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შესავალი 
 

უსაფრთხოების სექტორის ეფექტიანი დემოკრატიული ზედამხედველობა ქვეყნის 

დემოკრატიულობის ხარისხის პროპორციულია. უსაფრთხოების დაწესებულებების 

ყველაზე ძლიერ მაკონტროლებელ ორგანოს, განსაკუთრებით საპარლამენტო 

რესპუბლიკებში, პარლამენტი წარმოადგენს. უსაფრთხოების სექტორში იგულის-

ხმება ყველა სტრუქტურა, ინსტიტუტი და პერსონალი, რომელიც პასუხისმგებელია 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, მართვასა და ზედამხედველობაზე, როგორც 

ეროვნულ, ისე - ადგილობრივ დონეზე.1 

დოკუმენტში გაანალიზებულია საჯაროდ ხელმისაწვდომი, პროაქტიულად გამოქ-

ვეყნებული და ორგანიზაციის მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია, საპარ-

ლამენტო ზედამხედველობის მომწესრიგებელი საკანონმდებლო ჩარჩო და პარლა-

მენტის წევრებთან ინტერვიუების შედეგები. შესწავლილ მასალებზე დაყრდნობით, 

კრიტიკულად არის შეფასებული უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო ზედამ-

ხედველობის მოქმედი მექანიზმები. ასევე, წარმოდგენილია საპარლამენტო ზედამ-

ხედველობის მიმართულებით განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების 

შეფასება, ევროკავშირის 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულების ფარგლებში.  

 

 

 

                                                           
1 nato-pa.int (ვებგვერდი), Parliamentary Access to Classified Information, November 2018, Geneva, ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/3Gy57BZ 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურზე, საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებზე 

საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების დაკვირვების შედეგების საფუძველზე 

ანგარიში მოამზადა. ანგარიში მოიცავს 2020-2022 წლის პირველ დეკემბრამდე პერი-

ოდს. 

https://bit.ly/3Gy57BZ
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მეთოდოლოგია 
 

ანგარიშში  განხილულია საქართველოს  უსაფრთხოების სექტორის (საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს,  საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის – საქართველოს ოპერატიულტექნიკური სააგენტოს) საქმიანობაზე საპარლა-

მენტო ზედამხედველობის მექანიზმები. კერძოდ,  

 საქართველოს პარლამენტი ახორციელებს თუ არა უსაფრთხო-

ების სექტორზე სათანადო კონტროლს;  

 საქართველოს პარლამენტი სრულად იყენებს თუ არა თავის 

მანდატს;  

 რა კონკრეტული ხარვეზები არსებობს მოქმედ კანონმდებ-

ლობაში;  

 აქვთ თუ არა უსაფრთხოების სექტორის უწყებებს სათანადო 

ანგარიშვალდებულება საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე;  

 რა ხარვეზები გამოიკვეთა, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, 

ასევე საკანონმდებლო ნორმების პრაქტიკული გამოყენების 

თვალსაზრისით.  

ანგარიში ეფუძნება დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ საჯარო ინფორმაციის 

გამოთხოვის გზით მოპოვებულ ინფორმაციას, უსაფრთხოების სექტორზე ზედამ-

ხედველობისა და კონტროლის შესახებ მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაციების 

შესწავლას, საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდებზე განთავსებული მონაცემების 

ანალიზს და საქართველოს პარლამენტის წევრებთან ჩატარებულ ინტერვიუებს.  

პროექტის მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით, ანგარიშის შემუშავების 

პროცესში შემდეგი მეთოდოლოგია გამოვიყენეთ:  

მონაცემების დამუშავება და ანალიზი - კვლევის საწყის ეტაპზე განვსაზღვრეთ 

შესასწავლი ნორმატიული აქტების ნუსხა და დავამუშავეთ საჯარო დაწესებ-

ულებებიდან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის გზით მიღებული მონაცემები.  
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სამაგიდო კვლევის - ფარგლებში შევკრიბეთ და გავაანალიზეთ ადმინისტრაციული 

ორგანოების მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაცია და 

აღნიშნული მონაცემები კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ. 

ინტერვიუები - საპარლამენტო პოლიტიკური ფრაქციების/ჯგუფების წარმომადგენ-

ლებთან ჩავატარეთ ინტერვიუები მათი საქმიანობის პროცესში უსაფრთხოების 

სექტორზე საპარლამენტო ზედამხედველობის განსახორციელებლად ძირითადი 

პრაქტიკული დაბრკოლებების და საქართველოს კანონმდებლობაში მათი ხედვით ამ 

მიმართულებით არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირების მიზნით. 

 

1. საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები 
 

პარლამენტი უსაფრთხოების სექტორში შემავალ უწყებებზე კონტროლის უმნიშ-

ვნელოვანესი ორგანოა. იგი კანონშემოქმედების გზით უზრუნველყოფს უსაფრთხო-

ების სამსახურებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარჩოს მიღებას, შეცვლას და, 

შესაბამისად, მათთვის ამა თუ იმ უფლებამოსილების მინიჭებას, მოდიფიცირებას 

ან/და ჩამორთმევას. ამავდროულად, კონსტიტუციით განმტკიცებული საპარლამენ-

ტო კონტროლის მექანიზმები, შესაძლოა, უსაფრთხოების სექტორზე კონტროლის 

განხორციელების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გარანტიად ჩაითვალოს.2 თავის 

მხრივ, კანონშემოქმედების გზით პარლამენტი თავის თავს უსაზღვრავს, რა ფარ-

გლებში აკონტროლოს უსაფრთხოების სექტორში შემავალი უწყებები. 2018 წელს 

საქართველოს პარლამენტის მიერ ახალი რეგლამენტის მიღებით საპარლამენტო 

კონტროლის მექანიზმები დაიხვეწა.  

საქართველოს პარლამენტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს (შემდგომში 

„თავდაცვის სამინისტრო“), საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში 

„შსს“ ან „შინაგან საქმეთა სამინისტრო“), საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 

სამსახურის (შემდგომში „სუს-ი“ ან „სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური“) და 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური 

                                                           
2 საპარლამენტო კონტროლი უსაფრთხოების სექტორზე: პრინციპები, მექანიზმები და პრაქტიკა, გვ. 75, IPU და DICAF, 

რედ. ფილიპ ფლური, ხელმისაწვდომია https://www.files.ethz.ch/isn/129147/ipu_hb_georgian.pdf 

https://www.files.ethz.ch/isn/129147/ipu_hb_georgian.pdf
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სააგენტოს (შემდგომში „სააგენტო“) საქმიანობას აკონტროლებს პარლამენტის 

თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის, ნდობის ჯგუფისა და სხვა დარგობრივი 

სპეციალიზაციის კომიტეტების მეშვეობით.3 ზედამხედველობა, შესაძლოა, 

განხორციელდეს როგორც კომიტეტის, ფრაქციის და საპარლამენტო პოლიტიკური 

ჯგუფის, ისე ინდივიდუალური დეპუტატის დონეზე. დასაწყისშივე უნდა აღი-

ნიშნოს, რომ პარლამენტში ოპოზიციური ძალის შესაძლებლობები - აკონტროლოს 

ანგარიშვალდებული უწყებები - შეზღუდულია.  

 

1.1. უსაფრთხოების სექტორზე პარლამენტის რეგლამენტით 
გათვალისწინებული ზედამხედველობის მექანიზმები 

 

პარლამენტის წევრის ხელთ არსებული კონტროლის მექანიზმები 

პარლამენტის წევრს შეუძლია: 

● კითხვით მიმართოს შსს-ს, თავდაცვის სამინისტროს, სუს-ს. ყველა უწყება 

ვალდებულია, 10 დღეში (ვადა კითხვის ავტორთან შეთანხმებით შეიძლება 

გაგრძელდეს 10 დღით)4 სრულად უპასუხოს კითხვას.  

● მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის 

თანამდებობიდან გადაყენებაში.  
 

პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ხელთ არსებული 

კონტროლის მექანიზმები 

● კომიტეტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობას შეუძლია წერილობით 

მოითხოვოს სუს-ის უფროსის კომიტეტის სხდომაზე დასწრება. ამ შემთხვევაში 

სუს-ის უფროსის კომიტეტის სხდომაზე დასწრება სავალდებულოა.5 

                                                           
3 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 156. 
4 იქვე, მუხლი 148. ვადა 15-დან 10 დღემდე შემცირდა 2022 წელს ევროკავშირის 12 რეკომენდაციის შესრულების 

მიზნით 

 მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების ფარგლებში. 
5 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 40, პუნქტი 3. 
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● საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები ვალდებული არიან 

კომიტეტის სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობის მოთხოვნის შემთხვევაში, 

რეგლამენტით დადგენილი წესით დაესწრონ კომიტეტის სხდომას, პასუხი გასცენ 

სხდომაზე დასმულ შეკითხვებს და წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის 

ანგარიში.6  

● კომიტეტი წელიწადში ერთხელ ეცნობა თავდაცვის სამინისტროს, შსს-ს, სუს-ის 

და სააგენტოს  მიერ წარმოდგენილ ინფორმაციას განხორციელებული და მიმდინ-

არე არასაიდუმლო შესყიდვების შესახებ.7 

● ეცნობა საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში მთავრობიდან და 

სხვა შესაბამისი უწყებებიდან მიღებულ პოლიტიკის პრიორიტეტების და სტრა-

ტეგიის ამსახველ დოკუმენტებს მათი მიღებიდან 2 კვირის ვადაში.8  

● ზედამხედველობას უწევს სუს-ის საქმიანობის შეფასების შესახებ საქართველოს 

პარლამენტის დადგენილებაში მითითებული ხარვეზების აღმოფხვრას, საქმიან-

ობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით პარლამენტის მიერ გაცემული რეკომენ-

დაციების და წინადადებების შესრულებას.9  

● ამზადებს დასკვნას სუს-ის უფროსის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის 

შესახებ სუს-ის უფროსის მიერ საკუთარი მოვალეობის ზედიზედ 2 თვის გან-

მავლობაში შეუსრულებლობის ან თანამდებობასთან შეუთავსებელი სხვა თა-

ნამდებობის დაკავების თუ შეუთავსებელი საქმიანობის განხორციელების შემ-

თხვევაში; ასევე, საქართველოს მთავრობის მიერ სუს-ის უფროსის უფლებამოს-

ილების შეჩერების და პარლამენტისთვის ამ უფლებამოსილების ვადამდე შეწ-

ყვეტის შესახებ მოთხოვნის წარდგენის შემთხვევაში.10 

● შეუძლია შექმნას სამუშაო ჯგუფი დარგის სპეციალისტების ჩართულობით.11 

● შეუძლია შექმნას სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო დარგის კომპეტენტური 

სპეციალისტებისგან.12 

 
 

                                                           
6 იქვე, მუხლი 40, პუნქტი 1 და 2. 
7 იქვე, მუხლი 159, პუნქტი 6. 
8 იქვე, მუხლი 159, პუნქტი 8. 
9 იქვე. მუხლი 171. 
10 „საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ კანონი, მუხლი 10. 
11 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 46. 
12 იქვე. მუხლი 47. 
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ნდობის ჯგუფის ხელთ არსებული კონტროლის მექანიზმები  

ნდობის ჯგუფი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ზედამხედ-

ველობს საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში საიდუმლო საქმი-

ანობასა და სპეციალურ პროგრამებს, გარდა იმ ნაწილისა, რომელიც დაკავშირებ-

ულია საქმიანობის ფარულ ფორმებსა და მეთოდებთან.13 

ნდობის ჯგუფის სხდომაზე გადაწყვეტილება მიიღება ნდობის ჯგუფის წევრთა 

ხმების უმრავლესობით.14 

ნდობის ჯგუფის სხდომას იწვევს თავმჯდომარე. ნდობის ჯგუფის სხდომა შესაძ-

ლებელია მოწვეულ იქნეს ნდობის ჯგუფის ნებისმიერი წევრის წინადადებითაც, თუ 

სხდომის გამართვას მხარს დაუჭერს ნდობის ჯგუფის წევრთა უმრავლესობა.15 

ნდობის ჯგუფის გადაწყვეტილებით, მოწვევის შემთხვევაში, სხდომას შეიძლება 

დაესწრონ საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში შემავალი 

უწყებებიდან მოწვეული პირები. 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინის-

ტროები:16 

● ვალდებულები არიან, მოთხოვნის შემთხვევაში, ნდობის ჯგუფს  მიაწოდონ 

უფლებამოსილების შეუფერხებელი განხორციელებისათვის საჭირო ყველა 

ინფორმაცია, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემ-

თხვევებისა. 

