „ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“
კანონში განხორციელებული ცვლილებების პაკეტზე (07-2/359/9), „საქართველოს სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ კანონზე (N 07-3/369), მედიაციის
შესახებ და თანმდევ კანონებში განხორციელებულ ცვლილებებზე N07-2/319, „ნორმატიული
აქტების შესახებ“ ორგანულ კანონში განხორციელებულ ცვლილებაზე (N07-2/315/9).

➔ რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი
კომიტეტი, საანგარიშო პერიოდში, მუშაობდა შემდეგი ნორმატიული აქტების აღსრულების
კონტროლზე:
1. საქართველოს ორგანული კანონი, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი
კოდექსის აღსრულების კონტროლის პროცესში, კომიტეტმა გამართა გასვლითი სხდომა,
რომლის დიდი ნაწილი, გარდა ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლისა, მიეძღვნა
გარდამავალი დებულებების შესრულების მდგომარეობის შესწავლას.
2. საქართველოს კანონი „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ”.
კომიტეტის ინფორმაციით,, საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო, ყოველი წლის პირველ დეკემბრამდე, კომიტეტს უგზავნის ოფიციალურ
ინფორმაციას, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ” საქართველოს კანონის
შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე, ხოლო არაოფიციალურ ინფორმაციას - ყოველი წლის
10 ივლისამდე. მიწოდებულ ინფორმაციაში ასახულია შესაბამის სამინისტროებსა და უწყებებში
მიმდინარე მუშაობა, მთის კანონით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობა,
არსებული გამოწვევებისა და საჭიროებების ანალიზი.
104 საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სამოქმედო გეგმა 2019,
http://parliament.ge/uploads/other/118/118398.pdf
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კომიტეტი ხაზს უსვამს, რომ ნორმატიული აქტების აღსრულების მდგომარეობისა და ანალიზისთვის,
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია კომიტეტის გასვლითი სხდომები და მოქალაქეებთან შეხვედრები
ადგილებზე (2018 და 2019 წელს, კომიტეტმა, სულ 6 გასვლითი სხდომა ჩაატარა.).

➔ საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
კომიტეტმა რეტროსპექტიული რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (ex-post RIA) ფარგლებში
მოგების გადასახადით დაბეგვრის რეფორმა შეისწავლა.105

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

➔ საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი
ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლთან დაკავშირებით, მიღებული ინფორმაციის
შესაბამისად, კომიტეტი სისტემატიურად ახორციელებდა მის კომპეტენციაში შემავალი
ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლს, კერძოდ ამ მიმართულებით შემდეგი
კანონების აღსრულების კონტროლი ხორციელდებოდა: პარლამენტის რეგლამენტი, „საჯარო
დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონები.
ასევე, კომიტეტის ინფორმაციით, ნორმატიული აქტის აღსრულების საკითხის პლენარული
სხდომის დღის წესრიგში შეტანის მიზნით, ბიუროსთვის არ მიუმართავთ..

➔ სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი
კომიტეტის ინფორმაციით, მას, საანგარიშო პერიოდში, ნორმატიული აქტების აღსრულების
კონტროლი არ განუხორცილებია.

➔ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი
კომიტეტმა, ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი დაიწყო და დაასრულა „თამბაქოს
კონტროლის შესახებ” საქართველოს კანონთან დაკავშირებით, ხოლო, „წამლისა და
ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის“ აღსრულების კონტროლის
პროცესი დასრულებული არ იყო.
ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის პროცესში, ორივე კანონთან მიმართებით,
კომიტეტმა შემდეგი აქტივობები განახორციელა: მოხდა საკითხების იდენტიფიცირება:
● შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები;
● განისაზღვრა დაინტერესებული მხარეები;
● შემუშავდა კითხვები, სამუშაო ჯგუფების სამოქმედო გეგმა და ნააკ-ის ტექნიკური მოთხოვნები;
● ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან;
105
„არჩილ თალაკვაძე: პარლამენტი მუშაობს საკანონმდებლო ცვლილებებზე სხვადასხვა სფეროში,
რომელიც ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას“, www.parliament.ge ,
https://bit.ly/2ZPvD4p
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● დაინტერესებულ მხარეებს მიეწოდათ შემუშავებული კითხვები, რომლებზე მოსაზრებებიც
უნდა წარმოედგინათ კომიტეტისთვის, ნააკ-ის ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;
● ნააკ-ის შესახებ სრული ინფორმაცია: შემუშავებული კითხვები, სამუშაო ჯგუფის სამოქმედო
გეგმა, ნააკ-ის ტექნიკური მოთხოვნები და შემოსული პასუხები ატვირთულია პარლამენტის
ვებ-გვერდზე.106

7.13 სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, მოხსენება, 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშზე,
პარლამენტს 20 მაისს გადაუგზავნა,107 ხოლო მთავრობამ, ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, –
24 მაისს. პარლამენტმა ანგარიში და მოხსენება ერთად განიხილა.108 კომიტეტებმა, დასკვნები
კანონის ვადის დაცვით გამოაქვეყნეს. ყველა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა მთავრობის ანგარიშს
და აუდიტის მოხსენებას.109 საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის დასკვნა 21 ივნისს გამოქვეყნდა.110
დასკვნა მხარს უჭერს ანგარიშის დამტკიცებას პლენარულ სხდომაზე, აგრეთვე იზიარებს და
იმეორებს, აუდიტის სამსახურის მოხსენებაში არსებულ 4 რეკომენდაციას. 27 ივნისს, პლენარულ
სხდომაზე, განხილვის შედეგად, პარლამენტმა დადგენილებით დაამტკიცა მთავრობის ანგარიში,
საქართველოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ.

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური ანგარიში
2019 წლის განმავლობაში, ფინანსთა სამინისტრომ ბიუჯეტის შესრულების სამი კვარტალური
ანგარიში წარუდგინა პარლამენტს:
● 3 თვის ანგარიში, პარლამენტს წარედგინა 30 აპრილს განიხილა ათმა კომიტეტმა.111
● 6 თვის ანგარიში, პარლამენტს წარედგინა 31 ივლისს განიხილა 11-მა კომიტეტმა.112
● 9 თვის ანგარიში, პარლამენტს წარედგინა 31 ოქტომბერს განიხილა ცხრა კომიტეტმა.113

106 იხ. ბმულები: „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ კანონის აღსრულება ხარისხიანი სამკურნალო საშუალებების ხელმისაწვდომობა საქართველოში, https://bit.ly/2QlaWKi;
„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულება, https://bit.ly/2CRcfso
107 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოხსენება საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ, https://info.parliament.ge/#law-drafting/18171
108 „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“; სახელმწიფო
აუდიტის სამსახურის მოხსენება „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური
ანგარიშის შესახებ“ მთავრობის ანგარიშზე https://info.parliament.ge/#law-drafting/18189
109 კომიტეტების დასკვნები „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ
ანგარიშზე”, https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/224680?
110
საბიუჯეტო-საფინანსო კომიტეტის დასკვნა „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის
შესრულების წლიურ ანგარიშზე”,
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/224673?
111 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს 2019 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის მიმოხილვა https://info.parliament.ge/#law-drafting/17948
112 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს 2019 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის მიმოხილვა https://info.parliament.ge/#law-drafting/18617
113 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი საქართველოს 2019 წლის
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის მიმოხილვა https://info.parliament.ge/#law-drafting/19030
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აუდიტის ჯგუფი
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის, 2019 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილების საფუძველზე,
ამავე კომიტეტის 7 წევრისგან შეიქმნა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშების
განმხილველი მუდმივმოქმედი აუდიტის ჯგუფი, შემდეგი შემადგენლობით:
1. პაატა კვიჟინაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი)
2. ირაკლი ბერაია
3. გოგი მეშველიანი
4. გია ბენაშვილი
5. ხათუნა გოგორიშვილი
6. რომან გოცირიძე
7. სულხან მახათაძე
აუდიტის ჯგუფმა, საანგარიშო პერიოდში, ჩაატარა ცხრა შეხვედრა და საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტს, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 12 ანგარიშის მიხედვით, 72 რეკომენდაცია
წარუდგინა.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში პარლამენტს 2019 წლის 3
ივნისს გადაუგზავნა.114 ანგარიშს თან ერთვის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და
დამოუკიდებელი აუდიტორის115 დასკვნა.116 პარლამენტის ბიურომ, წამყვან კომიტეტად საფინანსოსაბიუჯეტო კომიტეტი განსაზღვრა, რომელსაც დასკვნა 25 ივნისამდე უნდა მოემზადებინა. თუმცა,
დასკვნის მომზადება საშემოდგომო სესიისთვის გადაიდო. საბოლოოდ, პარლამენტმა ანგარიში
2 ოქტომბერს განიხილა,117 კენჭი უყარა და 3 ოქტომბერს მიიღო დადგენილება.118

7.14 ნდობის ჯგუფი
საანგარიშო პერიოდში, ნდობის ჯგუფის შემადგენლობაში განხორციელდა ცვლილება,
რისი მიზეზიც, უმრავლესობასა და უმცირესობაში შემავალ ფრაქციებში განხორციელებული
ცვლილებები იყო. 2019 წლის 25 თებერვალს, ეკა ბესელია, რომელიც უმრავლესობის კვოტით
იყო ნდობის ჯგუფის შემადგენლობაში, გავიდა უმრავლესობიდან. ასევე, 2019 წლის 11
მარტს დაიშალა უმცირესობა. შესაბამისად, უმცირესობის კვოტით, ნდობის ჯგუფს გამოეთიშა
კიდევ ერთი წევრი - ირაკლი აბესაძე. ამის შემდეგ, საჭირო გახდა რეგლამენტში ცვლილების
შეტანა, რომელიც გაითვალისწინებდა ნდობის ჯგუფის დაკომპლექტების წესს, უმცირესობის
არარსებობის შემთხვევაში.119 2019 წლის სექტემბერში დაკომპლექტდა ნდობის ჯგუფი ახალი
შემადგენლობით, ირაკლი აბესაძე ხელახლა აირჩიეს ჯგუფის წევრად უმრავლესობის გარეთ
დარჩენილ დეპუტატთა კვოტიდან:120
● ირაკლი სესიაშვილი - თავმჯდომარე
● ირაკლი აბესაძე
● ირაკლი ბერაია
● არჩილ თალაკვაძე
● ანრი ოხანაშვილი
120 საქართველოს პარლამენტის წევრის - ირაკლი აბესაძის, ნდობის ჯგუფის წევრად წარდგენის
შესახებ, საქართველოს პარლამენტის 20 წევრის წარდგინების ცნობად მიღება.
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18796
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2019 წლის განმავლობაში, ნდობის ჯგუფმა შემდეგი აქტივობები განახორციელა:
● გამართა სამი სხდომა;
● საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ, განსახორციელებელი საიდუმლო სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია, ნდობის ჯგუფს - ოთხჯერ, ხოლო არასაიდუმლო შესყიდვების
შესახებ ინფორმაცია, ორჯერ წარუდგინა თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტს;
● 2019 წლის ოქტომბერში, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ნდობის ჯგუფს, რეგლამენტის 159-ე
მუხლის შესაბამისად, წარუდგინა მოხსენება;
● საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სსიპ
ოპერატიულ-ტექნიკურმა
სააგენტომ, ნდობის ჯგუფს წარუდგინა, სააგენტოს მიერ გაწეული საქმიანობის სტატისტიკური
და განზოგადებული ანგარიში;
● ნდობის ჯგუფმა, 2019 წლის ოქტომბერში მოითხოვა, ნდობის ჯგუფის სხდომაზე შინაგან
საქმეთა მინისტრის და შესაბამისი პასუხისმგებელი თანამდებობის პირების დასწრება.
სხდომაზე უწყებას ჯგუფის წევრებმა ზეპირი რეკომენდაციები მისცეს.

7.14 თემატური მოკვლევა
საანგარიშო პერიოდში, შემდეგი თემატური მოკვლევის ჯგუფები შეიქმნა:121
კომიტეტი

თემატური მოკვლევის ჯგუფი

ადამიანის უფლებათა
დაცვისა და სამოქალაქო
ინტეგრაციის კომიტეტი

1. შრომის უსაფრთხოების კუთხით, საქართველოში არსებული
გამოწვევები 122

გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების
კომიტეტი

2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისათვის,
ჯანდაცვის სერვისების მისაწვდომობის საკითხებზე123
1. თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შესახებ124
2. მუნიციპალური ნარჩენების სფეროში არსებული
მდგომარეობის შესახებ125
3. გარემოს ტყვიით დაბინძურების შეფასება საქართველოში126

121 ინფორმაცია ეყრდნობა პარლამენტის ვებგვერდზე არსებულ მონაცემებს და კომიტეტებიდან
გამოთხოვილ ინფორმაციას.
122 იხ. შემდეგ ბმულზე, bit.ly/2PSxO34.
123 იხ. შემდეგ ბმულზე: bit.ly/32Tlxk4.
124 იხ. შემდეგ ბმულზე: bit.ly/39uXs5A.
125 იხ. შემდეგ ბმულზე: bit.ly/2Tt5pTd.
126 იხ. შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/2ZV11ju
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განათლების, მეცნიერებისა სკოლის გარეთ და ზოგადსაგანმანათლებლო
და კულტურის კომიტეტი
დაწესებულებებში, სახელოვნებო განათლების მდგომარეობის
შესწავლა127

დარგობრივი ეკონომიკისა
და ეკონომიკური
პოლიტიკის კომიტეტი

დიასპორისა და კავკასიის
საკითხთა კომიტეტი

1. სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობასთან
დაკავშირებით128
2. სატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური
ინსპექტირების შესახებ129

1. ქართული ისტორიული დიასპორების წინაშე არსებული
გამოწვევები და არსებული პრობლემატიკა. მათი გადაჭრის
მექანიზმების შემუშავება
2. თანამედროვე ქართული დიასპორული ორგანიზაციები და
მათი კონსოლიდირებული საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ევროპასთან ინტეგრაციის
კომიტეტი

სატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური
ინსპექტირების შესახებ130

რეგიონალური
პოლიტიკისა და
თვითმმართველობის
კომიტეტი

საქართველოში, ადამიანების სათანადო საცხოვრისით
უზრუნველყოფის მდგომარეობის შესწავლა131

თავდაცვისა და
უშიშროების კომიტეტი

1. დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის საკითხების შესახებ132
(თემატური ჯგუფი გაერთიანდა საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტთან)

საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტი

1. დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის საკითხების შესახებ
(თავდაცვის კომიტეტთან ერთად)133

127
128
129
130
131
132
133

იხ. შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/2zSsibN
იხ.შემდეგ ბმულზე: bit.ly/3azolpe.
იხ. შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/2ZSOQ6R
იხ. შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/2ZSOQ6R
იხ. შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/3chh11O
იხ. შემდეგ ბმულზე: bit.ly/3az3KkC.
იხ. შემდეგ ბმულზე: https://bit.ly/2Mk5nsk
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სპორტისა და
ახალგაზრდულ საქმეთა
კომიტეტი

როგორ გავზარდოთ საქართველოს მოსახლეობის ფიზიკური და
სპორტული აქტიურობის დონე?134

გენდერული
თანასწორობის საბჭო

1. სახელმწიფო ეკონომიკურ პროგრამებში ქალთა
მონაწილეობის შესახებ135
2. პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა, ქალთა
ეკონომიკური გაძლიერებისათვის136

ღია მმართველობის
მუდმივმოქმედი
საპარლამენტო საბჭო

134
135
136
137

იხ.
იხ.
იხ.
იხ.

შემდეგ
შემდეგ
შემდეგ
შემდეგ

1. სახელმწიფო უწყებებში არსებული სამოქალაქო
ჩართულობის ინსტრუმენტები და პრაქტიკები137

ბმულზე: https://bit.ly/2zFQle4
ბმულზე, bit.ly/2Tubpez.
ბმულზე, bit.ly/2Trz3Z6.
ბმულზე, bit.ly/2TGyrxK.
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თავი 8. ინფორმაცია პარლამენტის წევრების შესახებ
საქართველოს პარლამენტის წევრად, შეიძლება აირჩეს საარჩევნო უფლების მქონე საქართველოს
მოქალაქე, 21 წლის ასაკიდან. პარლამენტის წევრისთვის დაწესებული არ არის განათლების
ცენზი და პროფესიული შეზღუდვა.

8.1 პარლამენტის წევრთა ასაკი
IX მოწვევის პარლამენტის წევრების საშუალო ასაკია 49 წელი. ყველაზე ასაკოვანი პარლამენტის
წევრი იყო 78 წლის რევაზ არველაძე (უმრავლესობა). ყველაზე ახალგაზრდა პარლამენტის
წევრი იყო 32 წლის შალვა კიკნაველიძე (უმრავლესობა).

პარლამენტის წევრებს შორის:
2 აკადემიკოსი, 12 დოქტორი, 6 მეცნიერებათა კანდიდატია.

პარლამენტის წევრთა უმეტესობა, ისევე როგორც წინა მოწვევის პარლამენტში,
იურისტები არიან (54).

პარლამენტში არის სამედიცინო სფეროს 16 წარმომადგენელი და ეკონომიკის სფეროს 11
წარმომადგენელი. ასევე, ორი ან ორზე მეტი სპეციალობის მქონე 26 წევრი.
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თავი 9. ქალების მონაწილეობა პარლამენტის
საქმიანობაში
საანგარიშო პერიოდში, პარლამენტის ქალ წევრთა რაოდენობა 1-ით შემცირდა, რადგან,
დეპუტატის მანდატი დატოვა სოფიო ქაცარავამ, შესაბამისად, პარლამენტს 21 ქალი წევრი ჰყავს.
ქალი პარლამენტის წევრების უმრავლესობა – 9 ქალი – სამართალმცოდნეა, 2 პარლამენტის
წევრი ჟურნალისტია, ხოლო 3 პარლამენტის წევრს სამედიცინო განათლება აქვს მიღებული.
ქალ პარლამენტის წევრებს განათლება მიღებული აქვთ აგრეთვე პოლიტიკური მეცნიერებების,
საერთაშორისო
ეკონომიკის,
საზღვარგარეთის
ქვეყანათმცოდნეობის,
ელექტრონული
მანქანებისა და ფილოლოგიის – ქართული და ინგლისური ენების – მიმართულებით.
თუკი წინა წელს, ქალებს მაღალი პოლიტიკური თანამდებობები ეკავათ საპარლამენტო
შემადგენლობაში, 2019 წელს განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების შედეგად, უმრავლესობის
დატოვებასთან ერთად, მათ უარი თქვეს საპარლამენტო თანამდებობებზეც. თავმჯდომარის
მოადგილის თანამდებობა დატოვა თამარ ჩუგოშვილმა. კომიტეტის თავმჯდომარეობა დატოვეს:
მარიამ ჯაშმა, თამარ, ხულორდავამ, სოფიო ქაცარავამ.
მოცემულ მომენტში, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა უკავია ირმა
ინაშვილს (ფრაქცია „პატრიოტთა ალიანსი - სოციალ დემოკრატები”).
კომიტეტის 2
თავმჯდომარე ქალი წევრი ჰყავს პარლამენტს, კერძოდ: ადამიანის უფლებათა დაცვისა და
სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეა სოფიო კილაძე, გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის - ნინო წილოსანი. ფრაქცია „დამოუკიდებელი დეპუტატების”
თავმჯდომარეა მარიამ ჯაში.
გარდა იმისა, რომ ქალები პარლამენტში უმცირესობით არიან წარმოდგენილები, ისინი
პრობლემებს გენდერული ნიშნითაც აწყდებიან. ქალი პოლიტიკოსების და საზოგადოებრივად
აქტიური ქალების პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრებით შანტაჟი, სერიოზულ პრობლემად
იქცა. 2019 წლის 28 იანვარს, სოციალურ ქსელში პარლამენტის ქალი წევრის პირადი ცხოვრების
ამსახველი ვიდეოკადრები გავრცელდა.
გამოძიებამ დღემდე ვერ დაადგინა დანაშაულის
დამკვეთი.138

138 ვრცლად იხ.: „რა გამოწვევების წინაშე დგას საზოგადოებრივად აქტიური ქალი საქართველოში”,
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, 05 ნოემბერი, 2019, https://bit.ly/2YOCuM2
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დიაგრამა 13. ქალი პარლამენტის წევრების განაწილება პოლიტიკური კუთვნილების
მიხედვით
უმრავლესობა
6
დამოუკიდებელი წევრები
6
ფრაქცია „ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის”
3
ფრაქცია „პატრიოტთა ალიანსი და სოციალ-დემოკრატები”
2
ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა”
2
ფრაქცია „დამოუკიდებელი დეპუტატები”
1
ფრაქცია „ევროპული საქართველო”
1

0

1

2

3

4

5

6

მიუხედავად იმისა, რომ ქალი პარლამენტის წევრების წარმომადგენლობა მცირე იყო, 2019 წლის
მდგომარეობით, პარლამენტის აპარატი უმეტესად ქალებით იყო დაკომპლექტებული, კერძოდ,
პარლამენტის აპარატში დასაქმებული იყო 1272 პირი, აქედან - 702 ქალი.
139

დიაგრამა 14. პარლამენტის აპარატის თანამდებობების განაწილება გენდერული ნიშნით139

570

139

მამაკაცი
702

ქალი

თანამდებობების მიხედვით ჩაშლილი ინფორმაცია პარლამენტმა არ მოგვაწოდა.
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თავი 10. პარლამენტის საბჭოებისა და კომისიების
საქმიანობა
10.1. გენდერული თანასწორობის საბჭო
საპარლამენტო შემადგენლობაში გახორცილებული ცვლილებების შედეგად, თამარ ჩუგოშვილი
საბჭოს თავმჯდომარეობიდან გადადგა, და 2019 წლის ბოლომდე, საბჭოს ახალი თავმჯდომარე
არ აურჩევია. 2019 წელს საბჭო მხოლოდ 2-ჯერ შეიკრიბა.
2019 წლის თებერვალში, გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებმა, პარლამენტს წარუდგინეს
სექსუალური შევიწროების შესახებ ინიციატივა, რომელსაც პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. ასევე,
საბჭოს წევრი - დიმიტრი ცქიტიშვილი მუშაობდა შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებზე,
რომელზეც გაეროს ქალთა ფონდის მხარდაჭერით განხორციელდა გენდერული ზეგავლენის
შეფასების ანალიზი. მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად, ამ დოკუმენტზე მუშაობა არაა
დასრულებული.
საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების ფარგლებში, საბჭომ, 2019 წლის 17-18 იანვრის
სხდომის ფარგლებში, მოუსმინა გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და
ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის თავმჯდომარეს, სოფო
ჯაფარიძეს, რომელმაც უწყებათაშორისი კომისიის, 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში წარადგინა.
ამ ანგარიშთან დაკავშირებით, საბჭოს რეკომენდაციები არ ჰქონია.
საანგარიშო პერიოდში, გენდერული თანასწორობის საბჭოს ინიციატივით, ახალი რეგლამენტის
ამოქმედების შემდეგ, 2 თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც სიახლეს და კონტროლის
მნიშვნელოვან საშუალებას წარმოადგენს. ეს 2 თემაა: სახელმწიფო ეკონომიკურ პროგრამებში
ქალთა მონაწილოეობა და პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა, ქალთა ეკონომიკური
გაძლიერებისთვის.
► სახელმწიფო ეკონომიკურ პროგრამებში ქალთა მონაწილეობა
მიზანი

● ეკონომიკურ გაძლიერებაზე მიმართული სახელმწიფო პროგრამების
ანალიზი გენდერულ ჭრილში;
● იმ ბარიერების ანალიზი, რომლებიც აღნიშნულ პროგრამებში ქალების
დაბალ აქტიურობას განაპირობებს;
● რეკომენდაციების შემუშავება.140

პერიოდი
ჯგუფის
შემადგენლობა

2019 წლის 11 მარტი - 11 ივნისი
ნინო წილოსანი (თემატური მოკვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელი და
მომხსენებელი), დიმიტრი ცქიტიშვილი, ირინე ფრუიძე, ნინო გოგუაძე,
გიორგი ტუღუში.

140
საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თემატური მოკვლევის ანგარიში
„სახელმწიფო ეკონომიკურ პროგრამებში ქალთა მონაწილეობა”, 2019, ვრცლად იხ.
https://bit. ly/2NggzHG
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ზოგადი
ინფორმაცია

● ჯგუფს წარედგინა 12 განაცხადი, რომელთაგან ზეპირ მოსმენაზე
დაბარებულ იქნა 8 უწყება.
● ზეპირი მოსმენები მიმდინარეობდა 22 აპრილიდან 15 მაისამდე
პერიოდში.
● ჯგუფმა განახორციელა 3 საჯარო შეხვედრა პროგრამების ბენეფიციარ
ქალებთან. შეხვედრები შედგა ჩოხატაურში, მარნეულსა და ზემო ნიქოზში

მოკვლევის შედეგების თანახმად, სახელმწიფო ეკონომიკურ პროგრამებში ქალების მონაწილეობის
დაბალი მაჩვენებლის მიზეზი, კომპლექსური პრობლემები იყო, კერძოდ, გამოიკვეთა სოციალურეკონომიკური ფაქტორები, რომლებიც ქალებს პროგრამებამდე მისვლაში უშლიდა ხელს
და, ასევე, პრობლემები, რომლებიც უშუალოდ პროგრამების დიზაინსა და განხორციელების
მეთოდებს უკავშირდებოდა. ამ მიმართულებით, საბჭომ შეიმუშავა შესაბამისი რეკომენდაციები,
რომლებიც დაყოფილია ორ ნაწილად:
1. ზოგადი რეკომენდაციები, რომლებიც სოციალურ-ეკონომიკური კონტექსტის ცვლილებაზეა
მიმართული და რომელთაც სხვადასხვა ადრესატი ჰყავს;
2. სპეციფიკური რეკომენდაციები, რომლებიც კონკრეტულად მოკვლევის პროცესში ჩართულ
სააგენტოებზეა მიმართული. აღნიშნული დასკვნა (ანგარიში) 2019 წლის 12 ივნისს წარედგინა
პარლამენტის ბიუროს.141
► პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის
პერიოდი

2019 წლის მარტიდან მაისის ჩათვლით

ჯგუფის შემადგენლობა

გუგული მაღრაძე (თემატური მოკვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელი და
მომხსენებელი), მარიამ ჯაში, სოფო კილაძე, რატი იონათამიშვილი,
ირინე ფრუიძე, ეკა ბესელია, დიმიტრი ცქიტიშვილი, ენძელა
მაჭავარიანი, ადა მარშანია

ზოგადი ინფორმაცია

ჯგუფს წარედგინა 74 შევსებული კითხვარი, მათ შორის, 37 მუნიციპალიტეტებიდან, 18 - პროფესიული კოლეჯებიდან, დანარჩენი
- არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

ანგარიშის თანახმად, თემატური მოკვლევის ფარგლებში, არ გამოვლენილა ძირეული
საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროება, რაც პროფესიული განათლების ქალებისთვის
ხელმისაწვდომობას გაზრდიდა. როგორც ჯგუფის ანგარიშშია მითითებული, პროფესიული
განათლებისა და გადამზადების ხელმისაწვდომობის კუთხით, ქალებისთვის უმთავრესი
დაბრკოლება პროფესიული სასწავლებლების სიმცირეა. პრობლემურია შემდეგი საკითხები:
● პროფესიული განათლების უახლოეს დაწესებულებამდე მგზავრობა, ასევე საცხოვრებელი
ადგილის ცვლილება, და ინფრასტრუქტურული პრობლემები;
● საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები და დაბალი პრესტიჟი, ქალებისთვის პროფესიულ
განათლებასთან მიმართებით;
● პროფესიების

გენდერული

დაყოფა,

რომელშიც,
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ამავე

დროს,

ქალები

შედარებით

დაბალანაზღაურებად პროფესიებზე ირიცხებოდნენ.142
თემატური მოკვლევის რეკომენდაციები განკუთვნილია აღმასრულებელი ხელისუფლების
შესაბამისი უწყებებებისთვის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისთვისა და
პარლამენტისათვის. მათ შორის, თემატური მოკვლევის ფარგლებში, უწყებებზე გაიცა შემდეგი
რეკომენდაციები:
● სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვისას, გენდერული ასპექტის გათვალისწინება; უწყებები
2020 წლის შემდგომ სტრატეგიებზე დაიწყებენ მუშაობას, რა დროსაც, მნიშვნელოვანი და
მიზანშეწონილი იქნება გენდერული ასპექტის ინტეგრირების მოთხოვნა. პარლამენტს,
საკუთარი ზედამხედველობის ფუნქციის ფარგლებში, აქვს შესაძლებლობა, განახორციელოს
კანონმდებლობის, სამთავრობო პოლიტიკისა და სტრატეგიების გენდერული გავლენის
ანალიზი (GIA)
● გენდერული ბიუჯეტირების პრინციპების დანერგვა, პროფესიული განათლების ბიუჯეტის
შედგენისას.
თემატური მოკვლევის ჯგუფის ანგარიში, 2019 წლის 2 სექტემბერს წარედგინა ბიუროს.
2019 წლის დეკემბერში, საბიუჯეტო ოფისმა მოამზადა 2019-2020 წლების სახელმწიფო
ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი. ბიუჯეტის გენდერული ანალიზის განხორციელება, გენდერული
თანასწორობის საბჭოს 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ვალდებულებას
წარმოადგენდა.143
საბჭოს 4 მოქალაქის წერილი მიიღო და განიხილა.
საანგარიშო პერიოდში ორი საჯარო განცხადება:
1. პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით;
2. ლექტორის მხრიდან,
დაკავშირებით.

სტუდენტის

სექსუალური

შევიწროების

სავარაუდო

ფაქტთან

რეგლამენტის შესაბამისად, გენდერული თანასწორობის საბჭო ამზადებს ანგარიშებს, გენდერული
თანასწორობის საკითხებზე საერთაშორისო დონეზე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
მდგომარეობის თაობაზე.

