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შესავალი

მე-9 მოწვევის პარლამენტის (2016-2020 წ.წ.)  საქმიანობის შემაჯამებელი შეფასება 
ეფუძნება „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“-ს ყოველწლიურ ანგარიშებში 
მოცემულ ანალიზს, ჩვენ მიერ მოკვლეული ინფორმაციის დამუშავების შედეგებს, ჩვენი 
ორგანიზაციის საპარლამენტო ოფისის დაკვირვებებს, პარლამენტიდან გამოთხოვილ 
სტატისტიკურ მონაცემებს. 

უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში განხორციელდა საკონსტიტუციო რეფორმა და ქვეყანა  
სრულად გადავიდა საპარლამენტო მართვის მოდელზე.  მე-9 მოწვევის პარლამენტს 
საკანონმდებლო და მაკონტროლებელი ფუნქციის შესრულება  მოუწია საგანგებო 
მდგომარეობის დროსაც და  დაძაბული პოლიტიკური მოვლენების ფონზე, რამაც კიდევ 
უფრო მეტად წარმოაჩინა ის ხარვეზები, რაც არაერთი წელია ვლინდება პარლამენტის 
საქმიანობის პროცესში. 

კვლევაში შეფასებულია მე-9 მოწვევის პარლამენტის მნიშვნელოვანი მოვლენები, 
საკანონმდებლო ცვლილებები, პარლამენტის კანონშემოქმედებითი საქმიანობა, 
საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება და  პარლამენტის წევრთა აქტივობა.  
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თავი 1. ზოგადი სტატისტიკა

მე-9 მოწვევის პარლამენტში ჩატარდა 230 პლენარული სხდომა (მათ შორის - 5 საგანგებო 
და 47 რიგგარეშე). კვორუმის არარსებობის გამო პლენარული სხდომა არ ჩაშლილა.

2020 წლის საგაზაფხულო, საშემოდგომო და რიგგარეშე სესიები (იანვარი-
სექტემბერი) – 45 პლენარული სხდომა (მათ შორის - 5 საგანგებო და 10 რიგგარეშე) 

2019 წლის საგაზაფხულო და საშემოდგომო სესიები - 67 პლენარული სხდომა 
(მათ შორის - 3 რიგგარეშე) 

2018 წლის საგაზაფხულო, საშემოდგომო და რიგგარეშე სესიები - 51 პლენარული 
სხდომა (მათ შორის - 16 რიგგარეშე) 

2017  წლის საგაზაფხულო, საშემოდგომო და რიგგარეშე სესიები - 56 პლენარული 
სხდომა (მათ შორის - 13 რიგგარეშე)

2016 წლის საშემოდგომო და რიგგარეშე სესიები (ნოემბერი-დეკემბერი) – 11 
პლენარული სხდომა (მათ შორის - 5 რიგგარეშე).1

4 წლის განმავლობაში პარლამენტმა მიიღო 2204 კანონი, აქედან ყველაზე მეტჯერ 
მთავრობის ინიციატივებს დაუჭირა მხარი.2  

1  წყარო: https://bit.ly/3dm8Mpi, საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვებ-გვერდი.
2  წყარო: https://bit.ly/3dm8Mpi, საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვებ-გვერდი.

http://parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/142717/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90_2016-2020
https://bit.ly/3dm8Mpi
https://bit.ly/3dm8Mpi
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დიაგრამა 1. მე-9 მოწვევის პარლამენტში მიღებული კანონების რაოდენობა 
ინიციატორების მითითებით 

                1459

         661

 76

6

1

1

*„ევროპული საქართველო“, „ევროპული საქართველო - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“, 
„ევროპული საქართველო - რეგიონები“
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რაც შეეხება საანგარიშო პერიოდში ოპოზიციის მიერ დაინიციირებული კანონპროექტების 
მხარდაჭერას, ოპოზიციის მხრიდან3 დაინიციირდა 217 კანონის პროექტი, აქედან მხოლოდ 
4 კანონის პროექტს (3 საკანონმდებლო ინიციატივა) დაუჭირა მხარი პარლამენტმა4. 

3  იგულისხმება უმრავლესობის გარეთ არსებული სუბიექტები: პარლამენტის წევრი, ფრაქცია.
4  ფრაქციების: „ევროპული საქართველო“, „ევროპული საქართველო-მოძრაობა თავისუფლებისთვის“  
„ევროპული საქართველო-რეგიონები“ ინიციატივა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის 
თაობაზე, https://info.parliament.ge/#law-drafting/15734; ადა მარშანიას ინიციატივა ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე https://info.parliament.ge/#law-drafting/17661 ; გია ჟორჟოლიანის ინიციატივა საგადასახადო 
კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, https://info.parliament.ge/#law-drafting/18626.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
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ასევე, იყო შემთხვევები, როდესაც ოპოზიციის წარმომადგენელი დეპუტატი უმრავლესობის 
წევრებთან ერთად იყო თანაინიციატორი, კერძოდ, ამ წესით დაინიციირებული იყო 
სხვადასხვა პერიოდში 10 საკანონმდებლო ინიციატივა (38 კანონის პროექტი), აქედან 
მიღებულია 4 საკანონმდებლო ინიციატივა (21 კანონის პროექტი).5 ასევე, უმრავლესობისა 
და ოპოზიციის წარმომადგენელთა თანაინიციირებით წარდგენილი იქნა 1 კონცეფციის 
პროექტი, რომელიც არ არის მიღებული. 

რაც შეეხება ოპოზიციის მხრიდან სხვა სამართლებრივი აქტების ინიციირებას, მათ 
წარადგინეს: 

 • 20 დადგენილების პროექტი, აქედან მხარი დაუჭირეს ერთს, რომელიც ხორავას საქმეზე 
საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითვალისწინებდა; 

 • 6 რეზოლუციის პროექტი (არცერთი არ არის მიღებული);

 • 1 განაცხადების პროექტი (არ არის მიღებული).

5  ოპოზიციის წარმომადგენელი დეპუტატები თავდაპირველად იყვნენ უმრავლესობის წევრები. შრომის 
კოდექსსა და თანმდევ კანონებში ცვლილებები https://info.parliament.ge/#law-drafting/20311 ავტორი: 
დიმიტრი ცქიტიშვილი, ინიციატორები: დ. ცქიტიშვილი, ს. კილაძე, დ. მათიკაშვილი, თ. ჩუგოშვილი, ი. 
კობახიძე, რ. იონათამიშვილი, თ. ხულორდავა.; საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები, 
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18239 , აკაკი ზოიძე, დიმიტრი ხუნდაძე, ილია ნაკაშიძე, ლევან 
კობერიძე, მირიან წიკლაური, დიმიტრი მხეიძე, კობა ნარჩემაშვილი ავტორი: საქართველოს პარლამენტის 
წევრი აკაკი ზოიძე; სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებები, სიმონ 
ნოზაძე, ირაკლი სესიაშვილი, ირაკლი ბერაია, კობა კობალაძე, კობა ნარჩემაშვილი, გია ბენაშვილი, 
გიორგი გაჩეჩილაძე, ლევან გოგიჩაიშვილი, https://info.parliament.ge/#law-drafting/17774 ; შრომის 
კოდექსსა და თანმდევ კანონებში ცვლილებები, https://info.parliament.ge/#law-drafting/17053 
ინიციატორი: საქართველოს პარლამენტის წევრები: თამარ ჩუგოშვილი, თამარ ხულორდავა, დიმიტრი 
ცქიტიშვილი, რატი იონათამიშვილი, გუგული მაღრაძე, ენძელა მაჭავარიანი, გიორგი ტუღუში ავტორი: 
საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო.

https://info.parliament.ge/#law-drafting/20311
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18239
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17774
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17053
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თავი 2. მნიშვნელოვანი მოვლენები

მნიშვნელოვანი მოვლენები

საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა და კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესი

მართლმადიდებლობის საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის ჩატარება (რუსეთის 
დუმის დეპუტატ გავრილოვის თავმჯდომარეობით) და საპროტესტო ტალღა 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევა

ხორავას საქმეზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა

ცვლილებები საპარლამენტო სუბიექტების შემადგენლობაში

ღია მმართველობის პარტნიორობა (Open Government Partnership, OGP)

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და პანდემიის მართვის პროცესში 
პარლამენტის საქმიანობა

2.1 საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა და კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესი

კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის მომზადების მიზნით, 2016 წლის 15 დეკემბერს, 
შეიქმნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, 73 წევრის შემადგენლობით, მათ შორის 
იყვნენ  ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. წევრთა 
ნაწილმა კომისიის საქმიანობას ბოიკოტი გამოუცხადა და შემადგენლობა დატოვა. 

კომისიაში არაერთი წინადადება იქნა წარდგენილი, მათ შორის - არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მხრიდან. კომისიამ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“-ს 
მიერ წარმოდგენილი წინადადებების ნაწილი გაიზიარა, მაგალითად: ევროპულ და ევრო–
ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის შესახებ ჩანაწერი, დროებითი საგამოძიებო 
კომისიის შექმნის გამარტივება და  პრემიერ-მინისტრის მოხსენება პარლამენტის წინაშე.  
თუმცა არ გაუთვალისწინებია ჩვენი წინადადებები ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებთან 
დაკავშირებით, როგორიც იყო საარჩევნო სისტემა და პრეზიდენტის არჩევის წესი. 

კომისიის მიერ არ იქნა გაზიარებული საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული არც ერთი 
ალტერნატიული წინადადება. ახალი, პროპორციული საარჩევნო სისტემის ამოქმედების 
ვადად, 2020 წლის ნაცვლად, განსაზღვრეს 2024 წელი. ეს ფაქტი მოულოდნელი აღმოჩნდა 
ვენეციის კომისიისთვისაც, რადგან მათთან გაგზავნილი პროექტი ითვალისწინებდა 
საარჩევნო სისტემის ცვლილებას 2020 წლისთვის.

OGP

http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/54381/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://goo.gl/Sc5vf2
https://transparency.ge/sites/default/files/geo-web.pdf
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2.2 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 სავარძლის დაკავებას, საზოგადოების მხრიდან, დიდი აღშფოთება და 
პროტესტი მოჰყვა, რის გამოც ასამბლეის სხდომა ჩაიშალა. 