● ნდობის ჯგუფს წარუდგენენ დეტალურ ინფორმაციას განსახორციელებელი 

საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ, თუ შესასყიდი საქონლის ან მომ-

სახურების სავარაუდო ღირებულება აღემატება 2 000 000 (ორ მილიონ) ლარს, 

ხოლო შესასყიდი სამშენებლო სამუშაოს სავარაუდო ღირებულება – 4 000 000 

(ოთხ მილიონ) ლარს. 

                                                           
13 იქვე. მუხლი 159. 
14 იქვე. მუხლი 158, პუნქტი 1. 
15 იქვე. მუხლი 158, პუნქტი 2. 
16 იქვე. მუხლი 159. 
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● ნდობის ჯგუფს სულ მცირე წელიწადში ერთხელ წარუდგენენ ინფორმაციას 

განხორციელებული და მიმდინარე საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ. 

● წელიწადში ერთხელ, არაუგვიანეს 15 აპრილისა, ნდობის ჯგუფს წარუდგენენ 

მოხსენებას წინა წელს განხორციელებული საიდუმლო საქმიანობისა და 

სპეციალური პროგრამების შესახებ, ხოლო სააგენტო გაწეული საქმიანობის 

სტატისტიკურ და განზოგადებულ ანგარიშს წარუდგენს. 

● უწყებების ხელმძღვანელებს ან (ნდობის ჯგუფთან შეთანხმებით) მათ მიერ 

უფლებამოსილ პირებს შეუძლიათ დაესწრონ, ხოლო ნდობის ჯგუფის 

მოთხოვნის შემთხვევაში – ვალდებულები არიან, დაესწრონ ნდობის ჯგუფის 

სხდომებს, უპასუხონ დასმულ შეკითხვებს, წარმოადგინონ შესაბამისი  

● მასალები და გაწეული საქმიანობის ანგარიში. 

ნდობის ჯგუფის წევრები უფლებამოსილნი არიან, ნდობის ჯგუფის თავმჯდომარის 

თანხმობით, ნდობის ჯგუფის კომპეტენციისათვის მიკუთვნებულ საკითხებზე 

განახორციელონ ვიზიტები შესაბამის უწყებებში.  

ნდობის ჯგუფი უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება ოპერატიულ-ტექ-

ნიკური სააგენტოს შემოწმების შესახებ და შეამოწმოს იგი წელიწადში არაუმეტეს 

ორჯერ. სააგენტოს საქმიანობის შესამოწმებლად ჯგუფის წევრს ან წევრებს თავად 

ნდობის ჯგუფი არჩევს, რეგლამენტით დადგენილი წესით.  

ნდობის ჯგუფი უფლებამოსილია ასევე, საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხო-

ების სექტორში შემავალ უწყებებს წარუდგინოს რეკომენდაციები. 

 

საპარლამენტო ფრაქციის ხელთ არსებული ზედამხედველობის მექანიზმები 

საპარლამენტო ფრაქცია უფლებამოსილია: 

● საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები დაიბაროს კომიტეტის 

სხდომაზე,  თუ ფრაქციას კომიტეტში ჰყავს წევრი.17 

                                                           
17 იქვე. მუხლი 40, პუნქტი 2. 
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● დააინიციიროს დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ პარლამენტის 

დადგენილების პროექტი.18 

● დააინიციიროს დროებითი კომისიის შექმნის საკითხი.19 

● ინტერპელაციის წესით შეკითხვით მიმართოს სუს-ს, სააგენტოს, თავდაცვისა და 

 

უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობის სხვა მექანიზმები  

● პარლამენტის წევრთა არანაკლებ შვიდკაციან ჯგუფს უფლება აქვს, 

ინტერპელაციის წესით შეკითხვით მიმართოს სუს-ს, სააგენტოს, თავდაცვისა და 

შინაგან საქმეთა სამინისტროებს და მინისტრებს.23 

● პარლამენტის შემადგენლობის არანაკლებ ერთ მეხუთედს უფლება აქვს 

დააინიციიროს დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნა.24   

● პლენარულ სხდომაზე დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ 

პარლამენტის სრული შემადგენლობის ერთი მესამედის გადაწყვეტილებით, 

                                                           
18 იქვე. მუხლი 62. 
19 იქვე. მუხლი 72. 
20 იქვე. მუხლი 149, პუნქტი 1. 
21 იქვე, მუხლი 152, პუნქტი 1. 
22 იქვე, მუხლი 2281. 

23 იქვე, 149. 
24 იქვე, მუხლი 62, პუნქტი 1. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროებს და მინისტრებს.20 

● მოითხოვოს პლენარულ სხდომაზე უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლებ-

ის (შსს და თავდაცვის მინისტრების, სუს-ის უფროსის) მოწვევა.21 
 

პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, 2024 წლის არჩევნებში არჩეული 

პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობამდე, საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფი 

სარგებლობს იმავე უფლებებით, რომლებიც აქვს ფრაქციას, გარდა საქართველოს 

კონსტიტუციით ფრაქციისთვის განსაზღვრული უფლებებისა.22 შესაბამისად, დღეს 

საპარლამენტო პოლიტიკურ ჯგუფს საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების 

ისეთივე უფლებამოსილება აქვს, როგორც საპარლამენტო ფრაქციას (გარდა 

ინტერპელაციის მექანიზმის გამოყენებისა). 
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პლენარულ სხდომაზე მოიწვიოს უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლები 

(შსს და თავდაცვის მინისტრები, სუს-ის უფროსი).25 

● სუს-ის უფროსის ანგარიშის მოსმენის შემდეგ პარლამენტის წევრთა სრული 

შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ს შეუძლია მისი თანამდებობიდან 

გათავისუფლების საკითხის დაყენება პლენარული სხდომის კენჭისყრაზე. 

გადაწყვეტილება მიიღება ფარული კენჭისყრით,  პარლამენტის სრული 

შემადგენლობის უმრავლესობით.26 

● თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების თანამდებობიდან გადაყენების 

საკითხის აღძვრის უფლება აქვს პარლამენტის სრული შემადგენლობის 

არანაკლებ ერთ მესამედს. თანამდებობიდან გასათავისუფლებლად საჭიროა 

პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა.27  
 
 

1.2. ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების ფარგლებში 
საპარლამენტო ზედამხედველობის გასაუმჯობესებლად 

შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებები 
 

ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მოსაპოვებლად ევროკავ-

შირის მიერ საქართველოსთვის პერსპექტივის მინიჭებას თან ახლავს ევროკომისიის 

12 რეკომენდაცია, რომელთა შორისაა სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოუკიდებ-

ლობის და მათზე დემოკრატიული ზედამხედველობის გაძლიერება.28 ევროკომისიის 

მე-2 რეკომენდაციის შესრულებაზე პასუხისმგებელ უწყებად „ქართულმა ოცნებამ“ 

საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი 

განსაზღვრა.  

ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების პროცესის მხარდასაჭერად, დემოკ-

რატიის კვლევის ინსტიტუტი საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტთან 

                                                           
25 იქვე, მუხლი 152, პუნქტი 1. 
26 იქვე, მუხლი 183. 
27 იქვე, მუხლი 178, მუხლი 180. პუნქტი 2. 
28 civil.ge (ვებ გვერდი), 2022, ევროკომისიის მოხსენებითი ბარათი: რეკომენდაციები საქართველოსთვის, 

ხელმისაწვდომია: https://civil.ge/ka/archives/496671 

https://civil.ge/ka/archives/496671
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შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში ჩაერთო. ჯამში, ორგანიზაცია სამუშაო 

ჯგუფის 4 სხდომას დაესწრო. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ საარჩევნო 

საკითხებზე მომუშავე ჯგუფში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 

საერთაშორისო საზოგადოების (ISFED) არდაშვების შემდეგ, სამოქალაქო 

ორგანიზაციების უმრავლესობამ, მათ შორის, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა 

სამუშაო პროცესში მონაწილეობა შეაჩერა.29 მიუხედავად ამისა, საპარლამენტო 

ზედამხედველობის შესახებ ჩვენი მოსაზრებები საქართველოს პარლამენტის 

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტს მაინც წარვუდგინეთ.30 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის რეკომენდაციები საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილების განხორციელებას გულის-

ხმობდა.   

ნდობის ჯგუფის გაუქმება/რეფორმირება - ნდობის ჯგუფის გაუქმების შემთხვევაში,  

უფლებამოსილებების გადაცემა  პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტ-

ეტისთვის. კომიტეტისთვის ამ მანდატის გადაცემა მეტ ლეგიტიმაციას შესძენდა 

ზედამხედველობის პროცესს, ასევე ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს მისცემდა ზედამ-

ხედველობაში უფრო აქტიურად ჩართვის შესაძლებლობას. 

ნდობის ჯგუფის შენარჩუნების შემთხვევაში, პარლამენტს ვთავაზობდით, მისი 

საქმიანობის ეფექტიანობის გასაზრდელად, პარლამენტის რეგლამენტის 157-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის ჩამოყალიბებას შემდეგი რედაქციით: „ნდობის ჯგუფი 

შედგება 5 წევრისაგან, რომელთაგან ერთი არის პარ-ლამენტის თავდაცვისა და უშიშ-

როების კომიტეტის თავმჯდომარე, ორი – საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი 

ფრაქციის/ფრაქციების წევრი, ხოლო ორი – საპარლამენტო ოპოზიციაში შემავალი 

პოლიტიკური ჯგუფის/ფრაქციის/ფრაქციების წევრი.“ ეს ცვლილება შესაძლებლობ-

ას აჩენდა, დასრულებულიყო პროცედურული კამათი იმის შესახებ, აქვთ თუ არა 

პოლიტიკურ ჯგუფებს ნდობის ჯგუფში წარმომადგენლის ყოლის შესაძლებლობა, 

ასევე გააჩენდა შესაძლებლობას, ერთ ფრაქციას რამდენიმე წარმომადგენელი ჰყოლ-

ოდა ჯგუფის შემადგენლობაში.  