10.2. ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო
პარლამენტის შემადგენლობაში განხორციელებულმა ცვლილებებმა, ზეგავლენა მოახდინა
საბჭოს სტრუქტურაზეც. მას შემდეგ, რაც საბჭოს თავმჯდომარემ - ირინე ფრუიძემ დატოვა
უმრავლესობა, ის ასევე გადადგა თავმჯდომარის თანამდებობიდან.144
საბჭო საქმიანობას ახორციელებდა 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად,
რომელიც მოიცავს 5 ვალდებულებას (37 აქტივობას)145. საანგარიშო პერიოდში, საბჭომ 3
სხდომა ჩაატარა. საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების ფარგლებში, შეიქმნა თემატური
მოკვლევის ჯგუფი.

142 ვრცლად იხ. საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თემატური მოკვლევის
ანგარიში - „პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის”,
https://bit.ly/2zUWpPB .
143 საბჭოს სამოქმედო გეგმა 2018-2020, იხ. https://bit.ly/2LZchDc
144 მოგვიანებით, 2020 წელს საბჭოს ახალი თავმჯდომარე კახაბერ კუჭავა გახდა.
145 ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს, 2019 წლის ანგარიშის მონაცემებით,
37 აქტივობიდან, სრულად შესრულებულია 18, ნაწილობრივ შესრულებულია 10, უმეტესწილად
შესრულებულია 4, ხოლო შეუსრულებელია 5: http://www.parliament.ge/uploads/other/133/133166.pdf
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➢ თემატური მოკვლევა „სახელმწიფო უწყებებში არსებული სამოქალაქო ჩართულობის
ინსტრუმენტები და პრაქტიკები.“
მიზანი

სამინისტროებისა და მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ, პოლიტიკის
შემუშავების პროცესში, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის
პრაქტიკისა და რეგულაციების შესწავლა, არსებული საკანონდებლო და
პრაქტიკული ხარვეზების გამოვლენა და შესაბამისი რეკომენდაციების
შემუშავება.

ჯგუფის
შემადგენლობა

ირინე ფრუიძე (თემატური მოკვლევის ჯგუფის ხელმძღვანელი და
მომხსენებელი), გუგული მაღრაძე; გიორგი კახიანი; ოთარ კახიძე; ემზარ
კვიციანი; გიორგი ხატიძე.

ზოგადი
ინფორმაცია

გაიმართა მოკვლევის ჯგუფის 6 სხდომა;
დასაბუთებული პოზიცია წარმოადგინეს 14 ორგანიზაციის
წარმომადგენლებმა.

ჯგუფმა შეიმუშავა რეკომენდაციები სხვადასხვა მიმართულებით მათ შორის, გათვალისწინებულია
შემდეგი საკითხები:
● მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ, პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, მოქალაქეთა
ჩართულობის ერთიანი სტანდარტის შექმნა, რომლის დაცვაც სავალდებულო იქნება
პოლიტიკის შემუშავების ადრეული ეტაპიდანვე;
● მთავრობის ყოველწლიური სამოქმედო გეგმისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის გეგმის
მომზადების პროცესში, მოქალაქეთა ჩართულობის აუცილებლობის განსაზღვრა, მთავრობის
რეგლამენტით ;
● მთავრობის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს, საჯარო კონსულტაციების ერთიანი
ვებგვერდის შექმნა (ევროკავშირის/ევროკომისიის სტანდარტით), სადაც, თემატიკის
მიხედვით, შესაძლებელი იქნება მიმდინარე და დასრულებულ კონსულტაციებზე ინფორმაციის
მიღება;
● დაინტერსებულ მხარეთა გაერთიანებებთან, ასოციაციებთან და სამოქალაქო საზოგადოებრივ
ორგანიზაციებთან, პირდაპირი სამიზნე კონსულტაციების ჩასატარებლად, მთავრობის
ადმინისტრაციამ უნდა შექმნას დაინტერესებულ მხარეთა ერთიანი ბაზა;
● მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ მომზადებული პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების
პროცესში, მოქალაქეთა ჩართულობის ერთიანი სტანდარტის დაცვაზე ზედამხედველობა უნდა
განახორციელოს პარლამენტმა.146
თემატური მოკვლევის ანგარიში, 2019 წლის 4 ნოემბერს წარედგინა საქართველოს პარლამენტის
ბიუროს.
საანგარიშო პერიოდში, საბჭოს სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე, რამდენიმე სიახლე
დაინერგა, კერძოდ:
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● შეიქმნა ლობისტური ორგანიზაციების რეესტრი და განთავსდა პარლამენტის ვებ გვერდზე.
ასევე, პარლამენტის ვებ გვერდზე განთავსდა დაინტერესებული პირების (Stakeholders)
რეესტრი, რათა, საწყის ეტაპზევე უზრუნველყოფილი იყოს მათი ჩართულობა საკანონმდებლო
პროცესში.
● შეიქმნა, ელექტრონული სახით პეტიციების
ხელმოწერების უზრუნველყოფის მექანიზმი;

წარდგენისა

და

მათზე

ელექტრონული

● საბჭომ შეიმუშავა ეთიკის საბჭოს დებულება;
● შეიქმნა პარლამენტის მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის კონცეფცია.
პარლამენტის ახალი ვებგვერდი ივნისში უნდა ამოქმედებულიყო, რაც ვერ განხორციელდა.
ასევე, სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ მნიშვნელოვან ვალდებულებას წარმოადგენდა,
განმარტებითი ბარათის შედგენის შესახებ სახელმძღვანელოსა და ვიდეო-ინსტრუქციის
შემუშავება და პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნება (ინიციატორები TI და GIZ), რაც ასევე არ
არის შესრულებული. ექსპერტმა, დოკუმენტის ნაწილზე დაასრულა მუშაობა, დასამუშავებელია
კანონპროექტის ფინანსური გავლენის მეთოდოლოგია (იგივე განმარტებითი ბარათის
საბიუჯეტო ნაწილი), ამ დოკუმენტის დასრულების შემდეგ, უნდა მომზადდეს ვიდეოინსტრუქცია.
კანონპროექტის ფინანსური გავლენის მეთოდოლოგია კი, შემუშავებული არ არის.
სტუდენტებთან და ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა
საქართველოს ხუთ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში
(თელავში, გორში, ბათუმსა და სამცხე-ჯავახეთში).147

10.3 ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხებთან
დაკავშირებული დროებითი კომისია
2019 წლის 2 აპრილს, შეიქმნა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის
საკითხებთან დაკავშირებული დროებითი კომისია. პირველ სხდომაზე დაამტკიცეს დებულება და
ირაკლი ბერაია (უმრავლესობა) აირჩიეს თავმჯდომარედ.
კომისიის მიზანია, ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის, აფხაზეთისა და ცხინვალის
რეგიონის კონფლიქტების მოწესრიგებისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის
მიმართულ ღონისძიებათა კოორდინირება, მათ განხორციელებაზე საპარლამენტო კონტროლის
დაწესება, სამშვიდობო პროცესისთვის ხელის შეწყობა და აღნიშნულ საკითხებზე, შესაბამისი
გადაწყვეტილებების პროექტებისა და დასკვნების მომზადება, რეკომენდაციების შემუშავება.148
კომისიამ, საანგარიშო პერიოდში, 4 სხდომა ჩაატარა, კომიტეტებთან ერთად. საზედამხედველო
უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებში:
● კომისიის, საგარეო ურთიერთობათა და დიასპორისა, და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების
გაერთიანებულ სხდომაზე, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
საქართველოს სახელმწიფო მინისტრს - ქეთევან ციხელაშვილს მოუსმინეს, სადაც, სახელმწიფო
მინისტრმა, „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ სამშვიდობო ინიციატივის „ვაჭრობის წახალისება
გამყოფი ხაზების გასწვრივ“ მიმდინარეობის შესახებ ისაუბრა.149

147
ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს, 2019 წლის საქმიანობისა და ღია
პარლამენტის მესამე (2018-2019 წლების) სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში https://bit.ly/35NXFjl
148
იხ. პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხებთან
დაკავშირებული დროებითი კომისიის დებულება, https://bit.ly/2LjGfl1
149 „ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხებთან დაკავშირებული დროებითი
კომისიის, საგარეო ურთიერთობათა და დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების ერთობლივი
სხდომა”, 21 ოქტომბერი 2019 , www.parliament.ge , https://bit.ly/2WoyZeg .

82

● ოქტომბერში, კომისიის, თავდაცვისა და უშიშროების და საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტების ერთობლივ სხდომაზე, „ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზის
გასწვრივ უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარების შესახებ“ სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს მოუსმინეს.150
● განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტთან, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვისა
და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან ერთად, ოკუპირებული აფხაზეთის, გალის
რაიონში, განათლების სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოისმინა.
● კომისიის და განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე,
და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სხდომაზე, მოისმინეს
მოხსენება, „ოკუპირებული კულტურული მემკვიდრეობის“ შესახებ, რომელიც აფხაზეთში და
ცხინვალის რეგიონში კულტურული ძეგლების ხელყოფის, მათი უკანონო რეკონსტრუქციის
ფაქტებზე ინფორმაციას მოიცავდა.

10.4 ეთიკის საბჭო
პარლამენტმა, ეთიკის კოდექსის მიღების შემდეგ, ეთიკის საბჭო, პარლამენტის 2019 წლის 19
მარტის დადგენილებით შექმნა, რომლის შემადგენლობა 14 დეპუტატით იყო განსაზღვრული,
თუმცა, ეტაპობრივად ცვლილებას განიცდიდა. საბჭო, ამ დრომდე, არ არის დაკომპლექტებული,
ამ ეტაპზე მას 12 წევრი ჰყავს.
ეთიკის საბჭოს წევრებად დასახელებული პირების, პარლამენტის ბიუროსთვის წარდგენის შემდეგ,
პარლამენტი, უახლოეს პლენარულ სხდომაზე, ცნობად იღებს ეთიკის საბჭოს შემადგენლობას,
რაც არ განხორციელებულა.
სექტემბერში, საბჭოს წევრებმა შეხვედრა გამართეს, სადაც ეთიკის საბჭოს დებულებისა და
სხვადასხვა დოკუმენტის ფორმების შესახებ იმსჯელეს.151
პარლამენტის წევრების სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება, მათ მიერ ეთიკის ნორმების
დარღვევა, საქართველოს ყველა მოწვევის პარლამენტისთვის გამოწვევა იყო. პრობლემურია
ის ფაქტი, რომ 2019 წლის 22 თებერვალს, ეთიკის კოდექსის მიღების მიუხედავად, ამ დრომდე,
საბჭო ვერ ფუნქციონირებს. 2019 წელს, ეთიკის სავარაუდო დარღვევის არაერთი ფაქტი
დაფიქსირდა.152
ჩვენ კვლავ დავინტერესდით, რას ფიქრობენ საქართველოს მოქალაქეები, პარლამენტის წევრის
მიერ ეთიკის ნორმების დარღვევის შემთხვევაში, მათზე რეაგირების არსებულ ფორმებზე.
გამოკითხვის შედეგების თანახმად, გამოკითხულთა უმეტესობა მხარს უჭერს, სიტყვიერი
შეურაცხყოფის შემთხვევაში, პარლამენტის წევრის დაჯარიმებას. ეთიკის ნორმების დარღვევებზე,
ეფექტიანი რეაგირების მექანიზმის არსებობა, ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაც იყო, რომელიც
ეთიკის კოდექსის ავტორებმა არ გაიზიარეს.

150
„საკანონმდებლო ორგანოში „ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ
უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარების შესახებ“ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების
სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს მოუსმინეს”, 28 ოქტომბერი 2019,www.
parliament.ge , https://bit.ly/2Akbieq .
151
„ეთიკის საბჭო დებულებისა და სხვადასხვა დოკუმენტის ფორმების დახვეწაზე მუშაობს”, 17
სექტემბერი 2019 , www.parliament.ge , https://bit.ly/3dva0vg
152 ვრცლად იხ. „ეთიკის ნორმების დარღვევა და რეაგირების მექანიზმები საქართველოს პარლამენტში”,
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, 28 ნოემბერი, 2019, https://bit.ly/2Zqqpxb
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დიაგრამა 15. პარლამენტის წევრის არაეთიკური ქცევის შესახებ საზოგადოებრივი
აზრის კვლევის შედეგები
თქვენი აზრით რა სანქცია უნდა დაეკისროს დეპუტატს სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო? (%)
ჯარიმა

34

უფლებამოსილების შეჩერება (დროებით ან სამუდამოდ)

28

გაფრთხილება

26

პარლამენტიდან გაძევება

25

ხელფასის არ მიცემა

17

საერთაშორისო ვიზიტებში მონაწილეობის უფლების დროებითი შეზღუდვა
5
სხვა

2

არანაირი სანქცია
1
არ ვიცი/უარი

0

6

5

10

10.5 ხაზინადართა საბჭო

15

20

25

30

35

პარლამენტის საფინანსო საქმიანობას, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, აკონტროლებს
პარლამენტის თავმჯდომარე, შესაბამისი კომიტეტისა და ამ მიზნით შექმნილი ხაზინადართა
საბჭოს მეშვეობით. ხაზინადართა საბჭო არის პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ორგანო.
ხაზინადართა საბჭოს ფუნქციებია: ფრაქციების აპარატების, უმრავლესობისა და უმცირესობის
აპარატების თანამშრომელთა, სახელფასო ფონდთან დაკავშირებული საკითხები, პარლამენტის
წევრების საცხოვრებელი ფართობით უზრუნველყოფის საკითხების გადაწყვეტა და სხვა.
ხაზინადართა საბჭო, კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, ამზადებს წარდგინებას, რომელსაც
ამტკიცებს პარლამენტის ბიურო.
ხაზინადრთა საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადადგა თამარ ჩუგოშვილი და მისი
ადგილი გიორგი კახიანმა დაიკავა.
საანგარიშო პერიოდში საბჭომ 82 გადაწყვეტილება მიიღო.
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თავი 11. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობა
საპარლამენტო სუბიექტების საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკური ხასიათის სხვა ანალიტიკური
ინფორმაციით უზრუნველყოფის მიზნით, პარლამენტის აპარატის სტრუქტურაში შექმნილია
პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი. საანგარიშო პერიოდში, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს
წარედგინა 219 საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლებზედაც მან შესაბამისი დასკვნები მოამზადა.
როგორც კანონპროექტის შემუშავებამდე, ისე მისი შემუშავებისას, საკანონმდებლო პროცესის
სათანადო ფინანსური გათვლებით უზრუნველყოფის მიზნით, კანონპროექტის ინიციატორებმა,
საბიუჯეტო ოფისს 102 მოთხოვნა წარუდგინეს.
რეგლამენტის შესაბამისად, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის საქმიანობას, კოორდინაციას
უწევს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის სამეთვალყურეო საბჭო. პარლამენტის საბიუჯეტო
ოფისის სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში, თანამდებობრივად შედიან პარლამენტის
თავმჯდომარე და საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ხოლო სამეთვალყურეო
საბჭოს დანარჩენ წევრებს, წინასწარი კონსულტაციის საფუძველზე, ნიშნავს პარლამენტის
თავმჯდომარე. საბიუჯეტო ოფისი ანგარიშვალდებულია პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის
სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე, რომელსაც წარუდგენს თავისი საქმიანობის წლიურ
ანგარიშს.
მე-9 მოწვევის პარლამენტში, სამეთვალყურეო საბჭო შექმნილი არ არის და, შესაბამისად, არც
ოფისს წარუდგენია მისი საქმიანობის წლიური ანგარიში.
საბიუჯეტო ოფისის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად, ოფისმა საფინანსოსაბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს წარუდგინა წერილობითი ინფორმაცია საგაზაფხულო
და საშემოდგომო სესიაზე გაწეული საქმიანობის შესახებ. ასევე, გაწეული საქმიანობის შესახებ
ინფორმაცია წარედგინა პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსს და პარლამენტის
აპარატის უფროსს.
საანგარიშო პერიოდში, რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA)-ს სარეკომენდაციო ხასიათის
სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს ორ კომპონენტს:
1. არსი და საერთაშორისო გამოცდილება;
2. ტექნიკური სახელმძღვანელო
ოფისმა მოამზადა არაერთი პუბლიკაცია, მათ შორის, „სახელმწიფო ბიუჯეტის გენდერული
ანალიზი”, რომელიც მიზნად ისახავს, სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამების ანალიზს, გენდერულ
ჭრილში, და აღნიშნული საკითხი წარმოადგენდა, გენდერული თანასწორობის საბჭოს 20182020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ვალდებულებას.
ოფისის ჩართულობით, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკიხთა კომიტეტის მიერ შექმნილი
სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, მომზადდა „ფიზიკური აღზრდისა და მომზადების შესახებ” კანონის
პროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტი, კერძოდ, ოფისმა წარადგინა
ანგარიში, ხარჯ-სარგებლიანობის ანალიზის კომპონენტზე. ოფისი, ასევე, ჩართული იყო, ამავე
კანონზე გენდერული შეფასების ანალიზის დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში.
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თავი 12. პარლამენტის წევრთა აქტივობა
ჩვენმა ორგანიზაციამ, 2019 წელსაც, პარლამენტის წევრთა აქტივობა, სამი ძირითადი
კრიტერიუმით შეაფასა:
1. პარლამენტის სხდომებზე სიტყვით გამოსვლის სიხშირე: განცხადებების გაკეთება, შეკითხვების
დასმა, კანონპროექტებისა და სხვა განსახილველი საკითხების შესახებ მოსაზრებების გამოთქმა;
2. საქართველოს კანონმდებლობით მათთვის მინიჭებული საკანონმდებლო ინიციატივის
წარდგენის უფლების გამოყენება;
3. კანონპროექტების შესახებ გამოთქმული შენიშვნები.
აქვე წარმოგიდგენთ ინფორმაციას, პარლამენტის წევრთა მივლინებების შესახებ.

12.1. ინიცირებული კანონპროექტების რაოდენობა და ინიციატორები
საკანონმდებლო ინიციატივების წარდგენის მხრივ, დეპუტატების აქტივობა გაზრდილია, თუ 2018
წელს, ამ უფლებით 93 დეპუტატმა153 ისარგებლა, 2019 წელს - 118-მა.

დიაგრამა 16. საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების გამოყენების სტატისტიკა
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153 არ იგულისხმება პარალამეტნის 93 წევრის ერთობლივი ინიციატივა, კონსტიტუციაში შეტანის თაობაზე,
რომლის ავტორი იყო მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება, „ქართული ოცნება-დემოკრატიული
საქართველოს“ თავმჯდომარე - ბიძინა ივანიშვილი და აღმასრულებელი მდივანი - ირაკლი კობახიძე),
07-3/380 28.06.19
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დიაგრამა 17 . ინიცირებული კანონპროექტების რაოდენობა და ინიციატორები
რატი იონათამიშვილი
ანრი ოხანაშვილი
გურამ მაჭარაშვილი
დავითი მათიკაშვილი
გოგა გულორდავა
სოფიო კილაძე
მამუკა მდინარაძე
გიორგი კახიანი
მირიან წიკლაური
დიმიტრი ხუნდაძე
ირაკლი (დაჩი) ბერაია
კობა ლურსმანაშვილი
დიმიტრი მხეიძე
ცოტნე ზურაბიანი
ლევან ბეჟანიძე
ირაკლი მეზურნიშვილი
მერაბი ქვარაია
ბექა ნაცვლიშვილი
კარლო კოპალიანი
გია ჟორჟოლიანი
მახირ დარზიევი
თამარ ჩუგოშვილი
ირაკლი ბერაია
ეკა ბესელია
ენძელა მაჭავარიანი
ზვიად კვაჭანტირაძე
სულხან მახათაძე
კობა ნარჩემაშვილი
გედევან ფოფხაძე
ზაზა ხუციშვილი
ლევან გოგიჩაიშვილი
ლევანი კობერიძე
კახაბერ კუჭავა
ნინო წილოსანი
თამარ ხულორდავა
ზაზა გაბუნია
გიორგი გაჩეჩილაძე
დიმიტრი ცქიტიშვილი
ბიძინა გეგიძე
გიორგი ხატიძე
მარიამ ჯაში
რომან კაკულია
ოთარი დანელია
არჩილ თალაკვაძე
შოთა ხაბარელი
გუგული მაღრაძე
ალექსანდრე ერქვანია
გოგი მეშველიანი
ილია ნაკაშიძე
ირაკლი სესიაშვილი
დავით ჭიჭინაძე
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2019 წელს, საკანონმდებლო ინციატივის უფლებით154 არ უსარგებლიათ უმრავლესობის 23
წევრს155 და 4 დამოუკიდებელ დეპუტატს.156

12.2 მიღებული კანონების რაოდენობა
საანგარიშო პერიოდში, ერთის გარდა, ყველა მიღებული კანონის ინიციატორი უმრავლესობის
წევრი იყო. ოპოზიციიდან ეს ერთი ინიციატივა ეკუთვნის ფრაქცია „პატრიორთა ალიანსი და
სოციალ-დემოკრატების” წევრს - ადა მარშანიას.157

154
არ იგულისხმება, 93 პარლამენტის წევრის მიერ წარდგენილი საკონსტიტუციო ცვლილებების
შემთხვევა (იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/18526).
დეპუტატების კუთვნილებები მოცემულია 2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეოებით. ასევე, უნდა
აღინიშნოს, რომ საანგარიშო პერიოდში, ინიციატივის უფლებით არ უსარგებლიათ შემდეგ დეპუტატებს:
პაატა გოგოხია(13.12.19) თემურ გოცირიძე (10.12.19), ჯუმბერ იზორია (13.12.19). გასათვალისწინებელია,
რომ მათი უფლებამოსილების ცნობა განხორციელდა 2019 წლის დეკემბერში.
155 რუსლან გაჯიევი, ისკო დასენი, მუხრან ვახტანგაძე, ედიშერ თოლორაია, პაატა კვიჟინაძე, ირაკლი
კოვზანაძე, გიორგი კოპაძე, თეიმურაზ კოხრეიძე, იოსებ მაკრახიძე, ლევან მგალობლიშვილი, სავალან
მირზოევი, ენზელ მკოიანი, რომან მუჩიაშვილი, თამაზ ნავერიანი, კახაბერ ოქრიაშვილი, დიმიტრი
სამხარაძე, ირაკლი შიოლაშვილი, გოდერძი ჩანქსელიანი, ივლიანე წულაია, თეიმურაზ ჭკუასელი,
არჩილ ხაბაძე, ლერი ხაბელოვი, თენგიზ ხუბულური. მე-9 მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების
ცნობის დღიდან, 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში, საკანონმდებლო ინციიატივა არ
წარუდგენია ლერი ხაბელოვს. იგივე პერიოდისათვის, მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე
თანაინიციატორები იყვნენ: რუსლან გაჯიევი, მუხრან ვახტანგაძე, ედიშერ თოლორაია, პაატა კვიჟინაძე,
ირაკლი კოვზანაძე, თეიმურაზ კოხრეიძე, იოსებ მაკრახიძე, ენზელ მკოიანი, დიმიტრი სამხარაძე, გოდერძი
ჩანქსელიანი, თემურაზ ჭკუასელი, არჩილ ხაბაძე, თენგიზ ხუბულური.
156
გიორგი ბეგაძე, გიგა ბუკია (მე-9 მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობის დღიდან,
2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში, 92 დეპუტატთან ერთად იყო მხოლოდ თანაინიციატორი
საკონსტიტუციო ცვლილებებზე), ნინო გოგუაძე, ზვიადი ძიძიგური (მე-9 მოწვევის პარლამენტის
უფლებამოსილების ცნობის დღიდან, 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში, 92 დეპუტატთან
ერთად იყო მხოლოდ თანაინიციატორი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე).
157 „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა
შესახებ“, საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 5042-Iს .
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დიაგრამა 18. მიღებული კანონები და ინიციატორები
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ოთარ ჩრდილელი
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ოთარი დანელია
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მიხეილ ყაველაშვილი
გივი ჭიჭინაძე
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გია ბენაშვილი
ლევან გოგიჩაიშვილი
კობა კობალაძე
გენადი მარგველაშვილი
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12.3 სიტყვით გამოსვლის რაოდენობა
წინა წელთან შედარებით, გაიზარდა იმ დეპუტატების რაოდენობა, რომელთაც სიტყვით
გამოსვლის უფლებით ისარგებლეს. 2018 წელს, ეს უფლება გამოიყენა პარლამენტის 120-მა
წევრმა, ხოლო 2019 წელს - 131-მა წევრმა.
საანგარიშო პერიოდში, უმრავლესობიდან, ყველაზე მეტი სიტყვით გამოსვლა ჰქონდათ შემდეგ
დეპუატებს:
● ანრი ოხანაშვილი - 184 გამოსვლა;
● სოფიო კილაძე - 99 გამოსვლა;
● გუგული მაღრაძე - 88 გამოსვლა.
ოპოზიციის წარმომადგენლებიდან, ყველაზე მეტი სიტყვით გამოსვლა ჰქონდათ:
● ეკა ბესელია (დამოუკიდებელი წევრი) - 161 გამოსვლა;
● ლევან გოგიჩაიშვილი (ფრაქცია „დამოუკიდებელი დეპუტატები”) - 121 გამოსვლა;
● გიორგი ბოკერია (ფრაქცია „ევროპული საქართველო”) - 108 გამოსვლა.
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დიაგრამა 19. სიტყვით გამოსვლის რაოდენობა
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სიტყვით გამოსვლის უფლებით საერთოდ არ უსარგებლია პარლამენტის 21 წევრს, ესენია:
ირაკლი აბუსერიძე (უმრავლესობა, მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი), ლევან ბეჟანიძე
(უმრავლესობა, მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი), რუსლან გაჯიევი (უმრავლესობა, მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრი), მახირ დარზიევი (უმრავლესობა), მუხრან ვახტანგაძე (უმრავლესობა,
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი), ზაზა კედელაშვილი (ფრაქცია „ევროპული საქართელო”),
თეიმურაზ კოხრეიძე (უმრავლესობა), იოსებ მაკრახიძე (უმრავლესობა, მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრი), სამველ მანუკიანი (უმრავლესობა), ენზელ მკოიანი (უმრავლესობა,
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი), გიორგი მოსიძე (დამოუკიდებელი წევრი, მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრი), რომან მუჩიაშვილი (უმრავლესობა, მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი),
რამაზ ნიკოლაიშვილი (დამოუკიდებელი წევრი), რუსლან პოღოსიანი (უმრავლესობა), დიმიტრი
სამხარაძე (უმრავლესობა), ერეკლე ტრიპოლსკი (უმრავლესობა), გოდერძი ჩანქსელიანი
(უმრავლესობა, მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი), არჩილ ხაბაძე (უმრავლესობა), ირაკლი
ხახუბია (უმრავლესობა, მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი), ელგუჯა გოცირიძე (უმრავლესობა,
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი), ვიქტორ ჯაფარიძე (უმრავლესობა).
სრულად, სიტყვით გამოსვლების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ დანართში.
ჩვენ დავინტერესდით, რას ფიქრობს საზოგადოება, პარლამენტში გამართული დებატების,
პარლამენტის მიერ მთავრობის კონტროლისა და მიღებული კანონების შესახებ. საზოგადოებრივი
აზრის კვლევის თანახმად, ყველაზე უარყოფითი დამოკიდებულება, მოქალაქეებს, პარლამენტში
გამართული დებატების მიმართ აქვთ.