საპროტესტო აქციის მონაწილეები ითხოვდნენ, რომ ასამბლეა შეჩერებულიყო და 
გავრილოვსა და რუსულ დელეგაციას საქართველო დაეტოვებინათ. მონაწილეების ერთ-
ერთი მოთხოვნა იყო პარლამენტის თავმჯდომარის - ირაკლი კობახიძის გადადგომა. 
პროტესტის მონაწილეთა მცირე ნაწილის პარლამენტში შეღწევის მცდელობას 
სამართალდამცავებთან დაპირისპირება მოჰყვა, რის შემდეგაც, სპეციალური საშუალებების 
გამოყენების ნებადართული წესების დარღვევით, გამოყენებულ იქნა ცრემლსადენი გაზი 
და რეზინის ტყვიები, რამაც აქციის რამდენიმე მონაწილის მძიმე დაზიანება გამოიწვია. 21 
ივნისს, „ქართული ოცნება“-ს პოლიტსაბჭოს სხდომაზე, ირაკლი კობახიძის გადაგომის 
შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს, მოგვიანებით მისი ადგილი არჩილ თალაკვაძემ დაიკავა.6 

2.3 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 წარუდგინა, რასაც 
სამოქალაქო საზოგადოების კრიტიკა მოჰყვა.7 უმრავლესობის შემადგენლობაში შიდა 
დაპირისპირება დაიწყო, რომლის შედეგადაც, 2018 წლის ბოლოს იურიდიულ საკითხთა 
კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტი დატოვა ეკა ბესელიამ.8 

განხილვა რეგლამენტით დადგენილი ახალი წესის შესაბამისად წარიმართა. ხმაურიანი 
განხილვები თვენახევარი გაგრძელდა. პლენარულ სხდომაზე წარდგენილ კანდიდატურებს 
პარლამენტმა მხარი დაუჭირა.9

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის საბოლოო შედეგმა აჩვენა, 
რომ ხელისუფლების მიზანი უზენაესი სასამართლოს კეთილსინდისიერი და კვალიფიციური 
კადრებით დაკომპლექტება არ ყოფილა.  სინამდვილეში, მოსამართლეთა შერჩევის 
პროცესი, ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. გარდა ამისა, არჩეული 14 მოსამართლიდან, 

6  ვრცლად იხ.: საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საქმიანობის შეფასება, გვ. 16, 
https://bit.ly/3dFGerc .
7  21 არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადება „სამოქალაქო სექტორი პარლამენტისგან უზენაესი 
სასამართლოს დაკომპლექტების შეჩერებას მოითხოვს”, 24.12.18, https://bit.ly/3pb9AzD ; „ ომბუდსმენი 
პარლამენტს მოუწოდებს, შეაჩეროს უზენაესი სასამართლოს წევრთა შერჩევის პროცესი”, 26.12.18, 
https://netgazeti.ge/news/331645/; 
8  ვრცლად იხ.: საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საქმიანობის შეფასება, გვ. 19, 
https://bit.ly/3dFGerc .
9  კოალიცია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა 
შერჩევის პროცესს აფასებს, 12.09.19, https://bit.ly/39NiSvJ  ასევე, ვრცლად იხ. „უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეების შერჩევის 1 წლიანი პროცესის ქრონოლოგია”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველო, https://bit.ly/3ccHBdu .

https://bit.ly/3dFGerc
https://bit.ly/3pb9AzD
https://netgazeti.ge/news/331645/
https://bit.ly/3dFGerc
https://bit.ly/39NiSvJ
https://bit.ly/3ccHBdu
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უმრავლესობა, სასამართლოში არსებული გავლენიანი მოსამართლეების ან ხელისუფლების 
ინტერესების გამტარებლად აღიქმება.10

2.4 ხორავას საქმეზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა

თბილისში, ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის 
მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით, 2018 წლის 6 ივნისს, პარლამენტში შეიქმნა 
დროებითი საგამოძიებო კომისია. კომისიის შექმნას წინ უძღოდა სამოქალაქო საზოგადოების 
პროტესტი და აქციები. ეს იყო პირველი და ჯერ-ჯერობით ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც 
ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნით, პარლამენტში, დროებითი საგამოძიებო კომისია 
შეიქმნა.11 

კომისიის მიერ მომზადებულ დასკვნას პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა.  დასკვნაში 
ხაზგასმით იყო აღნიშნული სამართალდამცავ სისტემაში არსებული ძირითადი პრობლემები, 
დანაშაულის ობიექტური და ხარისხიანი გამოძიების მიმართულებით არსებული კრიტიკული 
გამოწვევები და ძირეული რეფორმების დაუყოვნებლივ განხორციელების აუცილებლობა.12

2.5 ცვლილებები საპარლამენტო სუბიექტების შემადგენლობაში

2017 წელს ცვლილებები განხორციელდა უმცირესობის შემადგენლობაშიც. კერძოდ, 
ადგილი ჰქონდა შიდა პარტიულ დაპირისპირებას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში, რის 
საფუძველზეც პარლამენტში შეიცვალა და გაიყო ფრაქციების შემადგენლობა. ფრაქცია 
„ნაციონალური მოძრაობა“-ს სახელი გადაერქვა და ეწოდა „ევროპული საქართველო“, 
ხოლო ფრაქციას „ნაციონალური მოძრაობა - საქართველოს წინსვლისთვის“ დაერქვა 
„ევროპული საქართველო - უკეთესი მომავლისთვის“. 2019 წელს საპარლამენტო 
უმცირესობა დაიშალა. 

10 ამ პროცესის შეფასებასთან დაკავშირებით ვრცლად იხ.: „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის პირველი ეტაპის ანგარიში”, ეუთოს/ODIHR ანგარიში, 
ივნისი – სექტემბერი 2019, https://bit.ly/3rISbjy , „ODIHR-ი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა 
წარდგენისა და დანიშვნის პროცესში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს”, 11.09.19, 
https://civil.ge/ka/archives/319905  ; „პარლამენტს შანსი აქვს, მოსამართლეების შერჩევისას დაშვებული 
ხარვეზები გამოასწოროს — PACE”, 26.09.19, https://bit.ly/3d8WwbE;  „Georgia: ‘Parliament must 
rectify the selection process for Supreme Court judges’ say monitors”, 25/09/2019, https://pace.
coe.int/en/news/7626; აშშ-ს საელჩოს შეფასება, 12.11.19, https://bit.ly/3d4ycYs; „ზოგიერთი არ 
სარგებლობს ფართო საზოგადოების ნდობით – EU მოსამართლეებზე”, 13.12.2019, 
https://bit.ly/3aVQx7m ; „Monitors regret appointment of 14 judges by Georgian parliament”, 
13/12/2019, https://pace.coe.int/en/news/7737 ; „Political wrangling compromises the independence 
of appointments to Georgia’s highest court, ODIHR report finds”, 09.01.20, 
https://www.osce.org/odihr/443500; „ოპოზიციამ სენატორ ვიკერის მიერ პრემიერ-მინისტრ 
გახარიასთვის გაგზავნილი წერილი გამოაქვეყნა”, 26/01/2020, https://civil.ge/ka/archives/335999; 
„აშშ-ის სენატორების გამაფრთხილებელი წერილი საქართველოს მთავრობას”, 30.01.2020, 
https://bit.ly/3d3XeHh.
11 ვრცლად იხ. საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის საქმიანობის შეფასება, https://bit.ly/3khd8iR 
გვ. 13-14
12 „არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება ხორავას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის 
შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის დასკვნასთან და რეკომენდაციებთან დაკავშირებით“, 
18 სექტემბერი, 2018 (იხ. https://goo.gl/g1JJCZ ).

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/187130?
https://bit.ly/3rISbjy
https://civil.ge/ka/archives/319905
https://bit.ly/3d8WwbE
https://bit.ly/3d4ycYs
https://bit.ly/3aVQx7m
https://pace.coe.int/en/news/7737
https://www.osce.org/odihr/443500
https://civil.ge/ka/archives/335999
https://bit.ly/3d3XeHh
https://bit.ly/3khd8iR
https://goo.gl/g1JJCZ
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საანგარიშო პერიოდში უმრავლესობა დატოვა პარლამენტის 20-მა წევრმა.  უმრავლესობიდან 
გასვლასთან  ერთად, დეპუტატებმა საპარლამენტო თანამდებობიც დატოვეს. დეპუტატების 
მხრიდან უმრავლესობიდან გასვლის რამდენიმე მიზეზი სახელდებოდა,  როგორიც 
იყო: უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის საკითხი და მნიშვნელოვანი 
საკანონმდებლო ინიციატივების ჩაგდება, რომლებიც საარჩევნო სისტემის შეცვლას 
გულისხმობდნენ. ასევე, სხვადასხვა პერიოდში, პარლამენტის წევრის მანდატი დატოვა 
5-მა დეპუტატმა. 

2019 წელს, 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 მისაღებად პარლამენტს მიმართა. 
დეპუტატისთვის უფლებამოსილების ამ სახით შეწყვეტა 2012 წლიდან ერთადერთ 
შემთხვევას წარმოადგენდა.13 

2.6 ღია მმართველობის პარტნიორობა (Open Government Partnership, OGP) 

2017 წლის 19 სექტემბრიდან საქართველო ღია მმართველობის პარტნიორობის 
თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა.

საპარლამენტო საბჭომ და მასთან არსებულმა საკონსულტაციო ჯგუფმა შეიმუშავა 3 
სამოქმედო გეგმა. 

წინგადადგმული ნაბიჯების მიუხედავად, სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და 
მოქალაქეებს დღემდე ექმნებათ დაბრკოლებები, როგორც ჩართულობის, ისე საპარლამენტო 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით. კერძოდ, საანგარიშო პერიოდში, პარლამენტის 
თბილისის შენობაში შესვლის უფლება არაერთხელ შეეზღუდათ საქართველოს მოქალაქეებს, 
საქართველოს პარლამენტის წევრებს, ჟურნალისტებს და არასაპარლამენტო ოპოზიციის 
წარმომადგენლებს; ასევე, საქართველოს პარლამენტი ხშირად აფერხებს საჯარო 
ინფორმაციის მოწოდებას. არის შემთხვევები, როცა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის 
გაგზავნილი ინფორმაცია არ არის დროული და სრული.

2.7 საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და პანდემიის მართვის პროცესში 
პარლამენტის საქმიანობა

კოვიდ-19-ის პანდემიის პირობებში, პანდემიასთან და თანდევ გამოწვევებთან 
ქვეყნის ბრძოლის პროცესში, საქართველოს პარლამენტმა ფაქტობრივად უარი თქვა 
საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელებაზე და პროცესის მართვა სრულად მიანდო 
აღმასრულებელ ხელისუფლებას. პარლამენტმა შეიტანა ცვლილებები “საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის შესახებ” კანონში და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე, 
მთავრობას გადასცა უფლებამოსილება, შეზღუდოს ადამიანის ძირითადი უფლებები 
პანდემიის დროს. 

13  ვრცლად იხ. საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საქმიანობის შეფასება, გვ. 20-21, 
https://bit.ly/3pLaZ0i  საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის საქმიანობის შეფასება, გვ. 17, 
https://bit.ly/3kdNmMy ; საქართველოს IX მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის შეფასება (2016 წლის 
18 ნოემბერი - 2017 წლის 31 დეკემბერი), 20-22, https://bit.ly/2NWMvnC .

https://www.radiotavisupleba.ge/a/30322005.html
https://transparency.ge/ge/post/sakartvelos-parlamentis-giaoba-da-gamchvirvaloba-migcevebi-da-gamocvevebi-2015-2020
https://bit.ly/3pLaZ0i
https://bit.ly/3kdNmMy
https://bit.ly/2NWMvnC
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2020 წლის 21 მაისს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ პარლამენტს საკუთარი 
ინიციატივით მიმართა საქმიანობის ანგარიშის წარდგენის თაობაზე.  27 მაისს პრემიერმა 
პარლამენტს კორონავირუსთან გამკლავების ანგარიში წარუდგინა.  29 მაისს, პლენარულ 
სხდომაზე, ინტერპელაციის ფარგლებში, უპასუხა ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა“-ს და 
„ევროპული საქართველო“-ს კითხვებს.

