
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

1 
 

წინადადებები საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებასთან 
დაკავშირებით 

აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის კონტროლი საქართველოს პარლამენტის 
ერთ-ერთი ძირითადი კონსტიტუციური ფუნქციაა. ქვეყნის უზენაესი კანონი და 
ქვემდგომი კანონმდებლობა ამ ფუნქციის შესასრულებლად ზედამხედველობის ოცამდე 
მექანიზმს განსაზღვრავს და ადგენს პროცედურებს მათ განსახორციელებლად. 
საპარლამენტო კონტროლისა და ზედამხედველობის გაძლიერება ერთ-ერთი ის 
საკითხია, რომელსაც ევროპული კომისიის 2022 წლის 17 ივნისის მოსაზრების დოკუმენტი 
ითვალისწინებს.1 კერძოდ, საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის 
სტატუსის მიღების ერთ-ერთი პრიორიტეტული პირობაა სახელმწიფო ინსტიტუტების 
მიერ დემოკრატიული ზედამხედველობის ფუნქციის გაძლიერება. აღნიშნული 
წინაპირობა გულისხმობს სწორედ იმ ინსტრუმენტების ქმედითობას, რითაც პარლამენტი 
ზედამხედველობას ახორციელებს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებზე. 

წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილია საქართველოს კონსტიტუციითა და 
პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული ის მნიშვნელოვანი საპარლამენტო 
კონტროლისა და ზედამხედველობის მექანიზმები, რომლებიც, საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხედვით, საჭიროებს დახვეწასა და შემდგომ 
გაუმჯობესებას,2 რათა ქვეყანამ დააკმაყოფილოს კოპენჰაგენის პოლიტიკური 
კრიტერიუმის შემადგენელი აღნიშნული კონკრეტული ასპექტი და მის შესაბამისად, 
ევროპული კომისიის მიერ დადგენილი პირობები. 

ქვემოთ წარმოდგენილია პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებულ 
საპარლამენტო კონტროლის 9 მექანიზმთან დაკავშირებული პრობლემები და იქვე 
შემოთავაზებულია შესაბამისი რეკომენდაციები. ამასთან, საია-ს მიერ ბოლო წლებში 
განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა გარკვეული პრობლემები, 
რომლებიც არა უშუალოდ შესაბამისი ნორმების ხარვეზებს უკავშირდება, არამედ 
პრაქტიკაში დამკვიდრებულ არასასურველ ტენდენციებს. დოკუმენტში მითითებულია 
მათი გამოსწორების გზებზეც. 

1. ინტერპელაცია  

ინტერპელაცია არის დეპუტატთა გარკვეული რაოდენობის ჯგუფის მიერ მთავრობისთვის 
(ან მისი რომელიმე წევრის მიმართ) ან პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული 
ორგანოსთვის გაგზავნილი შეკითხვა/მიმართვა. დეპუტატები ამ მექანიზმის 
გამოყენებით აღმასრულებელი შტოსგან იღებენ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ როგორ 
ახორციელებს ის პარლამენტის მიერ განსაზღვრულ საშინაო და საგარეო პოლიტიკას, 
აგრეთვე ისმენენ პასუხებს ქვეყანაში არსებული მნიშვნელოვანი პრობლემების შესახებ. 
ინტერპელაციის მეშვეობით შესაძლოა იდენტიფიცირდეს გარკვეული ხარვეზები თუ 
გადაცდომები, რაც საკანონმდებლო ორგანოს აძლევს საშუალებას, რეაგირება 
                                                           
1 European Commission, Opinion on the EU membership application by Georgia, 17 June 2022, Brussels. 
ხელმისაწვდომია: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3800  
2 საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმებთან და შესაბამის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით უფრო 
დაწვრილებით იხ. საიას კვლევა „საპარლამენტო კონტროლი კონსტიტუციისა და რეგლამენტის რეფორმის 
შემდეგ, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2020, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3QaelHY. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3800
https://bit.ly/3QaelHY
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მოახდინოს მათზე. ეს პროცედურა შესაძლებლობას აძლევს დეპუტატებს, დააფიქსირონ 
საკუთარი მოსაზრებები შესაბამის საკითხთან დაკავშირებით, რითაც ისინი გავლენას 
ახდენენ პოლიტიკურ დღის წესრიგზეც. 

საკანონმდებლო ხარვეზები 

პრობლემა 1: ინტერპელაციის მექანიზმი კონტროლის რთულ ფორმას წარმოადგენს და 
პარლამენტარიზმში იგი დაკავშირებულია გაკიცხვის რეზოლუციასთან (უნდობლობის 
ვოტუმთან). საქართველოში არც კონსტიტუციის და არც რეგლამენტის დონეზე მკაფიო 
ბმა არ არსებობს ინტერპელაციასა და უნდობლობის პროცედურის დაწყებას შორის. 