დიაგრამა 20. პარლამენტის საქმიანობის შესახებ, საზოგადოებრივი აზრის
კვლევის შედეგები
რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს საქართველოს დღევანდელი პარლამენტის
შესახებ? (%)
სრულად ვეთანხმები
საერთოდ არ ვეთანხმები

ვეთანხმები

ნაწილობრივ ვეთანხმები, ნაწილობრივ არა

არ ვეთანხმები

არ ვიცი/უარი

პარლამენტი ამტკიცებს საქართველოსთვის სასიკეთო კანონებს
3

18

50

19

6

4

პარლამენტში იმართება დებატები მოსახლეობისთვის საჭირბოროტო საკითხებზე
3

19

43

23

6

5

პარლამენტი აკონტროლებს მთავრობის საქმიანობას
2

23

36

21

92

5

13

დიაგრამა 21. პარლამენტის წევრის საქმიანობის შესახებ, საზოგადოებრივი აზრის
კვლევის შედეგები
გთხოვთ, მითხარით, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ პარლამენტის წევრები ითვალისწინებენ
თქვენნაირი ადამიანების შეხედულებებს?
ვეთანხმები

არ ვეთანხმები

არ ვიცი
64

61
51

48
46

45

6

4

5

დეკემბერი
2017

დეკემბერი
2018

ნოემბერი
2019

30

28
11

მარტი
2016

12.4. პარლამენტის წევრების შენიშვნები კანონპროექტების შესახებ
პარლამენტის წევრის აქტივობის კიდევ ერთი მაჩვენებელია, მის მიერ, კანონპროექტის
განხილვისას გამოთქმული შენიშვნები, რომელთა ამსახველი დოკუმენტი (შენიშვნების ფურცელი)
თან ერთვის კანონპროექტს და განთავსებულია პარლამენტის ვებგვერდზე. 2019 წელს, 32-მა
დეპუტატმა, განსახილველ კანონპროექტებზე, სულ 208 შენიშვნა გამოთქვა158, წინა წელთან
შედარებით, გაიზარდა შენიშვნების რაოდენობა. 2018 წელს, დეპუტატების 85 შენიშვნა იყო
დაფიქსირებული, შენიშვნების ფურცელში.
ცხრილი 11. პარლამენტის წევრების მიერ გამოთქმული შენიშვნები
შენიშვნის ავტორი

კუთვნილება

შენიშვნების
რაოდენობა

გაზიარებული
შენიშვნების
რაოდენობა

გურამ მაჭარაშვილი

უმრავლესობა

45

45

ანრი ოხანაშვილი

უმრავლესობა

20

17

დიმიტრი ცქიტიშვილი

დამოუკიდებელი წევრი

19

19

აკაკი ზოიძე

უმრავლესობა/დატოვა
დეპუტატის მანდატი

18

18
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ზაზა გაბუნია

უმრავლესობა

17

17

რატი იოთანამაშვილი

უმრავლესობა

13

13

მერაბ ქვარაია

უმრავლესობა

11

9

ივლიანე წულაია

უმრავლესობა

10

10

რევაზ არველაძე

უმრავლესობა

6

5

ზაქარია ქუცნაშვილი

უმრავლესობა/დატოვა
დეპუტატის მანდატი

5

2

თინათინ ბოკუჩავა

ფრაქცია „ნაციონალური
მოძრაობა”

4

0

ოთარ კახიძე

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო”

4

0

დავით მათიკაშვილი

უმრავლესობა

4

3

ლევან კობერიძე

ფრაქცია „დამოუკიდებელი
დეპუტატები”

3

3

ეკა ბესელია

დამოუკიდებელი წევრი

3

1

მარიამ ჯაში

ფრაქცია „დამოუკიდებელი
დეპუტატები”

2

2

გუგული მაღრაძე

უმრავლესობა

2

2

გენადი
მარგველაშვილი

უმრავლესობა

2

2

ზაზა გაბუნია

უმრავლესობა

2

2

გოგა გულორდავა

უმრავლესობა

2

1

მამუკა მდინარაძე

უმრავლესობა

2

2
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სიმონ ნოზაძე

უმრავლესობა

2

2

გიორგი ვოლსკი

უმრავლესობა

2

2

კახაბერ კუჭავა

უმრავლესობა

2

2

ხათუნა

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო - მოძრაობა

1

0

გოგორიშვილი

თავისუფლებისთვის”

ირაკლი აბესაძე

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო”

1

0

ირაკლი სესიაშვილი

უმრავლესობა

1

1

გრიგოლ მიქელაძე

უმრავლესობა

1

1

გია ჟორჟოლიანი

ფრაქცია „პატრიოტთა
ალიანსი და სოციალდემოკრატები“

1

0

ნინო წილოსანი

უმრავლესობა

1

1

ირაკლი კობახიძე

უმრავლესობა

1

1

არჩილ თალაკვაძე

უმრავლესობა

1

1

ჩვენ დავინტერესდით, როგორ აფასებენ საქართველოს მოქალაქეები პარლამენტის წევრთა
საქმიანობას. კვლევის ფარგლებში გამოკითხულმა პირებმა, დაასახელეს პარლამენტის წევრები,
რომელთა მუშაობასაც ყველაზე დადებითად და ყველაზე უარყოფითად აფასებდნენ.

95

159

დიაგრამა 22. პარლამენტის წევრების მუშაობის დადებითი შეფასების შესახებ
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები159
გთხოვთ, დაასახელოთ საქართველოს პარლამენტის ერთი დეპუტატი, ვის მუშაობასაც ყველაზე დადებითად აფასებთ (%)
დავით ბაქრაძე
4
გიორგი ვოლსკი
2
კახა კალაძე
2
გიორგი გახარია
2
მამუკა მდინარაძე
2
არჩილ თალაკვაძე
2
სხვა

21

არავის მუშაობას ვაფასებ დადებითად

26

ყველას მუშაობას დადებითად ვაფასებ
3
არ ვიცი/უარი

0

5

10

36

15

20

25

30

35

40

159
კახა კალაძე და გიორგი გახარია არ არიან საქართველოს პარლამენტის წევრები, თუმცა
გამოკითხულთა ნაწილმა ისინი 22-ე დიაგრამაში დასმული კითხვის პასუხად დაასახელა.
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დიაგრამა 23. პარლამენტის წევრების მუშაობის უარყოფითი შეფასების შესახებ
საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები
გთხოვთ, დაასახელოთ საქართველოს პარლამენტის ერთი დეპუტატი, ვის მუშაობასაც ყველაზე უარყოფითად აფასებთ (%)
გიგა ბოკერია
4
გიორგი ვოლსკი
2
ირაკლი კობახიძე
2
თინათინ ბოკუჩავა
1
ნიკანორ მელია
1
სხვა

13

ყველას მუშაობას უარყოფითად ვაფასებ

19

არავის მუშაობას არ ვაფასებ უარყოფითად
9
არ ვიცი/უარი

0

49

10

20

30

40

50

12.5. პარლამენტის წევრთა მივლინებები
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით,160 განისაზღვრება საპარლამენტო
დელეგაციების (მათ შორის, მოწვეული ექსპერტებისა და მრჩევლების), პარლამენტის
წევრებისა და პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურების სამსახურებრივი მივლინებები.
საპარლამენტო დელეგაციისა და პარლამენტის წევრის მივლინებების საკითხს განიხილავს და
გადაწყვეტილებას იღებს (სამივლინებო განაცხადის ვიზირებით) პარლამენტის თავმჯდომარე,
ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში – პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ან
ის მოადგილე, რომელიც დროებით ასრულებს პარლამენტის თავმჯდომარის მოვალეობას.
პარლამენტის წევრები და პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულები
არიან, სამსახურებრივ მივლინებაში გამგზავრებამდე, როგორც წესი, ერთი კვირით ადრე შეავსონ
სამივლინებო განაცხადი, რომელშიც უნდა მიუთითონ სამსახურებრივი მივლინების მიზანი,
საფუძველი, ადგილი, სადღეღამისო მგზავრობის, განთავსებისა და კანონით გათვალისწინებული
სხვა სამივლინებო დამატებითი ხარჯები და მათი გამღები მხარე.
საანგარიშო პერიოდში, ქვეყნის გარეთ, სამსახურებრივ მივლინებაში იმყოფებოდა 115
პარლამენტის წევრი, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯი კი 1 678 802,19 ლარს შეადგენს.

160 საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, 2017 წლის 3 ივლისის №217/3 ბრძანებით
დამტკიცებული „საქართველოს პარლამენტის წევრთათვის და პარლამენტის აპარატის საჯარო
მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების წესი“ https://bit.ly/2ALtWff
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წარმოგიდგენთ ინფორმაციას პარლამენტის წევრების სამსახურებრივი მივლინებების
რაოდენობისა და იმ ხარჯების შესახებ, რომლებიც მოიცავს როგორც პარლამენტის მიერ გაწეულ
ხარჯს, ისე თანადაფინანსებას. აღსანიშნავია, რომ, ზოგჯერ, პარლამენტის წევრის მივლინებების
რაოდენობა და ხანგრძლივობა განპირობებული იყო მისი თანამდებობით ან შესაბამისი
კომიტეტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებით.
ცხრილი 12. საზღვარგარეთ პარლამენტის წევრთა სამსახურებრივი მივლინებები
პარლამენტის წევრი

კუთვნილება

მივლინებების
რაოდენობა

ხარჯი

გოგუაძე ნინო

დამოუკიდებელი წევრი

22

70,504.04

კანდელაკი გიორგი

ფრაქცია „ნაციონალური
მოძრაობა"

22

64,778.41

წერეთელი გიორგი

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო - მოძრაობა
თავისუფლებისთვის"

22

129,748.49

ჩუგოშვილი თამარი

დამოუკიდებელი წევრი

17

71,807.94

ქაცარავა სოფიო

უმრავლესობა (დატოვა
დეპუტატის მანდატი)

20

85,550.50

ფრუიძე ირინე

დამოუკიდებელი წევრი

14

45,513.37

ბაქრაძე დავითი

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო - მოძრაობა
თავისუფლებისთვის"

16

56,882.39

ნიკოლაიშვილი რამაზი

დამოუკიდებელი წევრი

15

26,714.83

კობახიძე ირაკლი

უმრავლესობა

14

80,488.73

ბერაია ირაკლი

უმრავლესობა

14

51,843.82

კუჭავა კახაბერი

უმრავლესობა

12

36,630.18

ტუღუში გიორგი

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო - მოძრაობა
თავისუფლებისთვის"

13

7,778.66

სესიაშვილი ირაკლი

უმრავლესობა

12

37,312.17

ხულორდავა თამარი

დამოუკიდებელი წევრი

13

44,712.24

ოდიშარია ბექა

უმრავლესობა

10

30,350.89
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სამხარაული გელა

უმრავლესობა

9

28,434.44

სონღულაშვილი დავით

უმრავლესობა

9

42,744.53

ცქიტიშვილი დიმიტრი

დამოუკიდებელი წევრი

9

33,453.27

კაპანაძე სერგი

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო - რეგიონები"

10

17,222.67

მოსიძე გიორგი

დამოუკიდებელი წევრი

9

24,297.07

დანელია ოთარ

უმრავლესობა

8

10,701.49

აბესაძე ირაკლი

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო-მოძრაობა
თავისუფლებითვის"

8

11,786.54

თალაკვაძე არჩილი

უმრავლესობა

8

25,576

ზოიძე აკაკი

უმრავლესობა/დატოვა
დეპუტატის მანდატი

7

10,880.17

ბოკუჩავა თინათინი

ფრაქცია „ნაციონალური
მოძრაობა"

8

3,203.40

მათიკაშვილი დავით

უმრავლესობა

6

19,462.18

დასენი ისკო

უმრავლესობა

7

14,384.58

კახიანი გიორგი

უმრავლესობა

7

37,658.85

წილოსანი ნინო

უმრავლესობა

6

1,607.03

სამადაშვილი სალომე

ფრაქცია „ნაციონალური
მოძრაობა"

6

17,032.22

ვოლსკი გიორგი

უმრავლესობა

7

18,546.80

ბენაშვილი გია

უმრავლესობა

6

9,397.66

კილაძე სოფიო

უმრავლესობა

7

40,820.06

ნოზაძე სიმონი

უმრავლესობა

7

13,660.17

ძიძიგური ზვიადი

უმრავლესიობა

6

6,535.70
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ჯაში მარიამი

ფრაქცია „დამოუკიდებელი
დეპუტატები"

6

37,604.25

ბესელია ეკა

დამოუკიდებელი წევრი

11

25,065.36

მაღრაძე გუგული

უმრავლესობა

6

10,214.32

კოვზანაძე ირაკლი

უმრავლესობა

5

5,367.59

ოხანაშვილი ანრი

უმრავლესობა

5

10,847.98

ჭიჭინაძე გივი

უმრავლესობა

5

18,247.99

ოქრიაშვილი კახაბერი

უმრავლესობა

5

5,438.39

იონათამიშვილი რატი

უმრავლესობა

4

12,517.15

ზარდიაშვილი ვანო

უმრავლესობა/დატოვა
დეპუტატის მანდატი

4

14,977.42

გულორდავა გოგა

უმრავლესობა

4

3,434.54

მდინარაძე მამუკა

უმრავლესობა

4

12,381.49

ხატიძე გიორგი

უმრავლესობა

4

6,466.68

ნაცვლიშვილი ბექა

დამოუკიდებელი წევრი

5

26,198.32

ენუქიძე გოჩა

უმრავლესობა

4

10,932.82

კობერიძე ლევანი

დამოუკიდებელი წევრი

4

4,659.96

კობალაძე კობა

უმრავლესობა

5

10,227.31

კახიძე ოთარი

უმცირესობა

4

8,859.38

გოგორიშვილი ხათუნა

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო-მოძრაობა
თავისუფლებითვის"

3

8,154.79

კვაჭანტირაძე ზვიადი

ფრაქცია „დამოუკიდებელი
დეპუტატები"

3

7,220.26

ქვარაია მერაბი

უმრავლესობა

3

7,508.09

მხეიძე დიმიტრი

უმრავლესობა

2

4,074.97
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ხოშტარია ელენე

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო"

3

6,901.76

ჭიაბერაშვილი ზურაბი

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო - რეგიონები"

4

8,299.47

წულაია ივლიანე

უმრავლესობა

3

9,261.66

ზურაბიანი ცოტნე

უმრავლესობა

3

3,175.27

ქუცნიაშვილი ზაქარია

უმრავლესობა/დატოვა
დეპუტატის მანდატი

3

5,111.21

ლომია გიორგი

ფრაქცია „პატრიოტთა
ალიანსი და სოციალდემოკრატები"

3

4,440.79

მარშანია ადა

ფრაქცია „პატრიოტთა
ალიანსი და სოციალდემოკრატები"

3

8,154.16

ბოლქვაძე ანზორი

უმრავლესობა

3

4,938.73

ბეჟანიძე ლევანი

უმრავლესობა

2

2,973.47

მირზოევი სავალან

უმრავლესობა

2

2,599.70

ნადირაშვილი ირმა

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო - მოძრაობა
თავისუფლებისთვის"

2

5,226.24

შიოლაშვილი ირაკლი

უმრავლესობა

2

9,625.85

გოგიჩაიშვილი ლევანი

ფრაქცია „დამოუკიდებელი
დეპუტატები"

2

859.28

მეზურნიშვილი ირაკლი

უმრავლესობა

2

5,709.39

გაჩეჩილაძე გიორგი

უმრავლესობა

2

4,528.55

ბერაია ირაკლი (დაჩი)

უმრავლესობა

2

4,701.97

დარზიევი მახირ

უმრავლესობა

2

1,999.85

მეშველიანი გოგი

უმრავლესობა

2

8,537.36

აბუსერიძე ირაკლი

უმრავლესობა

2

26,970.80
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მაჭარაშვილი გურამი

უმრავლესობა

2

5,093.07

სულეიმანოვი აზერ

ფრაქცია „ნაციონალური
მოძრაობა"

2

2,749.87

გაბუნია ზაზა

უმრავლესობა

2

2,711.07

ხუბულური თენგიზი

უმრავლესობა

2

5,272.32

ყაველაშვილი მიხეილი

უმრავლესობა

2

5,107.05

გუნავა თენგიზი

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო - რეგიონები“

2

1388.6

ხაბაძე არჩილი

უმრავლესობა

2

2,520.50

მხეიძე პაატა

უმრავლესობა

1

210.57

ნაკაიძე კობა

უმრავლესობა

1

1,357.46

ბეგაძე გიორგი

უმრავლესობა

1
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ქებურია ლელა

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო - მოძრაობა
თავისუფლებისთვის"

1

5,200.65

მაჭავარიანი ენძელა

უმრავლესობა

1

1,725.85

დამენია ლაშა

უმცირესობა

1

368.12

კოპალიანი კარლო

უმრავლესობა/დატოვა
დეპუტატის მანდატი

1

368.12

მკოიანი ენზელი

ფრაქცია „ქართული
ოცნება - რეგიონების
განვითარებისთვის“

1

272.69

თოთლაძე გიორგი

უმრავლესობა

1

1,969.47

რატიანი სერგო

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო"

1

308.19

ლურსმანაშვილი კობა

უმრავლესობა

1

308.19

მარგველაშვილი გენადი

უმრავლესობა

1

253.46
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კვიჟინაძე პაატა

უმრავლესობა

1

361.75

გოცირიძე რომანი

ფრაქცია „ნაციონალური
მოძრაობა"

1

385.86

ნაკაშიძე ილია

უმრავლესობა

1

195.81

პოღოსიანი რუსლანი

უმრავლესობა

1

9,540.15

ხალვაში ფატი

უმრავლესობა

1

3,506.41

ხუციშვილი ზაზა

დამოუკიდებელი წევრი

1

3,393.05

გაჯიევი რუსლანი

უმრავლესობა

1

879.87

გოცირიძე ელგუჯა

უმრავლესობა

1

2,806.18

ბუკია გიგა

უმრავლესობა

1

2,645.89

ხახუბია ირაკლი

უმრავლესობა

1

2,970.21

ჩანქსელიანი გოდერძი

უმრავლესობა

1

2,378.17

ტრიპოლსკი ერეკლე

უმრავლესობა

1

0

გეგიძე ბიძინა

დამოუკიდებელი წევრი

1

0

თოლორაია ედიშერ

უმრავლესობა

1

3,140.57

ნარჩემაშვილი კობა

ფრაქცია „დამოუკიდებელი
დეპუტატები"

1

280.74

ბოკერია გიორგი

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო"

1

1,537.45

ჩიქოვანი მამუკა

ფრაქცია „ნაციონალური
მოძრაობა"

1

718.23

კიკნაველიძე შალვა

უმრავლესობა

1

1388.6

კვიციანი ემზარი

ფრაქცია „პატრიოტთა
ალიანსი და სოციალდემოკრატები"

1

373.68

კოპაძე გიორგი

უმრავლესობა

1

1,900.26
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თავი 13. პარლამენტის წევრების მონაწილეობა
პლენარული სხდომებისა და კომიტეტების სხდომების
მუშაობაში, მათი დისციპლინური პასუხისმგებლობის
საკითხი
პარლამენტის წევრების სხდომებში მონაწილეობის საკითხი, წლების განმავლობაში პრობლემას
წარმოადგენდა, მათ შორის, გაცდენებზე არ ხდებოდა რეაგირება. პარლამენტის ახალმა
რეგლამენტმა, შეცვალა როგორც საკანონმდებლო ჩარჩო, ისე არსებული პრაქტიკაც. კერძოდ:
● „ოჯახური მდგომარეობა”, როგორც გაცდენის საპატიო საფუძველი, გაუქმდა;
● გაცდენის საპატიო მიზეზების ჩამონათვალს, დაემატა დეპუტატის ოჯახის წევრის დაბადების,
გარდაცვალების და ავადმყოფობის შემთხვევები.161
● განისაზღვრა, რომ დეპუტატს, პლენარული სხდომა არასაპატიო მიზეზით გაცდენილად არ
ეთვლება, პარლამენტში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ სხვა სახელმწიფოს დელეგაციის
წარმომადგენლებთან შეხვედრის გამო.
● პარლამენტის წევრს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება, თუ იგი, მორიგი სესიის
განმავლობაში, არასაპატიო მიზეზით არ დაესწრო მორიგი სხდომების ნახევარზე მეტს.

13.1. პლენარული და კომიტეტების სხდომების საპატიო მიზეზით გაცდენა
2019 წელს, პლენარული სხდომების საპატიო მიზეზით გაცდენის ჯამური მაჩვენებელი
შემცირებულია, კერძოდ, თუკი 2018 წელს დაფიქსირდა პლენარული სხდომების საპატიო
მიზეზით გაცდენის 1879 შემთხვევა, 2019 წელს ეს მონაცემი არის 1200.

161 დეპუტატისა და მისი ოჯახის წევრის ავადმყოფობის ფაქტის მითითებისას დაზუსტდა, რომ დეპუტატმა,
შესაბამისი საავადმყოფო ფურცელი უნდა წარმოადგინოს. ამასთანავე, განიმარტა, თუ ვინ იგულისხმება
„ოჯახის წევრში“, კერძოდ: მეუღლე, პირდაპირი აღმავალი და დამავალი შტოს ნათესავი, გერი, და, ძმა.
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დიაგრამა 24. პარლამენტის წევრების მიერ, საპატიო მიზეზით გაცდენილი პლენარული
სხდომების რაოდენობა (20-ზე მეტი სხდომა)
უმრავლესობა

ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა”

დამოუკიდებელი წევრი

ფრაქცია „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის”

ფრაქცია „ევროპული საქართველო”

ფრაქცია „ევროპული საქართველო - რეგიონები”

წერეთელი გიორგი
კანდელაკი გიორგი
ბაქრაძე დავითი
ბეგაძე გიორგი
ჭკუასელი თეიმურაზ
ბოკუჩავა თინათინი
ნიკოლაიშვილი რამაზ
ღვინიაშვილი გიორგი
სამადაშვილი სალომე
მელია ნიკანორ
კაპანაძე სერგი
ნაყოფია კობა
ტუღუში გიორგი
ხოშტარია ელენე

37
34
33
33
28
27
27
27
25
24
23
23
23
21
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დიაგრამა 25. პარლამენტის წევრების მიერ საპატიო მიზეზით გაცდენილი კომიტეტის
სხდომების რაოდენობა
უმრავლესობა

ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა”

დამოუკიდებელი წევრი

ფრაქცია „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის”

ფრაქცია „ევროპული საქართველო”

ფრაქცია „ევროპული საქართველო - რეგიონები”

27

გოგუაძე ნინო
წერეთელი გიორგი
ბეგაძე გიორგი
ღვინიაშვილი გიორგი
ბესელია ეკა
სამადაშვილი სალომე
ბოკუჩავა თინათინ
წილოსანი ნინო
კანდელაკი გიორგი
კახიძე ოთარ
აბესაძე ირაკლი
კაპანაძე სერგი
ბაქრაძე დავით
ხულორდავა თამარ
კუჭავა კახაბერ
მხეიძე დიმიტრი
სონღულაშვილი დავით
ჭკუასელი თეიმურაზ
ხოშტარია ელენე
ბეჟანიძე ლევან
კილაძე სოფიო
ფრუიძე ირინე

26
22
20
18
17
17
17
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14
14
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12
12
12
12
12
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10
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13.2. პლენარული და კომიტეტების სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენა
დიაგრამა 26. პარლამენტის წევრების მიერ პლენარული სხდომების არასაპატიო
მიზეზით გაცდენა
უმრავლესობა

ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა”

დამოუკიდებელი წევრი

ფრაქცია „პატრიოტთა ალიანსი და სოცაილ-დემოკრატები"

სამხარაძე დიმიტრი
შალელაშვილი შოთა
გაჯიევი რუსლან
წულაია ივლიანე
კობიაშვილი ლევან
ბენაშვილი გია
ხახუბია ირაკლი
თოლორაია ედიშერ
ინაშვილი ირმა
ნაყოფია კობა
ოქრიაშვილი კახაბერ
ჩხეიძე ნატო
ხაბელოვი ლერი
მახათაძე სულხან

11
11
10
10
9
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8
7
7
7
7
6
6
5
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დიაგრამა 27. პარლამენტის წევრების მიერ არასაპატიო მიზეზით გაცდენილი
კომიტეტების სხდომების რაოდენობა
უმრავლესობა

ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა”

დამოუკიდებელი წევრი

ფრაქცია „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის”

ფრაქცია „ევროპული საქართველო”

ფრაქცია „პატრიოტთა ალიანსი და სოციალ-დემოკრატები"

ფრაქცია „დამოუკიდებელი დეპუტატები”

19
19

კახაბერ ოქრიაშვილი
ნატო ჩხეიძე
დიმიტრი სამხარაძე
რუსლან გაჯიევი
ივლიანე წულაია
გელა მიქაძე
დავით სონღულაშვილი
ცოტნე ზურაბიანი
ადა მარშანია
გიორგი ბოკერია
თინათინ ბოკუჩავა
რომან გოცირიძე
გივი ჭიჭინაძე
შალელაშვილი შოთა
ქებურია ლელა
ნაყოფია კობა
ირაკლი აბესაძე
ოთარ კახიძე
სულხან მახათაძე
გედევან ფოფხაძე
ელენე ხოშტარია
ზაქარია ქუცნაშვილი
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11
11
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8
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5
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13.3 დისციპლინური პასუხისმგებლობა
რეგლამენტის თანახმად, თუ 2 კომიტეტში გაწევრებული პარლამენტის წევრი, თვის განმავლობაში
არასაპატიო მიზეზით ორჯერ არ დაესწრება კომიტეტის სხდომას, ხოლო 1 კომიტეტში
გაწევრებული პარლამენტის წევრი, კალენდარული თვის განმავლობაში, არასაპატიო მიზეზით
ერთხელ არ დაესწრება კომიტეტის სხდომას, მას, ყოველი მომდევნო სხდომის არასაპატიო
მიზეზით გაცდენისთვის, დაუკავდება ხელფასის 10%.
პარლამენტის წევრს, მორიგი სესიის განმავლობაში, არასაპატიო მიზეზით გაცდენილი ორზე
მეტი პლენარული სხდომიდან, თითოეულისთვის, აგრეთვე, რიგგარეშე სესიის განმავლობაში,
არასაპატიო მიზეზით გაცდენილი ყოველი პლენარული სხდომისთვის, დაუკავდება ხელფასის
10%. პარლამენტის წევრისათვის, ერთჯერადად დაკავებული ხელფასის საერთო რაოდენობა,
არ უნდა აღემატებოდეს პარლამენტის წევრის ხელფასის 50%-ს.
საანგარიშო პერიოდში, პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენის გამო,
პარლამენტის 25 დეპუტატს ხელფასის 10 % დაუკავდა, 43 შემთხვევაში; საერთო ჯამში, სანქციის
ოდენობა 39 651.6 ლარს შეადგენს. დეტალურად იხილეთ ცხრილი.
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დიაგრამა 28. ფინანსური სანქციების დაკისრება, პლენარული სხდომების გაცდენებისთვის
სანქციის დაკისრების
რაოდენობა

ფინანსური სანქციის ოდენობა

გაჯიევი რუსლან

2

3,699.2

სამხარაძე დიმიტრი

4

3,598

ხახუბია ირაკლი

2

2,370

თოლორაია ედიშერი

2

2,312

კობიაშვილი ლევანი

3

2,312

წულაია ივანე

2

2,312

ოქრიაშვილი კახაბერ

2

2,188

ბენაშვილი გია

4

2,009.6

ხაბელოვი ლერი

2

2,009.6

ინაშვილი ირმა

3

1,902

ნაყოფია კობა

1

1507.2

მახათაძე სულხან

1

1387.2

კახიძე ოთარი

1

1094

შალელაშვილი შოთა

1

1007.2

ჩხეიძე ნატო

1

1004.8

კობერიძე ლევანი

1

948

ქუცნაშვილი ზაქარია

1

924.8

კაპანაძე სერგი

1

634

დანელია ოთარ

1

554

კვაჭანტირაძე ზვიადი

1

502.4

მანუკიანი სამველ

1

502.4

პარლამენტის წევრი
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ქანთარია ალექსანდრე

1

502.4

ვახტანგაძე მუხრან

1

474

ჭიჭინაძე დავითი

1

462.4

ზურაბიანი ცოტნე

1

462

კომიტეტის სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენის გამო, ხელფასის 10 % დაუკავდა 22
დეპუტატს, 33 შემთხვევაში. საერთო ჯამში, ფინანსურმა სანქციებმა 23 934.2  ლარი შეადგინა.
დეტალურად იხილეთ ცხრილი.

პარლამენტის წევრი

სანქციის
რაოდენობა

დაკისრების ჯარიმის ოდენობა

ოქრიაშვილი კახაბერ

4

3,829

სამხარაძე დიმიტრი

4

3,084

წულაია ივლიანე

4

2,312

გაჯიევი რუსლან

2

924.8

ჩხეიძე ნატო

2

2,512

აბესაძე ირაკლი

1

514

ბოკერია გიორგი

1

502.4

ინაშვილი ირმა

1

634

კახიძე ოთარ

1

547

მარშანია ადა

1

514
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მახათაძე სულხან

1

462.4

მელია ნიკანორ

1

504.4

ნაყოფია კობა

1

502.4

სონღულაშვილი დავით

1

462.4

ფოფხაძე გედევან

1

462.4

ღვინიაშვილი გიორგი

1

1094

ჩიქოვანი მამუკა

1

502.4

წერეთელი გიორგი

1

547

ჭიაბერაშვილი ზურაბ

1

1028

ჭიჭინაძე დავით

1

462.4

ხოშტარია ელენე

1

1507.2

მიქაძე გელა

1

1028
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თავი 14. პარლამენტის კომიტეტების საქმიანობის
შეფასება
პარლამენტის კომიტეტების საქმიანობის შეფასებისას, გასათვალისწინებელია მათი საქმიანობის
რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულება. კერძოდ:
● კომიტეტების მონაწილეობა საკანონმდებლო პროცესში (ინიცირებული და განხილული
კანონპროექტებისა და ჩატარებული სხდომების რაოდენობა, კანონპროექტების შესახებ
გამოთქმული შენიშვნები);
● კომიტეტების მიერ, საკანონმდებლო წინადადებების განხილვა;
● კომიტეტების რეაგირება მოქალაქეთა განცხადებებზე;
● გამოქვეყნებულ კანონპროექტზე მოსაზრების დაფიქსირება;
● კომიტეტების მიერ, რეკომენდაციების შემუშავება;
● კომიტეტების მიერ, თემატური მოკვლევის ჯგუფების შექმნა;

14.1. საკანონმდებლო პროცესში მონაწილეობა
წარმოგიდგენთ ინფორმაციას, საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული კომიტეტების სხდომების,
კომიტეტების მიერ განხილული და ინიცირებული კანონპროექტებისა და კანონპროექტების
შესახებ გამოთქმული შენიშვნების, მათ შორის, გაზიარებული შენიშვნების, რაოდენობის შესახებ.
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დიაგრამა 29. კომიტეტების სხდომების რაოდენობა
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
64
დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი
49
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი
38
საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი
35
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
34
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი
33
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი
29
რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი
28
საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი
28
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი
26
აგრარულ საკითხთა კომიტეტი
25
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი
22
დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი
20
სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომიტეტი
20
თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი
19
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დიაგრამა 30. კომიტეტების მიერ განხილული კანონპროექტების რაოდენობა162
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი
459
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
412
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
377
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი
235
დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი
216
რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი
108
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი
98
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი
96
საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი
69
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი
67
საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი
51
აგრარულ საკითხთა კომიტეტი
45
თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი
45
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი
6
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დიაგრამა 31 . კომიტეტების მიერ ინიცირებული კანონპროექტების რაოდენობა
აგრარულ საკითხთა კომიტეტი
14
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
2
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი
2
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი
1
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი
0
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი163
1
დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი
0
დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი
0
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი
0
თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი
0
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი
0
რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტი
0
საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი
0
საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი
0
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი
0

0
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163
კომიტეტისა და საორგანიზაციო დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია განსხვავდება
ერთმანეთისაგან. მითითებულ დიაგრამაში განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის
შემთხვევაში ინფორმაცია მოწოდებულია კომიტეტის მიერ, რომელიც ასევე ემთხვევა ვებ გვერდზე
გამოქვეყნებულ მონაცემებს.