საგანგებო მდგომარეობის დროს პარლამენტის მხრიდან არ იქნა გამოყენებული 
საპარლამენტო კონტროლის სხვა  მექანიზმები, არც კომიტეტებისა და ფრაქციების და არც 
პარლამენტის ცალკეული წევრების მიერ. საგანგებო მდგომარეობის დროს არ ჩატარებულა 
მინისტრის საათი. ვრცლად ამ საკითხზე იხ. ჩვენი ანგარიში.

https://transparency.ge/sites/default/files/sagangebo_mdgomareoba_-_covid_19_1.pdf
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თავი 3. საკანონმდებლო საქმიანობის შეფასება

პროგრესული კანონები და საკანონმდებლო ცვლილებები

პარლამენტის ახალი რეგლამენტი

სექსუალური შევიწროების შესახებ ინიციატივა 

ბავშვის უფლებათა კოდექსი

შშმ პირებზე ახალი კანონი 

ელექტრონული სამაჯურთ მოძალადის ზედამხედველობა 

სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება და მისგან გამომდინარე ცვლილებები

3.1 პროგრესული კანონები და საკანონმდებლო ცვლილებები

3.1.1 პარლამენტის ახალი რეგლამენტი

პარლამენტმა, 2018 წლის 6 დეკემბერს, მესამე მოსმენით მიიღო პარლამენტის ახალი 
რეგლამენტი, რაც მნიშვნელოვანი და დადებითი ნაბიჯი იყო. რეგლამენტში ცვლილებები 
შეეხო როგორც საკანონმდებლო პროცესს, ისე პარლამენტის მიერ საზედამხედველო 
საქმიანობის განხორციელებას, აგრეთვე უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს 
ღიაობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების საკითხებს. რეგლამენტში 
პარლამენტის საზედამხედველო საქმიანობას ცალკე თავი დაეთმო.

მიუხედავად პოზიტიური ცვლილებებისა, კვლავ პრობლემურია უსაფრთხოების სექტორზე 
ეფექტური საპარლამენტო კონტროლის განხორციელება. დაპირების მიუხედავად, ამ 
საკითხზე, რეგლამენტში, ცვლილებები აღარ განხორციელებულა. 

3.1.2 სექსუალური შევიწროების შესახებ ინიციატივა

2019 წლის თებერვალში გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებმა პარლამენტს 
წარუდგინეს სექსუალური შევიწროების შესახებ ინიციატივა. ცვლილებები შევიდა 
ადმინისტრაციულ სამართალდაღვევათა კოდექსსა და შრომის კოდექსში. საჯარო სივრცეში, 
სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში, დადგინდა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. 
კანონის მიღების შემდეგ დამსაქმებელი ვალდებულია ასახოს დისკრიმინაციის ამკრძალავი 
დებულებები დაწესებულების შინაგანაწესსა და სხვა დოკუმენტებში და უზრუნველყოს მათი 
შესრულება.

https://transparency.ge/sites/default/files/parliament-2018_web_ge_final_0.pdf
https://transparency.ge/sites/default/files/parliament-2018_web_ge_final_0.pdf
https://transparency.ge/sites/default/files/parliament-2019-web-ge_1.pdf
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3.1.3 ბავშვის უფლებათა კოდექსი

2019 წლის სექტემბერში 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.

3.1.4 შშმ პირებზე ახალი კანონი

2020 წლის ივლისში პარლამენტმა მიიღო ახალი კანონი „შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირთა უფლებების შესახებ“, რომლის თანახმად:

 • მუნიციპალიტეტებმა უნდა  შესთავაზონ შშმ პირებს პერსონალური ასისტენტის სერვისი, 
რომელიც მათ დაეხმარება სამუშაო ადგილზე, განათლების მიღებისას, საჯარო 
სერვისებით სარგებლობისას და ყოფითი ხასიათის საკითხების მოგვარებაში. 

 • განისაზღვრა სპეციალური მოსარჩელის ინსტიტუტი, კერძოდ, შშმ პირთა უფლებებზე 
მომუშავე ორგანიზაციები დარეგისტრირდებიან სპეციალური მოსარჩელის სტატუსით 
და მიეცემათ შესაძლებლობა, შშმ პირთა დისკრიმინაციის შემთხვევებში, სასამართლოს 
მიმართონ. 

 • შშმ პირს ექნება შესაძლებლობა, სახელმწიფოს ხარჯზე ისარგებლოს იურიდიული 
დახმარებით.

3.1.5 ელექტრონული სამაჯურით მოძალადის ზედამხედველობა 
პარლამენტმა 2020 წელს მხარი დაუჭირა „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში 
ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ 
კანონში ცვლილებებს, რომლის თანახმად განსაზღვრა ძალადობის ჩამდენ პირთა მიმართ 
ელექტრონული ზედამხედველობის განხორციელების შესაძლებლობა. მოძალადის მიერ 
ელექტრონული ზედამხედველობისათვის განზრახ თავის არიდება ან ელექტრონული 
საშუალების ექსპლუატაციის წესის დარღვევისთვის განმეორებით მიღებული გაფრთხილების 
შეუსრულებლობა დაისჯება ჯარიმით, ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, ვადით 
180 - 240 საათამდე, ან თავისუფლების აღკვეთით, ვადით 1 წლამდე, ასევე იარაღთან 
დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით.

3.1.6 სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება და მისგან გამომდინარე ცვლილებები
2017 წელს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ცვლილებებს, რომლის თანახმად:

 • განისაზღვრა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა იძულებითი სტერილიზაციისათვის; 

 • ქალის გენიტალიების დასახიჩრება სისხლის სამართლით დასჯადი გახდა; 

 • დადგინდა ადევნებისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა; 

 • გაუქმდა შემაკავებელი ორდერის ძალაში შესვლისთვის 24 საათში სასამართლოში 
წარდგენის ვალდებულება და პოლიციის თანამშრომელი ფაქტზე რეაგირებისას 
გამოსცემს ორდერს, რომელიც დაუყოვნებლივ შედის ძალაში; 

 • დანაშაულებისათვის ერთ-ერთ დამამძიმებელ გარემოებად განისაზღვრა გენდერული 
ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივი. 

https://transparency.ge/sites/default/files/parliament-2019-web-ge_1.pdf
https://transparency.ge/ge/blog/ra-siaxleebs-itvaliscinebs-shshm-pirta-dacvis-shesaxeb-axali-kanonproekti
https://transparency.ge/ge/blog/ra-siaxleebs-itvaliscinebs-shshm-pirta-dacvis-shesaxeb-axali-kanonproekti
https://transparency.ge/ge/blog/kalta-mimart-mozaladeebs-elektronuli-samajurit-gauceven-zedamxedvelobas
https://transparency.ge/ge/blog/kalta-mimart-mozaladeebs-elektronuli-samajurit-gauceven-zedamxedvelobas
https://transparency.ge/sites/default/files/geo-web.pdf
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3.2. პოზიტიური კანონები და საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც დახვეწას 
საჭიროებენ

პოზიტიური კანონები და საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც დახვეწას 
საჭიროებენ

ეთიკის კოდექსი

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაცია

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შექმნა

ახალი კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ

საჯარო სამსახურში შრომის ანაზღაურების შესახებ ახალი რეგულაცია

3.2.1 ეთიკის კოდექსი

ეთიკის კოდექსის პროექტის შესახებ IX მოწვევის პარლამენტმა ორჯერ იმსჯელა, რადგან 
თავდაპირველად ამ კოდექსის პროექტს პარლამენტის წევრებმა მხარი არ დაუჭირეს. 
მოგვიანებით, 2018 წლის 24 მაისს, პარლამენტს განმეორებით წარედგინა აღნიშნული 
საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც პარლამენტმა საბოლოოდ დაამტკიცა. წარდგენილ 
პროექტებს შორის მთავარი განსხვავება ეთიკის საბჭოს მიერ სანქციების განსაზღვრის 
საკითხი იყო.  

კოდექსის თანახმად, პარლამენტის წევრის მიერ ქცევის წესის დარღვევის შემთხვევაში, 
პარლამენტის წევრის ეთიკის კოდექსი ითვალისწინებს მისთვის სარეკომენდაციო 
წერილით მიმართვის უფლებამოსილებას. აგრეთვე, გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, 
პარლამენტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება პარლამენტის იმ წევრის სახელი, რომელმაც 
აღნიშნული კოდექსი დაარღვია, შესაბამისი დარღვევის მოკლე აღწერით. 

ეთიკის კოდექსის შემუშავების შემდეგ,  მე-9 მოწვევის პარლამენტიში ეთიკის საბჭო ვერ 
დაკომპლექტდა და შესაბამისად, ეთიკის კოდექსს პრაქტიკაში არ უმუშავია. კოდექსის 
მიღების შემდეგ ადგილი ჰქონდა არაერთ შემთხვევას, როდესაც დეპუტატები ერთმანეთს 
ფიზიკურ თუ სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ.

3.2.2 რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაცია

2019 წლის მაისში, პარლამენტმა, „ნორმატიული აქტების შესახებ” კანონში ცვლილებით, 
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ინსტიტუციონალიზაცია განახორციელა.

RIA-ს ინსტიტუციონალიზაცია პოზიტიურად უნდა შეფასდეს, თუმცა კანონით 
გათვალისწინებული რეგულაცია ვერ პასუხობს საკანონმდებლო პროცესის გამოწვევებს. 
იმის გათვალისწინებით, რომ RIA-ს მოთხოვნა მხოლოდ მთავრობის ინიციატივებს ეხება 
და ასევე კანონი ითვალისწინებს ვრცელ საგამონაკლისო შემთხვევებს (მაგალითად, 

https://transparency.ge/ge/post/etikis-normebis-dargveva-da-reagirebis-mekanizmebi-sakartvelos-parlamentshi
https://www.transparency.ge/ge/blog/regulirebis-zegavlenis-shepasebis-ria-institucionalizacia-sakartvelos-kanonmdeblobashi
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RIA-ს განხორციელების ვალდებულება არ არსებობს თუკი კანონპროექტი ეხება საბიუჯეტო 
საკითხებს, გულისხმობს საერთაშორისო აქტებთან ან კონსტიტუციასთან შესაბამისობას), 
არსებობს RIA-ს გარეშე მნიშვნელოვანი კანონების მიღების რისკი.

3.2.3 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შექმნა

2019 წლის აპრილში პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ცვლილებებს, რომლის თანახმად 
ჩამოყალიბდა ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო - პრემიერ-მინისტრის სათათბირო ორგანო. 