                                                           
29 democracyresearch.org (ვებგვერდი), 20.08.2022, მმართველმა პარტიამ უნდა უზრუნველყოს ISFED-ის ჩართულობა 
საარჩევნო საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფში, ხელმისაწვდომია: https://www.democracyresearch.org/geo/1058/ 
30 democracyresearch.org (ვებგვერდი), 11.08.2022, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა საკანონმდებლო ორგანოს 

საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებასთან დაკავშირებული მოსაზრებები წარუდგინა, ხელმისაწვდომია: 
https://www.democracyresearch.org/geo/1056/ 

https://www.democracyresearch.org/geo/1058/
https://www.democracyresearch.org/geo/1056/
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ინიციატივა ასევე ეხებოდა პარლამენტის რეგლამენტის 158-ე მუხლის მე-2 პუნქტს, 

რომლის ჩამოყალიბებას პარლამენტს შემდეგი რედაქციით ვთავაზობდით: „ნდობის 

ჯგუფის სხდომები იმართება სულ მცირე თვეში ერთხელ. ნდობის ჯგუფის სხდომას 

იწვევს და წარმართავს ნდობის ჯგუფის თავმჯდომარე. ნდობის ჯგუფის სხდომა 

შესაძლებელია მოწვეულ იქნეს ნდობის ჯგუფის ნებისმიერი წევრის წინადადებით.“ 

აღნიშნული ცვლილება ნდობის ჯგუფის საქმიანობის ინკლუზიურობას უზრუნველ-

ყოფდა და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს მისცემდა ნდობის ჯგუფის 

მუშაობის დღის წესრიგში მათთვის საინტერესო საკითხების დაყენების შესაძლებ-

ლობას.  

ასევე, მნიშვნელოვანი ცვლილება იქნებოდა, ნდობის ჯგუფის წევრისთვის/ წევ-

რებისთვის ნდობის ჯგუფის კომპეტენციისათვის მიკუთვნებულ საკითხებზე შე-

საბამის უწყებებში ამ უწყებების წინასწარი ინფორმირების გარეშე ვიზიტის უფ-

ლებამოსილების მინიჭება. წინასწარი გაფრთხილების გარეშე უწყებაში ვიზიტი 

დადებითად აისახება ზედამხედველობის პროცესის ეფექტიანობაზე და ნდობის 

ჯგუფს შესაძლებლობას მისცემს, მეტად კრიტიკული იყოს უსაფრთხოების სექტორის 

სხვადასხვა უწყებების მიმართ.  

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტს 

ასევე შესთავაზა პარლამენტის რეგლამენტის 159-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ჩამო-

ყალიბება შემდეგი რედაქციით: „შესაბამისი უწყებები, უფლებამოსილი არიან უარი 

განაცხადონ ნდობის ჯგუფისთვის მხოლოდ ისეთი ინფორმაციის მიწოდებაზე, 

რომელიც შეეხება საქმიანობის ფარულ ფორმებსა და მეთოდებს.“ დღეს მოქმედი 

რედაქცია შესაბამის უწყებებს საკმაოდ ფართო შესაძლებლობას უტოვებს იმის 

განსასაზღვრად, თუ რა სახის ინფორმაცია მიაწოდოს ნდობის ჯგუფს. ეფექტიანი 

ზედამხედველობისთვის აუცილებელია დაკონკრეტებული იყოს საფუძვლები, თუ 

რა შემთხვევაში შეუძლია უწყებას უარი უთხრას ნდობის ჯგუფს ინფორმაციის 

მიწოდებაზე.  

ნდობის ჯგუფის ანგარიშვალდებულების და მისი საქმიანობის გამჭვირვალობის 

უზრუნველსაყოფად, ასევე აუცილებელია, პარლამენტის რეგლამენტს დაემატოს 

მუხლი, სადაც გაიწერება ნდობის ჯგუფის ვალდებულება - ყოველწლიურად ან 

წელიწადში ორჯერ პარლამენტს წარუდგინოს ნდობის ჯგუფის მიერ გაწეული 

საქმიანობის ანგარიში, კონფიდენციალური ინფორმაციის შესაბამისი დაცვით. 
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პარლამენტის კომიტეტები - დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მოსაზრებით, 

პრობლემურია რეგლამენტის მე-40 მუხლის მე-3 პუნქტი, რომელიც პარლამენტის 

წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირების მიმართ მე-2 პუნქტისგან 

განსხვავებულ სტანდარტს ადგენს. ამ სტანდარტის მიხედვით, საპარლამენტო 

ფრაქციებს და ჯგუფებს არ აქვთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის 

კომიტეტის სხდომაზე მოწვევის უფლება. ამავე პუნქტის თანახმად, სუს-ის უფროსი 

სხდომას დაესწრება კომიტეტის წევრების სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის 

წერილობითი მოთხოვნით, რომელიც უნდა შეიცავდეს კომიტეტის სხდომაზე 

მოსაწვევ პირთან ერთად განსახილველი საკითხის/საკითხების შესახებ ამომწურავ 

ინფორმაციას. შესაბამისად, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის რეკომენდაციას 

წარმოადგენდა პარლამენტის რეგლამენტის მე-40 მუხლის მე-3 პუნქტის გაუქმება ან 

მასში იმგვარი ცვლილების შეტანა, რომელიც კომიტეტის სხდომაზე სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის დაბარების განსხვავებულ წესს შეცვლიდა. 

ანგარიშვალდებული უწყების ანგარიშის თაობაზე დადგენილება - დღეს ანგარიშ-

ვალდებული უწყებების ანგარიშების მოსმენის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის 

მიერ მიღებული შესაბამისი დადგენილებები ფორმალურია. როგორც წესი, დად-

გენილების ტექსტში არ არის მითითებული არც ანგარიშის მოსმენის შემდეგ გაკეთ-

ებულ დასკვნებზე, არც პარლამენტის წევრთა მოსაზრებებზე და აქედან გამომდინ-

არე, არც უწყებებისთვის მიცემულ რეკომენდაციებზე. იმისთვის, რომ ანგარიშების 

წარდგენის/მოსმენის პროცესი რეალური დემოკრატიული ანგარიშვალდებულების 

ნაწილი გახდეს, აუცილებელია პარლამენტმა, როგორც დემოკრატიული ზედამხედ-

ველობის განმახორციელებელმა ორგანომ, ანგარიშვალდებული უწყების ანგარიშის 

შესახებ კონკრეტული მოსაზრებები/ შენიშვნები წარმოადგინოს.  

საგულისხმოა ისიც, რომ საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა და შემ-

დგომ მთლიანად პარლამენტმა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ორი შეთავაზ-

ება. ეს ცვლილებები უსაფრთხოების სექტორზე საქართველოს პარლამენტის ეფექ-

ტიან ზედამხედველობაზეც ახდენს ზეგავლენას. ამ ცვლილებათაგან ერთ-ერთი 

გულისხმობს, პარლამენტის წევრის მიერ გაგზავნილ კითხვაზე პასუხისთვის გა-

მოყოფილი დროის 15-დან 10 დღემდე შემცირებას, რასაც დადებით გავლენა ექნება  

დროულ ზედამხედველობაზე. მეორე ცვლილებით სუს-ის უფროსს დაევალა პარ-

ლამენტის წინაშე პირადად წარმოადგინოს უწყების ყოველწლიური ანგარიში. 
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ცვლილებამდე მოქმედი რედაქციით, ანგარიშის წარმოდგენის უფლებამოსილება 

სუს-ის უფროსის მოადგილესაც ჰქონდა.  

მიუხედავად დადებითი ცვლილებებისა, ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულ-

ების პროცესი ბევრად ეფექტიანი დემოკრატიული კონტროლის უზრუნველყოფის 

შესაძლებლობას იძლეოდა.  

 

2. უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობის 

პრაქტიკული ხარვეზები 

 

უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების შემუშავების 

პარალელურად აუცილებელია პრაქტიკაში მათი აქტიურად გამოყენება. პარლამენ-

ტის წევრებთან ინტერვიუების დროს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელმა 

დეპუტატებმა აღნიშნეს, რომ არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო, ისევე, როგორც 

უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლების ზერელე და არაკეთილსინდისიერი 

დამოკიდებულება საპარლამენტო კონტროლის არსებული მექანიზმების მიმართ, 

ვერ უზრუნველყოფს უსაფრთხოების სექტორზე ეფექტიან საპარლამენტო კონ-

ტროლს.  

 

 

2018 წელს ძალადაკარგულად გამოცხადდა ნდობის ჯგუფის შესახებ კანონი და 

ნდობის ჯგუფთან დაკავშირებული დებულებები საქართველოს პარლამენტის ახალ 

რეგლამენტში გადავიდა. ცვლილების მიზანს უსაფრთხოების სექტორზე საპარლა-

მენტო კონტროლის გაძლიერება წარმოადგენდა, თუმცა, ნდობის ჯგუფის გაზ-

რდილი უფლებამოსილება პრაქტიკაში რეალურად არ ასახულა.    

2.1. ნდობის ჯგუფის საქმიანობის შეფასება - 
საკანონმდებლო და პრაქტიკული ხარვეზები 
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 2.1.1 საკანონმდებლო ხარვეზები 

  

უსაფრთხოების სექტორში შემავალი უწყებების საქმიანობა საიდუმლო-ების მაღალი 

ხარისხით ხასიათდება. უსაფრთხოების სექტორში შემავალი უწყებების კონტროლის 

ყველაზე მეტი უფლებამოსილება პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების 

კომიტეტში შექმნილ ჯგუფს აქვს. თუმცა ჯგუფის მანდატიც ლიმიტირებულია. 

მაგალითად, ნდობის ჯგუფის წევრებს არ აქვთ შესაძლებლობა, ზედამხედველობა 

გაუწიონ ანგარიშვალდებული უწყებების ისეთ მიმართულებებს, რომლებიც საქმი-

ანობის ფარულ ფორმებთან და მეთოდებთან არის დაკავშირებული.31  

ერთი შეხედვით, პარლამენტის რეგლამენტი ნდობის ჯგუფს აღჭურავს საკმაო 

უფლებამოსილებებით უსაფრთხოების სექტორზე სათანადო ზედამხედველობის 

განსახორციელებლად, თუმცა, კონტროლის მექანიზმები არასრულყოფილია და 

უსაფრთხოების სექტორში შემავალ უწყებებს ანგარიშვალდებულებისთვის თავის 

ასარიდებლად მანევრირების ფართო შესაძლებლობას აძლევს. მაგალითად, ნდობის 

ჯგუფის წინაშე ანგარიშვალდებულ უწყებებს უფლება აქვთ, ნდობის ჯგუფს უარი 

უთხრან ამა თუ იმ ინფორმაციის მიწოდებაზე, ეროვნული/საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოებისა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვის მოტივით,32 რაც უნდა 

დასაბუთდეს.33 თუმცა, რეგლამენტი არ შეიცავს მითითებას, რა ხდება იმ შემ-

თხვევაში, თუ ნდობის ჯგუფის წევრი მიიჩნევს, რომ ინფორმაციის გაცემაზე უარი არ 

არის საფუძვლიანი და სათანადოდ დასაბუთებული. რეგლამენტის ეს ჩანაწერი 

უსაფრთხოების სექტორში შემავალ უწყებებს მოქმედების სრულ თავისუფლებას 

აძლევს - მათ შეუძლიათ, თავად გადაწყვიტონ, რომელი ინფორმაცია მიაწოდონ 

ნდობის ჯგუფს.  