115

დიაგრამა 32. პარლამენტის ვებ გვერდზე გამოქვეყნებული შენიშვნების ფურცლის მიხედვით
კომიტეტების მიერ, კანონპროექტების შესახებ გამოთქმული შენიშვნების, მათ შორის,
გაზიარებული შენიშვნების რაოდენობა164
შენიშვნის ავტორი

შენიშვნების რაოდენობა

გაზიარებული შენიშვნების
რაოდენობა

304

200165

დარგობრივი ეკონომიკისა
და ეკონომიკური პოლიტიკის
კომიტეტი

97

62

ადამიანის უფლებათა დაცვისა
და სამოქალაქო ინტეგრაციის
კომიტეტი

74

47

ჯანმრთელობის დაცვისა და
სოციალურ საკითხთა კომიტეტი

73

42

რეგიონული პოლიტიკისა და
თვითმმართველობის კომიტეტი

47

36

აგრარულ საკითხთა კომიტეტი

37

12

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების კომიტეტი

32

14

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

31

20166

საპროცედურო საკითხთა და
წესების კომიტეტი

27

15

ევროპასთან ინტეგრაციის
კომიტეტი

25

17

განათლების, მეცნიერებისა და
კულტურის კომიტეტი

14

2

თავდაცვისა და უშიშროების
კომიტეტი

5

5

სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა კომიტეტი

5

2

საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტი

1

1

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი

164
165
166

ეს ინფორმაცია ეფუძნება პარლამენტის ვებ გვედზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციას.
აქედან ნაწილობრივ გაზიარებულია 3 შენიშვნა.
აქედან ნაწილობრივ გაზიარებულია 1
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14.2. საკანონმდებლო წინადადებების განხილვა
საკანონმდებლო საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი
მექანიზმია საკანონმდებლო წინადადების წარდგენის შესაძლებლობა. საანგარიშო პერიოდში,
112 საკანონმდებლო წინადადება წარედგინა პარლამენტს.

დიაგრამა 33. საკანონმდებლო წინადადებების განხილვის შესახებ ინფორმაცია
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42

უარყოფითი
დასკვნა

განხილვის
პროცესში

2

1

1

დაინიცირებული
კანონპროექტი

დადებითი
დასკვნა

უკან გაიწვია
ავტორმა

წარდგენილი საკანონმდებლო წინადადებებიდან, 2 იქცა ინიციატივად. ორივეს ავტორი
ცენტრალური საარჩევნო კომისია იყო. ასევე, ფიზიკური პირის მიერ წარდგენილ ერთ
საკანონმდებლო წინადადებაზე გაიცა დადებითი დასკვნა, რომელიც შემდეგ ინიციატივად უნდა
დარეგისტრირდეს. თუმცა, წლების განმავლობაში, პრაქტიკად ჩამოყალიბდა წინადადების
მოწონების შემდეგ, ინიციატივის წარდგენის გაჭიანურება.167

14.3. მოქალაქეთა განცხადებებზე რეაგირება
საანგარიშო პერიოდში, მოქალაქეებმა კომიტეტებს სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით
მიმართეს. კომიტეტების ცნობით, ყველა მიმართვაზე (განცხადებაზე) მათ სხვადასხვა ფორმით
მოახდინეს რეაგირება, მათ შორის:
● შესაბამისი უწყებებისთვის მიმართვების გაგზავნა;
● მიმართვებზე პასუხის გაცემა (როგორც წერილობით, ისე მოქალაქეებისთვის ზეპირი
კონსულტაციის გაწევით).

167
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 2017 წლის ივნისში, მოიწონა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ
წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, პრორუსული ანტისახელმწიფოებრივი
პროპაგანდის წინააღმდეგ, თუმცა, ეს საკანონმდებლო წინადადება დღემდე ინიცირებული არ არის. იხ.
https://bit.ly/3bTjJKK
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წინა წლების მსგავსად მოქალაქეთა მიმართვები შეეხებოდა:
● სოციალურ საკითხებს, გამოძიებისა და მართლმსაჯულების სფეროს, პენიტენციურ სისტემასთან
დაკავშირებულ საკითხებს, სასჯელისაგან გათავისუფლებას, იურიდიული კონსულტაციისა და
დახმარების გაწევას, დევნილთა პრობლემებს, კრედიტების რესტრუქტურიზაციას, ქონებრივ
დავებსა და შრომით უფლებებს;
● საფინანსო სექტორთან, უკანონო მშენებლობასა და ქონების პრივატიზებასთან, ენერგეტიკის
სფეროსთან, ეკონომიკისა და სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობასთან
დაკავშირებულ საკითხებს;
● საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის საფასურის გადახდას და პედაგოგების
პრობლემებს;
● ფულადი დახმარების გაწევას, მედიკამენტებით უზრუნველყოფასა და მკურნალობის
დაფინანსებას, საცხოვრებელი ფართობითა და ერთჯერადი მატერიალური დახმარებით
უზრუნველყოფის საკითხებს;
ცხრილი 13. კომიტეტების მიერ მოქალაქეთა მიმართვებზე რეაგირება
კომიტეტი

მოქალაქეთა
მიმართვების
რაოდენობა

სტატუსი

ადამიანის უფლებათა დაცვისა
და სამოქალაქო ინტეგრაციის
კომიტეტი

2868

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშუალებით.

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი

2536

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშუალებით.

ჯანმრთელობის დაცვისა და
სოციალურ საკითხთა კომიტეტი

2518

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშუალებით.

განათლების, მეცნიერებისა და
კულტურის კომიტეტი

512

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშუალებით.

სპორტისა და ახალგაზრდულ
საქმეთა კომიტეტი

300

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშუალებით.

რეგიონული პოლიტიკისა და
თვითმმართველობის კომიტეტი

259

216

118

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების კომიტეტი

231

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშუალებით.

თავდაცვისა და უშიშროების
კომიტეტი

224

203

დიასპორისა და კავკასიის
საკითხთა კომიტეტი

215

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშუალებით.

აგრარულ საკითხთა კომიტეტი

181

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშუალებით.

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

137

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშუალებით.

დარგობრივი ეკონომიკისა
და ეკონომიკური პოლიტიკის
კომიტეტი

99

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშულებით.

საპროცედურო საკითხთა და
წესების კომიტეტი

88

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშუალებით.

საგარეო ურთიერთობათა
კომიტეტი

72

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშუალებით.

ევროპასთან ინტეგრაციის
კომიტეტი

68

ყველა მათგანზე მოხდა რეაგირება,
სხვადასხვა საშუალებით.

14.4 გამოქვეყნებულ კანონპროექტზე მოსაზრების დაფიქსირება
მოქალაქეთა ჩართულობისათვის მნიშვნელოვან მექანიზმს ითვალისწინებს პარლამენტის
რეგლამენტი, კერძოდ, პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით, კანონპროექტის კომიტეტის სხდომაზე განხილვამდე დაფიქსირებული მოსაზრება/
შენიშვნა, წარედგინება წამყვანი კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომელიც, საჭიროების შემთხვევაში,
კანონპროექტის კომიტეტის სხდომაზე განხილვისას, გააცნობს მას კომიტეტის წევრებს. თუ
კომიტეტი ამ მოსაზრებას/შენიშვნას გაიზიარებს, იგი აისახება კომიტეტის დასკვნაში.
კომიტეტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად,168 15-დან 1 კომიტეტის (საფინანსოსაბიუჯეტო კომიტეტი) შემთხვევაში დაფიქსირდა ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ კანონპროექტთან
დაკავშირებით დაინტერესებული პირის მოსაზარება/შენიშვნა, რომელიც შეეხებოდა „საბაჟო
კოდექსში” შესატან ცვლილებებს. აღნიშნული შენიშვნა კომიტეტმა არ გაიზიარა.

119

ჩვენ დავინტერესდით, როგორია ინფორმირებულობის დონე საზოგადოებაში, პარლამენტის
საქმიანობაში ჩართულობის თვალსაზრისით.

დიაგრამა 34. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები პარლამენტის საქმიანობაში
ჩართულობასთან დაკავშირებით
თუ არა, რატომ? მათგან, ვისაც პარლამენტის საქმიანობაში შემდეგი ფორმით არ მიუღია მონაწილეობა
არ ვარ დაინტერესებული
არ ვიცი

არ ვიცოდი, რომ ამის შესაძლებლობა მქონდა

არ დამჭირვებია

არ მაქვს დრო

სხვა

თბილისში ჩასვლა არ შემიძლია

უარი პასუხზე

კომენტარი გააკეთეთ კანონმდებლობაზე
43

33

13

4 23 2

დაესწარით პარლამენტის/პარლამენტის წევრის მიერ ორგანიზებულ საჯარო შეხვედრას
48

29

10

6

2 3 2

მოთხოვნით მიმართეთ პარლამენტს/პარლამენტის წევრს
37

44

8

32 4 2

დაესწარით კომიტეტის სხდომას
46

30

14

4 132

14.5 კომიტეტების მიერ რეკომენდაციების შემუშავება
კომიტეტის უფლებამოსილებას მიეკუთნება რეგლამენტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
რეკომენდაციების შემუშავება, კერძოდ, მისი შემუშავების საფუძვლებია:
● კომიტეტის კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ საკითხზე, ინფორმაციის მოსმენა, კონტროლი
და შემოწმება;
● კონსტიტუციისა და კანონების დარღვევის გამოვლენილი ფაქტები.
კომიტეტის რეკომენდაცია შესაძლებელია წარედგინოს პარლამენტს ან რეაგირებისათვის,
შესაბამის უწყებებს გადაეგზავნოთ.
კომიტეტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად, ეს მექანიზმი 7-მა კომიტეტმა
გამოიყენა. რეკომენდაციები გამომდინარეობდა კომიტეტის უფლებამოსილებაში შემავალ
საკითხებზე. უფრო ზუსტად, იხილეთ დიაგრამა 35.

120

დიაგრამა 35. რეკომენდაციების შესახებ ინფორმაცია
კომიტეტი

რეკომენდაცია

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის
კომიტეტი

306

ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი

39

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი

32

დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტი

5

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი

4

სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომიტეტი

2

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი

3

14.7. საკონსტიტუციო სასამართლოში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის
წარმომადგენლობა
კომიტეტების საქმიანობის შეფასებისას, ასევე უნდა შევეხოთ საკონსტიტუციო სასამართლოში
წარმომადგენლობის საკითხს. 2019 წლის 7 აგვისტოდან, 2019 წლის 31 დეკემბრამდე პერიოდში,169
კომიტეტის აპარატის თანამშრომლებმა, საკონსტიტუციო სასამართლოში წარმომადგენლობა
განახორციელეს 10 საქმეზე; დაკმაყოფილდა 3 საკონსტიტუციო სარჩელი; საქმის წარმოება არ
შეწყვეტილა არცერთ საქმეზე; სასამართლომ, არსებითად განსახილველად მიიღო 15 საქმე და,
აქედან, პარლამენტი მონაწილეობდა 5 განმწესრიგებელ სხდომაში; სასამართლომ არსებითად
განსახიველად არ მიიღო 9 საქმე და აქედან პარლამენტი მონაწილეობდა 4 განმწესრიგებელ
სხდომაში.

14.8. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის მუშაობა ასოცირების
შეთანხმებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის საქმიანობის მიზანია, ევროკავშირსა და ევროპულ
ინსტიტუტებში საქართველოს ინტეგრაციის ხელშეწყობა, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის
ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის დროული და ეფექტიანი
განხორციელება და ქვეყნის ევროინტეგრაციის საკითხებზე საზოგადოებრივი აზრის შემდგომი
კონსოლიდაცია. ევროინტეგრაციის მიმართულებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ქვეყანამ
შეასრულოს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი
ვალდებულებები. შესაბამისად, წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, დავინტერესდით ევროპასთან
ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ ამ მიმართულებით გაწეული მუშაობის შედეგებით.
2019 წელს, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტმა განიხილა 98 კანონის პროექტი, რომელთა
მიღებაც, ასოცირების შესახებ შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებებიდან
გამომდინარეობს. მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად, განხილულ კანონპროექტზე, კომიტეტმა
30-ზე მეტი შენიშვნა/რეკომენდაცია გასცა.
169
კომიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად, სასამართლოში პარლამენტის
წარმომადგენლობის უზრუნველყოფის უფლებამოსილება, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატს
მიენიჭა, 2019 წლის 7 აგვისტოდან.
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თავი 15. მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების
ბიუროების საქმიანობა
პარლამენტის საქმიანობის შეფასებისას, აგრეთვე, დავინტერესდით მაჟორიტარი პარლამენტის
წევრების ბიუროების საქმიანობით. დღემდე არ ფუნქციონირებს მაჟორიტარი პარლამენტის
წევრების ვებგვერდი და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების მიერ გაწეული ხარჯების
შესახებ ინფორმაცია პარლამენტის ვებგვერდზე ქვეყნდება. ‘
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროებს მივმართეთ რამდენიმე შეკითხვით, რომლებიც
შეეხებოდა მათ საქმიანობასა და მოქალაქეებთან ურთიერთობას. დასმულ შეკითხვებს 48 ბიურომ
უპასუხა;

15.1. მოქალაქეთა მიმართვები
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროებიდან გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, შესაბამისი
წესით აღრიცხული მოქალაქეთა ზეპირი და წერილობითი მიმართვების რაოდენობის შესახებ.
აღსანიშნავია, რომ ბიუროებიდან მიღებული ინფორმაციის გადამოწმების საშუალება არ არსებობს.
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების ინფორმაციის საფუძველზე, წარმოგიდგენთ იმ
პარლამენტის წევრების პირველ ხუთეულს, რომლებსაც ყველაზე მეტმა მოქალაქემ მიმართა
(იგულისხმება, როგორც წერილობით, ისე ზეპირად მიმართვების აღრიცხული რაოდენობა).
ესენია:
● კობა კობალაძე - 4032 მიმართვა
● აბუსერიძე ირაკლი - 2443 მიმართვა
● მარიამ ჯაში - 1625 მიმართვა
● ბოლქვაძე ანზორ - 1400 მიმართვა
● თენგიზ ხუბულური - 1088 მიმართვა.

15.2. ამომრჩეველთა პრობლემები და კვლევის შედეგები
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის საქმიანობის განხორციელებისას, მნიშვნელოვანია
ამომრჩევლების პრობლემებისა და საჭიროებების ცოდნა. შესაბამისად, მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრების ბიუროების ეფექტიანი საქმიანობისთვის, განსაკუთრებული მნიშვნელობა
ენიჭება მოსახლეობის პრობლემების იდენტიფიცირებასა და ანალიზს. ამ მიზნით, შესაძლებელია,
გამოიკითხოს მოსახლეობა (გარკვეული ჯგუფი) და შესწავლილ იქნეს მოქალაქეთა
განცხადებები და ამომრჩევლებთან საჯარო შეხვედრათა შედეგები. მაჟორიტარი პარლამენტის
წევრების ბიუროების ინფორმაციით, მათ მოახდინეს ამომრჩეველთა ზოგიერთი პრობლემის
იდენტიფიცირება. ესენია:
● ინფრასტრუქტურა და კომუნალური საკითხები (წყალი, გაზი, ელექტროენერგია, გზები);
●

დასაქმება;

● ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური საკითხები;
● სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზიანი და ავარიული სახლები;
● ქონებასა და საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხები;

122

● ფინანსური დახმარება, სასკოლო პროექტები და სწავლის დაფინანსება;
● დევნილთა პრობლემები.

15.3. საჯარო შეხვედრები მოსახლეობასთან
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროებმა მოგვაწოდეს ინფორმაცია, როგორც მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრებისა და მოსახლეობის საჯარო შეხვედრების, ისე მოსახლეობასთან შესაბამისი
ბიუროების წარმომადგენლების შეხვედრების შესახებ. ამ ინფორმაციის თანახმად, საანგარიშო
პერიოდში, მოსახლეობისა და მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების საჯარო შეხვედრების
სტატისტიკა ასეთია:
● შალვა კიკნაველიძე - 252 საჯარო შეხვედრა;
● მარიამ ჯაში - 140 საჯარო შეხვედრა;
● აბუსერიძე ირაკლი - 130 საჯარო შეხვედრა;
● გიორგი კოპაძე - 123 საჯარო შეხვედრა;
● ხახუბია ირაკლი - 105 საჯარო შეხვედრა.

15.4. ბიუროებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების
თანამშრომლობა
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროების საქმიანობის პროცესში, მნიშვნელოვანია მათი
თანამშრომლობა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, რადგან, როგორც
პრაქტიკა აჩვენებს, მოქალაქეები, მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროებს ადგილობრივი
თვითმმართველობის კომპეტენციის სფეროსთვის მიეკუთვნებულ საკითხებზე მიმართვენ.
ამიტომაც, შესაბამისი ბიუროები მოქალაქეთა მიმართვებს ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოებს უგზავნიან. ჩვენი ორგანიზაციისთვის მოწოდებულ ინფორმაციაში, მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრები არ მიუთითებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან
თანამშრომლობისას პრობლემების არსებობაზე.

15.5. მოსახლეობის ინფორმირება
ანგარიშვალდებულების პრინციპიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია პარლამენტის წევრები
მოსახლეობას პერიოდულად აწვდიდნენ ინფორმაციას თავიანთი საქმიანობის შესახებ.
მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების ინფორმაციით, ამ მიზნისთვის მაჟორიტარი
პარლამენტის წევრები უპირატესობას სოციალურ ქსელს ანიჭებენ, თუმცა, ისინი საინფორმაციო
ბიულეტენებსაც და საჯარო შეხვედრებსაც იყენებენ.
ამ ანგარიშში, წარმოგიდგენთ სრულ ინფორმაციას მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების
ბიუროების საქმიანობის შესახებ (იხილეთ დანართი).
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თავი 16. პარლამენტის წევრების კავშირი ბიზნესთან და
არადეკლარირებული ქონება
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, პარლამენტის წევრი ვალდებულია შეავსოს და
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საჯარო სამსახურის ბიუროს წარუდგინოს ქონებრივი
მდგომარეობის დეკლარაცია. ჩვენი ორგანიზაცია, პარლამენტის საქმიანობის შეფასების
ანგარიშებში ყოველწლიურად წარმოადგენს ინფორმაციას (საანგარიშო პერიოდი 2020 წლის 31
მარტის ჩათვლით), პარლამენტის წევრების ბიზნესთან კავშირისა და მათი არადეკლარირებული
ქონების შესახებ.
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, სამეწარმეო საქმიანობა, პარლამენტის წევრის
სტატუსთან შეუთავსებელი საქმიანობაა. თუმცა, პარლამენტის წევრის სტატუსთან შეუთავსებლობის
მოთხოვნები არ ხელყოფს საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებულ საკუთრების უფლებას
– პარლამენტის წევრს შეუძლია ფლობდეს აქციებს, წილსა და სხვა ქონებას. მაგრამ მან,
საწარმოში თავისი წილი, მინდობის ხელშეკრულების საფუძველზე სამართავად სხვა პირს უნდა
გადასცეს. განსაზღვრულია პარლამენტის წევრის სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული
აკრძალვები. კერძოდ, მას უფლება არა აქვს:
● უშუალოდ განახორციელოს არაერთჯერადი საქმიანობა, მოგების მიზნით, მატერიალური
ფასეულობებისა და ფინანსური საშუალებების სამართავად;
● უშუალოდ განახორციელოს, სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტის
ხელმძღვანელი, სამეთვალყურეო, საკონტროლო, სარევიზიო ან/და
ორგანოს წევრის უფლებამოსილებანი.

მუდმივმოქმედი
საკონსულტაციო

2019 წელს განხორციელებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა, გააუარესა დეკლარაციების
მონიტორინგის პროცესი, რადგან .6 ან მეტი წლის განმავლობაში უფუნქციო კომპანიების
დეკლარაციაში მიუთითებლობა, დარღევადაც კი არ ჩაითვლება. დეტალურად იხილეთ ანგარიშში
მიღებული კანონის შეფასება.170
ამავე ანგარიშში, წარმოგიდგენთ პარლამენტის წევრებისა და მათი ოჯახის წევრებთან
დაკავშირებული კომპანიების შესახებ ვრცელ ინფორმაციას (იხილეთ დანართი 3).
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საკანონდებლო ცვლილების შეფასება იხილეთ ანგარიშის 4.3.1 ქვეთავში
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თავი 17. რეკომენდაციები
საპარლამენტო რესპუბლიკაში, პარლამენტის, როგორც საკანონმდებლო ორგანოს როლი,
როგორც კანონშემოქმედებით, ისე ზედამხედველობის ფუნქციის გათვალისწინებით, განუზომლად
დიდია. აქედან გამომდინარე, პარლამენტი, ყველა არსებული მექანიზმით, აქტიურად უნდა
ახორციელებდეს კანონით დაკისრებული ფუნქციებს.
პარლამენტის მიერ მიღებული ახალი რეგლამენტის ამოქმედების შემდეგ, გაუმჯობესდება
კანონშემოქმედებითი პროცესი, პარლამენტის საზედამხედველო საქმიანობა. თუმცა, არსებობს
ზოგიერთი საკითხი, რომლებიც უნდა დაიხვეწოს, როგორც კანონის დონეზე, ისე რეგლამენტის
ნორმების პრაქტიკაში აღსრულების თვალსაზრისით.
საკანონმდებლო პროცესი
● პოლიტიკური ცვლილებების მიუხედავად საკანონმდებლო პროცესი შეუფერხებლად უნდა
მიმდინარეობდეს და მასში ჩართული იყოს როგორც უმრავლესობაც და ოპოზიციაც;
● მნიშვნელოვანია, რომ კანონპროექტების განხილვა რეგლამენტით დადგენილ ვადაში
ხორციელდებოდეს;
● კომიტეტებმა, რეგლამენტით დადგენილ ვადაში, უნდა განახორციელონ საქმიანობის
ანგარიშებისა და სამოქმედო გეგმების წარდგენა პარლამენტისათვის;
● მნიშვნელოვანია, დაიხვეწოს კომიტეტების მიერ წარდგენილი ანგარიშების ფორმატი.
კომიტეტების ანგარიშების ფორმა, მიზანშეწონილია, მოიცავდეს მათ შორის შემდეგ
ინფორმაციას: რეკომენდაციების და კომიტეტის მიერ კანონპროექტებზე გამოთქმული
შენიშვნების (ასევე მათზე რეაგირების) შესახებ, როგორც სტატისტიკური, ისე განზოგადებული/
შინაარსობრივი ინფორმაცია; კომიტეტის სხდომაზე, ანგარიშვალდებული პირების დაბარების
შესახებ ინფორმაცია (მათ შორის, ანგარიშვალდებული პირების არგამოცხადების მიზეზის
შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია);
● სამოქმედო გეგმები არ არის ერთი მეთოდოლოგიით დამუშავებული171, მიზანშეწონილია,
რომ საერთო მიდგომა არსებობდეს კომიტეტებისთვის;
● პარლამენტმა უნდა მიიღოს კანონპროექტების ფინანსური ნაწილის შეფასების მეთოდოლოგია,
რაც აუცილებელია საკანონმდებლო პროცესისთვის და, ამასთან, კანონით დადგენილ
ვალდებულებას წარმოადგენს. ასევე, ბიურომ უნდა დაამტკიცოს განმარტებითი ბარათის
შევსების სახელმძღვანელო;
● პარლამენტი, მეტი პასუხისმგებლობით უნდა ეკიდებოდეს მოწონებული საკანონმდებლო
წინადადებების ინიცირების საკითხს, და პარლამენტში მათი საკანონმდებლო ინიციატივის
სახით წარდგენა გონივრულ ვადაში უნდა ხდებოდეს;
● საპარლამენტო სუბიექტებმა, კანონპროექტზე დართული განმარტებითი ბარათი უნდა შეავსონ
სრულყოფილად, კანონის მოთხოვნების შესაბამისად.

171
მაგალითად, თუ უმეტეს შემთხვევაში, გეგმა ითვალისწინებს ვალდებულებების შესრულების
კონკრეტულ პერიოდს, ინდიკატორს ასოცირების ხელშეკრულებასა და მდგრადი განვითარების მიზნებთან
შესაბამისობას (SDG), არის ასევე შემთხვევები, როდესაც კომიტეტის სამოქმედო გეგმა, არც საქმიანობის
მიმართულებების მიხედვით არის დაყოფილი, არც თემატური მომხსენებელია მითითებული, არც - ვადა და
არც - ინდიკატორი (საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი).
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საპარლამენტო კონტროლი
● საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების გამოყენებას, პასუხისმგებლობით უნდა ეკიდებოდნენ
როგორც ხელისუფლების, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები. ისინი, ამ მექანიზმებს უნდა
იყენებდნენ არა მხოლოდ პარტიული ინტერესებისთვის, არამედ, უპირველეს ყოვლისა,
ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაწყვეტად და რეალური ზედამხედველობის
განსახორციელებლად;
● საფინანსო-საბიუჯეტო პროცესზე საპარლამენტო ზედამხედველობის გასაძლიერებლად, უნდა
გაიზარდოს ოპოზიციის როლი, საბიუჯეტო ზედამხედველობის განხორციელების პროცესში.
საჭიროა, პარლამენტის რეგლამენტით დადგინდეს, რომ პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო
კომიტეტის თავმჯდომარე, ოპოზიციის წარმომადგენელი უნდა იყოს.
ღიაობა და გამჭვირვალობა
● პარლამენტის შენობაში შესვლასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია, რომ არ ხდებოდეს
პირთათვის დაუსაბუთებლად უარის თქმა, რასაც არაერთხელ ჰქონდა ადგილი საანგარიშო
პერიოდში;
● უმნიშვნელოვანესია, დროულად მოხდეს პარლამენტის ახალი ვებგვერდის ამოქმედება,
რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საპარლამენტო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას;
● საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების შესახებ ინფორმაცია, კონტროლის შედეგები
და მასთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემები, მათ შორის, პარლამენტის წინაშე
ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირების სხდომებზე მიწვევის შესახებ ინფორმაცია,
პერიოდულად უნდა ქვეყნდებოდეს პარლამენტის ვებგვერდზე;
● მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის ვებგვერდზე მიმდინარეობს კომიტეტებისა და
პლენარული სხდომების პირდაპირი ტრანსლაცია, გადახვევის ფუნქციით, ამ სხდომების
განმეორებით ნახვის სურვილის შემთხვევაში, შესაბამისი ჩანაწერის მოძიება რთულია და,
ზოგჯერ, შეუძლებელიც კი არის, რადგან არ არსებობს არქივი. სასურველია, პარლამენტის
ვებგვერდზე არსებობდეს თემატური არქივი.
ანგარიშვალდებულება
● ეთიკის კოდექსის ამოქმედების მიზნით, პარლამენტმა დროულად უნდა შეძლოს ეთიკის
საბჭოს დაკომპლექტება;
● პარლამენტის ყოველწლიური ანგარიში, ასევე მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციასაც:
საკომიტეტო მოსმენების ფარგლებში ანგარიშვალდებული პირების სხდომებში მონაწილეობის
შესახებ; დადგენილი ეთიკური გადაცდომების შესახებ ინფორმაცია (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში); გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების
და აქტივობის შესახებ.
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გიორგი წერეთელი

ფრაქცია „ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის“

26

აკაკი ბობოხიძე

ფრაქცია „ევროპული საქართველო რეგიონები“

25

გოგა გულორდავა

უმრავლესობა

24

სვეტლანა კუდბა

უმრავლესობა

24

გივი ჭიჭინაძე

უმრავლესობა

22

ირაკლი (დაჩი) ბერაია

უმრავლესობა

20

თამარ ჩუგოშვილი

დამოუკიდებელი წევრი

19
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ბიძინა გეგიძე

დამოუკიდებელი წევრი

17

ვლადიმერ კახაძე

უმრავლესობა

17

კობა ლურსმანაშვილი

უმრავლესობა

17

ბექა ოდიშარია

უმრავლესობა

17

შოთა ხაბარელი

უმრავლესობა

17

ირაკლი ბერაია

უმრავლესობა

16

ნინო გოგუაძე

დამოუკიდებელი წევრი

16

გენადი მარგველაშვილი

უმრავლესობა

16

ცოტნე ზურაბიანი

უმრავლესობა

15

ირინე ფრუიძე

დამოუკიდებელი წევრი

15

მამუკა ჩიქოვანი

ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა"

15

ენძელა მაჭავარიანი

უმრავლესობა

14

სულხან მახათაძე

უმრავლესობა

14

ირაკლი მეზურნიშვილი

უმრავლესობა

14

ნიკანორი მელია

ფრაქციის „ნაციონალური მოძრაობა"/
პარლამენტის წევრი 12-12-2019-მდე

13

კობა ნარჩემაშვილი

ფრაქცია „დამოუკიდებელი დეპუტატები“

12

ვანო ზარდიაშვილი

უმრავლესობის/პარლამენტის წევრი 12-112019-მდე

11

კარლო კოპალიანი

უმრავლესობა (პარლ. წევრი 05-02-2020მდე)