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 პრემიერ-მინისტრის 
მიერ უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის არჩევის წესი.14

3.2.4 ახალი კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ

2019 წლის თებერვალში პარლამენტმა შრომის უსაფრთხოების შესახებ ახალი კანონი 
მიიღო, რომლის თანახმად, 2019 წლის 1 სექტემბრიდან კანონის მოქმედება არა მხოლოდ 
საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე, არამედ ეკონომიკური 
საქმიანობის ყველა დარგზე გავრცელდა. კანონპროექტის განხილვის პროცესში შევაფასეთ 
მისი პოზიტიური და პრობლემური სიახლეები, მათ შორის, ვუთითებდით კორუფციის რისკების 
მინიმუმამდე დაყვანის საჭიროებაზე. კერძოდ, ვითხოვდით, რომ შრომის უსაფრთხოების 
ნორმების დარღვევების შემთხვევაში ჯარიმის მინიმალური და მაქსიმალური ოდენობის 
ზღვარი არ უნდა ყოფილიყო შეუსაბამოდ განსხვავებული.

3.2.5 საჯარო სამსახურში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონი

საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო შრომის ანაზღაურების 
შესახებ ახალი კანონის შემუშავება და წარდგენა, რომლის ინიცირება მთავრობამ ვადის 
დარღვევით, ნაცვლად 2016 წლის 1 სექტემბრისა, 2017 წლის 29 სექტემბერს განახორციელა. 
წარმოდგენილმა კანონმა განსაზღვრა ქვეყნის ყველა საჯარო დაწესებულებისთვის 
შრომის ანაზღაურების სისტემა, შემოიღო  თანამდებობრივი კოეფიციენტებისა და საბაზო 
თანამდებობრივი სარგოს ცნება, დააწესა სახელფასო დანამატისა და ჯილდოს ზღვრული 
ოდენობები და გაცემის საფუძვლები.

პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად, კანონი შეიცავდა ბუნდოვან დებულებებს, კერძოდ, 
თანამდებობრივი იერარქიების შიგნით კატეგორიების განაწილება საჭიროებდა ნორმატიულ 
ჩარჩოში მოქცევას, რათა გამორიცხულიყო მისი ფართო დისკრეციით, არამიზნობრივად 
გამოყენება; დაზუსტებას საჭიროებდა კოეფიციენტების მინიჭების კრიტერიუმებიც.

14  საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის საქმიანობის შეფასება, თბილისი, 2020, გვ. 25, 
https://bit.ly/3iHh3oq .

https://transparency.ge/sites/default/files/parliament-2019-web-ge_1.pdf
https://transparency.ge/sites/default/files/geo-web.pdf
https://bit.ly/3iHh3oq
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3.3 ნეგატიური საკანონმდებლო ცვლილებები

ნეგატიური საკანონმდებლო ცვლილებები

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე შემზღუდავი ღონისძიებების 
განხორციელება

ქონებრივი დეკლარაციის შევსებისა და დარღვევის შემთხვევაში 
პასუხისმგებლობის წესის ცვლილება

ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შექმნა 

თვითმმართველობის ერთეულების გაუქმება 

3.3.1 საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე შემზღუდავი ღონისძიებების 
განხორციელება

2020 წელს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონში 
ცვლილებებს, რომელთა თანახმად, ადამიანის ზოგიერთი ძირითადი უფლებების შეზღუდვა, 
საკარანტინო ღონისძიებების სახით, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშეც 
არის შესაძლებელი. შეზღუდვის გამოყენების წესსა და მასშტაბებს მთავრობა განსაზღვრავს. 
კანონპროექტის განხილვის ეტაპზე შეფასებებში აღვნიშნავდით, რომ ცვლილებები 
წინააღმდეგობაშია საქართველოს კონსტიტუციასთან და მთავრობის მიერ  ადამიანის იმ  
ძირითად უფლებათა შეზღუდვას  ითვალისწინებს, რომლებიც, კონსტიტუციის თანახმად, 
მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის დროს უნდა შეიზღუდოს და ისიც - პარლამენტის 
გადაწყვეტილებით. აღნიშნული კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაასაჩივრეს 
საკონსტიტუცო სასამართლოში.15 კანონს მოქმედების პერიოდი 2-ჯერ გაუგრძელეს და იგი 
დღესაც მოქმედებს. 

3.3.2 ქონებრივი დეკლარაციის შევსებისა და დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობის 
წესის ცვლილება
2019 წლის აპრილში პარლამენტმა ცვლილება განახორციელა ქონებრივი დეკლარაციების 
მონიტორინგის განხორციელების წესში. კანონში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმად, 
დარღვევას აღარ წარმოადგენს, ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში, თანამდებობის 
პირის მიერ, ისეთ კომპანიაში მონაწილეობის მიუთითებლობა, რომელიც ბოლო 6 ან 
მეტი წლის განმავლობაში არ ფუნქციონირებს, რაც უკიდურესად ართულებს სამოქალაქო 
საზოგადოების ორგანიზაციების, მედიისა და დაინტერესებული მოქალაქეების მხრიდან 
თანამდებობის პირების ბიზნესკავშირების მონიტორინგს, რადგან ისინი მოკლებულნი არიან 
იმის შემოწმების შესაძლებლობას, ფუნქციონირებდა თუ არა რომელიმე კომპანია ბოლო 
6 წლის განმავლობაში - ეს ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის, ვინაიდან 
წარმოადგენს საგადასახადო საიდუმლოებას და მხოლოდ შესაბამის ოფიციალურ უწყებებს 
აქვთ მასზე წვდომა.

15  აღნიშნულ საქმეზე საკონსტიტუციო სასამართლომ 2021 წლის 11 თებერვალს მიიღო 
გადაწყვეტილება https://bit.ly/2Odtr51.

https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=9815
https://transparency.ge/sites/default/files/parliament-2019-web-ge_1.pdf
https://bit.ly/2Odtr51
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3.3.3 ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შექმნა 

2017 წლის მარტში, რიგგარეშე სხდომაზე, პარლამენტმა, მესამე მოსმენით მიიღო 
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც ფარული საგამოძიებო ღონისძიებების 
განსახორციელებლად, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დაქვემდებარებული, 
ახალი სააგენტოს შექმნას ითვალისწინებს. 

საკანონმდებლო პაკეტის მიღება არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების 
უგულებელყოფა, რომლის საფუძველზეც არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი პირადი 
ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების 
კოპირებისა და შენახვის წესები. აღნიშნული ცვლილება გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო 
სასამართლოში არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 300-მდე მოქალაქის მიერ, რომელთა 
ინტერესებს, მათ შორის, იცავს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”.

3.3.4 თვითმმართველობის ერთეულების გაუქმება 

პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ინიციატივას ადგილობრივ თვითმმართველობის კოდექსში 
ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომლითაც თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა 12-
დან 5-მდე შემცირდა. მთავრობა ამ ცვლილებას იმით ასაბუთებდა, რომ თვითმმართველობის 
ერთეულების გაუქმება ინსტიტუციურ მოწყობას უფრო დემოკრატიულს გახდიდა, ხოლო 
მუნიციპალიტეტების საქმიანობას - უფრო ეფექტურს. 

2014 წელს ხელისუფლების მიერ გაცემული დაპირება იმის თაობაზე, რომ 2017 წლამდე 
კიდევ უფრო მეტი დეცენტრალიზება მოხდებოდა, არ შესრულდა. ხელისუფლების აღნიშნული 
გადაწყვეტილება უარყოფითად უნდა შეფასდეს, რადგან იგი ცალსახად დააზარალებს 
ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესს.

3.4 განხორციელებული რეფორმები მნიშვნელოვანი ხარვეზებით

განხორციელებული რეფორმები მნიშვნელოვანი ხარვეზებით

საარჩევნო რეფორმა

სასამართლო რეფორმა

3.4.1 საარჩევნო სისტემის რეფორმა

2019 წელს 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. ინიციატივის სახით, პარლამენტში დარეგისტრირდა 
შესაბამისი კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი, რომელსაც ხელი 93-მა დეპუტატმა 
მოაწერა. კანონპროექტის ჩაგდების შემდეგ დეპუტატების ნაწილმა უმრავლესობა დატოვა. 
ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ ამ საკითხზე მოლაპარაკებები დაიწყეს. 

https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=2299
https://transparency.ge/sites/default/files/geo-web.pdf
https://transparency.ge/sites/default/files/geo-web.pdf
https://www.radiotavisupleba.ge/a/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%A9%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%95-6-%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/30270976.html
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2020 წლის 29 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო სისტემის შესახებ 
საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარი დაუჭირა. საარჩევნო სისტემის შეცვლის შედეგად, 
2020 წლის ოქტომბერში ჩატარებულ არჩევნებში ამომრჩევლებმა  პარლამენტის 120 წევრი 
პროპორციული წესით, ხოლო 30 - მაჟორიტარული წესით აირჩიეს.16 

მოგვიანებით ცვლილებები შევიდა საარჩევნო კანონმდებლობაში, რომლის თანახმადაც  
შემცირდა სახელმწიფო დაფინანსების მისაღებად დაწესებული ბარიერი, ხოლო 
დაფინანსების ოდენობის განსაზღვრის ფორმულა გამარტივდა: დაფინანსებას მიიღებს 
პარტია, რომელმაც პარლამენტის ბოლო არჩევნებში ამომრჩეველთა ხმების 1% (ნაცვლად 
3%-სა) ან მეტი მიიღო; კანონმდებლობით განმტკიცდა გენდერული კვოტირება.

დადებითი ცვლილების მიუხედავად, საარჩევნო კანონმდებლობაში კვლავ დარჩა რამდენიმე 
ძირითადი პრობლემა, მათ შორის, საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების მანკიერი წესი, 
რომელიც კომისიების საქმიანობაზე მმართველი პარტიების გავლენის ზრდას იწვევს.

3.4.2 სასამართლო რეფორმა 

2016 წლის დეკემბერში პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო „მესამე ტალღის” 
საკანონმდებლო პაკეტი. „მეოთხე ტალღის“ რეფორმა საბოლოოდ  2019 წლის დეკემბრის 
ბოლოს დასრულდა. 

პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტმა მოამზადა საკანონმდებლო ცვლილებები და 
პირველი მოსმენით ისე მიიღო, რომ ამ საკითხზე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და 
მოსაზრებებს არ დაელოდა. 2020 წლის ივლისში, პარლამენტში, „საერთო სასამართლოების 
შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში შესატანი მორიგი ცვლილებების პაკეტი 
იქნა ინიციირებული. საკანონმდებლო ინიციატივა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან დაკავშირებით მიღებული 
გადაწყვეტილებების დასაბუთების ვალდებულებასა და კანდიდატების მიერ აღნიშნული 
გადაწყვეტილების გასაჩივრების შესაძლებლობას შეეხებოდა. 

სასამართლო რეფორმის ოთხი ტალღის მიუხედავად,  სისტემაში კვლავ რჩება გამოწვევები. 
2016 წლიდან სასამართლო სისტემაში განხორციელებული გარკვეული დადებითი 
საკანონმდებლო ცვლილებების მიუხედავად, სისტემაში კვლავ რჩება დემოკრატიასთან და 
დამოუკიდებელი სასამართლოს პრინციპებთან შეუთავსებელი ხარვეზები.

2016-2020 წლებში სასამართლო სისტემის მდგომარეობასთან დაკავშირებული უფრო 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს ანგარიშში. 