რეკომენდაცია: ევროპის არაერთ სახელმწიფოშია გათვალისწინებული ინტერპელაციის 
ბმა უნდობლობის პროცედურასთან.3 სასურველია საქართველოშიც ინტერპელაცია 
გამოკვეთილად დაუკავშირდეს უნდობლობის პროცედურის დაწყებას. 

პრობლემა 2: 2018 წლის რეგლამენტის ამოქმედების შემდეგ, ინტერპელაციის მთავარი 
გამოწვევაა საკითხის განსახილველად გაწერილი არასაკმარისი დრო. 2020 წლის 
ცვლილებების შედეგად ნორმის პირვანდელი რედაქცია გაუმჯობესდა, თუმცა, კვლავ 
ტოვებს უკმარისობის განცდას. ამასთან, ინტერპელაცია წელიწადში 4-ჯერ იმართება, რის 
გამოც ინიციატორები ერთი ინტერპელაციის ქვეშ რამდენიმე განსხვავებულ კითხვას 
აერთიანებენ, რათა მათთვის საინტერესო საკითხებზე მაქსიმალურად მიიღონ პასუხები. 
ეს იწვევს ინტერპელაციის პროცედურის გადატვირთვას, ხოლო შესაბამისი საკითხების 
არასიღრმისეულ და ზედაპირულ განხილვას. 

რეკომენდაცია: ევროპის არაერთ ქვეყანაში მისი გამართვა საკმაოდ მოკლე ვადებშია 
შესაძლებელი.4 სასურველია, საქართველოში ინტერპელაციის გამართვის საშუალება 
თვეში ერთხელ მაინც იყოს, რათა პროცედურა სრულყოფილად, ეფექტიანად 
წარიმართოს. ამასთან, ერთ დღეს 1-ზე მეტი ინტერპელაციის განხილვის შემთხვევაში, 
დროის შემცირების ნაცვლად, უმჯობესია, პროცედურა მომდევნო სხდომაზე 
გაგრძელდეს. 

პრობლემა 3: რეგლამენტის ზოგადი ჩანაწერით, რეალურად დაშვებულია ერთი 
ინტერპელაციის ქვეშ რამდენიმე არსებითად განსხვავებული შეკითხვის დასმის 
შესაძლებლობა. მათი განხილვის დროს ეს ხელს უშლის თითოეული საკითხის 
სრულყოფილად განხილვას. 

რეკომენდაცია: რეგლამენტმა ცალსახად უნდა შეზღუდოს ერთი ინტერპელაციის 
ფარგლებში ერთზე მეტი არსებითად განსხვავებული შეკითხვის დასმის შესაძლებლობა. 

2. მინისტრის საათი და სამთავრობო საათი 
მინისტრის საათის პროცედურა გულისხმობს წელიწადში ერთხელ მინისტრების მიერ 
პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე მოხსენებით გამოსვლას. მისი მიზანია, 
დეპუტატებმა და ფართო საზოგადოებამ მოისმინოს, როგორ სრულდება სამთავრობო 
პროგრამის შესაბამისი მიმართულება. ამდენად, ეს პროცედურა გამორიცხავს 

                                                           
3 ასეთ ქვეყნებს მიეკუთვნება ფინეთი, სლიეტუვა, სლოვაკეთი, საბერძნეთ, იტალია და ესპანეთი. 
4 ბულგარეთსა და ლიეტუვაში ინტერპელაცია იმართება მოთხოვნიდან 14 დღეში, ფინეთსა და ხორვატიაში 
15-ში, ხოლო სლოვაკეთში 30 დღეში. მოთხოვნიდან 1 კვირაში იმართება პროცედურა საბერძნეთში, 
ლატვიასა და უნგრეთში. 
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სამთავრობო პროგრამის მიღმა სხვა აქტუალურ საკითხებზე მსჯელობის 
შესაძლებლობას. 

პრობლემა 1: მინისტრის საათის ფარგლებში დეპუტატები ხშირად კითხვებს სვამენ 
მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე და არ ეხებიან სამთავრობო პროგრამას. ეს 
გამოწვეულია მიმდინარე საკითხებზე პლენარულ სხდომაზე ინფორმაციის მიღების 
ინსტრუმენტების ნაკლებობით. 