11

გრიგოლ მიქელაძე

უმრავლესობა

11

თენგიზ გუნავა

ფრაქცია „ევროპული საქართველო რეგიონები“

10

ალექსანდრე ერქვანია

დამოუკიდებელი წევრი

10

კობა კობალაძე

უმრავლესობა

10

ზაზა პაპუაშვილი

უმრავლესობა

10

დავით სონღულაშვილი

უმრავლესობა

10
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დიმიტრი მხეიძე

უმრავლესობა

9

მიხეილ ყაველაშვილი

უმრავლესობა

8

პაატა მხეიძე

უმრავლესობა

7

ირაკლი შიოლაშვილი

უმრავლესობა

7

გოჩა ენუქიძე

უმრავლესობა

6

შოთა შალელაშვილი

უმრავლესობა

6

ივლიანე წულაია

უმრავლესობა

6

პაატა კვიჟინაძე

უმრავლესობა

5

შალვა კიკნაველიძე

უმრავლესობა

5

ლევან კობიაშვილი

უმრავლესობა

5

სავალან მირზოევი

უმრავლესობა

5

ილია ნაკაშიძე

უმრავლესობა

5

გელა სამხარაული

უმრავლესობა

5

გიორგი ტუღუში

ფრაქცია „ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის“

5

ზვიად ძიძიგური

დამოუკიდებელი წევრი

5

ლერი ხაბელოვი

უმრავლესობა

5

ფატი ხალვაში

უმრავლესობა

5

გიორგი ხატიძე

უმრავლესობა

5

დავით ბაქრაძე

ფრაქცია „ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის“

4

გოგი მეშველიანი

უმრავლესობა

4

კახაბერ ოქრიაშვილი

უმრავლესობა

4
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გიორგი ღვინიაშვილი

ფრაქცია „ევროპული საქართველო რეგიონები“

4

მირიან წიკლაური

ფრაქცია „პატრიოტთა ალიანსი და
სოციალ-დემოკრატები“

4

გიგა ბუკია

დამოუკიდებელი წევრი

3

ლევან მგალობლიშვილი

უმრავლესობა

3

კობა ნაყოფია

ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა“

3

აზერ სულეიმანოვი

ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა“

3

ოთარ ჩრდილელი

უმრავლესობა

3

გიორგი ბეგაძე

დამოუკიდებელი წევრი

2

გია ბენაშვილი

უმრავლესობა

2

ანზორ ბოლქვაძე

უმრავლესობა

2

თემურ გოცირიძე

უმრავლესობა

2

ლაშა დამენია

ფრაქცია „ევროპული საქართველო რეგიონები“

2

გიორგი თოთლაძე

უმრავლესობა

2

ედიშერ თოლორაია

უმრავლესობა

2

გიორგი კოპაძე

უმრავლესობა

2

გელა მიქაძე

ფრაქცია „პატრიოტთა ალიანსი და
სოციალ-დემოკრატები“

2

თეიმურაზ ჭკუასელი

უმრავლესობა

2

ისკო დასენი

უმრავლესობა

1

თამაზ ნავერიანი

უმრავლესობა

1

კობა ნაკაიძე

უმრავლესობა

1
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თენგიზ ხუბულური

უმრავლესობა

1

ირაკლი აბუსერიძე

უმრავლესობა

0

ლევან ბეჟანიძე

უმრავლესობა

0

რუსლან გაჯიევი

უმრავლესობა

0

მახირ დარზიევი

უმრავლესობა

0

მუხრან ვახტანგაძე

უმრავლესობა

0

ზაზა კედელაშვილი

ფრაქცია „ევროპული საქართველო“

0

თეიმურაზ კოხრეიძე

უმრავლესობა

0

იოსებ მაკრახიძე

უმრავლესობა

0

სამველ მანუკიანი

უმრავლესობა

0

ენზელ მკოიანი

უმრავლესობა

0

გიორგი მოსიძე

დამოუკიდებელი წევრი

0

რომან მუჩიაშვილი

უმრავლესობა

0

რამაზ ნიკოლაიშვილი

დამოუკიდებელი წევრი

0

რუსლან პოღოსიანი

უმრავლესობა

0

დიმიტრი სამხარაძე

უმრავლესობა

0

ერეკლე ტრიპოლსკი

უმრავლესობა

0

გოდერძი ჩანქსელიანი

უმრავლესობა

0

არჩილ ხაბაძე

უმრავლესობა

0

ირაკლი ხახუბია

უმრავლესობა

0

ელგუჯა გოცირიძე

უმრავლესობა

0

ვიქტორ ჯაფარიძე

უმრავლესობა

0
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დანართი 2. მაჟორიტარი პარლამენტის წევრების ბიუროების საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია
პარლამენტის
წევრი

რაიონი

მიმართვების
საერთო
რაოდენობა

მოქალაქეთა
წერილობითი
მიმართვების
რაოდენობა

მოქალაქეთა ზეპირი
მიმართვების
რაოდენობა

საჯარო
შეხვედრები

პრობლემების
იდენტიფიცირება/
კვლევა

ადგილ.
თვითმმართველ.
თანამშრომლობა

ხარჯების შესახებ ინფორმაცია

მოსახლეობის ინფორმირება

თამაზ ნავერიანი

N 36 ოლქი

900
(აღრიცხული
426)

104 (აღრიცხულია
104)

796 მიმართვა
პირი სხით.
(ოფიციალურად
აღრიცხულია 322)

სულ 90 საჯარო
შეხვედრა (55
შეხვედრას
დაესწრო
უშუალოდ
მაჟორიტარი)

კი

კი

კი.
2019 წლისთვის 51 600 ლარი.
ხელფასები - 43 200 საწვავის
ხარჯი - 8 148,81 საბაკო
მომსახურება - 6,73
ნაშთი
2019 წლის 1 იანვამდე - 702 ,17
ნაშთი 2019 დეკემბერს - 946,63

Facebook გვერდისა და
ადგილობრივი მედიის
საშუალებით.

გრიგოლ (გია)
მიქელაძე

N 55 ოლქი

191

72 (არ უთითებს
აღიცხულია თუ
არა)

119 ზეპირი
განცხადება (არ
უთითებს ოფ.
არღიცხულს)

9 შეხვედრა (არ
აკონკრეტებს)

პრობლემის
იდენტიფიცირება
მოხდა, თუმცა
კვლევა არ
ჩაუტარებიათ

არ უთითებს

კი.
2019 წლისთვის 51 600 ლარი.
ხელფასები - 43850. ბიუროს
ხარჯი - 7593,63

სოციალური ქსელი, სამტრედიის
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
ტელევიზია,გაზეთი "სამტრედიის
მაცნე " საინფორმაციო ცენტრი

გოდერძი
ჩანქსელიანი

N 32

339 (215
აღრიცხული)

57 (85
აღრიცხული)

282 (130
ოფიციალურად
აღრიცხული)

64 შეხვედრა
(48
მაჟორიტარი
დეპუტატი
უშუალოდ
დაესწრო)

კი

კი

კი.
ნაშთი 2019 წლის 1 იანვრისთვის
- 5 445,56 ბიუროს გამოეყო
51,600. ხელფასები - 47
337,50. სხვა ხარჯები - 6 528,64.
2019 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით ნაშთი - 3 179,42

მაჟორიტარი პარლამენტარის facebook გვერდის მეშვეობით

მარიამ ჯაში

N12

1625
(აღრიცხულია)

96 (აღრიცხულია)

1529 (აღრიცხულია
1529-ავე)

285 შეხვედრა
(დეპუტატი
დაესწრო 140ს)

კი

კი

კი.
2019 წლის 1 იანვარი ნაშთი 3735.22
ჩაერიცხათ - 51
600. ხელფასი - 33 600. ქირა
- 8000,04. სხვა - 11 310,10.
2019 წლის 31 დეკემბერი ნაშთი 2 425,08.

ინფორმაციის მიწოდება ხდება
სოციალური ქსელით და პირადი
შეხვედრებისას.

300 (არ
უთითებს
აღრიცხულია
თუ არა)

80 ( არ უთითებს
აღიცხულია თუ
არა)

სავარადუდოდ 220
ზეპირი მომართვა
თუმცა ზუსტ რიცხვს
არ უთითებს

სულ 40-ამდე
შეხვედრა (არ
აკონკრეტებს)

კი

კი

არ უთითებს.

შეხვედრები და სოციალური ქსელი

თოლორაია
ედიშერ

N 66 ოლქი

134

ლურსმანაშვილი
კობა

N 51 ოლქი

650-ამდე
(აღრიცხულია
150)

150
(აღრიცხულია)

500 ამდე ზეპირი (არ
უთითებს)

140-ამდე
შეხვედრა (არ
უტითებს)

კი

კი

კი.
ნაშთი 2019 1 იანვრისთვის
- 2 241.65
ბიუროს
გამოეყო - 84 330 ხელფასები
- 51 650 საწვავი - 19 253.55
ავტომობოლილის იჯარა - 4 990
კომუნალური - 2 000 სხვა ხარჯები
- 6 124.04
ნაშთი
დარჩენილია - 2 554.06

მოსახლეობასთან შეხვედრები,
ადგილობრივი და ცენტრალური
მედია

ნაცვლიშვილი
ბექა

N 10 ოლქი

946 (687
აღიცხული)

224 ( არ უთითებს)

722 ( არ უთითებს)

115
შეხვედრა (არ
აკონკრეტებს)

კი

არ უთითებს

კი.
ნაშთი 2019 1 იანვარი1321,73
ბიუროს
გამოეყო - 8 300 სხვა ხარჯები 7398,19
კომუნალურები
- 3837,08
საწვავი - 3391,91
სხვა ხარჯები - 169.2 ნაშთი
დარჩენილია - 223,54

არ უთითებს

ხალვაში ფატი

N 68 ოლქი

385
(აღრიცხულია)

72 (
ოფიციალურად
აღრიცხულია
ყოველი მათგანი)

313 ( ოფიციალურად
აღრიცხულია ყველა)

26 (არ
აკონკრეტებს)

კონკრეტული
კვლევა არ
განხორციელებულა

კი

კი.
ბიუროს ყოველთვიურად 4300
ლარი გამოეყოფა.

საჯარო შეხვედრები,
საინფორმაციო ბუკლეტები,
დეპუტატის ოფილიალური
facebook გვერდი, ანგარიში
მოსახლეობასთან.

ვახტანგაძე
მუხრან

N 70 ოლქი

500- ზე
მეტი (ზუსტ
რიცხვი არაა
მითითებული,
ხოლო
აღრიცხულია
100-ამდე)

35 მომართვა ( არ
აკონკრეტებს)

არ უთითებს ზეპირი
მომართვების
ოდენობას

18 გასვლითი
შეხვედრა (არ
აკონკრეტებს)

ანგარიშში
კონკრეტული
კვლევის
ჩატარების
გარემოება არ
იკვეთება

კი

კი.
ბიუროს გამოეყო - 50490
ხელფასები - 39000 სხვა ხარჯები
- 19269,28
ნაშთი 1298,28

გასვლითი შეხვედრების
საშუალებით

გოჩა ენუქიძე

N 58 ოლქი

355
(აღრიცხულია
281)

93 წერილობითი
(ყველა
აღრიცხულია)

262 ზეპირი (198
აღრიცხულია)

53 შეხვედრა
(უშუალოდ
დეპუტატი
დაესწრო 43)

კი

კი

კი.
ნაშთი 2019 წლის 1 იანვრისთვის
- 39 654.64
ბიუროს
გამოეყო - 166 320 ხელფასები
- 151 398 სხვა ხარჯები - 27
631.24

ოფიციალური facebook გვერდი
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რუსლან გაჯიევი

N 35 ოლქი

948
(აღრიცხულია
384)

32 წერილობითი
(ყველა
აღრიცხულია)

916 მომართვა (352
აღრიცხულია)

სულ 92
შეხვედრა (56
უშუალოდ
მაჟორიტარი
ესწრებოდა)

კი

კი

კი.
ნაშთი 2019 წლის 1 იანვრისთვის
- 1 829.43
ბიუროს გამოეყო
- 51 600
ხელფასები 41 640
საწვავი - 1 338,
74
საბანკო მომსახურება
- 10,09 სხვა ხარჯები - 7 432,74
ნაშთი 2019 წლის 31 დეკემბერი 3 007,86

ოფიციალური facebook გვერდი და
ადგილობრივი მედია

აბუსერიძე
ირაკლი

N 8 ოლქი

2443
(აღრიცხულია)

წერილობითი
723 აღრიცხულია
ყველა

ზეპირი 1720
აღრიცხულია ყველა

130 შეხვედრა
ყოველ მათგანს
ესწრებოდა
უშუალოდ
დეპუტატი

კი

კი

არა.

საჯარო შეხვედრები, ანგარიში
მოსახლეობასთან. გასვლიტი
შეხვედრები, ყოველდღიური
კონსულტაციები, სოციალური
მედია.

ბეგაძე გიორგი

N 30 ოლქი

75-მდე
(აღრიცხულია
55)

5 წერილობითი
მომართვა
(აღრიცხულია 4)

70 -ამდე მომართვა
(აღრიცხულია 51)

უშუალოდ
მაჟორიტარის
მონაწილეობით
6 შეხვედრა (არ
უთითებს სხვა
შეხვედრათა
ოდენობას)

არა. 2019
წლის
განმავლობაში
კვლევა არ
ჩატარებულა
თუმცა
მოქალაქეთა
მომართვიანობის
საფუძველზე
პრობლემური
საკითხები
გამოიკვეთა.

კი

კი.
2019 წელს ბიუროს გამოეყო 51
600 ლარი.
ხელფასების
სახით 51 600 სხვა ხარჯები 654

ოფიციალური ფბ გვერდი,
ადგილობრივი საინფორმაციო
საშუალებები, მედია.

ბოლქვაძე ანზორ

N 73 ოლქი

3700 (1400
აღრიცხულია)

420 წერილობითი
(არ უთითებს)

3 280 ზეპირი ( არ
უთითებს)

120 შეხვედრა
(არ უთითებს)

კი

კი

კი.
ნაშთი 2019 1 იანვარი 22 074,82
2019 წელს გამოეყოთ - 108 960
ხელფასები - 81 584,71
ტრანსპორტის მოვლა შენახვა - 25
291,88
საკანცელარიო 1 047 ინვენტარი - 0 სხვა ხარჯები
- 299,32
ნაშთი 2019
წლის 31 დეკემბერი - 22 811,91

საჯარო შეხვედრები, პარლამენტის
ვებ გვერდი, ადგილობრივი
ბეჭდვითი პრესა.
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ზაზა გაბუნია

N 19 ოლქი

156 (12
აღრიცხულია)

წერილობითი 18
(არ უთითებს)

138 ზეპირი (არ
უთითებს)

ყოველთვიურად
ხორციელდება
საშუალოდ 3
შეხვედრა (სხვა
ინფორმაციას
არ უთითებს)

კი

კი

კი.
2019 წელს გამოეყოთ - 51 600
ხელფასები - 34 974 ბიუროს
არსებობისთვის გახარჯულია - 11
839,75

დეპუტატის Facebook გვერდი.

გეგიძე ბიძინა

N 2 ოლქი

37 (არაა
მითითებული
აღრიცხულია
თუ არა)

20 წერილობითი
(არ უთითებს)

17 ზეპირი ( არ
უთითებს)

6 შეხვედრა
უშუალოდ
დეპუტატის მიერ

არა. მსგავსი
მონაცემის
არსებობა არ
ფიქსირდება
ანგარიშში

არა.
მსგავსი
მონაცემის
არსებობა
არ ფიქსირდება
ანგარიშში

კი.
ნაშთი 2019 წლის 1 იანვრისთვის
- 7 735,7
ბიუროს გამოეყო
- 51 600 ხელფასი 27
600
ოფისის ქირა - 16
947,05 სხვა ხარჯები - 8358,74
ნაშთი დარჩენილი - 6428,91

არ უთითებს

ელგუჯა
გოცირიძე

N 50 ოლქი

596
(აღრიცხულია)

წერილობითი
67 (ყველა
აღრიცხულია)

ზეპირი 529 (ყველა
აღრიცხულია)

91 საჯარო
შეხვედრა (60
უშუალოდ
დეპუტატის
მონაწილეობით)

კი

კი

კი.
სრული ხარჯები - 1
657.02 საწვავი - 826.02
ინტერნეტმომსახურება - 300
საკომისიო - 531.

ცენტრალური ტელევიზია,
ინტერნეტგამოცემები, ბეჭდური
ადგილობრივი მედია,
ადგილობრივი მედია, სოციალური
ქსელი, საჯარო შეხვედრები.

დანელია ოთარ

N 62 ოლქი

100
(აღრიცხულია)

10 წერილობითი
ყველა
აღრიცხულია

90 ზეპირი ყველა
აღრიცხულია

სულ 90 საჯარო
შეხვედრა
(51 დაესწრო
მაჟორიტარი)

კვლევა არ
ჩატარებულა
თუმცა
მოქალაქეთა
მომართვიდან
გამოიკვეთა
კონკრეტული
პრობლემები

კი

არ უთითებს, თუმცა უთითებს
ბმულს სადაც შეგვიძლია ხარჯების
ნხავა

სოციალური ქსელი და
საქართველოს პარლამენრის ვებგვერდი

გიორგი ვოლსკი

N 14 ოლქი

2214-ზე მეტი
(არაა ზუსტი
რაოდენობა
მითითებული)

317 წერილობითი
აღრიცხულია
ყველა

1897 ზეპირი
მომართვა (არ
უთითებს)

118 გასვლითი
შეხვედრა
(ყელას
დეპუტატი
დაესწრო)
უშუალოდ
ბიუროში 45
შეხვედრა

კი

კი

ბიუროს გამოეყო - 51
600
ნაშთიანად 54 404.22
თანამშრომლების ანაზრაურება 34 107.78
ქართის ქირა - 12
000
ბიუროს ხარჯი - 6 039.11
ნაშთი 2 257.33

არ უთითებს
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თალაკვაძე
არჩილ

N 59 ოლქი

575
(აღრიცხულია)

არ აზუსტებს
ოდენობას

არ აზუსტებს
ოდენობას

97 საჯარო
შეხვედრა (46
უშუალოდ
დეპუტატის
მონაწილეობით)

კი

კი

ნაშთი 2019 წლის 1 იანვრისთვის
- 7 626,15 ბიუროს გამოეყო
- 51 600 მიღებული
საპენსიო - 8.06 (51 608.06
სულ) შრომის ანაზღაურება
- 42 346,98 ოფისის ხარჯები
- 399.96 ბანკის მომსახურება
- 73,27 IT - 2332 ტრანსპორტი
- 1 400 ოფისის დასუფთავება
- 404 საოფისე რემონტი - 210
საკანცელარიო - 426,80 საოფისე
სამსახური - 34,90
საწვავი
- 4321,54
კომპიუტერის
შეძენა - 2 409 პრინტერის
შეძენა - 558,08 ინერნეტი 350
სულ ხარჯი - 55 266,53
დარჩენილი ნაშთი - 3 967,68

მითითებულია სოციალური ქსელი,
ასევე სატელეფონო კონტაქტი.

თოთლაძე
გიორგი

N 40 ოლქი

299 (არ
უთითებს
აღრიცხულია
თუ არა)

წერილობითი 129
(არ უთითებს)

170 ზეპირი (არ
უთითებს)

35 შეხვედრა
(31
მაჟორიტარის
მიერ)

კი

არ უთითებს

კინაშთი 2019 წლისთვის 938,78
გამოეყოთ - 51 600 ხელფასი 43 800
საწვავი - 7 570,33
საკომუნიკაციო ხარჯები - 1 140,47
სხვა ხარჯი - 26 სულ გახარჯული 52 536,8 ნაშთი დარჩენილი 1.98

სოციალური ქსელი

კახაძე
ვლადიმერ

N 1 ოლქი

236
(აღრიცხულია
209)

წერილობითი
159 ყველა
აღრიცხულია

ზეპირი 77
(აღრიცხულია 50)

სულ 39 (
მაჟორიტარის
მიერ 36
სეხვედრა
მოეწყო )

კი

კი

კი.
ნაშთი დარჩენილი - 2 108.35
ბიურო საქმიანობას შეუდგა 2019
წლის ივლისში. გამოეყო - 25 800
ხელფასები - 16 033 სხვა ხარჯები
- 5 764.32 სულ გაწეული ხარჯი 21 797.32
დარჩენილი ნაშთი
- 6 111.03

არ უთითებს
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კვიჟინაძე პაატა

N 53 ოლქი

310 (არ
უთითებს
აღრიცხულია
თუ არა)

წერილობითი 40 (
არ უთითებს)

ზეპირი 270 (არ
უთითებს)

100 ამდე
შეხვედარა (არ
აზუსტებს)

კი

კი

კი.
გაწუელი ხარჯები - 52
946,55 ხელფასები - 48 000
საკანცელარიო - 75.30 საწვავი - 4
849.25
საკომისიო - 22.00

ოფიციალური ვებ-გვერდი, საჯარო
შეხვედრები

კიკნაველიძე
შალვა

N 52 ოლქი

991
(აღრიცხულია
925)

139 წერილობითი
ყველა
აღრიცხულია

ზეპირი 786 ყველა
აღრიცხულია

ბიუროში
დეპუტატმა
გამართა 421
შეხვედრა
ხოლო
ზესტაფონში
252 შეხვედარა

კი

კი

კი.
საწყისი ნაშთი - 4 005.59 გამოეყო
- 51 600
საწვავი - 4
867.18
ხელფასი - 49
971.32 საბანკო მომსახურება - 21
საბოლოო ნაშთი - 746.09

დეპუტატის ოფიციალური ვებგევრდი, ადგილობრივი მედია.

კილაძე სოფიო

N 17 ოლქი

2016 (არ
უთითებს
აღრიცხულია
თუ არა)

245 წერილობითი
(არ უთითებს)

1449 ზეპირი (არ
უთითებს)

124 საჯარო
შეხვედრა
(უშუალოდ
დეპუტატის მიერ
56 შეხვედრა)

კი

კი

კი.
გამოეყო - 51
600
ხელფასები - 38
139.40
ოფისი - 10 500
კომუნალურები - 926.62
საწვავი - 1 446.6
საბანკო
მომსახურება - 19 შეხვედრების
საორგანიზაციო ხარჯი - 50 სულ
გახარჯული - 51 531.61

საჯარო შეხვედრები

კობალაძე კობა

N 20 ოლქი

4 032
(აღრიცხულია)

774 წერილობითი
ყველა
აღრიცხულია

3 258 ზეპირი ყველა
აღრიცხული

240 შეხვედრა
(მაჟორიტარი
84ს დაესწრო)

კი

კი

კი.
საწყისი ნაშთი - 130.49
გამოეყო - 51 600
ხელფასი 44 212.34
სხვა ხარჯები - 7
494.79
სულ გახარჯულია - 51
707.13 საბოლოო ნაშთი - 23.36

პარლემანტის ვებ-გვერდი,
სოციალური ქსელი, საინფორმაციო
სააგენტოები, ასევე საჯარო
შეხვედრები

კობერიძე ლევან

N 22 ოლქი

247
(აღრიცხულია
96)

100 წერილობითი
(არ უთითებს)

147 ზეპირი (არ
უთითებს)

14 შეხვედრა
(არ აზუსტებს)

არა კველავა
არ განხორციელდა თუმცა
მომართვების
მიხედვით
გამოიკვეთა
რიგი
პრობლემები

კი

არ უთითებს.

სხვადასხვა მედია საშუალებები
სოციალური ქსელი facebook
ოფიციალური გვერდი

139

კოპაძე გიორგი

N 44 ოლქი

145 (არ
უთითებს
აღრიცხულია
თუ არა)

30 წერილობითი
(არ უთითებს)

115 ზეპირი (არ
უთითებს)

341 შეხვედრა
(123 დაესწრო
უშუალოდ
დეპუტატი)

კი

კი

კი.
საწყისი ნაშთი - 3 428.64
ბიუროს გამოეყო - 80 280
ხელფასები - 52 841,91
სხვა
ხარჯები - 30 044,50
საბოლოო
ნაშთი - 822,23

სოციალური ქსელი საჯარო
შეხვედრები

მაკრახიძე იოსებ

N 41 ოლქი

436
(აღრიცხულია)

წერილობითი
332 ყველა
აღრიცხული

ზეპირი 104 ყველა
აღრიცხული

სულ 4
შეხვედრა (არ
უთითებს)

არა კველავა
არ განხორციელდა თუმცა
მომართვების
მიხედვით
გამოიკვეთა
რიგი
პრობლემები

კი

კი.
ყოველთვიური დაფინანსება - 4
300
ხელფასები აქედან - 3
580 წლიური დაფინანსება - 51
600

სოციალური ქსელი

მარგველაშვილი
გენადი

N 47 ოლქი

263
(აღრიცხულია
280)

წერილობითი
55 ყველა
აღრიცხულია

ზეპირი 225 ყველა
აღრიცხული

179 საჯარო
შეხვედრა (38
უშუალოდ
დეპუტატის
მონაწილეობით)

არა კველავა
არ განხორციელდა თუმცა
მომართვების
მიხედვით
გამოიკვეთა
რიგი
პრობლემები

კი

კი.
ბიუროს გამოეყო 51
600 ხელფასები - 49
200
საწვავი - 2 610,80
საფოსტო საკურიერო - 3
გადარიცხვის საკომისიო - 12.60
სხვა ხარჯები - 402.80 სულ
გახარჯულია - 52 229,20

დეპუტატის facebook გვერდი

მაჭარაშვილი
გურამ

N 26 ოლქი

205 (არ
უთითებს
აღიცხულია თუ
არა)

წერილობითი 16
(არ უთითებს)

189 ზეპირი (არ
უთითებს)

514 საჯარო
შეხვედრა (არ
აზუსტებს)

კი

კი

კი.
საწყისი ნაშთი - 1 271.48
გამოეყოთ - 80 280 სულ
გახარჯული - 80 432,61 საბოლოო
ნაშთი - 1 118,87

დეპუტატის ოფიციალური facebook გვერდი, ადგილობრივი და
ცენტრალური მედია, ასევე საჯარო
შეხვედრები.

მახათაძე სულხან

N 56 ოლქი

739
(აღრიცხულია)

წერილობითი
225 (ყველა
აღრიცხულია)

ზეპირი - 514
მომართვა (ყველა
აღრიცხულია)

54 საჯარო
შეხვედრა (არ
უთითებს)

არა კველავა
არ განხორციელდა თუმცა
მომართვების
მიხედვით
გამოიკვეთა
რიგი
პრობლემები

კი

კი.
გამოეყო - 51 600 ხელფასები 39 000
სხვა ხარჯები - 13
632,78
ნაშთთან ერთად
თანხის ოდენობა - 52 632,78
საბოლოო ნაშთი - 3 090,49

საჯარო შეხვედრები, პარლამენტის
ვებ-გვედი, პარლამენტარის facebook გვერდი, მედია საშუალებები
და ბუკლტების სახით.
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მდინარაძე
მამუკა

N 4 ოლქი

1 057
(აღრიცხულია
288)

არ უთითებს
ზუსტ ოდენობას
თუმცა არნიშნავს
რომ 288
აღრიცხულიდან
55 წერილობითი
იყო. შესაბამისად
ეს 55
აღრიცხულია

არ უთითებს ზუსტ
ოდენობას, თუმცა
აღნიშნავს რომ
288 მომართვიდან
233 ზეპირი
მომართვაა და ისინი
აღრიცხულია

49 შეხვედრა
(დეპუტატი
დაესწრო 10
შეხვედრას )

კი

კი

კი.
საწყისი ნაშთი - 1 488.24
გამოეყო - 51 600 ხელფასები
- 48 312.43
ბიუროს
ხარჯების თანხა - 3 287.57
საოფისე ხარჯი- 3 900.43
საბოლოო ნაშთი - 875.38

საჯარო შეხვედრები და წლიური
ანგარიშის წარდგენა

მეშველიანი
გოგი

N 33 ოლქი

1 690
(აღრიცხულია
490)

წერილობითი 190
მომართვა ყველა
აღრიცხულია

ზეპირი 1500
მომართვა ( 300
აღრიცხულია)

65 შეხვედრა
ყველას
ესწრებოდა
მაჟორიტარი

კი

კი

კი.
საწყისი ნაშთი - 7 515.55 ბიუროს
გამოეყო - 51 600 ხელფასები - 38
713.04 სხვა ხარჯები - 14 318.13
სულ გახარჯული - 53 031.17
საბოლოო ნაშთი - 6 084.38

საჯარო შეხვედრები, პარლამენტის
ვებ-გვედი, პარლამენტარის Facebook გვერდი, მედია საშუალებები
და გაზეთი "ბოლნისი"

მკოიანი ენზელ

N 46 ოლქი

314 (არ
უთითებს
აღიცხულია თუ
არა)

97 წერილობითი
(არ უთითებს)

217 ზეპირი (არ
უთითებს)

102 საჯარო
შეხვედრა (არ
უთითებს)

კი

კი

არა

დეპუტატის Facebook გვერდი
ასევე, ადგილობრივი მედია
საშუალებები და ბეჭდური გაზეთი
"ვრასტანი"

მუჩიაშვილი
რომან

N 23 ოლქი

665
(აღრიცხულია
263)

(არ უთითებს)

(არ უთითებს)

22 საჯარო
შეხვედრა (არ
უთითებს)

არ
ფიქსირდება
კვლევის
ჩატარება,
თუმცა
ნახსენებია,
რომ საჯარო
შეხვედრებიდან
გამოიკვეთა
გარკვეული
პრობლემები

კი

არა

სოციალური ქსელი და
ადგიოლბრივი გაზეთი

მხეიძე დიმიტრი

N 48 ოლქი

1226
(აღრიცხულია
1014)

წერილობითი
143 ყველა
აღრიცხულია

ზეპირი 1083
(აღრიცხულია 871)

73 საჯარო
შეხვედრა (არ
უთითებს)

არ
ფიქსირდება
დამატებითი
კვლევის
ჩატარება,
თუმცა
ნახსენებია,
რომ საჯარო
შეხვედრებიდან
გამოიკვეთა
გარკვეული
პრობლემები

კი

კი.
საწყისი ნაშთი - 6
657,95
გამოეყო - 51
600
ხელფასები - 33
600
სხვა ხარჯები -18 842,83
გახარჯულია - 52 442.83
საბოლოო ნაშთი - 5 815.12

საჯარო სეხვედრები და
მაჟორიტარის Facebook გევრდი
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მხეიძე პაატა

N 29 ოლქი

827
(აღრიცხულია
133)

წერილობითი 135
(აღრიცხულია
133)

692 ზეპირი (არ
უთითებს)

74 საჯარო
შეხვედრა
ყველაში
მონაწილეობდა
მოაჟორიტარი

არა თუმცა
ნახსენებია
საჯარო
შეხვედრებზე
წარმოცენილი
პრობლემების
იდენტიფიცირება

კი

კი.
საწყისი ნაშთი - 2 299.36
გამოეყო 51 600
ხელფასები
- 42 226.19
სხვა
ხარჯები - 10 939.26
გახარჯულია - 53 165.45
საბოლოო ნაშთი - 733.91

მასმედიის საშუალებები,
სოციალური ქსელი, ვერ-გვერდები,
საჯარო თუ ინდივიდვალური
შეხვედრები

ნაკაშიძე ილია

N 72 ოლქი

491
(აღრიცხულია)

წერილობითი 50
მომართვა ყველა
აღრიცხულია

ზეპირი 441 ყველა
აღრიცხულია

სულ 50 საჯარო
შეხვედრა
(დეპუტატის
ჩართულობით
37)

კი

კი

კი.
საწყისი ნაშთი - 5 869.62 გამოეყო
51 600
ხელფასები - 40
800
ოფისის ხარჯი - 2
520
ბიუროს ხარჯი 11 063.88 მათ შორის : საწვავი
- 10 087.13 ა/მანქ.ნაწილები - 842
საკანცელარიო - 125.25
სხვა
ხარჯები - 9.5
საბოლოო
ნაშთი - 3 081.74

საჯარო შეხვედრები, ანგარიში
მოსახლეობასთან, ბროშურები და
ფლეერები, ფეისბუქ გვერდი

ოდიშარია ბექა

N 7 ოლქი

1341 (არ
უთითებს
აღიცხულია თუ
არა)

წერილობითი 614
( არ უთითებს)

ზეპირი (არ
უთითებს)

სულ 67
შეხვედრა
უშუალოდ
დეპუტატის
მონაწილეობით

კი

კი

არა

ოფიციალური Facebook გვერდი
ასევე პირადი კომუნიკაცია
მოსახლეობასთან

სამხარაული
გელა

N 28 ოლქი

306
(აღრიცხულია
243 )

წერილობითი
135 ყველა
აღრიცხულია

ზეპირი 171
(აღრიცხულია 108)

სულ 57
შეხვედრა
უშუალოდ
დეპუტატის
მონაწილეობით

კი

კი

კი.
საწყოისი ნაშთი - 19
082.19 გამოეყო - 80
280
გახარჯული 85 902.5
საბოლოო ნაშთი - 13 459.69

სოციალური ქსელი

სესიაშვილი
ირაკლი

N 27 ოლქი

400
(აღრიცხულია
25 )

წერილობითი 25
მომართვა ყველა
აღრიცხულია

ზეპირი 375
მომართვა

8 შეხედრა
უშუალოდ
დეპუტატის მიერ

კი

კი

კი.
საწყისი ნაშთი - 26
270.86
გამოეყო
- 80 280
ხელფასები 65 597.73
სხვა ხარჯები
- 27 503
გახარჯულია - 93
100.73
საბოლოო ნაშთი - 13
450.13

პარლამენტარის სოციალური
ქსელი,საჯარო შეხვედრები
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სონღულაშვილი
დავით

N 24 ოლქი

640 (არ
უთითებს)

29 წერილობითი
(არ უთითებს)

611 ზეპირი (არ
უთითებს)

30 საჯარო
შეხვედრა (22
უშუალოდ
მაჟორიტარის
მონაწილეობით)

არა, თუმცა
ნახსენებია
საჯარო
შეხვედრებზე
წარმოჩენილი
პრობლემების
იდენტიფიცირება

კი

კი.
გამოეყო - 51
600
ხელფასები - 50
868.55
სხვა ხარჯები - 0
საბოლოო ნაშთი 1 032.05

სოციალური ქსელი, ადგილობრივი
ტელევიზია, პრესა, აგრეთვე
მასმედია გარდა ამისა, წლიური
აგარიში ქვეყნდება მაჟორიტარის
სოციალურ ქსელში

ქვარაია მერაბ

N 65 ოლქი

2091
(აღრიცხულია
221 )

წერილობითი
221 აღრიცხულია
ყველა

ზეპირი 1870 (არ
უთითებს)

89 შეხევდრა
უშუალოდ
დეპუტატის მიერ

კი

კი

კი.
გამოეყო - 51 600
ხელფასები - 39 501.42 ბიუროს
ფუნქციონირებისათვის დაიხარჯა 13 496.78

ბიუროს Facebook გვერდი
ადგილობრივი რადიო, ბუკლეტები,
საჯარო შეხვედრები

ყაველაშვილი
მიხეილ

N 18 ოლქი

450
(აღრიცხულია
322)

წერილობითი 230
(აღრიცხული 128)

ზეპირი 220
(აღრიცხულია 194)

8 სეხვედრა
უსუალოდ
დეპუტატის მიერ

არა, თუმცა
ფიქსირდება
ცალკეული
პრობლემების
არსებობა
მომართვების
შესაბამისად.