16  ცვლილებამდე პარლამენტის 77 წევრი პროპორციული, ხოლო 73 - მაჟორიტარული წესით 
აირჩეოდა.

https://info.parliament.ge/#law-drafting/20139
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20651
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20651
https://transparency.ge/ge/post/ra-sheicvala-saarchevno-kanonmdeblobashi
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20825
https://transparency.ge/ge/post/sasamartlo-sistemis-mdgomareoba-2016-2020-clebi#_ftn14
https://transparency.ge/ge/post/sasamartlo-sistemis-mdgomareoba-2016-2020-clebi#_ftn14
https://transparency.ge/ge/post/sasamartlo-sistemis-mdgomareoba-2016-2020-clebi#_ftn14
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თავი 4. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გაუქმებული კანონები 
და შეჩერებული ნორმები

➢	 ნარკოტიკულ	საშუალებებთან	დაკავშირებული	გადაწყვეტილებები

2017 წელს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაუქმდა მარიხუანას 
მოხმარებისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა.

2017 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ  0,00009 გრამი დეზომორფინის დამზადების, 
შეძენის ან/და შენახვის ფაქტზე სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის დაკისრება 
არაკონსტიტუციურად სცნო.

2018 წელს,  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, საქმეზე „საქართველოს 
მოქალაქეები – ზურაბ ჯაფარიძე და ვახტანგ მეგრელიშვილი საქართველოს პარლამენტის 
წინააღმდეგ“, გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომლითაც მარიხუანას მოხმარებისთვის 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრება არაკონსტიტუციურად სცნო.17 

2019 წლის 2 აგვისტოს, სახალხო დამცველის საკონსტიტუციო სარჩელის საფუძველზე, 
არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი18 ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენება ისეთი 
ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებისა და ერთი მოხმარებისათვის საჭირო ოდენობით 
შეძენისა და შენახვისათვის, რომელთა მოხმარება არ იწვევს სწრაფ შეჩვევას ან/და 
აგრესიულ ქცევას.

2020 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ მოსახმარად გამოუსადეგარი ოდენობით 
ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენისა და შენახვისთვის თავისუფლების აღკვეთის 
გამოყენების შესაძლებლობა არაკონსტიტუციურად მიიჩნია.19 

➢	 რელიგიური	გაერთანებების	სარჩელები	

2018 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა რელიგიური გაერთიანებების 
სარჩელი, რომლის თანახმად, არაკონსტიტუციურად სცნო ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-
სგან მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით გაწეულ ტაძრებისა და ეკლესიების 
მშენებლობა, რესტავრაცია და მოხატვის მომსახურების გათავისუფლება. 

საკონსტიტუციო სასამართლომ ასევე არაკონსტიტუციურად სცნო მხოლოდ საქართველოს 
სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის  სახელმწიფო ქონების 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესაძლებლობა.

17  2017 წელს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობა მარიხუანის მოხმარებისთვის (ვრცლად იხილეთ: საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს 2017 წლის 30 ნოემბრის №1/13/732 გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე 
გივი შანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (https://goo.gl/59o4fM )
18  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45-ე მუხლისა და სისხლის სამართლის 
კოდექსის 273-ე მუხლი 2017 წლის 28 ივლისამდე მოქმედი რედაქცია.
19  სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მე-3 ნაწილის სიტყვების „ისჯება თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე“ ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებს სასჯელის 
სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების შესაძლებლობას მოსახმარად გამოუსადეგარი ოდენობით 
ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენისა და შენახვისთვის. 

https://www.constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1265
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=991
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4283100?publication=0
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1148
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=9494&fbclid=IwAR260mixGTA54qe8_a9XdMeCZo3YVJEh6HnMUDeieA-Caqe4h3w9oCT5API
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=924
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1178
https://goo.gl/59o4fM
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➢	 სასამართლო	 გადაწყვეტილებების	 საჯარო	 ინფორმაციის	 სახით	 გაცემასთან	
დაკავშირებით

2019 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფლა „ინფორმაციის თავისუფლების 
განვითარების ინსტიტუტისა” (IDFI) და ააიპ „მედიის განვითარების ფონდის“ საკონსტიტუციო 
სარჩელები, სასამართლო გადაწყვეტილებათა ხელმისაწვდომობის საკითხზე.

https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1268
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1268
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თავი 5. კანონშემოქმედებითი პროცესის მიმდინარეობა და 
შეფასება

5.1 დაჩქარებული წესით კანონპროექტთა განხილვა

დაჩქარებული წესით კანონპროექტთა განხილვის ტენდენცია პრობლემას წარმოადგენდა 
როგორც მე-8, ისე მე-9 მოწვევის პარლამენტში. კერძოდ, მე-8 მოწვევის პარლამენტმა 437 
კანონის პროექტი განიხილა დაჩქარებული წესით, ხოლო მე-9 მოწვევის პარლამენტმა  - 
505 კანონის პროექტი.20

5.2 გამარტივებული წესით კანონპროექტთა განხილვა

გამარტივებული წესით კანონპროექტთა განხილვის პრობლემა არსებობდა როგორც 
მე-8 მოწვევის, ისე მე-9 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობაში, მაგალითისვის, თუკი მე-8 
მოწვევაში გამარიტვებული წესით განხილული კანონპროექტების საერთო რაოდენობა 
- 47 კანონის პროექტი იყო, მე-9 მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის პირველივე წელს 
პარლამეტნმა განიხილა და მიიღო 77 კანონის პროექტი. 

20 12 არ განიხილეს დაჩქარებული წესით.

დიაგრამა 4.  დაჩქარებული წესით კანონპროექტთა განხილვა

2020

2019

2018

2016-2017            21320

             180

      70

44
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5.3 კანონპროექტთა განხილვის ვადის გაგრძელება

პარლამენტის საქმიანობის პროცესში სისტემატიური სახე მიეცა კანონპროექტების 
განხილვისთვის განსაზღვრული ვადის გაგრძელებას.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2020 (იანვარი - ოქტომბერი)

2019 (იანვარი - დეკემბერი)

2018 (იანვარი - დეკემბერი)

2016 (ნოემბერი, დეკემბერი) 
- 2017 (იანვარი - დეკემბერი)

დიაგრამა 5. მეცხრე მოწვევის მიერ გამარტივებული წესით განხილული 
კანონპროექტების საერთო რაოდენობა 

                77

11

        29

   26

დიაგრამა 6. კანონპროექტთა განხილვის ვადის გაგრძელება

214 კანონის პროექტი 
(48 საკანონმდებლო ინიციატივა)

   388 კანონის პროექტი 
   (111 საკანონმდებლო ინიციატივა)

           882 კანონის 
           პროექტი (183 
           საკანონმდებლო 
           ინიციატივა)0 200 400 600 800 1000
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(იანვარი - ოქტომბერი)
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(იანვარი - დეკემბერი)

2018 
(იანვარი - დეკემბერი)
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5.4 საკანონმდებლო წინადადებების განხილვა

საკანონმდებლო საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი 
მექანიზმია საკანონმდებლო წინადადების წარდგენის შესაძლებლობა. 

მე-9 მოწვევის პარლამენტს განსახილველად 361 საკანონმდებლო წინადადება წარედგინა. 
მცირეა იმ წინადადებათა რაოდენობა, რომელთა ინიციირება მოხდა. წლების განმავლობაში 
ჩამოყალიბებული მანკიერი პრაქტიკიდან გამომდინარე, წინადადების მოწონების შემდეგ, 
მათი ინიციატივის სახით წარდგენა ჭიანურდება. მაგალითად, იურიდიულ საკითხთა 
კომიტეტმა, 2017 წლის ივნისში, მოიწონა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი 
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, პრორუსული ანტისახელმწიფოებრივი პროპაგანდის 
წინააღმდეგ, თუმცა მისი ინიცირება არ განხორციელებულა.

0 20 40 60 80 100 120

2020 (იანვარი - ოქტომბერი)

2019 (იანვარი - დეკემბერი)

2018 (იანვარი - დეკემბერი)

2016 (ნოემბერი, დეკემბერი) 
2017 (იანვარი - დეკემბერი)

დიაგრამა 7. მე-9 მოწვევის პარლამენტში წარდგენილი საკანონმდებლო 
წინადადებები

       91

    93

         112

65

https://info.parliament.ge/#law-drafting/14103
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13764
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თავი 6. საპარლამენტო კონტროლი

საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წლის 13 ოქტომბერს შეტანილი ცვლილებებით, 
საქართველო სრულად გადავიდა საპარლამენტო მართვის მოდელზე. საპარლამენტო 
რესპუბლიკაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე 
საპარლამენტო კონტროლის სრულფასოვნად განხორციელება.  2018 წლის 6 დეკემბერს 
მიღებული პარლამენტის რეგლამენტით დამკვიდრდა საპარლამენტო ზედამხედველობის 
ახალი მექანიზმები და დაიხვეწა არსებული პროცედურები. საკანონმდებლო ნორმების 
გაუმჯობესება დადებითად აისახა საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების 
პრაქტიკაზე. თუმცა, პროგრესის მიუხედავად, საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების 
პროცესში, კვლავ პრობლემად რჩება როგორც დეპუტატების, ასევე მთავრობის წევრთა 
ანგარიშვალდებულებისა და პასუხისმგებლობის საკითხები.

6.1 მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება

მე-9 მოწვევის პარლამენტმა მთავრობას ნდობა 4-ჯერ გამოუცხადა. 

2017 -  ერთხელ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი

2018 - 2-ჯერ პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე

2019 - ერთხელ პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია

6.2 პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიური მოხსენება

სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშის პლენარულ სხდომაზე წარდგენა ახალი 
რეგლამენტის სიახლეა, იქამდე ის მხოლოდ წერილობითი სახით წარედგინებოდა ბიუროს. 

მე-9 მოწვევის პარლამენტს სამთავრობო ანგარიში 4-ჯერ წარედგინა21, აქედან ორ 
შემთხვევაში, 2017 წლის 5 სექტემბერს და  2018 წლის 7 სექტემბერს, ანგარიში წერილობით 
წარედგინა პარლამენტის ბიუროს. მოგვიანებით, ახალი რეგლამენტის მიღების შემდეგ, 
მომდევნო ორ შემთხვევაში, უკვე სავალდებულო იყო მისი პლენარულ სხდომაზე წარდგენა. 
2019 წლის ანგარიშის პლენარულ სხდომაზე წარდგენა 27 ივნისს იყო დაგეგმილი, თუმცა, 
იმავე დღეს, პრემიერ-მინისტრმა - მამუკა ბახტაძემ, Facebook-ის მეშვეობით გაავრცელა 
ინფორმაცია, მისი გამოსვლის გადადების შესახებ. მან  ისე დატოვა თანამდებობა, რომ 
პარლამენტის წინაშე მოხსენებით არ წარმდგარა. 2020 წლის 26 ივნისს პრემიერ-მინისტრი 
გიორგი გახარია ყოველწლიური მოხსენებით საქართველოს პარლამენტის პლენარულ 
სხდომაზე წარსდგა. 