რეგლამენტის მიხედვით, ნდობის ჯგუფის წევრი (ან წევრები) უფლებამოსილია 

ნდობის ჯგუფის თავმჯდომარის თანხმობით, განახორციელოს შესაბამისი ვიზიტები 

უსაფრთხოების სექტორში შემავალ უწყებებში. ვიზიტის ფარგლებში ნდობის ჯგუ-

ფის წევრს შეუძლია, გაესაუბროს უწყების თანამშრომლებს და გაეცნოს ნდობის 

ჯგუფის კომპეტენციისათვის მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებულ ინფორ-

                                                           
31 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 159, პუნქტი 1, 3. 
32 იქვე. მუხლი 159, პუნქტი 3. 
33 იქვე. მუხლი 159, პუნქტი 4. 
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მაციას.34 თუმცა, შემოწმების ეფექტიანობას ამცირებს ის ფაქტი, რომ კანონმდებ-

ლობის მიხედვით, ვიზიტთან დაკავშირებით წინასწარ ეცნობება შესაბამის უწყებას.35  

აღნიშნული დანაწესი პრობლემურია ორი მიმართულებით: 1. ნდობის ჯგუფის წევრს 

არ აქვს შესაძლებლობა, დამოუკიდებლად, თავმჯდომარის თანხმობის გარეშე განა-

ხორციელოს ვიზიტი შესაბამის უწყებაში; 2. წინასწარი შეტყობინების ვალდებულება 

შესაბამის უწყებებს შესაძლებლობას აძლევს, „სათანადოდ“ მოემზადონ. ამასთან, 

რეგლამენტი არ შეიცავს დეტალებს, რა მოცულობის ინფორმაციაზე დაშვებას 

ითვალისწინებს „შემოწმების უფლება“ და რა სახეს ატარებს ის. 

თავის მხრივ, მოქმედი კანონმდებლობა ნდობის ჯგუფს არ ავალდებულებს, 

მოამზადოს და პარლამენტს წარუდგინოს მის მიერ გაწეული საქმიანობის საჯარო 

ანგარიში, სადაც სათანადო წესით იქნება დაფარული/ დაშტრიხული სახელმწიფო 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საიდუმლო ინფორმაცია. დემოკრატიის კვლე-

ვის ინსტიტუტთან შეხვედრის დროს ნდობის ჯგუფის მხრიდან ანგარიშის 

მომზადების აუცილებლობაზე ყურადღება გაამახვილა საპარლამენტო ოპოზიციის 

წარმომადგენელმა არაერთმა დეპუტატმა.  

არსებული ხარვეზების გათვალისწინებით, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა 

და წესების კომიტეტთან შექმნილ სამუშაო ჯგუფში, დემოკრატიის კვლევის ინ-

სტიტუტმა დააყენა წინადადება ნდობის ჯგუფის გაუქმების მოთხოვნით. თუმცა 

ჯგუფის შენარჩუნების შემთხვევაში, საქართველოს პარლამენტს ნდობის ჯგუფის 

მუშაობის ეფექტიანობის გასაზრდელად შემდეგი ინიციატივებით მიმართა:    

● ნდობის ჯგუფის ანგარიშვალდებულების და მისი საქმიანობის გამჭვირვალობის 

უზრუნველსაყოფად, პარლამენტის რეგლამენტში აისახოს ნდობის ჯგუფის ვალ-

დებულება, საქართველოს პარლამენტს ყოველწლიურად ან წელიწადში ორჯერ 

წარუდგინოს ნდობის ჯგუფის საქმიანობის ანგარიში. 

● რეგლამენტის ჩანაწერს, რომელიც ნდობის ჯგუფის დაკომპლექტებას განსაზ-

ღვრავს, დაემატოს ჩანაწერი, რაც ნდობის ჯგუფის წევრის დასახელების უფლებას 

მისცემს არა მხოლოდ ერთ ოპოზიციურ ფრაქციას, არამედ საპარლამენტო ოპო-

ზიციაში შემავალ პოლიტიკურ ჯგუფებს/ფრაქციას/ფრაქციებს. 

                                                           
34 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 159, პუნქტი 11. 
35 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 159, პუნქტი 11. 
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● ნდობის ჯგუფის სხდომები გაიმართოს სულ მცირე თვეში ერთხელ, რომლის 

მოწვევის უფლებით ისარგებლებს ნდობის ჯგუფის ნებისმიერი წევრი, რაც 

საპარლამენტო ოპოზიციას შესაძლებლობას მისცემს, უსაფრთხოების სექტორზე 

საპარლამენტო ზედამხედველობა მმართველი პარტიისგან დამოუკიდებლადაც 

განახორციელოს. 

● რეგლამენტის დღეს მოქმედი რედაქცია ნდობის ჯგუფის წევრებს არ აძლევს 

შესაძლებლობას, ანგარიშვალდებულ უწყებებში ვიზიტი ნდობის ჯგუფის 

თავმჯდომარისგან დამოუკიდებლად და დაწესებულების ხელმძღვანელის 

ინფორმირების გარეშე განახორციელონ. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის 

მოსაზრებით, აღნიშნული ჩანაწერით ნდობის ჯგუფის თავმჯდომარეს შეუძლია, 

თავისი შეხედულებისამებრ განსაზღვროს, მისცეს თუ არა ნდობის ჯგუფის წევრს 

შესაბამის უწყებაში ვიზიტის უფლება. ხოლო უწყებას აძლევს შესაძლებლობას, 

ვიზიტისთვის „სათანადოდ მოემზადოს“. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ნდობის ჯგუფის 

ვიზიტები უნდა განხორციელდეს შესაბამისი უწყებების წინასწარი ინფორმირ-

ების და თავმჯდომარის თანხმობის გარეშე.   

● ნდობის ჯგუფის წევრებისთვის შესაბამის უწყებებს მხოლოდ ისეთი ინფორმაცი-

ის მიწოდებაზე უნდა შეეძლოთ უარის თქმა, რომელიც მათი საქმიანობის ფარულ 

ფორმებსა და მეთოდებს ეხება.36 

 

საქართველოს პარლამენტმა არ გაიზიარა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მო-

საზრებები  ნდობის ჯგუფის მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდის შესახებ. საპარლა-

მენტო უმრავლესობის წევრების განცხადებით, ამ საკითხს საქართველოს პარლამენ-

ტი შესაძლოა სამომავლოდ დაუბრუნდეს, მაგრამ ჯერ-ჯერობით ნდობის ჯგუფის 

მუშაობის საკანონმდებლო ხარვეზები აღმოუფხვრელი რჩება.  

 

 

 

                                                           
36 www.democracyresearch.org (ვებგვერდი), 19.10.2022, DRI-ს რეკომენდაციები უსაფრთხოების სექტორზე 

საპარლამენტო ზედამხედველობის გასაძლიერებლად. ხელმისაწვდომია: 
https://www.democracyresearch.org/geo/1077/ 

http://www.democracyresearch.org/
https://www.democracyresearch.org/geo/1077/
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 2.1.2 ნდობის ჯგუფის შემადგენლობა - პოლიტიკურ ძალთა დისბალანსი 

 

რეგლამენტის მიხედვით, ნდობის ჯგუფის ხუთი წევრიდან სამი მმართველ 

პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს.37 ნდობის ჯგუფის სხდომაზე გადაწყვეტილება 

მიიღება ხმათა უმრავლესობით, რაც იმას ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილების მიღება 

მხოლოდ მმართველი პარტიის წევრების ნებაზეა დამოკიდებული. მართალია, 

რეგლამენტის მიხედვით, ნდობის ჯგუფის წევრი უფლებამოსილია მოიწვიოს 

ნდობის ჯგუფის სხდომა, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას ნდობის ჯგუფის 

წევრთა უმრავლესობა დაუჭერს მხარს.38 იმის გათვალისწინებით, რომ ნდობის 

ჯგუფში უმრავლესობას საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ფლობენ, 

ნდობის ჯგუფის ინდივიდუალური წევრის ხელში ეს უფლება-მოსილება რეალურ 

ბერკეტს არ წარმოადგენს.   

პრობლემურია ნდობის ჯგუფის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული ჩანაწერიც. 

რეგლამენტის მიხედვით, ნდობის ჯგუფი 5 წევრისაგან შედგება, რომელთაგან ერთი 

არის პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, ორი – 

საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციის/ფრაქციების წევრი, ხოლო ორი 

– საპარლამენტო ოპოზიციაში შემავალი ფრაქციების წევრი.39  

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა განცხადებით მიმართა პარლამენტს და ჯგუფის 

შემადგენლობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მოითხოვა.40 პარლამენტიდან მი-

ღებული პასუხის მიხედვით,41 დღეს ნდობის ჯგუფს 4 წევრი ჰყავს, საიდანაც მხო-

ლოდ ერთია ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელი.  

საპარლამენტო ოპოზიციაში შემავალი პარლამენტის წევრების განმარტებით, მმარ-

თველი პოლიტიკური ძალა სარგებლობს რეგლამენტის ჩანაწერით, რომლის სიტ-

ყვასიტყვითი განმარტების მიხედვითაც, ნდობის ჯგუფის წევრია საპარლამენტო 

ოპოზიციაში შემავალი ფრაქციების ორი წევრი. პარლამენტში ამ ეტაპზე42 მხოლოდ 

                                                           
37 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 157, პუნქტი 2. 
38 იქვე. მუხლი 158 
39 იქვე. მუხლი 157, პუნქტი 2. 
40 დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის წერილი, № 20220903/315, 09/03/2022. 
41 საქართველოს პარლამენტის წერილი 2641/2-7/22, 22/03/2022. 
42 2023 წლის 10 თებერვლის მდგომარეობით. 
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ერთი ოპოზიციური ფრაქციაა - „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, რომელმაც ჯგუ-

ფში წარმომადგენელი უკვე დანიშნა. პარლამენტიდან მიღებული წერილის მიხედ-

ვით, თავდაპირველად, არასრული დაკომპლექტება ოპოზიციის მიერ საქართველოს 

მეათე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობაში მონაწილეობაზე უარის თქმამ განაპირ-

ობა, ამის შემდეგ კი მიზეზი წარდგენილი კანდიდატებისთვის (მამუკა ხაზარაძე და 

ბადრი ჯაფარიძე) პარლამენტის წევრის სტატუსის შეწყვეტა გახდა.43 

როგორც ინტერვიუების დროს განგვიმარტეს, მმართველი პოლიტიკური ძალა ნდო-

ბის ჯგუფში საპარლამენტო უმცირესობის კვოტიდან მე-5 წევრის დანიშვნას ამ დრო-

მდე პროცედურული მიზეზებით აჭიანურებს. 