რეკომენდაცია: წარმოჩენილი პრობლემის გადასაჭრელად აუცილებელია რეგლამენტმა 
გაითვალისწინოს ე.წ. სამთავრობო საათის (question time) მექანიზმი. მას ვხვდებით 
არაერთ ევროპულ ქვეყანაში.5 

პრობლემა 2: რეგლამენტის შესაბამისი ნორმით, დასაშვებია ერთ დღეს რამდენიმე 
მინისტრის საათის პროცედურის ჩატარება, რაც მნიშვნელოვნად ტვირთავს ამ დღის 
პლენარულ სხდომას და ქმნის საკითხთა არაეფექტიანად განხილვის საფრთხეს. 

რეკომენდაცია: აუცილებელია რეგლამენტმა დაარეგულიროს ერთი დღის გადატვირთვა 
მინისტრის საათის რამდენჯერმე ჩატარებით. რეკომენდირებულია ერთ დღეს არაუმეტეს 
2 მინისტრის საათის გამართვა. 

3. პარლამენტის წევრის კითხვა 
პარლამენტის წევრის კითხვის ინსტრუმენტის გამოყენებით, დეპუტატი მთავრობისგან, 
მისი ცალკეული წევრისგან, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოსგან, 
ტერიტორიული ერთეულის ხელისუფლების ორგანოსა და სახელმწიფო 
დაწესებულებისგან ითხოვს შესაბამის პასუხებს მათი კომპეტენციისთვის მიკუთვნებული 
სფეროს ფარგლებში. ამ პროცედურის მიზანია, მიღებული პასუხებიდან გამომდინარე, 
პარლამენტმა დააიდენტიფიციროს პრობლემები, ხარვეზები და შემდეგ მოახდინოს 
მათზე რეაგირება (ის შესაძლოა გახდეს ინტერპელაციის საფუძველიც). ამდენად, 
კითხვაზე პასუხის შინაარსი, ან პასუხის მიუღებლობა, საკანონმდებლო ორგანოს უნდა 
აძლევდეს საშუალებას, რეაგირება მოახდინოს შესაბამის დარღვევაზე. 

პრობლემა 1: პასუხგაუცემელი კითხვების არსებობა და არასრული პასუხის გაცემა. 

რეკომენდაცია: პასუხგაუცემელი კითხვების შემთხვევაში, რეგლამენტმა უნდა 
გაითვალისწინოს მათი სამთავრობო საათის (ამ პროცედურის შემოღების შემდეგ) 
ფარგლებში დასმის შესაძლებლობა. ასეთ პრაქტიკას მიმართავენ ზოგიერთ ევროპის 
ქვეყნებში.6 სხვა ორგანოებთან მიმართებაში კი რეგლამენტმა უნდა გაწეროს მათზე 
რეაგირების ეფექტიანი მექანიზმები. 

პრობლემა 2: პერსონალურ ინფორმაციას, კომერციულ ან პროფესიულ საიდუმლოებას 
მიკუთვნებულობის მიზეზით პასუხის/ინფორმაციის არ გაცემა.  

რეკომენდაცია: უმჯობესია, რეგლამენტმა მკაფიოდ გაწეროს, რომ დეპუტატებს უნდა 
მიეწოდოთ, მათ შორის, პერსონალური მონაცემების, კომერციული ან პროფესიული 
საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციაც. 

                                                           
5 ასეთ ქვეყნებს მიეკუთვნებათ ესპანეთი, გერმანია, იტალია, ლიეტუვა, სლოვაკეთი, ფინეთი, ესტონეთი, 
ხორვატია, საბერძნეთი და ლატვია. 
6 ასეთ ქვეყნებს მიეკუთვნება საბერძნეთი, გერმანია და იტალია. ესპანეთში პასუხგაუცემელი კითხვა 
კომიტეტის სხდომაზე გადის და ადრესატმა იქ უნდა უპასუხოს. 
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4. კომიტეტის მიერ ინფორმაციის გამოთხოვა (ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება) 
ამ მექანიზმის მიზანია, დოკუმენტური მასალის გამოთხოვა აღმასრულებელი 
ხელისუფლების დაწესებულებებიდან. დოკუმენტაციის გამოყენებისათვის კი 
აუცილებელია ისინი სათანადო ვადაში მიიღოს შესაბამისმა კომიტეტმა. 

საკანონმდებლო ხარვეზები 

პრობლემა: ხშირ შემთხვევაში კომიტეტები არ უსაზღვრავენ ადრესატს პასუხის გაცემის 
ვადას. შედეგად კი დოკუმენტებს დაგვიანებით იღებენ. 

რეკომენდაცია: რეკომენდებულია, რეგლამენტით დაწესდეს კომიტეტის მიერ 
ინფორმაციის გამოთხოვაზე დეპუტატის კითხვაზე პასუხისთვის განსაზღვრული 
იდენტური ვადები.  