21  2017 წლის 5 სექტემბერს წარედგინა ბიუროს, 2018 წლის 7 სექტემბერს წარედგინა ბიუროს. 
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6.3 ინტერპელაცია

ინტერპელაციის მექანიზმი 2019 წლიდან ამოქმედდა.22 საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 
7 ინტერპელაცია. 7-დან 6 შემთხვევაში წერილობითი შეკითხვების ავტორები იყვნენ 
ოპოზიციური ფრაქციები, ერთ შემთხვევში კი - უმრავლესობის ფრაქცია. 

 ცხრილი 3. მე-9 მოწვევის პარლამენტში ჩატარებული ინტერპელაცია

თარიღი თანამდებობის პირი წერილობითი შეკითხვის ავტორი

22.03.2019 საქართველოს პრემიერ-
მინისტრი მამუკა ბახტაძე

ფრაქციები: „ნაციონალური მოძრაობა“ 
და „ევროპული საქართველო - 
მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ 

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

საპარლამენტო ფრაქცია „ევროპული 
საქართველო - რეგიონები“ 

31.05.2019 საქართველოს პრემიერ-
მინისტრი მამუკა ბახტაძე

ფრაქცია „ევროპული საქართველო - 
მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ 

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

ფრაქცია „ქართული ოცნება“ 

31.05.2019 საქართველოს ცენტრალური 
საარჩევნო კომისიის 
თავმჯდომარე თამარ ჟვანია

ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა“. 

29.05.2020 საქართველოს პრემიერ-
მინისტრი გიორგი გახარია

ფრაქციები: „ნაციონალური 
მოძრაობა“ და „ევროპული 
საქართველო“, „ევროპული 
საქართველო - რეგიონები“ 
და „ევროპული საქართველო - 
მოძრაობა თავისუფლებისთვის“. 

18.09.2020 საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების 
მინისტრი ნათელა თურნავა

ფრაქციები: „ევროპული 
საქართველო“, „ევროპული 
საქართველო - რეგიონები“ 
და „ევროპული საქართველო - 
მოძრაობა თავისუფლებისთვის“. 

22  პარლამენტის წევრთა არანაკლებ შვიდკაციან ჯგუფს, ფრაქციას უფლება აქვს, ინტერპელაციის 
წესით შეკითხვით მიმართოს საქართველოს მთავრობას, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ სხვა 
ორგანოს, მთავრობის წევრს, რომელიბ ვალდებული არიან უპასუხონ დასმულ შეკითხვას პლენარულ 
სხდომაზე. 
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6.4 პარლამენტის წევრის კითხვა

მე-9 მოწვევის პარლამენტში, წინა მოწვევის პარლამენტთან შედარებით, გაზრდილია 
სადეპუტატო კითხვების მაჩვენებელი. კერძოდ, მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრების 
მიერ, საანგარიშო პერიოდში, 814 სადეპუტატო კითხვა დაისვა, ამ უფლებით პარლამენტის 
35 წევრმა ისარგებლა. 

რაც შეეხება მეცხრე მოწვევას, პარლამენტის 65 წევრმა სულ 2350 კითხვა გაუგზავნა 
ანგარიშვალდებულ თანამდებობის პირს.23 

6.5 მინისტრის საათი

მინისტრის საათი, რეგლამენტში განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, 
საპარლამენტო კონტროლის ახალი ინსტრუმენტია, რომელიც გულისხმობს წელიწადში 
ერთხელ საქართველოს მთავრობის ცალკეული წევრების (გარდა საქართველოს პრემიერ-
მინისტრისა) პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სამთავრობო პროგრამის შესრულების 
შესაბამისი  მიმართულების შესახებ მოხსენებით გამოსვლას. 

კონტროლის ეს მექანიზმი, პირველად, პარლამენტმა 2019 წლის საგაზაფხულო სესიაზე 
გამოიყენა. მე-9 მოწევის პარლამენტში მინისტრის საათი  14-ჯერ შედგა.

23  წყარო: სადეპუტატო კითხვები, პარლამენტის ოფიციალური ვებ გვერდი 
https://info.parliament.ge/#mpqs. პერიოდი: 18.11.16-01.10.20, დეპუტატებისა და კითხვების 
რაოდენობის შესახებ იხ. https://bit.ly/39bcijH

დიაგრამა 8.  მე-9 მოწვევის პარლამენტში  ყველაზე მეტი სადეპუტატო 
კითხვის ავტორი ათი პარლამენტის წევრი
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https://info.parliament.ge/#mpqs
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ცხრილი 5. მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ჩატარებული მინისტრის საათი.

თარიღი კუთვნილება

20.02.2019 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი მაია ცქიტიშვილი 

07.03.2019 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
მინისტრი ლევან დავითაშვილი 

20-21.03.2019 საქართველოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი 

04.04.2019 საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია

02.05.2019 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ვიცე-პრემიერი 
გიორგი გახარია

20.09.2019 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ვიცე-პრემიერი 
გიორგი გახარია

20.09.2019 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში 
სახლემწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი

17.10.2019 საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი 

28.11.2019 საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი 

20.12.2019 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი 

20.12.2019 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრი ნათელა თურნავა

05.02.2020 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი 
ეკატერინე ტიკარაძე

20.02.2020 საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი

06.03.2020 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი მაია ცქიტიშვილი

12.06.2020 საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი
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 6.6 პარლამენტში საქართველოს მთავრობის წევრისა და სხვა თანამდებობის 
პირის მოსმენა პლენარულ სხდომაზე

ანგარიშვალდებული პირის სავალდებულო წესით მოწვევა შესაძლებელია კომიტეტის 
ან ფრაქციის მოთხოვნის საფუძველზე, პლენარულ სხდომაზე დამსწრეთა ხმების 
უმრავლესობით24. 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. 

საკუთარი ინიციატივით, მე-9 მოწვევის პარლამენტში, პლენარულ სხდომაზე 6 თანამდებობის 
პირი წარსდგა. 

ცხრილი 7. თანამდებობის პირთა ჩამონათვალი, რომლებიც მე-9 მოწვევის 
პარლამენტში საკუთარი ინიციატივით წარდგნენ  პლენარული სხდომის წინაშე

21.12.2018 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ვიცე-პრემიერი გიორგი 
გახარია

07-08.02.2019 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი 

21.03.2019 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
მინისტრი, ვიცე-პრემიერი მაია ცქიტიშვილი 

05.04.2019 
08.04.2019

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე

19.04.2019 საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია

27.05.2020  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია

6.7 დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა

მე-9 მოწვევის პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ 17 მოთხოვნა 
დარეგისტრირდა, თუმცა შეიქმნა მხოლოდ ერთი -  ხორავას ქუჩაზე მომხდარ ტრაგედიასთან 
დაკავშირებით. ყველა შემთხვევაში ინიციატორები ოპოზიციური ფრაქციები იყვნენ. 

24  მაგრამ არანაკლებ სრული შემადგენლობის ⅓-ისა.
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ცხრილი 8. დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივები მე-9 
მოწვევის განმავლობაში

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი 
სამხედრო მოსამსახურეების შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის 
გადაცემის და მათი რუსეთის ფედერაციაში ექსტრადირების 
დანაშაულებრივი ხელშეწყობის შემსწავლელი დროებითი 
საგამოძიებო კომისია

 � არ შეიქმნა

საქართველოს მთავრობასა და კომპანია “გაზპრომ ექსპორტს” 
შორის დადებული ხელშეკრულების შემსწავლელი დროებითი 
საგამოძოებო კომისია

 � არ შეიქმნა

საქართველოს მთავარი აუდიტორის ჯანმრთელობის ხელყოფის 
ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია  � არ შეიქმნა

აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ, აფგან მუხთარლზე თავდასხმის, მისი 
გადაცემის, თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და საქართველოს 
სახელმწიფო საზღვარზე უკანონოდ გადაყვანის ფაქტის 
შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია

 � არ შეიქმნა

საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ივანე მერაბიშვილის 
საკნიდან შესაძლო გაყვანის ფაქტის შემსწავლელი“ დროებითი 
საგამოძიებო კომისია

 � არ შეიქმნა

2017 წლის 21-22 ნოემბერს ქ. თბილისში ჩატარებული სპეციალური 
ოპერაციის შესახებ დროებითი საგამოძიებო კომისია  � არ შეიქმნა

საქართველოს მთავრობასა და კომპანია გაზპრომ ექსპორტს შორის 
დადებული ხელშეკრულების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო 
კომისია

 � არ შექმნა

აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საკითხი, მისი 
სახელმწიფო საზღვარზე გადაყვანის ფაქტის შემსწავლელი 
დროებითი საგამოძიებო კომისია

 � არ შეიქმნა

2017 წლის 21-22 ნოემბერს ქ. თბილისში ჩატარებული სპეციალური 
ოპერაციის შესახებ დროებითი საგამოძიებო კომისია  � არ შეიქმნა

საყდრისი-ყაჩაღიანის საბადოსთან დაკავშირებული მოვლენების 
შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია  � არ შეიქმნა

2017 წლის 1 დეკემბერს თბილისში, ხორავას ქუჩაზე მომხდარი 
დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის 
შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო 
კომისია

 � შეიქმნა

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

 � არ შეიქმნა

https://info.parliament.ge/#law-drafting/13409
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13409
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13409
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13409
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13409
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14178
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14178
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14178
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13874
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13874
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14099
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14099
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14099
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14099
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14380
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14380
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14380
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14863
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14863
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14178
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14178
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14178
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14099
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14099
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14099
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14863
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14863
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15330
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15330
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15908
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15908
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15908
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15908
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17442
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17442
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17442
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შპს „საფინანსო კომპანია საქართველოსთან“ დაკავშირებული 
საკითხის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია  � არ შეიქმნა

2017 წლის 26 დეკემბერს, პანკისის ხეობაში ჩატარებული 
სპეცოპერაციის შედეგად, თემირლან მაჩალიკაშვილის მკვლელობის 
ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია

 � არ შეიქმნა

საქართველოს პრეზიდენტის - სალომე ზურაბიშვილის მიერ, 
მსჯავრდებულთა შეწყალების პროცესში არსებული, შესაძლო 
კორუფციული სქემის შემსწავლელი საქართველოს პარლამენტის 
დროებითი საგამოძიებო კომისია

 � არ შეიქმნა

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 
კომისია

 � არ შეიქმნა

6.8 თემატური მოკვლევა

აქტუალური საკითხის შესწავლისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების პროექტის მომზადების 
მიზნით, პარლამენტის წევრთაგან, კომიტეტის ან პარლამენტის მუდმივმოქმედი საბჭოს 
გადაწყვეტილებით შეიძლება დაინიშნოს თემატური მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც 
თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს მთავარ მომხსენებელს. აღნიშნული მექანიზმი ახალი 
რეგლამენტით გათვალისწიებულ სიახლეს წარმოადგენს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 
ცვლილებამდე, 2018 წელს, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა 
პირველმა შექმნა მსგავსი მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც ამ კომიტეტის მიერ საზედამხედველო 
ფუნქციის შესრულების მნიშვნელოვანი საშუალება იყო. საანგარიშო პერიოდში თემატური 
მოკვლევის ჯგუფმა, ქალაქ თბილისში, ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა შეისწავლა.