პარლამენტის რეგლამენტის გარდამავალი დებულებების მიხედვით, 2024 წლის არ-

ჩევნებში არჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობამდე, პარლამენტის 

არანაკლებ 2 წევრს შეუძლია, შექმნას საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც 

იმავე უფლებებით სარგებლობს, რა უფლებებიც ფრაქციას აქვს, გარდა საქართველოს 

კონსტიტუციით ფრაქციისთვის განსაზღვრული უფლებებისა.44 საქართველოს კონ-

სტიტუციის მიხედვით, ფრაქციის უფლებამოსილებებია: საკანონმდებლო ინიცია-

ტივის უფლება და ინტერპელაციის წესით პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული 

ორგანოსთვის შეკითხვით მიმართვის უფლება.45  

ვინაიდან ნდობის ჯგუფში წევრის დანიშვნის საკითხი ექსკლუზიურად ფრაქციის 

უფლებამოსილებას არ განეკუთვნება, პარლამენტის რეგლამენტის გარდამავალი დე-

ბულება პოლიტიკურ ჯგუფს აძლევს უფლებას, წარადგინოს ნდობის ჯგუფის წევ-

რობის კანდიდატი.  

შესაბამისად, მეათე მოწვევის პარლამენტის შეკრებიდან ორ წელიწადნახევრის შემ-

დეგ, ნდობის ჯგუფის არასრული შემადგენლობით ფუნქციონირება პარლამენტის 

რეგლამენტის დარღვევას წარმოადგენს.  

 

                                                           
43 საქართველოს პარლამენტის წერილი N2641/2-7/22, 22-03-2022. 
44 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 2281, პუნქტი 1, 3. 
45 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 43, პუნქტი 2; მუხლი 45, პუნქტი 1. 
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 2.1.3. პრაქტიკაში გამოვლენილი ხარვეზები 
 

რეგლამენტის ხარვეზიანი ბუნება გავლენას ახდენს პრაქტიკული მუშაობის ეფექ-

ტიანობაზე. ჩვენ მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის ანალიზმა ცხადყო, რომ 

ნდობის ჯგუფის წევრები სათანადოდ ვერ იყენებენ რეგლამენტით მინიჭებულ მან-

დატს, რასაც საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები პოლიტიკური ნების 

არარსებობით ხსნიან. 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა საქართველოს პარლამენტიდან ნდობის ჯგუფ-

ის საქმიანობასთან დაკავშირებით საჯარო ინფორმაცია გამოითხოვა. მიღებული 

პასუხის მიხედვით, „2020 წელს ახალი კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის 

გამო საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფი სრულყოფილად და გამართულად 

ვერ ფუნქციონირებდა“, რის გამოც ჯგუფის მხოლოდ ერთი სხდომა ჩატარდა. 2020 

წელს ასევე  ვერ განხორციელდა საზედამხედველო ვიზიტები თავდაცვისა და უსაფ-

რთხოების სექტორში შემავალ უწყებებში და ვერ მოხდა სსიპ ოპერატიულ-ტექ-

ნიკური სააგენტოს შემოწმება, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2020 წელს, ნდობის ჯგუფი 

პრაქტიკულად სრულად პარალიზებული და უფუნქციო იყო.46 
 

განსხვავებით 2020 წლისგან, 2021 წელს ნდობის ჯგუფის 16 სხდომა გაიმართა. 

თუმცა, ოპოზიციის მხრიდან საპარლამენტო საქმიანობის ბოიკოტის გამო ნდობის 

ჯგუფს მხოლოდ 3 წევრი ჰყავდა. შესაბამისად, ნდობის ჯგუფის სხდომებს მხოლოდ 

მმართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ (ნდობის ჯგუფის 

თავმჯდომარე ირაკლი ბერაია და წევრები - ანრი ოხანაშვილი და ალექსანდრე 

ტაბატაძე). ვფიქრობთ, ოპოზიციური ძალის არყოფნის პირობებში შეუძლებელია 

ეფექტიან საპარლამენტო კონტროლზე საუბარი.  

2022 წელს ნდობის ჯგუფმა 11 სხდომა გამართა. ნდობის ჯგუფს მეოთხე წევრი, 

თეიმურაზ ჯანაშია დაემატა, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა.47 

მიუხედავად ამისა, პარლამენტიდან მიღებული პასუხის მიხედვით, სხდომათა ნაწ-

ილს მაინც მხოლოდ მმართველი პოლიტიკური ძალის წევრები ესწრებოდნენ. მაგალ-

ითად, 2022 წლის 25 მაისს გამართულ სხდომას, სადაც მოწვეულები იყვნენ თავ-

                                                           
46 საქართველოს პარლამენტის წერილი N2643/2-7/22, 22-03-2022. 
47 საქართველოს პარლამენტის წერილი N2641/2-7/22, 22-03-2022. 
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დაცვის სამინისტროს და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენ-

ლები, მხოლოდ ირაკლი ბერაია, ანრი ოხანაშვილი და ალექსანდრე ტაბატაძე 

დაესწრნენ.  

საქართველოს პარლამენტმა არ მოგვაწოდა ინფორმაცია სხდომაზე განსახილველი 

საკითხების შესახებ, რაც ართულებს პარლამენტის მხრიდან განხორციელებული 

ზედამხედველობის ხარისხის შეფასების შესაძლებლობას.  

ნდობის ჯგუფის ყურადღება არ დაუმსახურებია 2021 წლის სექტემბერში48 წინასა-

არჩევნოდ გასაჯაროებული, სავარაუდოდ, უკანონოდ განხორციელებული ფარული 

მიყურადებისა და თვალთვალის ამსახველ მასალას. ამ საკითხზე ნდობის ჯგუფს 

საჯარო განცხადება არ გაუვრცელებია, მიუხედავად იმისა, რომ ოპერატიულ-

ტექნიკური სააგენტოს საქმიანობის ზედამხედველობის მანდატი სწორედ ნდობის 

ჯგუფს აქვს. ფარული მოსმენის ფაილების გასაჯაროების შემდეგ (2021 წლის 12 

სექტემბერი), ნდობის ჯგუფის სხდომა 2021 წლის 15 ოქტომბერს ჩატარდა. ამ 

სხდომას (და არც 2021 წელს გამართულ სხვა სხდომებს) ოპერატიულ-ტექნიკური 

სააგენტოს ხელმძღვანელი არ ესწრებოდა.49 დიდი ალბათობით, სხდომაზე ეს საკით-

ხი არც განხილულა. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ჩვენ მიერ ინფორმაციის გამოთ-

ხოვისა, საქართველოს პარლამენტმა არ მოგვაწოდა ნდობის ჯგუფის დღის წეს-

რიგები. 

საქართველოს პარლამენტის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად ირკვევა, 

რომ საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის ნდობის ჯგუფს თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების სექტორმა 15 ანგარიში წარუდგინა.50 გარდა ამისა, ნდობის ჯგუფს 

საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული სპეციალური ანგარიშებიც 

წარუდგინეს, სადაც განსაკუთრებული აქტიურობით თავდაცვის სამინისტრო გამო-

ირჩეოდა - 23 ანგარიშით.51  

                                                           
48 Democracyreasearch.org (ვებგვერდი),DRI: უკანონო ფარული მიყურადება და თვალთვალი სერიოზულ საფრთხეს 

უქმნის ქვეყნის განვითარებას, 14.09.2021, ხელმისაწვდომია: https://www.democracyresearch.org/geo/722/ 
49 საქართველოს პარლამენტის წერილი N2643/2-7/22, 22-03-2022. 
50 parliament.ge (ვებგვერდი), „ღია პარლამენტის“ 2021-2022 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 

საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფის საქმიანობის სტატისტიკური მონაცემები, ხელმისაწვდომია: 

https://parliament.ge/supervision/security-defense-sector/trust-groups (30.12.2022). 
51 იქვე. 

https://www.democracyresearch.org/geo/722/
https://parliament.ge/supervision/security-defense-sector/trust-groups
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პარლამენტის რეგლამენტის 159-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, 2021 წელს შსს-

მ, თავდაცვის სამინისტრომ და სუს-მა საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფს 

თითოჯერ წარუდგინეს მოხსენება განხორციელებული საიდუმლო საქმიანობისა და 

სპეციალური პროგრამების შესახებ. ამ უწყებების მაღალი თანამდებობის პირები 

ესწრებოდნენ ნდობის ჯგუფის სხდომებს.52 თუმცა ძნელია კონტროლის ამ მექან-

იზმის ეფექტიანობის შეფასება, მათ შორის, იმის გამოც, რომ 2021 წელს ნდობის 

ჯგუფი მხოლოდ მმართველი პოლიტიკური ძალის წევრებით იყო დაკომპლექ-

ტებული. ნდობის ჯგუფის საქმიანობის საჯარო ანგარიშის არარსებობის პირობებში 

კი, პარლამენტის დანარჩენი წევრებისთვის და საზოგადოებისთვის უცნობია, რა 

საკითხები განიხილეს სხდომებზე.  

პარლამენტიდან მიღებული პასუხის მიხედვით, 2020 და 2021 წლებში სააგენტომ 

საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფს თითოჯერ წარუდგინა გაწეული საქ-

მიანობის სტატისტიკური და განზოგადებული ანგარიშები. ამასთან, 2021 წელს 

ნდობის ჯგუფმა სააგენტო ორჯერ შეამოწმა. ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს 

მანდატის ხასიათიდან და სხვა მრავალი ფაქტორიდან გამომდინარე (მათ შორის, 

გავრცელებული ფარული ჩანაწერები, სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან და-

კავშირებული პრობლემები, სააგენტოზე ზედამხედველობის სხვა მექანიზმების ფაქ-

ტობრივად არარსებობა), სააგენტოს მხოლოდ განზოგადებული და სტატისტიკური 

ანგარიშის განხილვა ვერ უზრუნველყოფს სათანადო ინფორმაციის მიღებასა და, 

შესაბამისად, ზედამხედველობის ეფექტიან განხორციელებას. ამასთან, ოპერატიულ-

ტექნიკური სააგენტოს შემოწმება მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მიღებასა და 

ტექნიკური ხასიათის  შემოწმებას გულისხმობს. 

 

 

 

 

 

                                                           
52 საქართველოს პარლამენტის წერილი N2643/2-7/22, 22-03-2022. 
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 3. საქართველოს პარლამენტის წევრის კითხვებისა და 
მიღებული პასუხების ანალიზი 

 

პარლამენტის წევრის მიერ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული უწყებისთვის 

წერილობითი კითხვის გაგზავნა უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობის 

ერთ-ერთი მექანიზმია. პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, კითხვის ადრესატის 

მიერ კითხვაზე დროული და სრული პასუხის გაცემა სავალდებულოა. კითხვა უნდა 

იყოს წერილობითი. კითხვის შინაარსი უნდა შეეხებოდეს ადრესატის უფლებამოს-

ილებისათვის მიკუთვნებულ საკითხს.53 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ საქართველოს პარლამენტიდან გამოთ-

ხოვილი საჯარო ინფორმაციის მიხედვით: 

● სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს საქართველოს პარლამენტის წევრებმა 

2020 წელს - 1, 2021 წელს - 11, 2022 წლის 11 თვის მონაცემებით  კი - 27 წერილობ-

ითი კითხვით მიმართეს.   

● შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2020 წელს - 8, 2021 წელს - 34, 2022 წლის 11 თვის 

მონაცემებით კი - 95 წერილობითი კითხვა გაეგზავნა. 

● თავდაცვის სამინისტროს 2020 წელს - 3, ხოლო 2021 წელს - 23, 2022 წლის 11 თვის 

მონაცემებით  - 33  წერილობითი კითხვა გაეგზავნა. 

● ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს დეპუტატებმა 2021 წელს და 2022 წლის 11 

თვის მონაცემებით, თითო-თითო კითხვით მიმართეს.  

პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, კითხვა ბარდება პარლამენტის აპარატს, 

რომელიც აღრიცხავს მას და დაუყოვნებლივ აქვეყნებს პარლამენტის ვებგვერდზე. 

კითხვას პარლამენტის აპარატი ადრესატს გადასცემს ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 1 

დღისა. კითხვაზე პასუხს პარლამენტის აპარატი  გადასცემს კითხვის ავტორს და 

ქვეყნდება პარლამენტის ვებგვერდზე, გარდა კონფიდენციალური ინფორმაციისა. 

კითხვაზე პასუხის გაცემისთვის დადგენილი ვადის გადაცილების შემთხვევაში, 

გადაცილების თაობაზე აღინიშნება მისი გამოქვეყნებისას.54 

                                                           
53 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 148, პუნქტები 1, 2. 
54 იქვე, მუხლი 148. 
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 3.1. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 
 

საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის-

თვის გაგზავნილი ყველა კითხვა გამოქვეყნებულია. დადებითი ტენდენციის სახით 

უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წლისგან განსხვავებით, 2022 წელს  წერილობითი კით-

ხვების რაოდენობა მკვეთრად გაზრდილია (1-დან 27-მდე). აღსანიშნავია ისიც, რომ 

მმართველი გუნდის წარმომადგენლებმა ეს მექანიზმი პირველად 2021 წელს  

გამოიყენეს (5 კითხვა), ხოლო 2022 წლის 11 თვის მონაცემების მიხედვით, 27-დან 14 

წერილობითი კითხვა მმართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელს ეკუთვნის 

-  კერძოდ კი, მხოლოდ ერთი დეპუტატის ვლადიმერ ჩაჩიბაიას მიერ არის გაგ-
ზავნილი.   

საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე არ არის გამოქვეყნებული 5 წერილობით 

კითხვაზე მიღებული პასუხი, მიუხედავად იმისა, რომ კითხვების შინაარსიდან 

გამომდინარე, გამოთხოვილი ინფორმაცია სავარაუდოდ, საიდუმლო ხასიათის არ 

უნდა იყოს. აღსანიშნავია, რომ ამ 5-დან 4 კითხვა „ქართული ოცნების“ დეპუტატის 

მიერაა გაგზავნილი. მიგვაჩნია, რომ გარე ზედამხედველობის გაძლიერებისა და 

უწყების საქმიანობასთან დაკავშირებით მეტი სანდოობისთვის, აუცილებელია, 

საჯაროდ გამოქვეყნდეს ის პასუხები, რომლებიც არ წარმოადგენს საიდუმლო ინ-

ფორმაციას. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ინფორმაცია კონფიდენციალურია, უნდა 

მიეთითოს, რომ კონფიდენციალურობის დაცვის მოტივით, დეპუტატს პასუხი 

გაეგზავნა პირადად.  

„სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონი განსაზღვრავს იმ 

ინფორმაციის ჩამონათვალს, რაც შეიძლება მიეკუთვნოს სახელმწიფო საიდუმლო-

ებას.55  

მანკიერ პრაქტიკას წარმოადგენს სუს-ის მხრიდან გაცემულ პასუხზე წვდომის შე-

საძლებლობის შეზღუდვა კონფიდენციალურობის მოტივით. პარლამენტარების 

მიერ გაგზავნილი კითხვების შინაარსი ცხადყოფს, რომ მოთხოვნილი ინფორმაცია 

ვერ იქნებოდა  საიდუმლო ხასიათის. ჩნდება ეჭვი, რომ სუს-ი ინფორმაციის თითქოს-

და კონფიდენციალურობას გარე ზედამხედველობის შესასუსტებლად იყენებს.  

                                                           
55 „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 6, ქვეპუნქტი დ) 
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მაგალითად, საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე არ არის გამოქვეყნებული 

პასუხი შემდეგ კითხვებზე:  

● „მიმდინარე წელს, დღეის მდგომარეობით ჩვენს რამდენ მოქალაქეს აქვს უკანონო 

პატიმრობა მისჯილი ოკუპირებულ რეგიონებში? რა ვითარებაა უსაფრთხოების 

კუთხით ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში?“56  

● გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

მიერ უსაფრთხოების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ, 

კერძოდ, პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის უწყებებთან და უსაფრთხოების 

სფეროში საერთაშორისო სტრუქტურებთან თანამშრომლობის მიმართულებების 

შესახებ.“;57  

● „რა ეტაპზეა ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული (ქბრბ) 

უსაფრთხოების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლების პროცესი?“58  

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მოსაზრებით, ზოგადი ინფორმაცია, ოკუპირ-

ებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით არსებული 

ვითარებისა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე პატიმრობამისჯილი საქართველოს 

მოქალაქეების რაოდენობის შესახებ, არ შეიძლება შეიცავდეს სახელმწიფო საიდუმ-

ლოებას და უნდა იყოს გამოქვეყნებული პარლამენტის ვებგვერდზე. ინფორმაცია, რა 

ეტაპზეა ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული (ქბრბ) უსაფ-

რთხოების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განახლების პროცესი და საერთა-

შორისო თანამშრომლობის კუთხით არსებული მდგომარეობა, ასევე, ვერ ჩაითვლება 

სახელმწიფო საიდუმლოებად.  

მიზანშეწონილია, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც  პირს არა აქვს საიდუმლო ინფორ-

მაციაზე დაშვება, სუს-მა ამის შესახებ გაცემულ პასუხში შესაბამისი დათქმა გააკეთ-

ოს, რაც ასევე გამოქვეყნდება საჯაროდ.   

                                                           
56 საქართველოს პარლამენტის წევრის თეონა აქუბარდიას კითხვა, N4153/3-2/21, 06-05-2021, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10026 
57 საქართველოს პარლამენტის წევრის ირაკლი ბერაიას კითხვა, N2379/4-8/21, 18-03-2021, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9897 
58 საქართველოს პარლამენტის წევრის ვლადიმერ ჩაჩიბაიას კითხვა, N2454/3-106/21, 19-03-2021, იხ. 
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9902 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10026
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9897
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9902
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სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ზოგ შემთხვევაში სრულად არ პასუხობს 

პარლამენტის წევრების მიერ დასმულ კითხვებს და მხოლოდ ნაწილობრივ აწვდის 

გამოთხოვილ ინფორმაციას.  
 

პარლამენტის წევრმა თეონა აქუბარდიამ გამოითხოვა ინფორმაცია უწყებაში 

დასაქმებულ პირთა სქესის ნიშნით სეგრეგირებული პროცენტული მაჩვენებლის 

შესახებ; ასევე, სქესის ნიშნით პროცენტული მაჩვენებელი უწყებაში 

გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს შორის.59 

თუმცა, სუს-მა პარლამენტის წევრს მხოლოდ დასაქმებული პირების ზოგადი 

სეგრეგირებული მონაცემები გაუგზავნა და არ მიაწოდა ინფორმაცია უწყებაში 

გადაწყვეტილებების მიმღებ თანამდებობებზე სქესის ნიშნით გადანაწილების 

შესახებ.60 

 

პრობლემას წარმოადგენს სუს-ის მიერ ფორმალური მიზეზის მითითებით 

პარლამენტის წევრის მიერ გამოთხოვილი ინფორმაციის მიწოდებისთვის თავის 

არიდება.  

 

პარლამენტის წევრმა ლევან ბეჟაშვილმა ორჯერ მიმართა უწყებას ფარული 

საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის გამოთხოვის 

მიზნით.61 სუს-მა, თავდაპირველად იმ მიზეზით, რომ უწყებას არ ევალებოდა 

აღნიშნული სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, პარლამენტის წევრს 

აღნიშნული ინფორმაცია არ მიაწოდა.62 დამაზუსტებელ კითხვაზე კი, დეპუტატს  

 

                                                           
59 საქართველოს პარლამენტის წევრის თეონა აქუბარდიას კითხვა N10861/3-2/22, 11-11-2022, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/20648 
60 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პასუხი NSSG 0 22 00234758, 30-11,2022, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/21017 
61 საქართველოს პარლამენტის წევრის ლევან ბეჟაშვილის კითხვა N 6876/3-6/22, 28-07-2022, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18044,  ასევე, საქართველოს პარლამენტის წევრის ლევან 

ბეჟაშვილის კითხვა N7394/3-6/22, 17-08-2022, იხ. https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18283 
62 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პასუხი NSSG 02200146585, 25/08/2022, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18242 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/20648
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/21017
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18044
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18283
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18242
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მიუთითა, თუ რომელი უწყებები იღებენ გადაწყვეტილებას ფარული საგამოძიებო 

მოქმედების ჩატარების შესახებ.63  

პარლამენტის წევრის კითხვა მოიცავდა საკითხებს, რომელიც სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის, როგორც ფარული საგამოძიებო მოქმედების 

ჩამტარებელი ორგანოს კომპეტენციაა და რა საკითხებზეც ინფორმაცია უწყებაში 

უნდა არსებობდეს, მაგალითად: 

 „რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები 

გადაუდებელი აუცილებლობის პირობებში საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის გამომძიებლების 

მიერ, პროკურორის მოტივირებული დადგენილების საფუძველზე?” 

 „დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების ფარგლებში, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით რამდენ პირს ეცნობა მის მიმართ 

ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული 

მასალის შინაარსისა და ამ მასალის განადგურების შესახებ?” 

 

მნიშვნელოვანია, მსგავსმა დამოკიდებულებამ არ მიიღოს პრაქტიკის სახე და სუს-მა 

მომავალში ფორმალური მიზეზით თავიდან არ აირიდოს იმ ინფორმაციის 

მოწოდება, რომელიც მასთან ინახება და რომლის დამუშავებაც მას პრაქტიკულად 

შეუძლია.  

 

3.2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 

 

საანგარიშო პერიოდში პარლამენტის წევრებმა თავდაცვის სამინისტროს 59 კითხვით 

მიმართეს. 2020 წელს გაიგზავნა მხოლოდ 3 კითხვა, 2021 წელს - 23, ხოლო 2022 წელს 

- 33. თავდაცვის სამინისტროს შემთხვევაშიც, აშკარაა წლების განმავლობაში დე-

პუტატების მიერ გაგზავნილი კითხვების რაოდენობის ზრდა, რაც პოზიტიური ტენ-

                                                           
63 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პასუხი NSSG 4 22 00163625, 05/09/2022, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18813 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18813
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დენციაა. თუმცა, 2022 წელს ვლადიმერ ჩაჩიბაია საპარლამენტო უმრავლესობის ერ-

თადერთი დეპუტატი იყო, ვინც თავდაცვის სამინისტროს კითხვით მიმართა, რაც 

ადასტურებს საპარლამენტო უმრავლესობის დაბალ ინტერესს, გამოიყენოს საპარ-

ლამენტო ზედამხედველობის ეს მექანიზმი უსაფრთხოების სექტორის მიმართ.  