კი

კი.
გამოეყო - 51 600
ხელფასები - 50 503.48
სხვა ხარჯები - 582.27
საბოლოო ნაშთი - 619.69

სოციალური ქსელი

ხახუბია ირაკლი

N 61 ოლქი

385
(აღრიცხულია)

წერილობითი
122 ყველა
აღრიცხულია

ზეპირი 263 ყველა
აღრიცხული

158 საჯარო
შეხვედრა 105
უშუალოდ
მაჟორიტარის
მონაწილეობით)

კი

კი

კი

სოციალური ქსელი, საჯარო
შეხვედრები, ადგილობრივი
ტეკლევიზია, ადგილობრი გაზეთი,
საინფორმაციო სააგენტო.

ხუბულური
თენგიზ

N 42 ოლქი

2588
(აღრიცხულია
1088)

წერილობითი
1088 ყველა
აღრიცხულია

ზეპირი 1500
მომართვა

138 საჯარო
შეხვედრა (არ
უთითებს)

კი

კი

კი
.
51 600
39 021.05

ხუნდაძე
დიმიტრი

N 37 ოლქი

173
(აღრიცხული
112)

წერილობითი 14
(აღრიცხულია 8)

ზეპირი 159
(აღრიცხულია 104)

8 საჯარო
შეხვედრა
უშუალოდ
დეპუტატის
მონაწილეობით

არა, თუმცა
ფიქსირდება
ცალკეული
პრობლემების
არსებობა,
მიმართვების
შესაბამისად.

კი

კი.
გამოეყო - 51 600
ხელფასი - 38 455.58
საწვავის ხარჯი - 5 722.66
მონო ბარათი - 751.46
"112-ის ხარჯები" 9
საფოსტო ხარჯი
- 32.5
საჩუქრები
(საბიბლიოთეკო წიგნები) - 65
მივლინება - 275
საბანკო
- 14.5 გახარჯული - 45 325.7
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გამოეყო
ხელფასები -

ადგილობრივი ტელევიზია,
მაჟორიტარის ვებ-გვერდი, პირადი
კომუნიკაცია.

მედიასაშუალებები, სოციალური
ქსელი, ოფიციალური Facebook
გვერდი ასევე საჯარო შეხვედრები

დანართი 3. პარლამენტის წევრების კავშირი ბიზნესთან
პარლამენტის
წევრი

კუთვნილება

კომპანიის დასახელება
(ქონებრივი დეკლარაციის
მიხედვით)

კომპანიასთან კავშირი

წილის
ოდენობა

თანამონაწილეები/
პარტნიორები

მამუკა
მდინარაძე

უმრავლესობა

სპს ,,მარიამ ხაჭაპურიძის
და მამუკა მდინარაძის
იურიდიული ფირმა''

პარტნიორი, 31.03.2005 - უვადო

50%

სპს ,,მამუკა მდინარაძის,
გიორგი გელაშვილის
და შალვა მშვილდაძის
კომპანია''

პარტნიორი, 17.06.2006 - უვადო

75%

1) გიორგი გელაშვილი 2)
შალვა მშვილდაძე

0 GEL

სპს ,,მამუკა მდინარაძე
და თბილისის იურიდიული
ცენტრი''

პარტნიორი, 20.07.2007 - უვადო

70%

1) გიორგი გელაშვილი 2)
ნონა დოთიაშვილი

0 GEL

1)მარიამ ხაჭაპურიძე

დეკლარირებული
შემოსავალი

დეკლარაციის
შევსების
თარიღი/
ლინკი

0 GEL

https://bit.
ly/2JwPRIb

არადეკლარირებული წილის
საკუთრება/
სტატუსი

ირაკლი
აბუსერიძე

უმრავლესობა

შპს მერცხალი

წილის ფლობა,07.08.2019 - უვადო

63,18%

1) შოთა შოთაშვილი
2) თენგიზ რუხაძე 3)
გელა დოლიძე 4) ჟიული
ბეროშვილი 5) თედორე
გურგენიძე 6) გიორგი
გოგიჩაშვილი 7) მანანა
გელაშვილი

0 GEL

bit.
ly/2yn0X06

-

გოჩა ენუქიძე

უმრავლესობა

შპს გალაქსი ინვესტი
საქართველო თბილისი
ძველი თბილისის არაიონში,
გ.ტაბიძის ქ.3/5

პარტნიორი, საჯარო რეესტრი,
12.06.2013, 12.06.2013 - უვადო

50%

1) მიხეილ ალხანიშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/3dR5s3r

-

შპს აკადემიკოს ეგნატე
ფიფიას სახელობის
თბილისის სამედიცინო
ინსტიტუტი / არ ეწევა
ეკონომიკურ საქმიანობას
საქართველო თბილისი ვაჟა
ფშაველას გამზირი 6ა

პარტნიორი, საბურთალოს რაიონის
სასამართლო, 24.05.1996,
24.05.1996 - უვადო

20%

1) მაიზერ ლიპარტელიანი
2) ბესიკი სურგულაძე
3) ლევან კობალაძე 4)
კონსტანტიტე თევდორაძე

0 GEL

შპს იბერკომპანი
საქართველო თბილისი
, ვაკის რაიონი, ილია
ჭავჭავაძის გამზირი N37ლ,
სართული 3, ბლოკი B

პარტნიორი, თერჯოლის სასამართლო,
06.04.2000, 06.04.2000 - უვადო

100%

-

0 GEL
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შენიშვნა

შპს ალიანს
მოტორსთბილისი/
არ ეწევა ეკონომიკურ
საქმიანობას საქართველო
მცხეთა დიღომი, მარშალ
გელოვანის გამზირი,
"თეთრი დუქნის ტერიტორია"

პარტნიორი, მცხეთის რაიონული
სასამართლო, 22.04.2005,
22.04.2005 - უვადო

შპს კასლეთი 1 საქართველო
თბილისი , ვაკესაბურთალოს რაიონი,
თ.აბულაძის ქ., N30, ბინა 27,
სართული X

პარტნიორი, საჯარო რეესტრი,
18.11.2013, 22.09.2017 - უვადო

შპს არქი თაუერი

12,5%

1) ტარიელ ხეჩიკაშვილი 2)
მიხეილ ალხანიშვილი 3)
ალიმ სალახოვი 4) ფარაჯ
რასულ-ზადე 5) რიფატ
სულფან-ზადე

0 GEL

45%

1) ზაზა ჩარკვიანი 2)
ლევან ერისთავი 3) ზაზა
გელაშვილი 4) ბექა
კიკალეიშვილი

0 GEL

პარტნიორი, 18.10.2018 - უვადო

25%

1) ივლიანე წულაია 2)
ირაკლი ქაფიანიძე 3)
შპს გოლდენ პალასი
საქართველო

0 GEL

სიმონ ნოზაძე

უმრავლესობა

შპს ქართული ღვინოები

პარტნიორი, 09.09.2005 - დღემდე

50%

1) ალექსანდრე ნოზაძე

0 GEL

https://bit.
ly/2UXRBkd

-

კახაბერ
ოქრიაშვილი

უმრავლესობა

შპს ალფა

პარტნიორი, 17.06.2008 - უვადო

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2y40mAw

-

შპს მანდარინი

პარტნიორი,26.12.2006 - უვადო

100%

-

0 GEL

სს პსპ დაზღვევა

აქციონერი, 24.12.2007 - უვადო

-

-

0 GEL

შპს ჯისითი ინჟინერინგი

პარტნიორი, 30.10.2008 - უვადო

37,5%

1) ემილ ვაშიჩეკი 2) ნიკა
ოქრიაშვილი

0 GEL

შპს პატრია მედიკა

პარტნიორი, 04.08.2008 - უვადო

100%

-

0 GEL

შპს მარგვეთი

პარტნიორი, 21.02.2003 - უვადო

15%

ბოლო მონაცემები უცნობია

0 GEL

შპს ჯი-ემ-პი პროდაქშან

პარტნიორი, 21.08.2006 - უვადო

95%

1) ვაჟა ოქრიაშვილი

0 GEL

შპს სანიმედი

პარტნიორი, 27.08.2008 - უვადო

100%

-

0 GEL

145

შპს PSP

პარტნიორი, 03.05.1995 - უვადო

59%

1) თეიმურაზ მამაცაშვილი
2) გოჩა გოგილაშვილი

0 GEL

შპს აქსა მედიქალ

პარტნიორი, 21.10.2014 - უვადო

100%

-

0 GEL

შპს პსპ ფარმა

პარტნიორი, 15.11.2002 - უვადო

95%

1) თენგიზ ჯამელაშვილი

7600000
GEL

სს ელექტრონიკა 94

აქციონერი, 23.02.1996 - უვადო

-

-

80204 GEL

შპს ჯეომედ Geomed

პარტნიორი,11.02.2011 - უვადო

25%

1) ლევან სამარგულიანი 2)
მამუკა ლოლაძე 3) დავით
შუბითიძე

0 GEL

შპს ჩვენი ჯანმრთელობა

პარტნიორი, 17.02.2017 - უვადო

50%

1) თენგიზ ჯამელაშვილი

0 GEL

შპს სპორტს საიენს ჯორჯია

პარტნიორი, 17.02.2017 - უვადო

100%

-

0 GEL

დავით
მათიკაშვილი

უმრავლესობა

შპს თეთრი სამყარი XXI

პარტნიორი, 23.03.2017 რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის
შემთხვევაში

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/34tsxok

-

ერეკლე
ტრიპოლსკი

უმრავლესობა

შპს ,,მარაო"

პარტნიორი, 14.11.2007 05.02.2008

60%

1) გიორგი გორგოძე

0 GEL

https://bit.
ly/2JzQKA3

-

შპს წყარო

პარტნიორი, 15.01.2018 - უვადო

20%

1) ომარ ოსეფაიშვილი 2)
გიორგი ტალახაძე 3) ომარ
ნიშნიანიძე

0 GEL

შპს აისბერგი2

პარტნიორი, 29.03.2010 - უვადო

25%

1) კახაბერ ლატარია 2)
თემგიზ სარიშვილი 3)
5770028731, შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება ქოფთურ
ბალიქჩილიქ გიდა სანაი
ნაქლიათ ვე თიჯარეთ
ლიმითედ თურქეთი

2574803
GEL

https://bit.
ly/3ecYZju

-

შპს ჯეონათსი

პარტნიორი, 06.04.2012 - უვადო

25%

1) კახაბერ ლატარია 2)
თენგიზ სარიშვილი

0 GEL

ირაკლი ხახუბია

უმრავლესობა
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შპს შპს Gcm service

პარტნიორი, 24.11.2010 - უვადო

18%

1) თემური ხევსურიანი
2) კახაბერ ლატარია 3)
მამუკა ადამია 4) ვალერი
გურგენაძე

0 GEL

შპს აისბერგ ტრეიდინგი

პარტნიორი, 01.03.2016 - უვადო

16,7%

1) კახაბერ ლატარია 2)
თენგიზ სარიშვილი 3) რაულ
ხავიერ ნელსონი 4) ბლაი
ლორენტ მარტი 5) რანდალ
სტივენ ნელსონი

0 GEL

შპს ჯეო კაპიტალ მენეჯმენტი

პარტნიორი, 02.03.2011 -უვადო

18%

1) კარაბერ ლატარია 2)
მამუკა ადამია 3) გია ადამია
4) ვალერი გურგენაძე

0 GEL

შპს თავისუფალი ვაჭრობის
კომპლექსი დიღომი-93

პარტნიორი, 23.07.2019 მემკვიდრეობით მიღებული წილის
რეალიზაცია 25.07.2019 წ

7,8%

1) ამირან ანჯაფარიძე
2) მარინე კალანდაძე
3) თამაზი მიქაძე 4)
მიხეილი ჩაჩუა 5) იზოლდა
გოგიბერიძე 6) ნინო სანაძე
7) ეკატერინე სანაძე

0 GEL

ვიქტორ
ჯაფარიძე

უმრავლესობა

შპს სეტი+

პარტნიორი, 14.07.2017 - 31.12.2029

33,3%

1) ოთარ ჩართოლანი

0 GEL

https://bit.
ly/2UXUPUS

-

რევაზ არველაძე

უმრავლესობა

შპს არველაძე და
ვაჟიშვილები

პარტნიორი, 18.03.1998 - კომპანიას
არასოდეს უფუნქციონირებია

34%

1) გიორგი არველაძე 2)
დავით არველაძე

0 GEL

https://bit.
ly/3c9CkCG

-

ლევან ბეჟანიძე

უმრავლესობა

შპს ბათუმის რესპუბლიკური
კლინიკური საავადმყოფო

პარტნიორი, 17.04.2012 - მმართვის
უფლებით(ნოტარიულად) გადაეცა გ.
ჩხეიძეს 07.08. 2019

2,38%

1) ლევან ბეჟანიძე

0 GEL

https://bit.
ly/2wtJMJK

-

შპს ჩარკვიანის სახელობის
ბათუმის სამშობიარო სახლი

პარტნიორი, 25.01.2013 - .მმართვის
უფლებით(ნოტარიულად) გადაეცა გ.
ჩხეიძეს 07.08.2019

0,84%

1) ლევან ბეჟანიძე

0 GEL
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ირაკლი(დაჩი)
ბერაია

პაატა გოგოხია

ელგუჯა
გოცირიძე

თემურ
გოცირიძე

უმრავლესობა

უმრავლესობა
13-12-2019-დან

უმრავლესობა

უმრავლესობა

შპს ჩარკვიანის სახელობის
ბათუმის სამშობიარო სახლი

პარტნიორი, 17.10.2017 - 01.12.2018

0,84%

1) 188 პარტნიორი
188პარტნიორი

0 GEL

შპს პროექტების მართვის
კომპანია

პარტნიორი, 16.01.2013 - უვადო

33,3%

1) მიხეილ ბეგიაშვილი

0 GEL

შპს პმკ 2013

პარტნიორი, 19.06.2013 - უვადო

33,5%

1) მიხეილ ბეგიაშვილი

0 GEL

შპს პმკ უძრავი ქონება

პარტნიორი, 16.09.2015 - უვადო

50%

1) მიხეილ ბეგიაშვილი

0 GEL

შპს ენგური

პარტნიორი, 06.09.1995 - უმოქმედო

56,23%

1) ხვიჩა ქირია

0 GEL

შპს მაგანა

პარტნიორი, 17.07.2012 - უმოქმედო

16,5%

1) ეთერი ნაცვალაძე

0 GEL

შპს ლუგელა 2001

პარტნიორი, 01.11.2001 31.12.2029

50%

1) ანზორ ჩიქოვანი

0 GEL

შპს შპს საქცივპროდუქტი

დამფუძნებელი, 25.05.2016 - უვადო

100%

-

0 GEL

სს ჩაჩავას კლინიკა

აქციონერი, 07.02.2001 - უვადო

-

-

306029,1
GEL

სს ჩაჩავას კლინიკა

აქციონერი, 07.02.2001 - უვადო

-

-

40750 GEL

შპს კარიბჭე

პარტნიორი, 30.04.1997 - უვადო

44%

1) დავით აბაშიძე 2) თინა
ქავთარაძე 3) გულია
გოცირიძე 4) ელგუჯა
დაშნიანი 5) ჯანსუღ
ბაბუნაშვილი 6) ნანა შუკვანი
7) თამაზ გოცირიძე 8)
ომარი გოცირიძე

327385,2
GEL
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https://bit.
ly/3aZ6Zmh

-

https://bit.
ly/2XoBEVU

-

https://bit.
ly/2RscDFs

-

https://bit.
ly/2UWaqnY

-

ოთარი დანელია

უმრავლესობა

შპს იწა

პარტნიორი, 06.11.2015 - უვადო

10%

1) მალხაზ შაწყულაშვილი
2) ომარ გოცირიძე 3)
ომარ გოცირიძე 4) თამაზ
გოცირიძე

0 GEL

სს ენერგოკავშირი

აქციონერი, 10.10.2003 - უვადო

-

-

0 GEL

შპს კარიბჭე

დირექტორი, 30.04.1997 13.12.2019

0%

-

7680 GEL

სს ენერგოკავშირი

სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარე, 20.10.2003 09.12.2019

-

-

43500 GEL

შ.პ.ს. Mega Construction

პარტნიორი, 31.07.2012 - უვადო

0%

1) გიორგი ბორაშვილი 2)
ვასილ რუხაძე

0 GEL

შ.პ.ს. Sky Motors

პარტნიორი, 30.09.2010 - უვადო

0%

"1) ალექსანდრე ნასარიძე
2) გიორგი სამადაშვილი 3)
ნიკოლოზ
პოპანდოპულო"

0 GEL

შპს Smart House

პარტნიორი,12.11.2010 - უვადო

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2XqyiSh

-

გიორგი კახიანი

უმრავლესობა

შპს ბეღელი

პარტნიორი, 01.05.2012 - უვადო

33%

1) დავით მაღალთაძე 2)
დემურ ყიფიანი

43510 GEL

https://bit.
ly/3ecdeVL

-

კობა კობალაძე

უმრავლესობა

შპს სინერგია

პარტნიორი, 27.06.2014 - უვადო

50%

1) ოლეგ სავიჩი 2) მიხეილ
შაიტანოვი 3) ტატიანა
სერგეევა 4) ვლადიმერ
რატმანი

0 GEL

https://bit.
ly/2XpyAsF

-

ლევან
კობიაშვილი

უმრავლესობა

შპს ჯ.ს.ს

პარტნიორი, 20.12.2006 - 20.12.2028

10%

1) თორნიკე კუპატაძე 2)
გურამ წულეისკირი 3)
დავით ჩხეიძე 4) ანზორ
ბერიშვილი 5) რამაზ ხუროძე
6) თენგიზ ცარციძე

0 GEL

https://bit.
ly/3e9pdmR

-
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გიორგი კოპაძე

უმრავლესობა

შპს ალი ჯორჯიან მოტორსი

პარტნიორი, 21.08.2003 10.02.2005

25%

1) დავით იაშვილი 2)
ლევან ცქიტიშვილი 3)
მიხეილ ასათიანი 4) მიხეილ
სვიმინოშვილი

0 USD

შპს კ - 3

პარტნიორი, 28.06.2007 - არა

100%

-

0 GEL

შპს შპს კოპა+

დირექტორი, 15.10.2009 29.09.2018

0%

1) გიორგი კოპაძე

0 GEL

შპს კოპა+

დამფუძნებელი (გადანდობილი
მართველობა), 15.10.2009 09.08.2016

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2wuLlY1

-

-

თეიმურაზ
კოხრეიძე

უმრავლესობა

შპს Oshil International corp.

აქციონერი, კორპორატიული საქმეების
რეგისტრატორი, 01.07.2016 - უვადო

100%

-

0 USD

https://bit.
ly/2yJshWy

-

სვეტლანა კუდბა

უმრავლესობა

-

-

-

-

-

https://bit.
ly/3em7aKu

შპს სათნოების
სასახლე
(01/04-564)რეგისტრირებულია
დირექტორად,
რეესტრის მიხედვით
ბოლო აქტივობა
1996 წელს

იოსებ მაკრახიძე

უმრავლესობა

შპს იბოლია

პარტნიორი, 29.12.1995 - მიმდინარე

40%

1) გოდერძი მიქავა 2)
ელისო მიქავა 3) ნინო
მიქავა 4) პაატა მიქავა
5) ოფელია მაკრახიძე 6)
მარიანა მაკრახიძე 7) თამარ
მიქავა

48900,3
GEL

https://bit.
ly/3bbv6yh

-

შპს ლამური

პარტნიორი, 11.03.1997 - მიმდინარე

25%

1) ალექსანდრე მოსიაშვილი
2) შურმან მაისურაძე

0 GEL

-

-

0 GEL

-

-

0 GEL

ინდივიდუალური მეწარმე
სამველ მანუკიან

უმრავლესობა

ინდივიდუალური მეწარმე

02.07.2013 - მიმდინარე
01.01.1995 - უვადო (მითითებულია,
რომ წლებია არ ეწევა სამეწარმეო
საქმიანობას),
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https://bit.
ly/2xcpG7o

შპს კრისტალლ

მესაკუთრე 50%-იანი წილის
მმართველი, 18.07.2016 - მოქმედი

50%

1) არმენ პასპანდიან

0 GEL

შპს გრანდ საქართველო

მესაკუთრე, 50%-იანი წილის
მმართველი და დირექტორი,
06.06.2014 - მოქმედი

50%

1) გაგიკ არევიან

0 GEL

შპს გეოფუდი

მესაკუთრე, 50%-იანი წილის
მმართველი, 03.10.2008 - მოქმედი

50%

1) სამველ გოგორიანი

0 GEL

ბიზნესის რეესტრის
მონაცემების
მიხედვით არ არის
დირექტორი.

გურამ
მაჭარაშვილი

უმრავლესობა

შპს გლობალექსი

"პარტნიორი, 02.07.2008 შეჩერებულია
უმოქმედობის გამო"

25%

1) სიმონ ბუიშვილი 2) რამაზ
ქურდაძე 3) გიორგი ნოზაძე

0 GEL

https://bit.
ly/34oYwX1

ლევან
მგალობლიშვილი

უმრავლესობა

შპს საინვესტიციო ჯგუფი თლ

პარტნიორი, 01.04.2015

50%

1) თენგიზი ესიავა

0 GEL

https://bit.
ly/2XoFjTO

ირაკლი
მეზურნიშვილი

უმრავლესობა

შპს ფილორგა საქართველო

პარტნიორი, 17.09.2014 - უვადო

35%

1) გურამ ჭუმბურიძე 2)
ლევან ლეონიძე

0 GEL

https://bit.
ly/34rKT9j

-

შპს ნიუ ვიდეო

პარტნიორი, 19.03.2014 - უვადო

25%

1) სოფიო თავართქილაძე

0 GEL

პარტნიორი, 19.05.2010 დამფუძნებლების გადაწყვეტილება

51%

1) ელჩინ მამედოვი

0 GEL

https://bit.
ly/2wtLcny

-

შპს ჯი არ ჯი

პარტნიორი, 17.11.2006 - უვადო

45%

1) თამაზ კობახიძე 2) მაია
ცინცაძე

0 GEL

შპს საქრკინიგზაექსპედიცია

პარტნიორი, 16.12.1997 - უვადო

40%

1) მიხეილ ასათიანი 2)
ვასილ ჩიგოგიძე

0 GEL

შპს კავკასიის განვითარების
ბიზნეს ჯგუფი

პარტნიორი, 14.04.2003 - უვადო

83%

1) ნინო მჟავანაძე

150000
USD

გრიგოლ
მიქელაძე

უმრავლესობა

შპს ისნის სავაჭრო ცენტრი
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-

არ აქვს წილი
მართვაში
გადაცემული,
(რეგისტრირებულია 01.04.2015)

შპს საქართველოს კასპიის
ნავთობის და გაზის კომპანია

პარტნიორი, 02.05.2002 - უვადო

31%

1) თამაზ კობახიძე 2) ჯუმბერ
ყურმაშვილი 3) \ შპს ისანი
ჯგუფი ისანი 4) მიხეილ
ასათიანი

0 GEL

შპს ნოვოროსიისკი მეტალი

პარტნიორი, 11.03.2016 -უვადო

100%

-

0 GEL

შპს ნოვოროსიისკი მეტალი

პარტნიორი, 21.09.2015 - უვადო

25%

1) იციკ მოშე 2) გოჩა
გვენეტაძე

0 GEL

შპს ტრანსსერვისი

პარტნიორი, 19.09.1996 - უვადო

70%

1) მედეა ხონელიძე

350000
USD

შპს მ.ნ.ლ.