თემატური მოკვლევის ინსტიტუტი 2019 წლიდან ამოქმედდა. მე-9 მოწვევის პარლამენტში 
16 თემატური მოკვლევის ჯგუფი შეიქმნა. 

ცხრილი 10. მე-9 მოწვევის პარლამენტში შექმნილი თემატური მოკვლევის ჯგუფები

№ ინიციატორი თემატური მოკვლევის ჯგუფი შედეგი

1 გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი რესურსების 
კომიტეტი

„თბილისის ატმოსფერული 
ჰაერის მდგომარეობის შესახებ“

დასკვნა 
(განხილულია 
პლენარულ 
სხდომაზე)

2 განათლების 
მეცნიერებისა და 
კულტურის კომიტეტი

სკოლის გარეთ და 
ზოგადსაგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში 
სახელოვნებო განათლების 
მდგომარეობის შესახებ

დასკვნა

https://info.parliament.ge/#law-drafting/18393
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18393
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18914
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18914
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18914
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19020
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19020
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19020
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19020
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19070
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19070
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19070
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19070
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19070
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19070
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17972
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20765
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3 რეგიონული პოლიტიკისა 
და თვითმმართველობის 
კომიტეტი

საქართველოში ადამიანების 
სათანადო საცხოვრისით 
უზრუნველყოფის 
მდგომარეობის შესახებ

დასკვნა 
(განხილულია 
პლენარულ 
სხდომაზე)

4 ადამიანის უფლებათა 
დაცვისა და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის კომიტეტი

შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე ქალებისათვის ჯანდაცვის 
სერვისების მისაწვდომობის 
შესახებ

დასკვნა 
(განხილულია 
პლენარულ 
სხდომაზე)

5 დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური პოლიტიკის 
კომიტეტი

სახელმწიფო საწარმოთა 
მართვის ეფექტიანობის შესახებ

დასკვნა

6 დარგობრივი 
ეკონომიკისა და 
ეკონომიკური პოლიტიკის 
კომიტეტი ევროპასთან 
ინტეგრაციის კომიტეტი25 

სატრანსპორტო საშუალებების 
პერიოდული ტექნიკური 
ინსპექტირების შესახებ

ანგარიში/
დასკვნა 
არ არის 
მომზადებული

7 ღია მმართველობის 
მუდმივმოქმედი 
საპარლამენტო საბჭო

სახელმწიფო უწყებებში 
არსებული სამოქალაქო 
ჩართულობის ინსტრუმენტებისა 
და პრაქტიკების შესახებ

ანგარიში 
(განხილულია 
პლენარულ 
სხდომაზე)

8 ადამიანის უფლებათა 
დაცვისა და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის კომიტეტი

შრომის უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე

ანგარიში/
დასკვნა 
არ არის 
მომზადებული.

9 გენდერული 
თანასწორობის საბჭო

პროფესიული განათლების 
ხელმისაწვდომობა 
ქალთა ეკონომიკური 
გაძლიერებისათვის

ანგარიში 
(განხილულია 
პლენარულ 
სხდომაზე)

10 საგარეო ურთიერთობათა 
კომიტეტი თავდაცვისა და 
უშიშროების კომიტეტი26 

დეზინფორმაციის და 
პროპაგანდის საკითხებთან 
დაკავშირებით

ანგარიში

11 გენდერული 
თანასწორობის საბჭო

სახელმწიფო ეკონომიკურ 
პროგრამებში ქალთა 
მონაწილეობის შესახებ

დასკვნა 
(განხილულია 
პლენარულ 
სხდომაზე)

25 კომიტეტების გაერთანებულ სხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება ერთი და იგივე საკითხზე შემქნილი 
ჯგუფის გაერთანების შესახებ.
26 საგარეო ურთიერთბათა კომიტეტში „დეზინფორმაციის და პროპაგანდის საკითხებზე ევროპის 
ქვეყნების გამოცდილების შესწავლის თაობაზე“ (N2-10754; 07/06/2019) და 2019 წლის 30 აპრილს 
საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის მიერ შექმნილი „დეზინფორმაციის 
და პროპაგანდის საკითხებთან დაკავშირებული“ (N2-7554/19; 23/04/2019) თემატური მოკვლევის 
ჯგუფები გაერთანდა.

https://info.parliament.ge/#law-drafting/20702
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19664
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19530
https://info.parliament.ge/#law-drafting/19060
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18693
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/136131/Disinfo_Report_FINAL_27.01_.2020_GEO_
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18372
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12 განათლების 
მეცნიერებისა და 
კულტურის კომიტეტი

რეგიონის საჭიროებებზე 
მორგებულ ხარისხიან 
სკოლამდელ განათლებაზე 
ყველა ბავშვის თანაბარი 
ხელმისაწვდომობა

ანგარიში

13 ევროპასთან ინტეგრაციის 
კომიტეტი

საქართველოს მცირე და 
საშუალო ბიზნესის გამოწვევები 
ევროკავშირის ბაზარზე 
პროდუქციის ექსპორტისას

დასკვნა

14 გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი რესურსების 
კომიტეტი

გარემოს ტყვიით დაბინძურების 
შეფასება საქართველოში

დასკვნა

15 გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი რესურსების 
კომიტეტი

მუნიციპალური ნარჩენების 
სფეროში არსებული 
მდგომარეობის შესახებ 27 

დასკვნა

16 სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა 
კომიტეტი

როგორ გავზარდოთ 
საქართველოს მოსახლეობის 
ფიზიკური და სპორტული 
აქტიურობის დონე

დასკვნა

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

https://info.parliament.ge/#law-drafting/21051
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20975
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20954
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20954
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20780
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თავი 7. პარლამენტის წევრთა აქტივობა

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ პარლამენტის წევრთა აქტივობის 
შეფასებისას, ყოველწლიურ ანგარიშებში, რამდენიმე კრიტერიუმზე ამახვილებდა 
ყურადღებას.

მეცხრე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის შემაჯამებელ ანგარიშში პარლამენტის წევრთა 
აქტივობა შეფასებულია შემდეგი კომპონენტებით:

1. პარლამენტის წევრის პლენარულ სხდომებზე სიტყვით გამოსვლის სიხშირე (განცხადებების 
გაკეთება, შეკითხვების დასმა, კანონპროექტებთან და სხვა განსახილველ საკითხებთან 
დაკავშირებით მოსაზრებების გამოთქმა);

2. პარლამენტის წევრისთვის მინიჭებული საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის 
უფლების გამოყენება;

3. ინიცირებული, მიღებული კანონების რაოდენობა;

4. გაცდენები და დისციპლინური პასუხისმგებლობა.

ასევე წარმოგიდგენთ ინფორმაციას 4 წლის განმავლობაში დეპუტატების მივლინებებთან 
დაკავშირებით. 

7.1 სიტყვით გამოსვლის რაოდენობა

პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლის (განცხადების გაკეთების, შეკითხვის დასმის, 
კანონპროექტებისა და სხვა განსახილველი საკითხების შესახებ მოსაზრებების გამოთქმის) 
უფლებით პარლამენტის 131 წევრმა ისარგებლა.
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დიაგრამა 9. სიტყვით გამოსვლის რაოდენობა (პირველი ოცეული)
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მეცხრე მოწვევის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის უფლებით საერთოდ არ უსარგებლია 
20 დეპუტატს: რუსლან გაჯიევი, ვალერი გელაშვილი, პაატა გოგოხია, ელგუჯა გოცირიძე, 
მახირ დარზიევი,28 მუხრან ვახტანგაძე, ჯუმბერ იზორია, ზაზა კედელაშვილი, თეიმურაზ 
კოხრეიძე, იოსებ მაკრახიძე, სამველ მანუკიან, ენზელ მკოიანი, რომან მუჩიაშვილი, რამაზ 
ნიკოლაიშვილი, დიმიტრი სამხარაძე, ერეკლე ტრიპოლსკი, გოდერძი ჩანქსელიანი, 
ირაკლი ხახუბია, ვიქტორ ჯაფარიძე, ლევან ბეჟანიძე. 

შედარებისთვის, ზაზა კედელაშვილს, ენზელ მკოიანსა და რამაზ ნიკოლაიშვილს არც მერვე 
მოწვევის პარლამენტში უსარგებლიათ სიტყვით გამოსვლის უფლებით. 

7.2 ინიცირებული და მიღებული კანონები

მეცხრე მოწვევის პარლამენტში პარლამენტის ცალკეული წევრის მიერ ინიცირებულ იქნა 
5570 კანონის პროექტი. აღნიშნული უფლება გამოიყენა 139 დეპუტატმა.29 

28  მერვე მოწვევის პარლამენტში ჰქონდა 1 სიტყვით გამოსვლა.
29  სტატისტიკაში არ არის მითვლილი საკონსტიტუციო ცვლილებები, რადგან საკონსტიტუციო 
ცვლილებების ინიციატორთა რაოდენობასთან დაკავშირებით  კანონმდებლობა ითვალისწინებს 
ფორმალურ მოთხოვნას, კერძოდ საკონსტიტუციო ცვლილებები უნდა წარადგინოს პარლამენტის სრული 
შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა (არანაკლებპარლამენტის 75-მა წევრმა), შესაბამისად, ინიციატორთა 
რიცხვის გაზრდა, ხშირ შემთხვევაში, ამ ფორმალური მოთხოვნის შესრულებით არის განპირობებული.   
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30

30  დათვლილია პარლამენტის ცალკეული წევრის მიერ თითოეულ კანონპროექტზე განხორციელებული 
ინიციირება და სხვა ინიციატორებთან ერთად დარეგისტრირებული საკანონმდებლო ინიციატივა.

დიაგრამა 10. პარლამენტის წევრები, რომლებმაც ყველაზე ხშირად ისარგებლეს 
საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებით (პირველი ოცეული) 30 

ირინე ფრუიძე

ლევან გოგიჩაიშვილი

ირაკლი ბერაია

ირაკლი კობახიძე

თამარ ჩუგოშვილი

გოგა გულორდავა

დიმიტრი ცქიტიშვილი

დიმიტრი მხეიძე

ირაკლი სესიაშვილი

მერაბი ქვარაია

გიორგი კახიანი

მამუკა მდინარაძე

გედევან ფოფხაძე

სოფიო კილაძე

ვანო ზარდიაშვილი

რატი იონათამიშვილი

ეკა ბესელია

გურამ მაჭარაშვილი

დავით მათიკაშვილი

ანრი ოხანაშვილი               262

             250

           224

              211
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         201
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  112
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88
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 • მიღებული კანონები

საანგარიშო პერიოდში საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებულ იქნა პარლამენტის 
წევრების მიერ ინიცირებული 661 კანონის პროექტი.31

32

31  წყარო: პარლამენტის ოფიციალური ვებ-გვერდი https://bit.ly/3s4sMkx 
32  იხ. https://bit.ly/2ZoEUk0 , პარლამენტის ოფიციალური ვებ-გვერდი.