2020-2021 წლებში გაგზავნილი 6 წერილობითი კითხვა თავდაცვის სამინისტრომ 

უპასუხოდ დატოვა. აქედან, ოთხ შემთხვევაში კითხვის ავტორები არიან საპარლა-

მენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები: კობა ნაყოფია, ირაკლი აბესაძე, თამარ კორ-

ძაია და რომან გოცირიძე. უპასუხოდ დარჩა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის 

ალექსანდრე ტაბატაძის ორი კითხვაც. 2022 წლის 11 თვის მონაცემებით, ყველა გაგ-

ზავნილ კითხვაზე პასუხი მიღებულია. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე საჯაროდ ქვეყ-

ნდება როგორც პარლამენტის წევრის კითხვა, ასევე, შესაბამისი უწყებისგან მიღ-

ებული პასუხი, ზოგიერთ შემთხვევაში, უწყების მიერ გაცემულ პასუხს თან არ 

ახლავს შესაბამისი დანართი. ამ შემთხვევაში შეუძლებელია, შეფასდეს, თუ რამ-

დენად სრულყოფილი და სათანადო პასუხი გაეცა დეპუტატის კითხვას. მაგალითად, 

ასეთია პარლამენტის წევრ ანა ნაცვლიშვილის მიერ დასმული კითხვა64 ევროპულ და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით თავდაცვის 

სამინისტროს მიერ გადადგმული ნაბიჯების შესახებ. ამ კითხვაზე რეალური შინა-

არსობრივი პასუხის შემცველი დანართი პარლამენტის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი 

არ არის.65 

საინტერესოა თავდაცვის სამინისტროს მიერ უპასუხოდ დატოვებული კითხვების 

თემატიკაც. კობა ნაყოფიას, თამარ კორძაიას, ირაკლი აბესაძის და რომან გოცირიძის 

მიერ დასმული კითხვები სამინისტროსგან საჯარო ფინანსების განკარგვასთან და-

კავშირებული ინფორმაციის მოწოდებას ითხოვდა და სამხედრო მოსამსახურეების 

სოციალური უზრუნველყოფის თემებს შეეხებოდა. კობა ნაყოფიას კითხვა66 შეეხებ-

ოდა თავდაცვის სამინისტროში სხვადასხვა საფუძვლით დასაქმებული პირების 

თანამდებობრივ სარგოს, დანამატებს, ასევე, სამინისტროს მიერ გაწეულ სამივლინ-

                                                           
64 საქართველოს პარლამენტის წევრის ანა ნაცვლიშვილის კითხვა N12047/3-81/21, 10-12-2021, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/14967 
65  იხ. https://parliament.ge/supervision/deputy-question 
66 საქართველოს პარლამენტის წევრ კობა ნაყოფიას კითხვა N5760/3-79/20, 03-07-2020, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8769 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/14967
https://parliament.ge/supervision/deputy-question
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8769


 

 

 
 

 
31 
 

 

ებო და წარმომადგენლობით ხარჯებს. რომან გოცირიძეც67 მსგავს ინფორმაციას 

ითხოვდა სამინისტროსგან: ინფორმაციას სამხედრო მოსამსახურეების შრომის ანაზ-

ღაურების, დასაქმებულთა რაოდენობის და სახელფასო ფონდის შესახებ. ირაკლი 

აბესაძე კი ითხოვდა ინფორმაციას სამხედრო მოსამსახურეების ბინით უზრუნველ-

ყოფის შესახებ.68 თავდაცვის სამინისტრომ აღნიშნული კითხვები უპასუხოდ დატოვა.  

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ვლადიმერ ჩაჩიბაიას კითხვა შეეხებოდა სა-

ქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეების სოციალური დაცვის 

გაუმჯობესების კუთხით 2013-2020 წლებში გადადგმული ნაბიჯების შესახებ ინფორ-

მაციას (მათ შორის, სამედიცინო დაზღვევას, ბინათმშენებლობას, ხელფასებს და 

ა.შ.).69 მიუხედავად იმისა, რომ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას კითხვა მოიცავდა კობა ნაყოფიას 

და ირაკლი აბესაძის მიერ დასმული კითხვების შინაარსს, ჩაჩიბაიას კითხვას, საპარ-

ლამენტო ოპოზიციის კითხვებისგან განსხვავებით, თავდაცვის სამინისტრომ დე-

ტალურად უპასუხა.70  

საპარლამენტო ოპოზიციის წევრის თამარ კორძაიას კიდევ ერთი კითხვა შეეხებოდა 

თავდაცვის სამინისტროს მიერ სხვადასხვა სოციალური გვერდების დასპონსორებაში 

დახარჯულ თანხებს და დოკუმენტაციას მედიასაშუალებებთან თანამშრომლობის 

შესახებ.71 ეს შეკითხვა სამინისტრომ ასევე უპასუხოდ დატოვა. თავდაცვის სამინის-

ტრომ უპასუხოდ დატოვა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის, ალექსანდრე 

ტაბატაძის კითხვებიც: 1. საქართველოსა და ნატოს შორის თანამშრომლობის და ამ  

მიმართულებებით გადადგმული ნაბიჯებისა და პროგრესის შესახებ;72 და 2. 2019-

2020 წლებში „თავდაცვისუნარიანობის“ განმტკიცების მიზნით გადადგმული 

ნაბიჯების შესახებ.73 

                                                           
67  საქართველოს პარლამენტის წევრ რომან გოცირიძის კითხვა N8741/3-17/21, 18-08-2021, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/12847 
68 საქართველოს პარლამენტის წევრ ირაკლი აბესაძის კითხვა N9085/3-1/20, 05-10-2020, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9539 
69  საქართველოს პარლამენტის წევრის ვლადიმერ ჩაჩიბაიას კითხვა N3242/3-106/21, 09-04-2021, იხ. 
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10028 
70  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პასუხი N MOD 1 21 00413060,  

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10029 
71  საქართველოს პარლამენტის წევრის თამარ კორძაიას კითხვა N5996/3-53/21, 15-06-2021, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10689 
72  საქართველოს პარლამენტის წევრის ალექსანდრე ტაბატაძის კითხვა N3457/3-94/21, 14-04-2021, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9950 
73 საქართველოს პარლამენტის წევრის ალექსანდრე ტაბატაძის კითხვა N3458/3-94/21, 14-04-2021, იხ. 
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9951 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/12847
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9539
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10028
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10029
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10689
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9950
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9951
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რეზერვში გაწვეულ პირთა რაოდენობის შესახებ თავდაცვის სამინისტროს კითხვები 

გაუგზავნეს თეონა აქუბარდიამ74 და ეკა სეფაშვილმა.75 თავდაცვის სამინისტრომ 

თეონა აქუბარდიას უპასუხა,76 რომ, როგორც სახელმწიფო საიდუმლოებაზე 

დაშვების არ მქონე პირს, ამ ინფორმაციაზე წვდომა შეზღუდული ჰქონდა.77 ეკა 

სეფაშვილს კი ინფორმაცია მიაწოდა „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქარ-

თველოს კანონით დადგენილი წესით.78 თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციის 

წარმომადგენლის შეკითხვა, რომელიც შეეხებოდა თავდაცვის სამინისტროდან 

საკუთარი სურვილით წასული თანამშრომლების სტატისტიკას,79 სამინისტრომ 

უპასუხოდ არ დატოვა.80 

საინტერესოა, რომ თავდაცვის სამინისტრომ დაამუშავა და პარლამენტის წევრს 

მიაწოდა ინფორმაცია, რომლის გაცემაზე სუს-მა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 

უარი განაცხადეს.  
 

საქართველოს პარლამენტის წევრის ლევან ბეჟაშვილის წერილს, საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ფარული 

საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის შესახებ,81 

უწყებამ სუს-ის და შსს-გან განსხვავებით, თავი არ აარიდა, დაამუშავა მის ხელთ 

არსებული ინფორმაცია და დეპუტატს მიაწოდა.82 

                                                           
74  საქართველოს პარლამენტის წევრის თეონა აქუბარდიას კითხვა N5096/3-2/21, 28-05-2021, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10296 
75  საქართველოს პარლამენტის წევრის ეკა სეფაშვილის კითხვა N3192/3-92/21, 07-04-2022, იხ. 
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9961 
76  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პასუხი N MOD 1 21 00524256, 07/06/2021, იხ.   

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10473 
77 საქართველოს პარლამენტის წევრის თეონა აქუბარდიას განაცხადი სახელმწიფო საიდუმლოებაზე დაშვების 

შესახებ, მხოლოდ ამ თემაზე საჯაროდ დაწერილი ფეისბუქ პოსტის შემდეგ დაკმაყოფილდა. 
78 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პასუხი N MOD 1 21 00361149, 19/04/2021, იხ.  
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9962 
79 საქართველოს პარლამენტის წევრის პაატა მანჯგალაძის კითხვა N9375/3-62/22, 03-10-2022, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/19729 
80 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პასუხი N MOD 7 22 01194563, 13.10.2022, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/19998 
81 საქართველოს პარლამენტის წევრის ლევან ბეჟაშვილის კითხვა N6873/3-6/22, 28-07-2022, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18041 
82 საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პასუხი N MOD 4 22 00943730, 16.08.2022, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18253 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10296
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9961
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10473
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9962
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/19729
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/19998
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18041
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18253
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თუმცა, ძირითადი მიგნების სახით უნდა ითქვას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის 

და ოპოზიციის წარმომადგენლების კითხვები შინაარსობრივად ერთმანეთისგან 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები უმეტ-

ესად ინტერესდებიან სამინისტროს მიერ გაწეული ხარჯების რაოდენობის, მიზ-

ნობრიობის, ამ ხარჯების ცვლილებების დინამიკით და მსგავსი საკითხებით, ან 

უწყების ზოგადი პოლიტიკით (მაგალითად შეკითხვა ევროსტრუქტურებში გაწევრი-

ანებისთვის გადადგმული ნაბიჯების შესახებ, ან უწყებაში  დასაქმებული პირების 

შესახებ სქესის ნიშნით სეგრეგირებული ინფორმაცია).  
 

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეკითხვები შედარებით სპეციფიკურია და 

უწყების საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულების შესახებ კონკრეტულ პროგრამებს 

და პროექტებს ეხება.83 ეს განსხვავება, შესაძლოა, იმით იყოს გამოწვეული, რომ 

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების იმ მცირერიცხოვანი წარმომადგენლების-

თვის, რომლებიც ყველაზე ხშირად მიმართავენ თავდაცვის სამინისტროს წერილ-

ობითი კითხვით, შედარებით უფრო ნაცნობია თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობა 

(მაგალითად, „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელი ვლადიმერ ჩაჩიბაია წარსულში 

საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის თანამდებობას იკავებდა). ოპოზიც-

იონერ დეპუტატებს შორისაც თეონა აქუბარდია, რომელსაც წარსული სამუშაო 

გამოცდილების (უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტი) გამო უფრო მეტი ინფორმაცია 

აქვს თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობაზე, შედარებით უფრო სპეციფიკურ და 

დეტალურ ინფორმაციას ითხოვს თავდაცვის სამინისტროსგან.84 ამ ფონზე კიდევ 

ერთხელ იკვეთება პარლამენტის დარგობრივ კომიტეტთან კვალიფიციური სპეცი-

ალისტების ჯგუფის არსებობის საჭიროება, რომელიც კონსულტაციას გაუწევს და 

დაეხმარება პარლამენტის წევრებს, გააფართოონ ზედამხედველობის შინაარსობრივი 

არეალი.  