პრაქტიკული ხარვეზები 

პრობლემა: ინფორმაციის გამოთხოვის შემთხვევაში, კომიტეტი ზოგჯერ პასუხს იღებს 
ზეპირი ფორმით სხდომაზე. 

რეკომენდაცია: კომიტეტის სხდომაზე ზეპირად პასუხის მიღება კონტროლის სხვა 
ფორმას წარმოადგენს. რეგლამენტის შესაბამის ნორმაში ინფორმაციის გამოთხოვისას 
საუბარია დოკუმენტების მიწოდებაზე. შესაბამისად, იგი აუცილებლად წერილობით უნდა 
იყოს მიწოდებული. 

5. კომიტეტის სხდომაზე თანამდებობის პირის დაბარება (სავალდებულო დასწრება) 
ანგარიშვალდებული პირის კომიტეტის სხდომაზე სავალდებულო დასწრების 
მოთხოვნის ერთ-ერთი ადრესატია ფრაქცია. შესაბამისად, ის საპარლამენტო ოპოზიციის 
მხრიდან კონტროლის განხორციელების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. რეგლამენტის 
ნორმები ამ მექანიზმის გამოყენების ეფექტიანად გამოყენების შესაძლებლობას უნდა 
იძლეოდეს. 

პრობლემა 1: რეგლამენტი არ განსაზღვრავს დაბარების შემთხვევაში, როდის უნდა 
მივიდეს ადრესატი კომიტეტის სხდომაზე. 

რეკომენდაცია: უმჯობესია რეგლამენტმა ზოგადი წესი დაადგინოს და მოსმენა 
კომიტეტის უახლოეს სხდომაზე გაიმართოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა თავად 
კომიტეტი განსხვავებულ თარიღს განსაზღვრავს. 

პრობლემა 2: რეგლამენტის მოქმედი რედაქციით უკვე დაბარებული პირის განმეორებით 
ნებისმიერი კომიტეტის სხდომაზე მოწვევა არ შეუძლიათ ფრაქციას და კომიტეტის 
სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობას. პირის მოწვევა ამ შემთხვევაში შესაძლებელია 
მხოლოდ კომიტეტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის მოთხოვნით. აღნიშნული 
მეტი ძალისხმევის გაწევას გულისხმობს პარლამენტის მხრიდან თანამდებობის პირის 
საკონტროლოდ, რაც ამ მექანიზმის ეფექტიანობას ამცირებს. 

რეკომენდაცია: არ უნდა არსებობდეს განსხვავებული კვორუმები დაბარების 
ინტენსივობის მიხედვით. თანამდებობის პირის დაბარება განპირობებული უნდა იყოს 
განსახილველი საკითხის აქტუალობაზე და არა დაბარების სიხშირეზე. ევროპული 
ქვეყნები მსგავს შეზღუდვას არ იცნობენ. ამიტომ, რეკომენდირებულია მისი გაუქმება და 
როგორც ფრაქციას, ისე კომიტეტის სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობას ნებისმიერ 
დროს მიეცეს შესაძლებლობა ნებისმიერი პირი დაიბაროს კომიტეტის სხდომაზე.  



საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

5 
 

პრობლემა 3: რეგლამენტის მიხედვით 3 თანამდებობის პირის დაბარება (პრემიერ-
მინისტრის, გენერალური პროკურორის ან/და სუს-ის უფროსის) კომიტეტის სხდომაზე 
შესაძლებელია მხოლოდ კომიტეტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით.  

რეკომენდაცია: ასეთი დიფერენცირებული მიდგომა ევროპის ქვეყნებს არ აქვთ. ამიტომ, 
რეკომენდირებულია დასახელებული გამონაკლისის გაუქმება და ფრაქციისა და 
კომიტეტის დამსწრეთა უმრავლესობის აღჭურვა ამ უფლებამოსილებით. 

6. თემატური მოკვლევის ჯგუფი 
თემატური მოკვლების ჯგუფის შექმნის მიზანია აქტუალური საკითხის შესწავლა და 
შესაბამისი გადაწყვეტილების პროექტის მომზადება. ის არ უნდა იყოს სამუშაო ჯგუფის 
ან თავად კომიტეტის ეკვივალენტური სტრუქტურა. ამასთან, ვინაიდან ის კონტროლის ad 
hoc მექანიზმია, აუცილებელია მისი მუშაობის ხანგრძლივობა განისაზღვროს გონივრული 
ვადით, რაც კონკრეტული საკითხის შესწავლისთვის იქნება საჭირო. 