პარტნიორი, 18.01.2001 - უვადო

50%

1) თამაზ კობახიძე

0 GEL

შპს შუა ქალაქი

პარტნიორი, 10.09.1996 - უვადო

15%

1) თამაზ კობახიძე

0 GEL

რომან
მუჩიაშვილი

უმრავლესობა

შპს გარეჯი

პარტნიორი, 28.12.2017 - უვადო

25%

1) ხვიჩა მუჩიაშვილი 2)
გიორგი მუჩიაშვილი 3)
ნიკოლოზი ქურთიშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/3aZsgfF

დიმიტრი მხეიძე

უმრავლესობა

შპს ''დიმიტრი მხეიძის
სახელობის ყელ-ყურცხვირის
კლინიკა გიდი ''

პარტნიორი, 26.10.1999 - უვადო

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/39Z0Epx

-

შპს ,,პროპანი’’

პარტნიორი, 24.09.1998 - უვადო

29%

1) ვიტალი კუხიანიძე 2)
ელგუჯა ნიქაბაძე 3) თამაზი
ხუციშვილი

0 GEL

შპს ალგეთი I

პარტნიორი, 05.10.2012 - უვადო

33%

1) ბეთქილ ნავერიანი 2)
მამუკა ნავერიანი

0 GEL

https://bit.
ly/2JYWEKU

-

შპს ლილე

პარტნიორი, 02.05.1997 - უვადო

16%

1) თამაზი ნავერიანი 2)
გულიკო წიფიანი 3) ვახიდ
ახმედოვი

0 GEL

შპს საფეხბურთოსპორტული
კლუბი ალგეთი

პარტნიორი, 09.06.2016 - უვადო

34%

1) იაგო ნავერიანი 2) მამუკა
ნავერიანი

0 GEL

თამაზ ნავერიანი

უმრავლესობა
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ილია ნაკაშიძე

უმრავლესობა

-

-

-

-

-

https://bit.
ly/2XoOJP1

შპს პარაცელსი-მეწილე
(წილის მმართველი
ციური აბულაძე) https://
bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFNo9JjN2IHA3fybLLg1[0x054QmeJEVXbCvRbUy7B8aM

ბექა ოდიშარია

გელა
სამხარაული

დავით
სონღულაშვილი

უმრავლესობა

უმრავლესობა

უმრავლესობა

შპს ანაბაზისი

პარტნიორი, 25.12.2014 - -

100%

-

0 GEL

შპს ძველი დედაქალაქი

პარტნიორი, 06.12.2007 - -

10%

1) გიორგი კალანდაძე

0 GEL

შ.პ.ს. დია ალავერდი

პარტნიორი, 31.03.2005 - უვადო

100%

-

0 GEL

შ.პ.ს. დია გრუპ

პარტნიორი, 01.09.2006 - უვადო

33%

1) დემეტრე სხირტლაძე

0 GEL

შ.პ.ს. დუტა & F

პარტნიორი, 03.09.2010 - უვადო

22%

1) დემეტრე სხირტლაძე

0 GEL

შ.პ.ს. ვერა-2011

პარტნიორი, 05.07.2011 - უვადო

30%

1) თინა შარაძენიძე 2)
ქეთევან ლურსმანაშვილი 3)
მედეა ჩხეიძე

0 GEL

შპს გამსახურდიას 5

პარტნიორი, 28.12.2010, 01.01.2011
- მოქმედია

16%

1) იოსებ სონღულაშვილი
2) ნუკრი ლიპარტაშვილი 3)
დარეჯან ღუღუნიშვილი

40000 GEL

შპს ედრესი

პარტნიორი, 27.07.2004 - მოქმედია

59%

1) დავით მაღულარია

0 GEL

შპს დრაი ქლინინგ ჯორჯია

პარტნიორი, 13.05.2015 - მოქმედი

16,67%

1) თამაზი თავაძე 2) გიორგი
ქარაზანიშვილი 3) ნიკოლოზ
ნათბილაძე 4) გიორგი
ჯანაშია

0 GEL
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https://bit.
ly/2JXw5pw

https://bit.
ly/3cb0ihc

https://bit.
ly/3c5Lm3K

-

მიხეილ
ყაველაშვილი

უმრავლესობა

გოდერძი
ჩანქსელიანი

უმრავლესობა

ნინო წილოსანი

უმრავლესობა

ივლიანე წულაია

უმრავლესობა

შპს რთველი-2002

პარტნიორი, 07.03.2002 - არ
ფუნქციონირებს

34%

1) ვანო სტურუა 2) არკადი
სონღულაშვილი

0 GEL

შპს ბელეზა

პარტნიორი, 23.09.2014 - არ
ფუნქციონირებს

100%

-

0 GEL

შპს პროგრესი

პარტნიორი, 30.04.2013 - არ
ფუნქციონირებს

50%

1) დავით ხუროძე

შპს ინტერგაზი

"პარტნიორი, 18.04.2006 - არ
ფუნქციონირებს
"

30%

1) ქეთევან გოგობერიშვილი
2) თამარ კოსტავა 3) ბათა
თხელიძე

0 GEL

შპს თიეიჩ ჯორჯია

პარტნიორი, 27.06.2005 - არ
ფუნქციონირებს

33%

1) სულხან ზუმბურიძე 2)
დავით პატარქალიშვილი

0 GEL

შპს GTL Oil trade and invest

პარტნიორი,, 19.10.2009, 15.01.2010
- უვადო

24,5%

1) გია მახათაძე 2) გოჩა
მახათაძე

0 USD

https://bit.
ly/2Xqfgvi

პარტნიორი, 03.02.2002 - უვადო

70%

1) ნერო ჩანქსელიანი

50000 GEL

https://bit.
ly/3ebkH7p

შპს მკურნალი 2002

პარტნიორი, 08.04.2004 - დღემდე

52%

1) ია ცერცვაძე

34200 GEL

https://bit.
ly/3caa2YG

შპს ენ-დუო-კონცეპტ

პარტნიორი, 23.09.2013 16.11.2016

23%

1) ლევან ჭანტურიძე 2)
გიორგი არეშიძე 3) ნატო
ქარქაშაძე

0 GEL

შპს რეტრო 77

პარტნიორი, 03.02.2015 - 16.11.2016

25%

1) ანა ჯაბაური 2)
გურამ რატიანი 3) საბა
კერესელიძე

0 GEL

შპს S.R.O Almitrans

პარტნიორი,12.04.2010 - 16.11.2016

25%

1) ვლადიმერ აბულაძე

0 GEL

შპს U.S TRADING COMPANY

პარტნიორი, 02.12.2007 16.11.2016

25%

1) ვლადიმერ აბულაძე

0 GEL

შპს არქი ჰოთელს

პარტნიორი, 23.12.2014 02.08.2019

33%

1) შპს "არქი ინვესთმენთს"
2) შპს "გოლდენ პალასი"

0 GEL

შპს,,ბევრილი ჯგუფი
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https://bit.
ly/2yQK7qP

შპს დიდი დიღომი 5

პარტნიორი, 13.01.2015 - 02.08.2019

33,3%

1) არქი ინვესთმენთს 2) შპს
გოლდენ პალასი

0 GEL

შპს დიღომი პალასი 6

პარტნიორი, 04.02.2015 02.08.2019

33,3%

1) შპს არქი ინვესთმენთს

0 GEL

შპს იტონგ კაპიტალი

პარტნიორი, 06.03.2015 - უვადო

25%

1) ირაკლი ქაფიანიძე 2)
მენი (მენაჰემ) ბენიშ 3)
დავიდ ბეჩორი 4) ამირ
იოელი 5) ეიალ ელბოიმ

0 GEL

შპს არქი საბურთალო

პარტნიორი, 18.11.2016 02.08.2019

8,35%

1) შპს "არქი ნუცუბიძე"
(ახლანდელი შპს "ალაბამა
ჯორჯია ინვესთმენთს") 2)
შპს "ლუგო ტრეიდი" 3) შპს
არქი ინვესთმენთს

0 GEL

შპს არქი ინვესთმენთს

პარტნიორი, 29.11.2016 - უვადო

33,34%

1) მენი (მენაჰემ) ბენიშ 2)
შპს ზფ კაპიტალი 74 3) შპს
ოუდიეს კაპიტალი

0 GEL

შპს ბაკურიანი რიზორთ
დამატებით შეძენილ 3%
წილზე, წილის მინდობა
მომზადდა 2019წელს

პარტნიორი, 01.05.2015 - უვადო

50%

1) მენი (მენაჰემ) ბენიშ
2) შპს "არქი ნუცუბიძე"
(ახლანდელი შპს "ალაბამა
ჯორჯია ინვესთმენთს")

0 GEL

შპს პრაიმ დიღომი

პარტნიორი, 01.06.2015 - უვადო

10%

1) ირაკლი ქაფიანიძე 2)
გია ხახანაშვილი 3) შპს
"გოლდენ პალასი"

0 GEL

შპს პრაიმ არქი

პარტნიორი, 28.11.2014, 10.06.2015
- 02.08.2019

20%

1) თენგიზ წულაია 2) შპს
"არქი ინვესთმენთს"

0 GEL

შპს გორგასალი რეზიდენს

პარტნიორი, 16.10.2015 -18.03.2019

30%

1) დიმიტრი ადამია 2) შპს
ვარკეთილი დიველოფმენთ

0 GEL

შპს ნეიშენალ პარკი

პარტნიორი, 31.08.2008 - უვადო

32,5%

1) ამერიკან კოლონი

0 GEL
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შპს თბილისი ვიუ

პარტნიორი, 31.08.2008 - უვადო

32,5%

1) ამერიკან კოლონი

0 GEL

შპს გრინქარდ.ჯი

პარტნიორი, 09.01.2009 - უვადო

100%

-

0 GEL

შპს ვიუ პოინტ

პარტნიორი, 17.08.2007 - უვადო

32,5%

1) ზეევ ოფირი 2) მენაჰემ
ბენიშ

0 GEL

შპს კვარიათი სანსეტ

პარტნიორი, 05.08.2009 - უვადო

40%

1) მენაჰემ ბენიშ

0 GEL

შპს იეიდი პარკს

პარტნიორი, 16.03.2010 - უვადო

25%

1) გიორგი ჩიქოვანი 2) ამირ
იოელი 3) ეიალ ელბოიმ

0 GEL

შპს რაზიმ

"პარტნიორი, 18.05.2010 უვადო"

10%

1) ასაფ რაზ

0 GEL

შპს არქი დეველოპმენტი

პარტნიორი, 27.02.2013 02.08.2019

59%

1) შპს "არქი ინვესთმენთს
2) შპს ლუგო ტრეიდი

0 GEL

შპს არქი თაუერ

პარტნიორი, 19.04.2013 02.08.2019

22,5%

1) შპს არქი ინვესთმენთს
2) გოჩა ენუქიძე 3) შპს
"გოლდენ პალასი"

0 GEL

შპს სანსეტ ლაუნჯ

პარტნიორი, 10.07.2013 - უვადო

100%

-

0 GEL

შპს სილვერ 39

პარტნიორი, 14.08.2013 10.10.2019

50%

1) ირაკლი ქაფიანიძე 2) შპს
ატლასი

0 GEL

შპს ტექნიკა

პარტნიორი, 26.08.2013 - უვადო

50%

1) თენგიზ წულაია

0 GEL

შპს დეპო

პარტნიორი, 26.08.2013 - 08.11.2019

50%

1) ირაკლი ქაფიანიძე

0 GEL

შპს ლესელიძე +

პარტნიორი, 17.02.2014 - უვადო

50%

1) ირაკლი ქაფიანიძე

0 GEL

შპს ნოვო ტექ

პარტნიორი,03.07.2014 - უვადო

32,5%

1) თენგიზ წულაია

0 GEL
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შოთა ხაბარელი

უმრავლესობა

შპს სანსეტ ჰოლ

პარტნიორი, 31.07.2014 - უვადო

100%

-

0 GEL

შპს არქი ენერჯი

პარტნიორი, 27.08.2014 - უვადო

30%

1) თეგიზ წულაია 2) მენი
(მენაჰემ) ბენიშ

0 GEL

შპს სი ენდ სან

პარტნიორი, 31.01.2008 - უვადო

32,5%

1) შპს "ამერიკან კოლონი"

0 GEL

შპს ლეიქ ვიუ

პარტნიორი, 31.01.2008 - უვადო

32,5%

"1) შპს ""ამერიკან
კოლონი""
"

0 GEL

შპს ოულდ სითი
ჰოსფითალითი 8.33%
წილზე წილის მინდობა
მომზადდა 2019წელს

პარტნიორი, 10.03.2017 - უვადო

33,33%

1) მენი (მენაჰემ) ბენიშ
2) შპს "ალაბამა ჯორჯია
ინვესთმენთს"

0 GEL

შპს სიონი ლეიქ რესორთ
& სპა წილის მინდობა
მომზადდა 2019 წელს

პარტნიორი, 03.01.2019 - უვადო

50%

1) ზაზა ფაჩულია

0 GEL

შპს ოუდიეს კაპიტალ წილის
მინდობა მომზადდა 2019
წელს

პარტნიორი 04.09.2019 - უვადო

100%

-

0 GEL

შპს ვიენბი კაპიტალ წილის
მინდობა მომზადდა 2019
წელს

პარტნიორი, 04.09.2019 - უვადო

100%

-

0 GEL

შპს ეიჩ პი ემ . წილის
მინდობა მომზადდა 2019
წელს

პარტნიორი, 19.11.2019 - უვადო

100%

-

0 GEL

შპს ოლიმპი

პარტნიორი, 19.09.2002 - უვადო

33%

1) არჩილ გეგენავა 2)
ბადრი სიხარულიძე

0 GEL

შპს „ჯუნა“

პარტნიორი, 21.08.1997 - უვადო

50%

1) ბადრი სიხარულიძე

0 GEL
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https://bit.
ly/39UBRTD

ლერი ხაბელოვი

უმრავლესობა

დიმიტრი
ხუნდაძე

უმრავლესობა

ლევანი
კობერიძე

ფრაქცია
„დამოუკიდებელი
დეპუტატები"

გედევან
ფოფხაძე

დამოუკიდებელი
დეპუტატები

-

-

-

-

-

https://bit.
ly/39X8i3Q

პარტნიორი,27.01.1995 - საქმიანობა
შეჩერებულია

40%

1) გიორგი ხუნდაძე 2)
ელგუჯა ყამბეგაშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/3eh0BZJ

შპს branding.ge

პარტნიორი, 08.06.2011 - პირობითი

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/3aYxU1B

შპს ბობო

პარტნიორი, 18.10.2016 - პირობითი

100%

-

0 GEL

შპს თ-არტ

პარტნიორი, 27.04.2004 - პირობითი

100%

-

0 GEL

-

-

-

-

-

შპს. დიონისე

https://bit.
ly/2XoTfNy

შპს სამეგობრო,
20 % ფიქსირდება,
ბოლო ამონაწერი
2019 წელი 2.
შპს თაკვერი
წილი 0.1 %,
ბოლო ამონაწერი
2019 წელი; 3.
საბურთალო
პალასი,65 % წილის
მესაკუთრე, ბოლო
ამონაწერი 24.04.20

კს გიორგი გიუაშვილი
და კომპანია, მეწილე

( რეესტრის მიხედვით
ბოლო აქტივობა

ფიქსირდება 2013
წელს) https://

bs.napr.gov.ge/Get-

Blob?pid=400&bid=XeSMpZj8p[-

CyzzFJkOQbO7]41U]

rQFtp3gwTPH6Ow7X8oOfbkUtA1K0jXO9gFCHz

კობა
ნარჩემაშვილი

დამოუკიდებელი
დეპუტატები

შპს ბუმჯორჯია ( წილი
მინდობილი მაქვს სხვა
პირისთვის)

პარტნიორი, 05.06.2014 06.06.2014

50%
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1) ოსმან ოქან ქარაქოლჯუ

0 GEL

https://bit.
ly/3aWTa7S

აღნიშნული
წილები, არ აქვს
გადაცემული
სამართავად.

ირინე ფრუიძე

დამოუკიდებელი წევრი

შპს გუნდი

პარტნიორი, 22.11.2012 - დღემდე

25%

1) ქეთევან ფირანიშვილი
2) თინათინ ქოიავა 3) გოგი
კახიძე

0 GEL

https://bit.
ly/2RukSkF

ეკა ბესელია

დამოუკიდებელი წევრი

სპს ,,ეკა ბესელიას
საადვოკატო კომპანია"

"პარტნიორი, 27.03.1998 - 2012
დეკლარაციაში მითითებულია, რომ
საქმიანობა
შეწყდა 2012 წელს"

60%

1) ლილი გელაშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/3c8HYVE

გიორგი მოსიძე

დამოუკიდებელი წევრი

შპს პროდიუსერული ცენტრი
გეიმ-თივი

პარტნიორი, 27.06.2007 - უვადო

90%

1) ლაშა კილაძე

0 GEL

https://bit.
ly/3aTZOM1

დავით ჭიჭინაძე

დამოუკიდებელი წევრი

პარტნიორი, 23.09.2015 - უვადო

50%

1) ალექსანდრე ვანიძე

0 GEL

https://bit.
ly/34pshqF

შპს ნავთლუღი ჯგუფი

პარტნიორი, 27.08.2014 - უვადო

28%

1) ლევან გვენცაძე

0 GEL

შპს დმპ

პარტნიორი, 29.08.2013 - უვადო

70%

1) პეტრე გაბრიჭიძე

0 GEL

შპს გრაკო

პარტნიორი, 15.07.2013 - უვადო

49%

1) ნინო ჯანგირაშვილი 2)
ნინო ჯანგირაშვილი

0 GEL

შპს ლიბო ჯგუფი

პარტნიორი, 18.07.2008 - უვადო

0%

1) იოსებ კირცხალია

0 GEL

შპს დის-კო

გიორგი ლომია

პატრიოტთა
ალიანსი და
სოციალდემოკრატები

შპს "ქლაბ ნიუ-იორქ"

პარტნიორი, 14.03.2008 - 27.11.2017

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2UYKzfm

ირმა ინაშვილი

ფრაქცია
„პატრიოტთა
ალიანსი და
სოციალდემოკრატები"

შპს კომპანია ეკონომ X

პარტნიორი, 08.11.2000 - უვადო
( დეპუტატი უთითებს, რომ შპს იყო
მედია-პროდუქციის მწარმოებელი და
არ ფუნქციონირებს მინიმუმ 10 წელი)

50%

1) ლალი ეგაძე

0 GEL

https://bit.
ly/2xbw92q
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შპს მედია-სახლი ობიექტივი

გია
ჟორჟოლიანი

ფრაქცია
„პატრიოტთა
ალიანსი და
სოციალდემოკრატები"

გელა მიქაძე

ფრაქცია
„პატრიოტთა
ალიანსი და
სოციალდემოკრატები"

პარტნიორი, 20.05.2002 მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის
(გაკოტრება) საქმისწაროება

28%

1) თეა ნადირაძე 2) ირაკლი
ცილიკიშვილი 3) დიმიტრი
ვოლკოვიჩი 4) ზურაბ
გოგიშვილი 5) ბონდო
მძინარაშვილი

0 GEL

დამფუძნებელი 23.07.2007 08.05.2018

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2VjwOH2

შპს ჰენკელ&ბეიკერ
არაბეთის გაერთიანებული
საამიროები

პარტნიორი, 17.03.2007 - არ
ფუქციონირებს

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2JRhLiv

შპს რაკ კერამიკს
ჰოლდინგი

პარტნიორი, 25.05.2007 - მოქმედია

24,5%

1) გიორგი ჯანაშია 2) რახ
კერამიკს კო ალ ჯაზირა
სტრიტ, ალ ჰამრა ვილიჯ,
რას ალ ხაიმა, არაბეთის
გაერთიანებული ემირატები

0 GEL

შპს ქართულ-რუსული
სავაჭრო სახლი

პარტნიორი, 04.02.2013 - მოქმედია

50%

1) თეიმურაზ შენგელია

0 GEL

პარტნიორი, 14.11.2011 - მოქმედია

100%

-

0 GEL

შპს ევრაზიის საპატენტო
ჯგუფი

პარტნიორი, 18.03.2005 - არ
ფუქციონირებს

50%

1) მანანა სოსელია 2)
გიორგი თაქთაქიშვილი

0 GEL

შპს კოკეიჟან ინვესტმენტ
ელაიენსი

პარტნიორი, 24.11.2009 - მოქმედია

100%

-

0 GEL

შპს ალუმინიუმ ჯორჯია

პარტნიორი, 15.06.2010 - მოქმედია

20%

1) ხატერ მასსაადი 2)
აბდალა მასსაად 3) გიორგი
ჯანაშია 4) შუქრი მასსაადი
5) საიდ ალ-ხავაჯა

0 GEL

შპს "კრისტალი-2010"

შპს პრაიმ კონსტრაქშენი
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შპს მიქაძე, გეგეჭკორი

ემზარ კვიციანი

ფრაქცია
„პატრიოტთა
ალიანსი და
სოციალდემოკრატები"

პარტნიორი, 21.09.2007 - მოქმედია

51%

1) გიორგი თაქთაქიშვილი
2) ალექსანდრე გეგეჭკორი

0 GEL

ინდივიდუალური მეწარმე
გელა მიქაძე

ინდივიდუალური მეწარმე,
20.03.2009 - არ ფუნქციონირებს

-

-

0 GEL

შპს ბესტფორდ
დეველოპმენტ

პარტნიორი, 27.01.2011 - მოქმედია

100%

-

0 GEL

შპს მენლაინ პროჯექთს
ელელ-ფი

პარტნიორი, 07.06.2011 - მოქმედია

100%

-

0 GEL

-

-

-

-

-

https://bit.
ly/2x9Rx8g

ინდივიდუალური
მეწარმის სტატუსი
(რეესტრის მიხედვით
ბოლო აქტივობა
2016 წელი_ https://
bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFIkOUaWObgodEhvfwz0FbU5lIuDsSdSviIW2guaPqFDu

კობა ნაყოფია

ფრაქცია
„ნაციონალური
მოძრაობა"

შპს Bioneli limited LTD

შპს გოლდინვესტი

პარტნიორი,01.05.2008 - უვადო

100%

-

0 USD

პარტნიორი, 11.05.2006 - უვადო

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2RsIfec

აზერ
სულეიმანოვი

ფრაქცია
„ნაციონალური
მოძრაობა“

-

-

-

-

-

https://bit.
ly/2JY4wfG

მამუკა ჩიქოვანი

ფრაქცია
„ნაციონალური
მოძრაობა"

შპს კლუბი რუსთავი

პარტნიორი, , 25.10.2014 - შეწყვეტის
დარეგისტრირების ვადამდე ,
ლიკვიდირებული.

50%

1) დავითი ქოქიაშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/34p3Qte
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ინდ. მეწარმედ არის
რეგისტრირებული

ოთარი კახიძე

ფრაქცია
„ევროპული
საქართველო“

შპს ქართული
სადისტრიბუციო კომპანია

პარტნიორი, 25.01.2016 - შეწყვეტის
დარეგისტრირების ვადამდე

24%

1) კახა ცერცვაძე 2) კობა
ლომიძე

0 GEL

შპს m-grup rustavi

პარტნიორი, 09.11.2011, 16.11.2011
- უფუნქციო

33%

1) მამუკა აბულაძე

0 GEL

შპს ლომისი

პარტნიორი, 06.12.2011, 17.12.2011
- უფუნქციო

15%

1) ლომიძე კობა

0 GEL

შპს რუსთავშენი

პარტნიორი, 13.04.2000 - უფუნქციო

33%

1) ნოდარი მიქაბერიძე

0 GEL

შპს ბიზნეს ჰაუზი

პარტნიორი, 13.12.2013 - უფუნქციო

22%

1) კონსტანტინე ცხვარაძე

0 GEL

შპს ტერაკომი ნეტი

პარტნიორი, 16.10.2017, 20.01.2018
- შეწყვეტის დარეგისტრირების
ვადამდე

50%

1) დავით კაპანაძე

0 GEL

შპს ოლდ რუსთავი

პარტნიორი, 06.06.2012 - შეწყვეტის
დარეგისტრირების ვადამდე

40%

1) ირაკლი ლომიძე 2)
ფრიდონ მაჭარაშვილი

27804 GEL

შპს მთავარი სადისტრიბუციო
კომპანია

პარტნიორი, 07.02.2018 - შეწყვეტის
დარეგისტრირების ვადამდე

24%

1) კახაბერ ცერცვაძე 2)
კობა ლომიძე 3) დავით
კაპანაძე

8500 GEL

შპს ყოველკვირეული
საინფორმაციო
ანალიტიკური ჟურნალი
ტაბულა

პარტნიორი, 12.11.2009 - უვადო

10%

1) სამოქალაქო
განათლების ფონდი
საქართველო, 2) თამარ
ჩერგოლეიშვილი 3) ლევან
რამიშვილი 4) შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება იუ-სი-ჯი
გრინ ფაუერი 5) ანასტასია
გონჩაროვა 6) ნატალია
ზოლოტოვა

0 GEL
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https://bit.
ly/2UXGjN7

ზაზა
კედელაშვილი

ფრაქცია
„ევროპული
საქართველო“

შპს zak

პარტნიორი, 29.07.2009, 01.09.2009
- უვადო

33%

1) კახა ქურციკიძე 2)
ავტალიონი მოძავარიშვილი

0 GEL

შპს zedazeni imereti

პარტნიორი, 29.11.2011 - უვადო

5%

1) გიორგი ბარათაშვილი

0 GEL

შპს. ,,იბერია საქართველო

პარტნიორი, 04.12.2013 - უვადო

20%

1) პაატა ჩხეიძე 2) მამუკა
წინამძღვრიშვილი

0 GEL

შპს შ.პ.ს ტრანს ექსპერიმენტი

პარტნიორი, 16.05.2012, 13.04.2013
- უვადო

10%

1) მამუკა წინამძღვრიშვილი
2) პაატა ჩხეიძე 3) გოჩა
პარკაული

0 GEL

შპს ჩემპიონი

პარტნიორი, 28.12.2006, 27.03.2007
- უვადო

25%

1) ნათელა ბურდული

0 GEL

https://bit.
ly/2UXpdPh

ლაშა დამენია

ფრაქცია
„ევროპული
საქართველო რეგიონები“

შპს saqartvelos inovaciuri
nano teqnologiebi

პარტნიორი, 07.05.2009, 10.05.2009
- უვადო

20%

1) მედგარ გავაშელი 2)
ლევან ქარდავა 3) შმაგი
ქემერტელიძე

0 GEL

https://bit.
ly/39XDu2R

ბიძინა გეგიძე

დამოუკიდებელი წევრი

შპს ლალილუ

"22.12.1999
- უვადო"

60 %

1) დავით კილასონია

0 GEL

https://bit.
ly/2zzRB1V

ზაქარია
ქუცნაშვილი
(03/09/2019)

უმრავლესობა

შპს ქ ენდ ქ კონსალტინგი

"24.01.2011 პირობითი"

60%

1) ირაკლი ყანდაშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/2T9KWSM
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შპს გუმარი
(204888194)
დირექტორი (1996
წლის შემდეგ
ინფორმაცია არ
განახლებულა)

დანართი 3. პარლამენტარების ოჯახის წევრების კავშირები ბიზნესთან
ოჯახის წევრის
სახელი და
გვარი

პარლამენტის
წევრთან
კავშირი

კუთვნილება

ოჯახის წევრის კომპანიის
დასახელება

ოჯახის
წევრის
კომპანიასთან
კავშირი

წილის
ოდენობა

თანამონა-წილეები/
პარტნიორები

დეკლარირებული
სამეწარმეო
საქმიანობიდან
მიღებული
შემოსავალი

დეკლარაციის
შევსების
თარიღი და
ლინკი

არადეკლარირებული/სტატუსი

თეა კვიჟინაძე

ირაკლი
აბუსერიძის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს კრეატიული ატელიე

პარტნიორი,
17.12.2016 უვადო

100%

-

1000 GEL

https://bit.
ly/2UXRBkd

-

დეა მელაძე

გოჩა ენუქიძის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს გამა (მითითებულია,
რომ არ ეწევა ეკონომიკურ
საქმიანობას)

პარტნიორი,
06.10.2005 უვადო

25%

1) თეიმურაზ ჭედია 2)
ქეთევან კობალაძე 3)
ლევან შანიძე

0 GEL

https://bit.
ly/3dR5s3r

-

თინათინ
ენუქიძე

გოჩა ენუქიძის
შვილი

უმრავლესობა

შპს ევრო ტესტი

"პარტნიორი,
11.12.2017 უვადო"

25%

1) გიორგი ხახუბია 2)
კახაბერი ლატარია 3)
თენგიზი ჩიქობავა

0 GEL

შპს ჯგუფი ბაფ

პარტნიორი,
13.06.2018 უვადო

10%

1) ვლადიმერ პატარიძე
2) გიორგი ხმალაძე
3) ზაზა ვაშაკიძე 4)
ნიკოლოზ ხმალაძე 5)
კახა ქურასბედიანი 6)
გოჩა ხაბულიანი 7) ნაზი
ლიპარტელიანი 8) კოკა
კოკოლაშვილი 9) გიორგი
ადეიშვილი 10) ნიკოლოზ
პატარიძე

0 GEL

შპს იბერკომპანი

დირექტორი,
26.09.2018 უვადო

0%

-

0 GEL

შპს იბერვაინი

დირექტორი,
26.09.2018
-უვადო

0%

-

0 GEL
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შენიშვნა

ლინა თოფურია

კახაბერ
ოქრიაშვილის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს რივერსაიდ დიღომი

დირექტორი,
04.06.2019 უვადო

0%

-

0 GEL

შპს სქაი ბათუმი

დირექტორი,
04.06.2019 უვადო

0%

-

0 GEL

შპს ვიემ მაშინერი

დირექტორი,
12.11.2018 უვადო

0%

-

0 GEL

შპს ლინატი

პარტნიორი დირექტორი,
სსიპ საჯარო
რეესტრის
ეროვნული
სააგენტო,
06.12.2013,
06.12.2013 უვადო

100%

-

0 GEL

წარმომადგენლობა
დახურული სააქციო
საზოგადოება ეგის
ფარმაცეუტიკალს
წარმომადგენლობა
საქართველოში

დირექტორი,
26.10.1999 უვადო

0%

-

83996 GEL

შპს ჯი-ემ-პი

პარტნიორი,
02.04.1999 უვადო

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2RrdeaL

-

ნათია
მოლაშხია

გოგა
გულორდავას
მეუღლე

უმრავლესობა

ინდივიდუალური მეწარმე
სტომატოლოგიური კაბინეტი
დენტალ-მედი

24.12.2009 უვადო

-

-

0 GEL

https://bit.
ly/3a2We0O

-

ქეთევან
ნადირაძე

ერეკლე
ტრიპოლსკის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს ,,ნისლი"

პარტნიორი,
14.12.2003 უვადო

20%

1) ლაშა შონია 2) ნუგზარ
ყიფიანი 3) ღვთისო
იოსებიძე 4) სულიკო
იოსებიძე

0 GEL

https://bit.
ly/2JzQKA3

-
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მაკა ხახუბია

ნათია ხვისტანი

ირაკლი ხახუბიას
მეუღლე

ვიქტორ
ჯაფარიძის
მეუღლე

უმრავლესობა

უმრავლესობა

შპს სინემა 13

პარტნიორი,
17.07.2019 უვადო

9,5%

1) გელა ბაბლუანი 2)
თეიმურაზ ბაბლუანი 3)
ნოდარ დევიძე 4) ევგენი
ქორქია 5) მარიანა
ბაქანიძე

0 GEL

შპს შპს ჩელა

პარტნიორი,
30.12.2016 უვადო

25%

1) კახაბერ ლატარია 2)
თამაზი ასათიანი

0 GEL

შპს პონტე ვეკიო

პარტნიორი,
01.12.2014 უვადო

25%

1) რამაზი გუჯაბიძე 2)
ნანა ძაძუა 3) კახაბერი
ლატარია

0 GEL

შპს კვიპაროსი

პარტნიორი,
01.01.2019 უვადო

15%

1) დავითი ქაქუჩაია 2)
მარინა ესებუა 3) დავით
ესებუა

0 GEL

შპს კვიპაროსი

დირექტორი,
01.01.2019 უვადო

0%

-

0 GEL

შპს შპს ქცია-94

პარტნიორი,
17.11.1995 31.01.2028

68%

1) აგნესა საკარაული 2)
ოთარი ჩართოლანი

81953 GEL

შპს სეტი

პარტნიორი,
24.12.1999 31.12.2029

50%

1) ოთარ ჩართოლანი

0 GEL

შპს All seasons

პარტნიორი,
01.05.2020 31.12.2029

50%

1) ოთარ ჩართოლანი

0 GEL
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https://bit.
ly/39YYhD9

-

https://bit.
ly/3ebJkku

ინდ.მეწარმე

დავით მკოიანი

ენზელ მკოიანის
შვილი

უმრავლესობა

შპს მეეკი

დირექტორის
მოადგილე

ნუგზარ
ყურშუბაძე

ფატი ხალვაშის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს პრიზა

დირექტორი,
25.04.2006 კომპანია არ
საქმიანობს

0%

1) ქიბარ ხალვაში 2)
გურამ გოგუა 3) ზურაბ
მეტრეველი

გურანდუხტ
ჩხეიძე

ლევან ბეჟანიძის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს ჩარკვიანის სახელობის
ბათუმის სამშობიარო სახლი

პარტნიორი,
17.10.2017 01.12.2018

0,84%

1) 188 პარტნიორი
188პარტნიორი

თინა ბოლქვაძე

ანზორ
ბოლქვაძის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს ფონი +

აქციონერი,
01.07.2012 უვადო

100%

-

ეკატერინე
აფაქიძე

პაატა გოგოხიას
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს ენგური 2017

პარტნიორი,
17.05.2017 30.12.2019

50%

1) მამუკა კვირკვია

მარიამ
გოცირიძე

თემურ
გოცირიძის
შვილი

უმრავლესობა

შპს კარიბჭე

დირექტორი,
13.12.2019 უვადო

0%

-
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https://bit.
ly/2XCnjWj

-

0 GEL

https://bit.
ly/2RsCgWU

-

0 GEL

https://bit.
ly/2wvanGl

-

0 GEL

https://bit.
ly/2wu65z0

შპს აისი გოდერძი
და შპს ჰორიზონტიმეწილე

0 GEL

https://bit.
ly/2Vh2Za8

-

0 GEL

https://bit.
ly/2RsXK6a

-

შენიშვნა:
დირექტორის
მოადგილე-ობაზე
მითითებულია
დეკლარაციის
ანაზღაურებად
სამუშაოს ნაწილში
და არა სამეწარმეო
საქმიანობაში.
საჯარო რეესტრის
მონაცემების
მიხედვით დავით
მკოიანი არის 25 %
წილის მესაკუთრე.