დიაგრამა 11. მიღებული კანონების რაოდენობა და ინიციატორები 
(პირველი ოცეული)32
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https://bit.ly/3s4sMkx
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7.3 პარლამენტის წევრთა მონაწილეობა პარლამენტის პლენარულ და საკომიტეტო 
სხდომებში, დისციპლინური პასუხისმგებლობა

პარლამენტის წევრების სხდომებში მონაწილეობის საკითხი წლების განმავლობაში 
პრობლემას წარმოადგენდა, მათ შორის, არ ხდებოდა გაცდენებზე რეაგირება. პარლამენტის 
ახალმა რეგლამენტმა შეცვალა როგორც საკანონმდებლო ჩარჩო, ისე არსებული პრაქტიკაც. 
კერძოდ:

 • გაუქმდა „ოჯახური მდგომარეობა”, როგორც გაცდენის საპატიო საფუძველი;

 • გაცდენის საპატიო მიზეზების ჩამონათვალს დაემატა დეპუტატის ოჯახის წევრის 
დაბადების, გარდაცვალების და ავადმყოფობის შემთხვევები.

 • 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 სხდომების ნახევარზე მეტს.

ისევე როგორც მერვე მოწვევაში, გაცდენის მეტი მაჩვენებელი ჰქონდათ რამაზ 
ნიკოლაიშვილს, კობა ნაყოფიას, ზაზა კედელაშვილს, თინათინ ბოკუჩავას. 

7.3.1 პარლამენტის წევრების მიერ პლენარული სხდომების გაცდენა

დიაგრამა 12.  პლენარული სხდომების საპატიო მიზეზით  გაცდენები 
(50 გაცდენა და მეტი)

0 50 100 150 200

აკაკი ბობოხიძე

გიორგი წერეთელი

სამადაშვილო სალომე

ზაზა კედელაშვილი

დავით ბაქრაძე

გიორგი ტუღუში

აზერ სულეიმანოვი

თინათინ ბოკუჩავა

რამაზ ნიკოლაიშვილი

კობა ნაყოფია             163

           145

         142

            130

         134

           129
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           111

        100

53



43
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შოთა შალელაშვილი             33
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დიაგრამა 13. პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენა 
(პირველი ათეული) 
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7.3.2 პარლამენტის წევრების მიერ კომიტეტის სხდომების გაცდენა  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ივლიანე წულაია
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სალომე სამადაშვილი

ოთარ კახიძე

კაბახერ ოქრიაშვილი

რუსლან გაჯიევი

ირაკლი აბესაძე

გიორგი ტუღუში

ნატო ჩხეიძე                     157

           111
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79

კომიტეტის სხდომების გაცდენა არასაპატიო მიზეზით 
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კომიტეტის სხდომების საპატიო მიზეზით გაცდენა
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7.3.3 დისციპლინური პასუხისმგებლობა

მე-9 მოწვევის პარლამენტმა მთავრობას ნდობა 4-ჯერ გამოუცხადა. 

2016-2017, 2018 და 2020 წლებში გაცდენების გამო დისციპლინური 
პასუხისმგებლობა არ დამდგარა. 

2019 წელს პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენის გამო, 
პარლამენტის 25 დეპუტატს33 ხელფასის 10 % დაუკავდა, 43 შემთხვევაში; 
საერთო ჯამში, სანქციის ოდენობა 39 651.6 ლარს შეადგენს.

2019 წელს კომიტეტის სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენის გამო, 
ხელფასის 10% დაუკავდა 22 დეპუტატს,34 33 შემთხვევაში. საერთო ჯამში, 
ფინანსურმა სანქციებმა 23 934.2  ლარი შეადგინა

7.4 მივლინებები

საანგარიშო პერიოდში 137 დეპუტატი35 იმყოფებოდა ოფიციალური და სამუშაო ვიზიტით 
ქვეყნის გარეთ, პარლამენტიდან დახარჯული თანხის ჯამური ოდენობაა 5 354 370.93 
ლარი. 

მივლინების დაფინანსება ხდება როგორც პარლამენტის მხრიდან, ისე სხვადასხვა 
საერთაშორისო ორგანიზაციის თანადაფინანსებით.  აღსანიშნავია, რომ ზოგჯერ, 
პარლამენტის წევრის მივლინებების რაოდენობა და ხანგრძლივობა განპირობებული იყო 
მისი თანამდებობით ან შესაბამისი კომიტეტის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებით.

დეტალურად მივლინებების შესახებ ინფორმაცია იხ. დანართში.

33  გაჯიევი რუსლან, სამხარაძე დიმიტრი, ხახუბია ირაკლი, თოლორაია ედიშერი, კობიაშვილი ლევანი, 
წულაია ივანე, ოქრიაშვილი კახაბერ, ბენაშვილი გია, ხაბელოვი ლერი, ინაშვილი ირმა, ნაყოფია კობა, 
მახათაძე სულხან, კახიძე ოთარი, შალელაშვილი შოთა, ჩხეიძე ნატო, კობერიძე ლევანი, ქუცნაშვილი 
ზაქარია, კაპანაძე სერგი, დანელია ოთარ, კვაჭანტირაძე ზვიადი, მანუკიანი სამველ, ქანთარია 
ალექსანდრე, ვახტანგაძე მუხრან, ჭიჭინაძე დავითი, ზურაბიანი ცოტნე. 
34  ოქრიაშვილი კახაბერ, სამხარაძე დიმიტრი, წულაია ივლიანე, გაჯიევი რუსლან, ჩხეიძე ნატო, 
აბესაძე ირაკლი, ბოკერია გიორგი, ინაშვილი ირმა, კახიძე ოთარ, მარშანია ადა, მახათაძე სულხან, 
მელია ნიკანორ, ნაყოფია კობა, სონღულაშვილი დავით, ფოფხაძე გედევან, ღვინიაშვილი გიორგი, 
ჩიქოვანი მამუკა, წერეთელი გიორგი, ჭიაბერაშვილი ზურაბ, ჭიჭინაძე დავით, ხოშტარია ელენე, მიქაძე 
გელა.
35  მათ შორის იგულისხმება ის დეპუტატებიც, რომლებსაც მე-9 მოწვევის პარლამენტში სხვადასხვა 
პერიოდში შეუწყდათ დეპუტატის უფლებამოსილება.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UAVPkyfCFwKJFPuDhdtKW5yHqUCcIJwLN9PZLywpp3A/edit#gid=2104739843
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თავი 8. რეკომენდაციები მე-10 მოწვევის პარლამენტს

საპარლამენტო რესპუბლიკაში უმნიშვნელოვანესია საკანონმდებლო ორგანო 
სრულყოფილად და ეფექტურად ახორციელებდეს კონსტიტუციით მასზე დაკისრებულ 
ფუნქციებს. ყველა ის სიახლე, რომელიც საზედამხედველო ფუნქციის მიმართულებით კანონის 
დონეზე გაიწერა, მნიშნელოვანია, რომ პრაქტიკაში სათანადოდ ხორციელდებოდეს, ხოლო 
რიგი მიმართულებები კვლავ საჭიროებენ საკანონმდებლო ცვლილებებს. წარმოგიდგენთ 
რეკომენდაცებს, რომლებიც მნიშვნელოვანად მიგვაჩნია, რომ საქმიანობის წარმართვის 
პროცესში გაითვალისწინოს მე-10 მოწვევის პარლამენტმა:

საკანონმდებლო	პროცესი

 • პოლიტიკური ცვლილებების მიუხედავად, საკანონმდებლო პროცესი შეუფერხებლად 
უნდა მიმდინარეობდეს და მასში აქტიურად იყოს ჩართული უმრავლესობაც და ოპოზიციაც;

 • საკანონდებლო პროცესში აქტიურად უნდა იყვნენ ჩართულნი ექსპერტები და სამოქალაქო 
საზოგადოების წევრები, კომიტეტები უფრო ხშირად უნდა ქმნიდნენ სამუშაო ჯგუფებს 
მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით; 

 • პარლამენტმა მუშაობა უნდა გააგრძელოს აუცილებელ რეფორმებზე, მათ შორის 
აღსანიშნავია საარჩევნო რეფორმა და  ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა, რომელიც 
ეფექტური იქნება მაღალი დონის სავარაუდო კორუფციის საქმეების გამოძიებისა და 
რეაგირების მიმართულებით;

 • მნიშვნელოვანია, რომ კანონპროექტების განხილვა რეგლამენტით დადგენილ ვადაში 
ხორციელდებოდეს და დაჩქარებული წესით განსახილველი კანონპროექტების 
რაოდენობა შემცირდეს. 

საპარლამენტო	კონტროლი

 • ქვეყნისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან კრიზისულ ვითარებაში (მაგ., პანდემიის 
დროს) პარლამენტმა არათუ არ უნდა გადააბაროს მთელი უფლებამოსილება 
მთავრობას, არამედ უფრო ინტენსიური უნდა გახადოს საკუთარი საქმიანობა, მათ შორის 
- საპარლამენტო კონტროლი;  

 • მთავრობაზე ეფექტური ზედამხედველობისათვის მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიცია 
სათანადო კონტროლის მექანიზმებით იყოს აღჭურვილი;

 • პარლამენტმა უნდა გააუმჯობესოს უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო 
ზედამხედველობის მექანიზმები;

 • მთავრობის წევრები თავს არ უნდა არიდებდნენ საპარლამენტო კონტროლის 
განხორციელებას და მათ მიერ, პარლამენტის წევრის კითხვაზე პასუხის გაუცემლობის 
ან სხდომაზე არ დასწრების შემთხვევაში, კანონმდებლობით განსაზღვრული უნდა იყოს 
პასუხისმგებლობის შესაბამისი ზომები;

 • საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები უფრო ინტენსიურად უნდა გამოიყენებოდეს: 
მნიშვნელოვანია გაიზადროს ინტერპელაციის პერიოდულობა, გამარტივდეს მთავრობის 
წევრის და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა თანამდებობის პირის 
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კომიტეტზე დაბარების პროცედურა; პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიური და რიგგარეშე 
ანგარიშის წარდგენის, ასევე მინისტრის საათის შემდეგ უნდა იმართებოდეს დებატები.

ღიაობა	და	გამჭვირვალობა	

 • პარლამენტის შენობაში შესვლასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია, რომ აღარ 
ხდებოდეს პირთათვის დაუსაბუთებლად უარის თქმა, რასაც არაერთხელ ჰქონდა 
ადგილი საანგარიშო პერიოდში; 

 • უმნიშვნელოვანესია, დროულად მოხდეს პარლამენტის ახალი ვებ-გვერდის 
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 ვებ-გვერდზე. 

ანგარიშვალდებულება	

 • პარლამენტის წევრები აქტიურად უნდა ესწრებოდნენ სხდომებს და სრულფასოვან 
მონაწილეობას იღებდნენ პარლამენტის საქმიანობაში. 

დანართი 1. სიტყვით გამოსვლის რაოდენობა

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1Zvhh8n7M3qg8jBLBPKViZoXlSmLAP_USCu9OPY1kcCM/edit?pli=1#gid=0
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