საკანონმდებლო ხარვეზები 

პრობლემა 1: მიუხედავად იმისა, რომ თემატური მოკვლევის ჯგუფის უფლებამოსილების 
ვადა გაიზარდა, კვლავ გამოწვევად რჩება ვადების დაცვა. 

რეკომენდაცია: უფლებამოსილების ვადის ზრდა ამცირებს ვადის დარღვევით 
შემუშავებული დასკვნების რაოდენობას, თუმცა არ აგვარებს მთავარ პრობლემას  - 
დარღვევების სრულად აღმოფხვრას. ამისთვის აუცილებელია, რეგლამენტი ერთიანი 
მიდგომიდან გადავიდეს ინდივიდუალურზე. არ არის გონივრული, ყველა ჯგუფის ვადა 
ერთი მიდგომით განისაზღვროს. ამიტომ, საია მიიჩნევს, რომ კომიტეტმა/საბჭომ, ყველა 
კონკრეტულ შემთხვევაში, შექმნისას განუსაზღვროს სამუშაო დრო თემატური მოკვლევის 
ჯგუფს, რეგლამენტმა კი ეს საკითხი ღიად დატოვოს ან დადგინდეს მხოლოდ 
მაქსიმალური ვადა.  

პრობლემა 2: რეგლამენტით განსაზღვრული არ არის ჯგუფის მიერ მისთვის დადგენილი 
ვადის დარღვევის სამართლებრივი შედეგი. შესაბამისად, დროის გადაცილების 
მიუხედავად, შესაძლოა, ჯგუფების საქმიანობა უსასრულოდ გაგრძელდეს. 

რეკომენდაცია: თუ თემატური მოკვლევის ჯგუფი მისთვის დადგენილ ვადას დაარღვევს, 
უმჯობესია, მას ავტომატურად შეუწყდეს უფლებამოსილება. 

პრობლემა 3: მართალია, წევრთა რაოდენობის განსაზღვრა ჯგუფის შემქმნელი 
სუბიექტის პრეროგატივაა, თუმცა ის არ უნდა უტოლდებოდეს კომიტეტის/საბჭოს წევრთა 
რიცხვს. ზედმეტია საუბარი ისეთი სუბიექტის შექმნაზე, რომელიც კომიტეტზე თითქმის 
2-ჯერ მეტია.7 მსგავსი ფორმატი აფერხებს საკითხების შეთანხმებას და საბოლოო 
დასკვნის დადება დროში იწელება. 

რეკომენდაცია: თემატური მოკვლევის ჯგუფის დანიშნულებაა მცირე ვადებში, 
ოპერატიულად ექსპერტული დოკუმენტი მოამზადოს პოლიტიკის ამა თუ იმ საკითხზე, 
რაც შესაბამის კომიტეტს დაეხმარება მუშაობაში. ამისთვის, უმნიშვნელოვანესია იგი 
იყოს პატარა, რათა ოპერატიულად ჩაატაროს სხდომები, გამოკითხოს ექსპერტები და 

                                                           
7 22 წევრიანი ჯგუფი შექმნა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტმა შემდეგ საკითხზე „ევროკავშირის 
შრომით ბაზარზე ინტეგრაცია - შესაძლებლობები და გამოწვევები“. 
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დაამუშავოს ინფორმაცია. სწორედ ამიტომ, მიზანშეწონილია ჯგუფის წევრთა საერთო 
რაოდენობა არ აღემატებოდეს შემქმნელი სუბიექტის წევრთა 1/3-ს. 

პრობლემა 4: თემატური მოკვლევის ჯგუფების შემადგელობაში ხშირად არა შემქმნელი 
სუბიექტების წევრები არიან. 

რეკომენდაცია: რეგლამენტის მიხედვით თემატურ მოკვლევას იწყებს კომიტეტი ან 
საბჭო. ეს მიუთითებს, რომ კომიტეტის ან საბჭოს წევრებმა საჭიროდ ჩათვალეს 
ცალკეული თემის საფუძვლიანი განხილვა სპეციალურ ფორმატში. ეს კი განსახილველი 
საკითხის მიმართ მათ განსაკურებულ ინტერესზე მიუთითებს. კომიტეტებსა და 
საბჭოებში წევრები ინტერესის მიხედვით ერთიანდებიან. თემატური მოკვლევა კი 
შესაბამისი მიმართულების დავიწროებული ფორმატია. რეკომენდირებულია, რომ 
თემატური მოკვლევის ჯგუფის წევრები იმავდროულად შემქმნელი სუბიექტის 
შემადგენლობაში შედიოდნენ. 