გულია
გოცირიძე

თემურ
გოცირიძის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს კარიბჭე

პარტნიორი,
30.04.1997 უვადო

5%

1) თემურ გოცირიძე
2) დავით აბაშიძე 3)
თინა ქავთარაძე 4)
ელგუჯა დაშნიანი 5)
ჯანსუღ ბაბუნაშვილი 6)
ნანა შუკვანი 7) თამაზ
გოცირიძე 8) ომარი
გოცირიძე

28972,15
GEL

https://bit.
ly/2RsXK6a

ინდ.მეწარმე

ლამარა
გორდულავა

ედიშერ
თოლორაიას
დედა

უმრავლესობა

ინდივიდუალური მეწარმე

25.10.1996 უვადო

-

-

0 GEL

https://bit.
ly/2JWuQHa

-

შპს ევროლუქსი 2011

პარტნიორი,
02.12.2011 უვადო

100%

-

0 GEL

მაკა ღურწკაია

ედიშერ
თოლორაიას
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს თბილი კერა 2011

09.02.2011 უვადო

100%

-

0 GEL

-

გურამი
თოლორაია

ედიშერ
თოლორაიას
მამა

უმრავლესობა

ინდივიდუალური მეწარმე

29.03.2011 უვადო

-

-

0 GEL

-

ლელა ვახანია

ჯუმბერ იზორიას
მეუღლე

უმრავლესობა

ინდივიდუალური მეწარმე

15.12.2014 უვადო

-

-

9410 GEL

შპს თოგენი

პარტნიორი,
26.09.2019 უვადო

80%

1) ვეფხვია იზორია

0 GEL

შპს ჩვენ და შვილები

პარტნიორი,
16.09.2004 უფუნქციო

50%

1) ვახტანგ მარსაგიშვილი
2) ვახტანგ აბაშიძე

0 GEL

თამარ აბაშიძე

გიორგი კახიანის
მეუღლე

უმრავლესობა
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https://bit.
ly/2VctUUc

https://bit.
ly/2JS1slz

-

ქეთევანი
ჯაბახიძე

კობა კობალაძის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს დელისი

პარტნიორი,
24.04.2007 უვადო

0,29%

1) საქართველოს
პროფესიული
კავშირების გაერთიანება
ვაჟაფშაველას I
შეს., №1/43 2) ვაჟა
ციგროშვილი 3) შპს ნიბაინვესტი თაბუკაშვილის
ქ.,№27 4) შპს ფორუმ
თბილისი ვაჟა-ფშაველას
გამზ.,№71 მე-4 სართ.
5) დოდო ბოლქვაძე 6)
ბონდო ყიფიანი

0 GEL

ინდივიდუალური მეწარმე

04.04.2008 უვადო

-

-

0 GEL

შპს კანონი 21-ე საუკუნე

პარტნიორი,
17.11.2014 უვადო

50%

1) მარიამ შათირიშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/2Vo3bUO

-

ქეთევან კოპაძე

გიორგი კოპაძის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს ვიქტორია

პარტნიორი,
09.12.1995 მოქმედი

25%

1) ოთარი ჟუჟუნაძე

0 GEL

https://bit.
ly/3b01XWz

ინდ.მეწარმე

ელიზავეტა
ოსმინინა

კახაბერ კუჭავას
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს "მაისითი თბილისი"

პარტნიორი,
24.08.2015 უვადო

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/3b0jy0r

-

ინდივიდუალური მეწარმე

18.09.2014 უვადო

-

-

6609,7 GEL
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ციცინო
კალანდაძე

იოსებ
მაკრახიძის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს გეორგია XXI

პარტნიორი,
28.11.2000 15.06.2018

16,66%

1) შალვა კეჩხუაშვილი
2) თემურ ხაჩიური 3)
თამარ საგანელიძე 4)
შოთა წკრიალაშვილი
5) თამარ სამხარაძე 6)
ლია დვალიშვილი 7)
ნუგზარ აწკარუნაშვილი 8)
გიორგი საური 9) ელენე
მანჯგალაძე

5552 GEL

შპს ე.ი.ლ.ჯ

პარტნიორი,
17.05.2005 მიმდინარე

33%

1) ლერი გაბარაული 2)
ელგუჯა მუჭაური

14600 GEL

შპს შარა

პარტნიორი,
12.05.2002 12.06.2018

33%

1) ამირან მშვენიერაძე 2)
თამარ კოდალაძე

11500 GEL

https://bit.
ly/2RuL7Y3

-

მერი დეკანოიძე

სულხან
მახათაძის
მეუღლე

უმრავლესობა

ინდივიდუალური მეწარმე

15.05.2015 (უვადო - არ
საქმიანობს)

-

-

0 GEL

https://bit.
ly/39Y0yP4

-

ნონა
ხიდირბეგიშვილი

ლევან
მგალობლიშვილის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს მარშალ დეველოპმენტი

პარტნიორი,
01.09.2018 უვადო

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2yTPCoR

-

ნინო მჟავანაძე

გრიგოლ
მიქელაძის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს კავკასიის განვითარების
ბიზნეს ჯგუფი

პარტნიორი,
14.04.2003 უვადო

17%

1)ნინო მჟავანაძე

50000 USD

https://bit.
ly/3a0QTXY

-

ოთარ
მუჩიაშვილი

რომან
მუჩიაშვილის
შვილი

უმრავლესობა

შპს პატარძეული

პარტნიორი,
23.04.1999 უვადო

12%

1) ნიკოლოზ ნებიერიძე
2) ნუგზარ ნებიერიძე 3)
დავით მარხვაშვილი 4)
ოთარ მუჩიაშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/2UYL0pR

-
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ნანა
სხირტლაძე

თამაზ
ნავერიანის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს ბაზარი

პარტნიორი,
05.10.2012 უვადო

23%

1) იაგო ნავერიანი 2)
თინათინ სამხარაძე
3) თამაზ ნავერიანი 4)
ნოდარ ნავერიანი

0 GEL

მარიამ
ნავერიანი

თამაზ
ნავერიანის
შვილი

უმრავლესობა

შპს კანოლერია

პარტნიორი,
21.11.2019 უვადო

60%

1) დავით რეხვიაშვილი

0 GEL

შპს კანოლერია

დირექტორი,
21.11.2019 უვადო

0%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2XnnOTT

-

-

ციური აბულაძე

ილია ნაკაშიძის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს პარაცელსი

პარტნიორი,
01.04.2000 27.12.2017

11%

1) სალომე ღლონტი
2) გურანდა ქიქავა 3)
ჯეირან ხალვაში 4) შამილ
აბაშიძე 5) თეიმურაზ
ბაკურიძე 6) თეიმურაზ
ხანთაძე 7) ლიანა ქაჯაია
8) როსტომ ნაკაშიძე

0 GEL

https://bit.
ly/2y1A4in

შპს სალიხ აბაშიძის
ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსის
და ტუბერკულოზის
რეგიონული ცენტრიდირექტორი

მარიამ
გამცემლიძე

ბექა ოდიშარიას
მეუღლე

უმრავლესობა

ინდივიდუალური მეწარმე

16.05.2002

-

-

0 GEL

https://bit.
ly/2VnezAi

-

ნატო თხლაშიძე

გელა
სამხარაულის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს იმოგზაურე
საქართველოში

პარტნიორი
19.05.2016 უვადო

25%

1) თინა შარაძენიძე 2)
ქეთევან ლურსმანაშვილი
3) მედეა ჩხეიძე

0 GEL

https://bit.
ly/3cb0ihc

-

თინათინ
კიკილაშვილი

ირაკლი
სესიაშვილის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს ტერმინალ ლაბ ბერსა

პარტნიორი,
15.05.2017 უვადო

10%

1) ბეკხან ალიევი 2)
ირინა კოვალენკო 3)
დავით მიგრიაული

0 GEL

https://bit.
ly/3ca9dPA

-
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სს ბათუმის ბულვარ საიდი

აქციონერი,
12.04.2015,
12.09.2016 უვადო

-

-

0 GEL

-

ქეთევან
მაღულარია

დავით
სონღულაშვილის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს ბეიბი ზუმი

პარტნიორი,
13.01.2014 მოქმედია

100%

-

1500 GEL

https://bit.
ly/3c5Lm3K

თამარ
ბაგრატიონი

მიხეილ
ყაველაშვილის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს გეომაკი

პარტნიორი,
29.07.2016,
02.04.2018 უვადო

40%

1) გიორგი ჭინჭარაშვილი
2) ია ბალიაშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/2Xqfgvi

ვლადიმერი
აბულაძე

ნინო წილოსანის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს ბინ თრეიდინგ

პარტნიორი,
13.08.2014 უვადო

52%

1) ბაირამ ბაირამოვ

0 GEL

https://bit.
ly/3caa2YG

შპს ბეიბი ზუმი დირექტორი

ვლადიმერ აბულაძეზე
ფიქსირდება

შპს მეგათრეიდ

ინთერნეიშენალი. 41
%წილის საკურება
2019 წლის 23

დეკემბრიდან https://
bs.napr.gov.ge/Get-

Blob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntm-

LmFB9qzFA2rj1jjD-

qdRpYOQO4HT[7d2UxQ5O0zFW9fDcfv

შპს ნათ ექსპორტი

"დირექტორი,
26.07.2005 უვადო"

0%

-

0 GEL

შპს შულავერის
არამადნეული მასალების
ქარხანა

დირექტორი,
პარტნიორი,
25.05.2010 უვადო

60%

1) ვლადიმერ
ტყეშელაშვილი

0 GEL

შპს ვაგონტესტი

პარტნიორი,
24.11.2009 უვადო

10%

1) ბადრი წილოსანი 2)
მამუკა დოლიძე

0 GEL

შპს U.S TRADING COMPANY

პარტნიორი,
02.12.2007 უვადო

25%

1) ვლადიმერ აბულაძე

0 GEL

შპს S.R.O Almitrans

პარტნიორი,
12.04.2010 უვადო

25%

1) ვლადიმერ აბულაძე

0 GEL
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სს რუსთავის მეტალურგიული
კომბინატი

აქციონერი,
01.01.2012 უვადო

-

-

0 GEL

სოფიო მოსიძე

ლევან
კობერიძის
მეუღლე

დამოუკიდებელი
წევრი

შპს მოსე მწერალი

პარტნიორი,
14.07.2010 პირობითი

40%

1) თეა მოსიძე

0 GEL

https://bit.
ly/3aYxU1B

-

თინათინ
სეხნიაშვილი

ზვიად
კვაჭანტირაძის
მეუღლე

დამოუკიდებელი
წევრი

შპს შპს თრეველლო

პარტნიორი,
29.10.2018 უვადო

50%

1) ვეერაბჰადრა რაო
ტაიდალა

0 GEL

https://bit.
ly/2VhTibd

-

დავით
ველიჯანაშვილი

ირინე ფრუიძის
მეუღლე

დამოუკიდებელი
წევრი

შპს პანდა

პარტნიორი,
29.11.2016 პარტნიორი

25%

1) ქეთევან ფირანიშვილი
2) მურთაზ გურჩიანი 3)
გიორგი ხვინთელანი

0 GEL

https://bit.
ly/2RukSkF

-

შპს რადიოსტუდიო

პარტნიორი,
31.05.2010 07.06.2019

50%

1) გვანცა კიკალიშვილი

0 GEL

ლევან
ვახტანგაძე

თამარ
ხულორდავას
მეუღლე

დამოუკიდებელი
წევრი

შპს ქარამი

პარტნიორი,
24.09.2010 დღემდე

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/3ecUTrJ

-

ბიძინა დოლიძე

ზაზა ხუციშვილის
ცოლის ძმა

დამოუკიდებელი
წევრი

შპს კავკასიის მუზეუმი

პარტნიორი,
15.11.2017 უვადო

30%

1) ნატა ვაჭარაძე 2)
სერგო ვაჭარაძე 3)
ქეთევან ლომიძე

0 GEL

https://bit.
ly/3c5Nf0k

-

რატი
მილორავა

ეკა ბესელიას
შვილი

დამოუკიდებელი
წევრი

შპს შპს იურიდიული კლინიკა
და სამართლებრივი
ექსპერტიზის ცენტრი

პარტნიორი,
31.05.2012 უვადო

60%

1) ცირა ბესელია

4365 GEL

https://bit.
ly/3c8HYVE

-

გიორგი
მიხანაშვილი

თამარ
ჩუგოშვილის
მეუღლე

დამოუკიდებელი
წევრი

შპს "როქსთოუნი"

პარტნიორი,
14.06.2007 უვადო

10%

1) რომეო მიქაუტაძე 2)
პაატა თეთრაძე

0 GEL

https://bit.
ly/3a0dCmK

-

შპს "ენ.ბი.გრუპი"

პარტნიორი,
07.05.2009,
29.01.2015 უვადო

50%

1) ლევან დეისაძე

0 GEL
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ემილია
ხალილოვი

ნინო კუჭავა

გიორგი ბეგაძე

გიორგი ბუკია

გიორგი მოსიძის
მეუღლე

დავით ჭიჭინაძის
მეუღლე

გიორგი ბეგაძის
შვილი

გიგა ბუკიას
შვილი

დამოუკიდებელი
წევრი

დამოუკიდებელი
წევრი

დამოუკიდებელი
წევრი

დამოუკიდებელი
წევრი

შპს ემიკო

პარტნიორი,
17.02.2006 უვადო

100%

-

0 GEL

შპს ქიდსტილი

პარტნიორი,
20.11.2009 უვადო

100%

-

0 GEL

შპს სბ დეკორი 1

პარტნიორი,
15.08.2016 უვადო

50%

1) სოფიო გეგელიშვილი

0 GEL

შპს სბ დეკორი

პარტნიორი,
27.11.2014 უვადო

50%

1) სოფიო გეგელიშვილი

0 GEL

შპს შპს ეიფელი
საქართველო თბილისი
ქ.თბილისი ატენის ქ18 ა
ბინა 41

პარტნიორი,
14.08.2001 უვადო

50%

1) სოფიო გეგელიშვილი

0 GEL

შპს ნითა საქართველო

პარტნიორი,
27.03.1996 უვადო

100%

-

9700 GEL

სპს სპს ბეგაძე და კომპანია

თანადამფუძნებელი,
21.08.1996 დღეს

0%

1) გიორგი ბეგაძე 2)
ლალი ფირცხალაიშვილი

0 GEL

შპს mediator 72

პარტნიორი,
16.11.2006
- საქმიანობა
შეწყვეტილია
დაახლოებით
2015 წელს

100%

-

0 GEL

შპს ჰესტია ჯგუფი

თანადამფუძნებელი,
25.09.2019

60%

1) თამაზ ჩხაიძე

0 GEL

შპს იუ-სი-ემ საქართველო

პარტნიორი,
საჯარტო
რეესტრი,
08.05.2006 29.01.2018

50%

1) გივი აფაქიძე

0 GEL

174

https://bit.
ly/3aTZOM1

-

https://bit.
ly/34pshqF

-

https://bit.
ly/3a0szFq

-

https://bit.
ly/3e4pjMy

ნინო ბზიავა

შპს ლავაშიჰაუს

პარტნიორი,
24.07.2017 29.01.2018

50%

1) ლავრენტი სარალიძე

0 GEL

შპს სტუმარი

დირექტორი,
05.12.2016 29.01.2018

0%

1) შპს სტუმარი ქ
თბილისი იმედაშვილის ქ4

0 GEL

შპს ეთრუთ საქართველო

დირექტორი,
07.12.2016 29.01.2018

0%

1) ეთრუთ საქართველო
საქართველო ქ თბილისი
იმედაშვილის ქ 4

0 GEL

შპს ვინისი

პარტნიორი,
02.05.2019 მოქმედი

25%

1) შპს ვინისი ქ თბილისი
ლვოვის ქ 37

0 GEL

-

-

-

-

-

ინდივიდუალური
მეწარმე

გიორგი
ოქუაშვილი

ნატო ჩხეიძის
შვილი

დამოუკიდებელი
წევრი

შპს ბენმონტი - BENMONT

პარტნიორი,
24.09.2013 უვადო

50%

1) რატი ოქუაშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/2XpdF9b

თინათინ

გია
ჟორჟოლიანის
მეუღლე

ფრაქცია
„პატრიოტთა
ალიანსი და სოციალდემოკრატები"

შპს "ლევონ თრეველი"

დირექტორი,
27.11.1996 უვადო

0%

1) ამერიკული კომპანია
"ელთი გლობალ
სერვისი" აშშ დელავერის
შტატი

54316,8
GEL

https://bit.
ly/2VjwOH2

თინათინ რუსია

გელა მიქაძის
მეუღლე

ფრაქცია
„პატრიოტთა
ალიანსი და სოციალდემოკრატები"

შპს შპს თბილისი რითეილ
გრუპ

პარტნიორი,
20.04.2015 მოქმედია

30%

1) როდიკო გოგუაძე 2)
იულია კუტმანი

0 GEL

https://bit.
ly/2JRhLiv

შპს ბელაქუა

პარტნიორი,
24.10.2017 მოქმედია

50%

1) იასინ სიბარი

0 GEL

ზალდასტანიშვილი
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იესე კვიციანი

ემზარ კვიციანის
შვილი

ფრაქცია
„პატრიოტთა
ალიანსი და სოციალდემოკრატები"

შპს "კერა"

პარტნიორი,
28.04.2019,
31.12.2019 დავასრულებთ
10 წლის
შემდეგ

33%

1) გიორგი კვიციანი 2)
ოთარ თვარაძე

0 GEL

https://bit.
ly/2x9Rx8g

გიორგი
კვიციანი

ემზარ კვიციანის
შვილი

ფრაქცია
„პატრიოტთა
ალიანსი და სოციალდემოკრატები"

შპს New Tower

დირექტორი,
20.05.2013 უვადოა

0%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2x9Rx8g

შპს შპს "კერა"

პარტნიორი,
28.03.2019,
31.12.2019 პარტნიორები
არიან იესე
კვიციანი
33%,ოთარ
თვარაძე 34%

33%

1) იესე კვიციანი 33% 2)
ოთარ თვარაძე 34%

0 GEL

მანანა
წიკლაური

მირიან
წიკლაურის
მეუღლე

ფრაქცია
„პატრიოტთა
ალიანსი და სოციალდემოკრატები"

შპს წიკო

პარტნიორი,
04.04.2001
- გაუქმების
პროცესშია

100%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2wtTAUd

კონსტანტინე
იოსელიანი

თინათინ
ბოკუჩავას
მეუღლე

ფრაქცია
„ნაციონალური
მოძრაობა"

შპს შპს ქართლოუს
ფროდაქშენი

პარტნიორი,
05.12.2019 უვადო

50%

1) გიორგი იმედაშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/34xWC6w

შპს შპს ქართლოუს
ფროდაქშენი

დირექტორი,
05.12.2019 უვადო

0%

-

0 GEL

გურამი
ჩიქოვანი

მამუკა ჩიქოვანის
მამა

ფრაქცია
„ნაციონალური
მოძრაობა"

შპს ფარმა აგროსერვისი

პარტნიორი,
03.02.2017,
11.01.2018 უფუნქციო

50%

1) ფარიდ მირზოევი

0 GEL

https://bit.
ly/34p3Qte

თამარი
ჩიქოვანი

მამუკა ჩიქოვანის
მეუღლე

ფრაქცია
„ნაციონალური
მოძრაობა"

შპს სინდიკატი

პარტნიორი,
12.09.2018
- შეწყვეტის
დარეგისტრირების
ვადამდე

50%

1) ნატო ფარქოსაძე

0 GEL

https://bit.
ly/34p3Qte
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თამარ
ჩერგოლეიშვილი

გიორგი
ბოკერიას
მეუღლე

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო“

შპს ყოველკვირეული
ანალიტიკური ჟურნალი
ტაბულა

პარტნიორი,
12.11.2009 უვადო

14%

1) ლევან რამიშვილი 2)
ოთარ კახიძე 3) ანასტასია
გონჩაროვა 4) ნატალია
ზოლოტოვა 5) შ.პ.ს.
იუ-სი-ჯი გრინ ფაუერი
ქ.თბილისი. ი.ჭავჭავაძის
გამზ. N50 ბინა 1. 6)
სამოქალაქო განათლების
ფონდი ქ.თბილისი.
წერეთლის გამზ.N67

0 GEL

https://bit.
ly/2Xm0gih

ing ცოლზე თამარ

ჩერგოლეიშვილი 100
% ბოლო ამონაწერი
2019 წელს https://

bs.napr.gov.ge/Get-

Blob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLm-

FEQRP[TxjCCwQyd6S-

fxmKDtBsqX17TjHV1EhwrOyZ]xm

შპს ლუმიერი

პარტნიორი,
25.07.2018,
25.08.2018 - -

100%

-

0 GEL

შპს ტაბულა მედია

დირექტორი,
21.05.2019 უვადო

0%

-

0 GEL

გიორგი ჯიქია

ლელა ქებურიას
მეუღლე

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო
- მოძრაობა
თავისუფლებისთვის“

შპს დლგ ჯგუფი

დირექტორი,
10.05.2013 საქმიანობის
შეწყვეტა

0%

-

0 GEL

https://bit.
ly/2JVRn76

ლილი ბაქრაძე

დავით ბაქრაძის
დედა

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო
- მოძრაობა
თავისუფლებისთვის“

ინდივიდუალური მეწარმე
Lili Bakradze - TBE
საქართველო თბილისი
ტიბაანის ქ. 21

ინდივიდუალური
მეწარმე,
23.06.2003 დღემდე

-

-

0 GEL

https://bit.
ly/34rOFj8

მაკა
მეტრეველი

დავით ბაქრაძის
მეუღლე

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო
- მოძრაობა
თავისუფლებისთვის“

ინდივიდუალური მეწარმე
"მაკა მეტრეველი"

ინდივიდუალური
მეწარმე,
22.05.2019 დღემდე

-

-

0 GEL

https://bit.
ly/34rOFj8

დავით
დაღელაშვილი

ირმა
ნადირაშვილის
მეუღლე

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო
- მოძრაობა
თავისუფლებისთვის“

შპს ჰოტელს დეველოპმენტ
კომპანი

პარტნიორი,
15.05.2018 პირობითი

20%

1) მიხეილი მაჭავარიანი
2) დავით კაკიაშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/34p4QgY
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შპს Tabula Advertis-

შპს საშუამავლო ჯგუფი

პარტნიორი,
03.05.2006 პირობითი

25%

1) ივანე გელაშვილი 2)
გელა ქავთარაძე 3) კობა
ხარშილაძე

0 GEL

მარიამ
ღვინიაშვილი

გიორგი
ღვინიაშვილის
შვილი

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო რეგიონები“

შპს იურიდიული კომპანია გს
და ადვოკატები

პარტნიორი,
18.11.2013 დღემდე

50%

1) გიორგი სიბაშვილი

0 GEL

https://bit.
ly/2XwCHU5

ნუცა ბერულავაგუნავა

თენგიზ გუნავას
დედა

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო რეგიონები“

ინდივიდუალური მეწარმე
გუნავა ნუცა

ინდივიდუალური
მეწარმე,
26.03.2003 პირობითი

-

-

0 GEL

https://bit.
ly/34pKd4o

ანი ხაბარელი

შოთა ხაბარელის
შვილი

უმრავლესობა

-

-

-

-

-

https://bit.
ly/3fQXOqE

შვილზე ანი ხაბარელზე
ფიქსირდება შპს
ლივინ 50 % წილის
საკუთრება

ციცინო
კობრავა

ოთარ
ჩრდილელის
დედა

უმრავლესობა

-

-

-

-

https://bit.
ly/2Voy1wS

ციცინო კობრავა
ფიქსირდება ინდ.
მეწარმედ

ნინო ბზიავა

გიგა ბუკიას
ცოლი

დამოუკიდებელი
წევრი

-

-

-

-

https://bit.
ly/3e4pjMy

ინდ. მეწარმედ არის
რეგისტრირებული

ნინო ჩიქოვანი

აკაკი ზოიძის
მეუღლე

უმრავლესობის/
პარლამენტის წევრი
12-12-2019-მდე

შპს აგენი

"პარტნიორი,
19.04.2014 მოქმედი"

23,29%

1) ანა ჯაფარიძე-გოცაძე
2) გიორგი მატარაძე

0 GEL

https://bit.
ly/2X0y2HS

თეთნულდი
ანსიანი

ემზარ კვიციანის
მეუღლე

ფრქცია „პატრიოტთა
ალიანსი და სოციალდემოკრატები"

-

-

-

-

-

https://bit.
ly/2x9Rx8g
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"შპს პარადაის
ვილლაჯე
თეთნულდი ანსიანზე
ფიქსირდება 50 %
წილი (2018 წელს
ბოლო ამონაწერი)
ასევე, შპს ელფისი
დირექტორად
ფიქსირდება "

სოფიო
ბალავაძე

გიორგი ტუღუშის
მეუღლე

ფრაქცია „ევროპული
საქართველო
- მოძრაობა
თავისუფლებისთვის“

-

-

-

-

-

https://bit.
ly/3ebiucd

ომარ
ქუცნაშვილი

ზაქარია
ქუნაშვილის მამა

უმრავლესობა
(03/09/2019-მდე)

შპს ჯეოინჟინერინგი

"02.02.2000 უვადო
"

40,35%

1) ლერი მიქაბერიძე
2) ივერი ქუცნაშვილი
3) გიორგი სეთურიძე
4) როინ ყაველაშვილი
5) გურამ ბედუკაძე 6)
ლევან გორგიძე 7) ვასილ
ნებიერიძე 8) თეიმურაზ
გოჩიტაშვილი

141225 GEL

https://bit.
ly/2T9KWSM

"კოოპერატივი ნაფარეულის
ბიო ღვინო"

"06.09.2016 პირობითი"

20%

1) თალიკო ლაგაზაური 2)
ბექა მიქაბერიზე 3) ლერი
მიქაბერიძე 4) თეიმურაზ
გოჩიტაშვილი

0 GEL

"შპს ქართულ-აზერბაიჯანულ
ერთობლივ საპროექტოსამშენებლო კომპანია"

"03.09.2007 პირობითი"

0%

-

0 GEL
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შპს გოუბეიბიჯიმ
საქართველო, (სოფიო
ბალავაძე დირექტორი
და 45 % წილის
მესაკუთრე), ბოლო
ამონაწერი 2019 წელს

თეა სანიკიძე

ზაქარია
ქუცნაშვილის
მეუღლე

უმრავლესობა

შპს ენერსი საქართველო

"20.04.2004 პირობითი
"

10%

1) ლერი მიქაბერიძე 2)
ივერი ქუცნაშვილი 3)
ნიკოლოზ ბლეტკინი 4)
იური ლომიძე 5) მირიან
ყალაბეგიშვილი 6)
გიორგი აბულაშვილი 7)
თეიმურაზ ჯავახიშვილი 8)
მანანა დადიანი 9) ლიანა
ღარიბაშვილი

0 GEL

შპს ქმბ საქართველო

"01.04.2015 პირობითი"

20%

1) მარინა ქუცნაშვილი2)
ლერი მიქაბერიძე 3)
გურამ ბედუკაძე

0 GEL

შპს ნიტა პროქურუმენტ

"22.09.2009 პირობითი"

33,3%

1) ირინე ჩხეიძე 2) არჩილ
შარიქაძე

97586 GEL

შპს მთის ფარმა

" 04.09.2017
უვადო"

100%

-

0 GEL

შპს ერწოს მარკეტი

" 05.05.2017
უვადო"

90%

1) რუსუდან სისაური

0 GEL

შპს იუნიფიშ გე

"05.12.2017 უვადო"

20%

1) მამუკა სხვიტარიძე 2)
ოთარ ფხაკაძე

0 GEL
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https://bit.
ly/2T9KWSM