პრაქტიკული ხარვეზები 

პრობლემა: რეგლამენტის მიხედვით, ჯგუფის მიერ შემუშავებული დასკვნის 
საფუძველზე კომიტეტი ან პარლამენტი შეიმუშავებს რეკომენდაციებს ან დავალებებს, 
რომლებსაც შესაბამის ადრესატებს უგზავნის. პრაქტიკაში ამას არც კომიტეტი და არც 
პარლამენტი არ აკეთებს. ისინი მხოლოდ განიხილავენ ჯგუფის დასკვნას, რომელსაც 
რეაგირება არ მოჰყვება. 

რეკომენდაცია: სასურველია როგორც პარლამენტის პლენარული სხდომა, ისე 
კომიტეტები უფრო აქტიურად ჩაერთონ დასკვნის განხილვაში და შედეგად გარკვეული 
ნაბიჯები გადაიდგას. 

7. პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიური მოხსენება 
პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიური მოხსენების ფორმატი კონსტიტუციით 
გათვალისწინებული მექანიზმია. მისი მიზანია, მთავრობის მეთაურისგან პარლამენტმა 
მოისმინოს სამთავრობო პროგრამის შესრულების მდგომარეობა ყველა 
მიმართულებაზე. 

პრობლემა: არსებული რეგულირების მიხედვით, შესაძლოა, ახალარჩეული 
პარლამენტის მიერ ნდობაგამოცხადებული პრემიერის პირველი მოხსენება 6 თვეზე 
ნაკლებ პერიოდს შეეხებოდეს, ვინაიდან მოხსენების თარიღი საგაზაფხულო სესიის 
პლენარული სხდომების ბოლო თვეში ხდება, ხოლო ახალ კაბინეტს ნდობა შესაძლოა 
დეკემბერში ან უფრო გვიან გამოუცხადოს პარლამენტმა. ამ მცირე პერიოდზე 
ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა აზრს მოკლებულია და მხოლოდ ფორმალურ სახეს 
იძენს. 

რეკომენდაცია: უმჯობესია, რეგლამენტით პრემიერის ყოველწლიური მოხსენებით 
წარდგენის ვალდებულება დაწესდეს არა ხისტად, კონკრეტული თვის დადგენით, არამედ 
ნდობის გამოცხადებიდან 1 წლის თავზე. ამ გზით ეს მექანიზმი უფრო ეფექტიანი და 
ნაკლებად ფორმალური გახდება. 

8. ცალკეული მინისტრების პოლიტიკური პასუხისმგებლობა 
მთავრობისა და მისი წევრების პასუხისმგებლობის წესები არსებითად განსაზღვრავს 
საპარლამენტო კონტროლისა და ზედამხედველობის ხარისხს ქვეყანაში. რაც უფრო 
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შეზღუდულია მთავრობის წევრების პასუხისმგებლობამდე მისასვლელი გზა, მით უფრო 
ნაკლებად ეფექტიანია კონტროლის სხვა მექანიზმებიც. 

პრობლემა 1: მოქმედი კანონმდებლობა ცალკეული მინისტრის მიმართ პოლიტიკური 
პასუხისმგებლობის (უნდობლობის) გამოყენებას არ ითვალისწინებს, რაც ამცირებს 
მთავრობის საქმიანობაზე ზედამხედველობის სტანდარტს. 

რეკომენდაცია: რეკომენდებულია, შეიცვალოს კონსტიტუციის ნორმა და პარლამენტს 
მიენიჭოს მინისტრისთვის ინდივიდუალურად პოლიტიკური პასუხისმგებლობის 
დაკისრების შესაძლებლობა, როგორც ეს არაერთ ევროპულ სახელმწიფოშია.8 

პრობლემა 2: კონსტიტუციის არსებული რედაქციით, მთავრობის შემადგენლობისათვის 
ნდობის გამოცხადების შემდეგ პრემიერს აქვს შესაძლებლობა ისე შეცვალოს 
მინისტრები, ან თუნდაც მთლიანი შემადგენლობა, რომ პარლამენტის მიერ ხელახალი 
ნდობის მიღება არ დასჭირდეს. ეს კი იმ სისტემის პირობებში, როდესაც პარლამენტი 
თავდაპირველად მთავრობის მთლიან შემადგენლობას უცხადებს და არა მხოლოდ 
პრემიერ-მინისტრს. ეს წესი ამცირებს პარლამენტის გავლენის შესაძლებლობას 
აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. 

რეკომენდაცია: უმჯობესია, კონსტიტუციაში კვლავ გაჩნდეს ჩანაწერი, რომელიც 
გაითვალისწინებს მთავრობის შემადგენლობის კონკრეტული მოცულობით განახლების 
შემთხვევაში პარლამენტის განმეორებით ნდობის მიღებას. 

პრობლემა: რეგლამენტის შესაბამისი ნორმით გამორიცხულია მინისტრის მიმართ 
ისეთი პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება, რაც სხვა ანგარიშვალდებული 
პირებისთვის არის დადგენილი (მუხლი 226). 

რეკომენდაცია: რეგლამენტმა უნდა დაუშვას შესაბამისი პასუხისმგებლობის 
მექანიზმების გამოყენება მთავრობის წევრების მიმართაც იმგვარად, რომ პარლამენტს 
ჰქონდეს შესაძლებლობა, კონსტიტუციასთან შესაბამისობის დაცვით, არასავალდებულო 
წესით, პრემიერს მიმართოს შესაბამისი მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის 
დასაყენებლად. 

9. ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი 
ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი (ნააკ) პარლამენტის ერთ-ერთი ძველი 
უფლებამოსილებაა, თუმცა, მისი განხორციელების კონკრეტული სახელმძღვანელო 
წესების არქონის გამო, წლების განმავლობაში ეს პროცედურა ნაკლებად 
სისტემატიზებულ ხასიათს ატარებდა. ნააკ-ი არის სისტემატური, რეგულარული პროცესი, 
რომელსაც ყველა კომიტეტი, საკუთარი კომპეტენციის სფეროს მიხედვით უნდა 
ატარებდეს და მონიტორინგს უწევდეს აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი 
დაწესებულების მიერ ნორმატიული აქტების აღსრულების პროცესს. ეს არის „მექანიზმი, 
რომლითაც დგინდება: მიღებულმა ნორმატიულმა აქტმა უპასუხა თუ არა თავის მიზნებს, 
რა დოზით და თუ ვერ უპასუხა, რა გახდა ამის მიზეზი.“9 შედეგად, საკანონმდებლო 
ორგანო უნდა ავლენდეს ხარვეზებს და შეიმუშავებდეს მისი გამოსწორების გზებს 
(კანონის, ან ზოგადად პოლიტიკის ცვლილებით). 

                                                           
8 ბულგარეთი, უნგრეთი, ხორვატია, ლიეტუვა, სლოვაკეთი, ფინეთი, საბერძნეთი, ლატვია. 
9 ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი გზამკვლევი პარლამენტისთვის, USAID/GGI, თბილისი, 
2019, ხელმისაწვდომია: https://web-api.parliament.ge/storage/files/shares/naak/naak-gzamkvlevi.pdf  

https://web-api.parliament.ge/storage/files/shares/naak/naak-gzamkvlevi.pdf
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საკანონმდებლო ხარვეზები 

პრობლემა: რეგლამენტში ამჟამად არსებული ნორმა აქტების აღსრულების 
კონტროლთან დაკავშირებით საკმაოდ მწირია იმისთვის, რომ ის ეფექტიანად 
შესრულდეს.  

რეკომენდაცია: უმჯობესია, მთავრობის ან აღმასრულებელი ხელისუფლების სხვა 
დაწესებულებების/თანამდებობის პირების ანგარიშებთან მიმართებაში ცალკე 
აღინიშნოს, რომ ისინი უნდა შეიცავდეს მითითებას ნორმატიული აქტების აღსრულების 
მდგომარეობასთან დაკავშირებითაც. ეს საშუალებას მისცემს პარლამენტს, პროაქტიული 
მეთოდის გამოყენებით, უფრო ეფექტიანად გააკონტროლოს მათი აღსრულების 
მდგომარეობა. 

პრაქტიკული ხარვეზები 

პრობლემა 1: პრაქტიკაში ნაკლებად სისტემატური ხასიათი აქვს ნორმატიული აქტების 
აღსრულების კონტროლს. შეუძლებელია იმის დადგენა, რის მიხედვით ირჩევს კომიტეტი 
იმ ნორმატიულ აქტებს, რომელთა აღსრულების კონტროლსაც ის განახორციელებს. 
ამასთან, დღეის მდგომარეობით, პარლამენტის საიტზე ხელმისაწვდომია ნორმატიული 
აქტების აღსრულების კონტროლთან დაკავშირებული მხოლოდ 8 დოკუმენტი, რომლის 
ნაწილიც მიმდინარეა.  

რეკომენდაცია: მნიშვნელოვანია, რომ კომიტეტები რეგულარულად იყენებდნენ ამ 
მექანიზმს და სისტემატურ რეჟიმში აკონტროლებდნენ თავიანთი კომპეტენციის 
სფეროში შემავალი ნორმატიული აქტების აღსრულებას. ისინი არ უნდა 
შემოიფარგლებოდნენ მხოლოდ ახალი კანონებით და არ უნდა ელოდონ მათ 
ამოქმედებიდან გარკვეული დროის გასვლას მათი აღსრულების შესამოწმებლად, არამედ 
კომიტეტების ეს ვალდებულება ჩვეულებრივ ვრცელდება ადრე მიღებულ ნორმატიულ 
აქტებზეც (მათ შორის, ცვლილებებზეც). გარდა ამისა, კომიტეტი ასევე უნდა ამოწმებდეს, 
რამდენად შეასრულა მთავრობამ მის მიერ ნააკ-ის ჩატარების შედეგად გაცემული 
რეკომენდაციები და ეს ცალკე აღინიშნებოდეს ანგარიშებში. 

პრობლემა 2: არ არსებობს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საკანონმდებლო 
აქტებთან შესაბამისობის შემოწმების რუტინული პრაქტიკა. 

რეკომენდაცია: კომიტეტი პროაქტიულად (სანამ პრობლემა პრაქტიკაში გამოიკვეთება 
ან სასამართლო დაადგენს შეუსაბამობას) უნდა ამოწმებდეს აღმასრულებელი 
ხელისუფლების კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შინაარსს, რამდენად 
შეესაბამებიან ისინი კანონის მიზნებს. 

10. პარლამენტის მხრიდან რეაგირების არარსებობა წესების დარღვევისას 
პრაქტიკული ხარვეზები 

პრობლემა: პარლამენტის მხრიდან არ ხდება რეაგირება კითხვებზე პასუხის არ გაცემის, 
ანგარიშვალდებული პირის დაბარების ან ინტერპელაციის შემთხვევაში მათი 
პარლამენტში გამოუცხადებლობის შემთხვევებში. 

რეკომენდაცია: შესაბამისმა საპარლამენტო სუბიექტებმა და მთლიანად პარლამენტმაც, 
უფრო აქტიურად უნდა მიმართოს პასუხისმგებლობის მექანიზმებს, როდესაც 
სამთავრობო დაწესებულება არღვევს რეგლამენტით დადგენილ მოთხოვნებს. 
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11. სიღრმისეული და საფუძვლიანი განხილვების ნაკლებობა  
პრობლემა 1: ანგარიშები, ასევე პარლამენტის სხდომაზე ზეპირი მოხსენებები, შეიცავს 
ზოგად ჩანაწერებს/ინფორმაციას, რაც მათ სიღრმისეული და საფუძვლიანი განხილვის 
შესაძლებლობას არ იძლევა. ეს კი ამცირებს ამ პროცედურების ეფექტიანობას. 

რეკომენდაცია: უმჯობესია, პარლამენტის სხდომებზე ანგარიშების თუ პროგრამების 
(ასევე, ინტერპელაციის) განხილვისას ფოკუსირება მოხდეს კონკრეტული საკითხის 
ირგვლივ და დეპუტატებიც ორიენტირდნენ შესაბამის დოკუმენტზე/შეკითხვაზე. 
მიმდინარე აქტუალურ საკითხებზე დებატებისთვის კი სამთავრობო საათის შემოღებაა 
რეკომენდებული. 

პრობლემა 2: კომიტეტის ანგარიში საპარლამენტო კონტროლის ხარისხის დადგენასთან 
დაკავშირებით ძირითადად შეიცავს რაოდენობრივ მონაცემებს, რაც სრული სურათის 
აღქმის საშუალებას არ იძლევა. 

რეკომენდაცია: რეკომენდებულია, კომიტეტმა ანგარიშებში გამოიყენოს თვისებრივი 
კვლევის მეთოდიც, რომელიც უფრო ვალიდურად გაზომავდა წარდგენილი სამთავრობო 
ანგარიშების/პასუხების შინაარსის შესაბამისი კონტროლის მექანიზმის 
დანიშნულებასთან რეალურ ბმას. 

 

 

გარდა ზემოთ მითითებულისა, საია აღნიშნავს, რომ საზედამხედველო მექანიზმების 
თაობაზე ევროკომისიის რეკომენდაციები ეხება საპარლამენტო კონტროლის ყველა 
მექანიზმს, მათ შორის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობა, 
საფინანსო კონტროლი და ა.შ. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, ევროკომისიის 
რეკომენდაციების შესასრულებლად პარლამენტი არ შემოიფარგლოს მხოლოდ 
საპროცედურო საკითხთა კომიტეტში სამუშაო ჯგუფის ფორმატით და გაწიოს 
ძალისხმევა სხვა პროფილური კომიტეტების აქტიური მუშაობისათვის ამ 
მიმართულებით.  
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