 

 

                                                           
83 მაგალითად, საქართველოს პარლამენტის წევრის ირაკლი ბერაიას კითხვა N3089/4-8/21, 06-04-2021, იხ: 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9936. ასევე, საქართველოს პარლამენტის წევრის გიორგი 

ხელაშვილის კითხვა N3178/3-123/21, 07-04-2021, იხ. https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9945 
84 საქართველოს პარლამენტის წევრის თეონა აქუბარდიას კითხვა N5096/3-2/21, 28-05-2021, იხ.  

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10296, ასევე, კითხვა N11095/3-2/21, 11-11-2021, იხ.  
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/14268. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9936
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9945
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10296
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/14268
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3.3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 
 

თავდაცვის სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან შედარ-

ებით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში წერილობითი კითხვის მექანიზმის 

გამოყენებით საპარლამენტო კონტროლი უფრო ეფექტიანად ხორციელდება. ეს ძი-

რითადად გამოიხატება გაგზავნილი კითხვების რაოდენობაში, შინაარსში და 

უპასუხოდ დარჩენილი კითხვების სიმცირეში (137 კითხვიდან, მხოლოდ 8 უპასუხო) 

და დეტალურად გაცემულ პასუხებში. უპასუხოდ დარჩენილი კითხვების ავტორების 

უმეტესობა საპარლამენტო ოპოზიციას წარმოადგენს (ანა ნაცვლიშვილი, თამარ 

კორძაია, იაგო ხვიჩია). 

მიუხედავად ზემოთ აღნიშნულისა, არის შემთხვევები, როდესაც პასუხები არ არის 

დეტალური და ამომწურავი.  

ერთ შემთხვევაში, პარლამენტის წევრი იაგო ხვიჩია ითხოვდა ინფორმაციას 2000 

წლიდან 2021 წლის ჩათვლით, სულ რამდენი ავტოავარია მოხდა. აქედან რამდენი 

შემთხვევა იყო: ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლის 

მიერ მანქანის მართვის შედეგად, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლის 

მიერ მანქანის მართვის შედეგად, კანაფის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლის მიერ 

მანქანის მართვის შედეგად.85 შსს-მ ოფიციალურ პასუხში მიუთითა ბმული, სადაც 

ქვეყნდება საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შესახებ სტატისტიკური ინფორ-

მაცია. მიუხედავად ამა თუ იმ ინფორმაციის საჯაროდ ხელმისაწვდომობისა, შსს 

ვალდებულია, პარლამენტის წევრს მიაწოდოს ამომწურავი ინფორმაცია. შსს-ს მი-

თითებულ ბმულზე ჩაშლილი არ არის სტატისტიკური მონაცემები საგზაო-სატ-

რანსპორტო შემთხვევების გამომწვევი მიზეზების შესახებ. მეტიც, სტატისტიკური 

მონაცემები ხელმისაწვდომია მხოლოდ 2015 წლიდან.86  

შსს-მ ასევე არასრული ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს პარლამენტის წევრ კობა 

ნაყოფიას.87 დეპუტატი პასუხში მითითებული ინფორმაციის გარდა, ითხოვდა ინ-

ფორმაციას როგორც ადმინისტრაციული, ისე შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებ-

                                                           
85 საქართველოს პარლამენტის წევრის იაგო ხვიჩიას კითხვა, N6317/3-125/21, 23-06-2021, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10818 
86 იხ. ბმული https://info.police.ge/page?id=105 
87 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი, https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9136 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/10818
https://info.police.ge/page?id=105
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/9136
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ულ პირთათვის (ცალ-ცალკე) დარიცხული თანამდებობრივი სარგოს, დარიცხული 

საკლასო დანამატის, სახელფასო დანამატის, გაცემული ფულადი ჯილდოს ოდენ-

ობის (თვეების მიხედვით) შესახებ.88 შსს-ს მოთხოვნილი ინფორმაცია დეტალურად 

არ დაუმუშავებია და დეპუტატს მხოლოდ ჯამური თანხების შესახებ მიაწოდა ინ-

ფორმაცია. 

შსს-დან მიღებული ერთი პასუხი, საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე არას-

რული სახითაა გამოქვეყნებული. საქართველოს პარლამენტის წევრის თამარ კორ-

ძაიას მიერ გაგზავნილ კითხვაზე გაცემული პასუხის მიხედვით, საქართველოს 

სასაზღვრო-გამტარ პუნქტებზე უკრაინის მოქალაქეთა მიმართ საქართველოში შე-

მოსვლაზე უარის თქმის ფაქტების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია წარმოდ-

გენილია დანართში, თუმცა დანართი ვებგვერდზე გამოქვეყნებული არ არის.89 ეს 

ფაქტი, შესაძლოა, გამოწვეული იყოს ტექნიკური ხარვეზით, თუმცა ხელს უშლის 

გარე კონტროლის ეფექტიანად განხორციელებას. 

რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრის თანმდევი შედეგების გათვალისწინებით, არა ერთი 

პარლამენტარი90 დაინტერესდა რუსეთის მოქალაქეების მიერ საქართველოს საზ-

ღვრის კვეთის ფაქტების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციით. სამინისტრომ 

თითოეულ მათგანს მიაწოდა შესაბამისი თვეების სტატისტიკური მონაცემები.  

მიუხედავად გაგზავნილი კითხვის ფაქტობრივად იდენტური შინაარსისა, იყო შემ-

თხვევები, როდესაც შსს-მ განსხვავებული პასუხები გასცა მმართველი პარტიისა და 

ოპოზიციის წარმომადგენლებს.  

 

                                                           
88 პარლამენტის წევრის კობა ნაყოფიას კითხვა N5751/3-79/20, 03-07-2020 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8760 
89 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი MIA 6 21 03369674, 23/12/2021 
90 საქართველოს პარლამენტის წევრის პაატა მანჯგალაძის კითხვა N 7563/3-62/22, 22-08-2022 იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18361;  

ასევე, საქართველოს პარლამენტის წევრის თამარ კორძაიას კითხვა N7340/3-53/22, 16-08-2022, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18247  

და საქართველოს პარლამენტის წევრის ანა წითლიძის კითხვა N4260/3-113/22, 13-05-2022, იხ. 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/17011 

 

 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8760
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18361
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/18247
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/17011
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პარტია „ქართული ოცნების“ წევრის გიგა ბუკიას წერილობით კითხვას, რომ-

ლითაც პარლამენტარი ითხოვდა სტატისტიკურ მონაცემებს სუიციდის ფაქტების 

შესახებ წლების და გარდაცვლილთა ასაკისა და სქესის მიხედვით, ასევე სუიციდის 

მცდელობის რამდენ ფაქტზე დადგა ლეტალური შედეგი,91 სამინისტრომ ამომწურ-

ავად უპასუხა.92 

ორი თვით ადრე, რომან გოცირიძის კითხვაზე, რითაც საპარლამენტო ოპოზიციის 

წარმომადგენელი ითხოვდა ინფორმაციას 2020 წლის იანვარი-აპრილის პერიოდში 

სუიციდის შემთხვევების რაოდენობის შესახებ (ცალ-ცალკე თვეების მიხედვით) 

შსს-მ მიუთითა, რომ პარლამენტის წევრს შეუძლია, ინფორმაცია 2020 წლის 

იანვარი-აპრილის თვეებში სუიციდის შემთხვევების რაოდენობის შესახებ თავად 

მოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე. ამ ინფორმაციის თვეების 

მიხედვით მიწოდებაზე კი უარი იმ საფუძვლით უთხრა, რომ „მონაცემების 

მოძიება/დამუშავება წარმოებს სამინისტროს ტერიტორიული დანაყოფებიდან 

გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე, 6 (ექვსი) თვისა და სრული კალენდარ-

ული წლის მდგომარეობით.“93 
 

დადასტურდება, იქნებ შესაძლებელი გახდეს მისი შინაგან საქმეთა ორ-
განოებში აღდგენა, თუნდაც არაოპერატიულ დანაყოფებში გამოსაცდელი ვადით.“94 
 

                                                           
91 საქართველოს პარლამენტის წევრის გიგა ბუკიას კითხვა N5938/3-14/20, 08-07-2020, ხელმისაწვდომია:  
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8834 
92 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი NMIA 9 20 01593590, 14/07/2020, ხელმისაწვდომია:  

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8927 
93 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხი, NMIA 7 20 00992325, 06/05/2020, ხელმისაწვდომია:   

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8236 
94 პარლამენტის წევრის ბეჟან წაქაძის კითხვა, N6993/3-112/21, 08-07-2021,  

ხელმისაწვდომია:  https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/11015 

ამასთან, საინტერესოა იმის განსაზღვრა, თავად პარლამენტის დეპუტატები რამ-

დენად იყენებენ წერილობითი კითხვის მექანიზმს უშუალოდ კონტროლის გან-

ხორციელების მიზნებისთვის. ერთ-ერთ წერილობით კითხვაში, პარლამენტის წევრი 

შსს-ს თხოვნით მიმართავს: „გთხოვთ, კიდევ ერთხელ გადაამოწმოთ: მიუძღვის თუ 

არა ბრალი ყოფილი პოლიციის კაპიტანს, რომელიც კატეგორიულად უარყოფს მის 

ნარკოტიკებთან შემხებლობას. თუ [...მითითებულია პირის სახელი და გვარი] ბრა-
ლეულობა არ 

https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8834
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8927
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/8236
https://info.parliament.ge/file/1/MpQuestionContent/11015
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ამასთან, წერილში მითითებულია, რომ პასუხი უნდა ეცნობოს ზემოთ აღნიშნული 

პირის ოჯახს.  

დადებითი ტენდენციის სახით უნდა აღინიშნოს, რომ წერილობითი კითხვის 

მექანიზმის გამოყენების დინამიკა, განვლილ წლებთან შედარებით, გაზრდილია. 

ამასთან, წინა წლებისგან განსხვავებით, 2021-2022 წლებში საპარლამენტო უმრავ-

ლესობის წევრების გააქტიურება შეიმჩნევა. კითხვის ადრესატები, ხშირ შემთხვევაში, 

განსხვავებულ მიდგომას იყენებენ, იმის მიხედვით, კითხვის ავტორი პარლამენტში 

სახელისუფლებო ძალას წარმოადგენს თუ ოპოზიციურს. განსხვავებულ მიდგომას 

ადასტურებს ის ფაქტი, რომ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული უწყებების 

მხრიდან უპასუხოდ დატოვებულია ან არასრულყოფილად აქვს გაცემული პასუხები 

ძირითადად საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ დასმულ 

შეკითხვებს.  

 

4. თანამდებობის პირის კომიტეტის სხდომაზე 
სავალდებულო დასწრება 

 

უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო ზედამხედველობის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან მექანიზმს თანამდებობის პირის კომიტეტის სხდომაზე სავალ-

დებულო დასწრება წარმოადგენს. საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა 

მინისტრები უფლებამოსილი არიან, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში – ვალდებული 

არიან, რეგლამენტით დადგენილი წესით დაესწრონ კომიტეტის სხდომას, პასუხი 

გასცენ სხდომაზე დასმულ შეკითხვებს და წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის 

ანგარიში. მათ მოთხოვნისთანავე უნდა მოუსმინოს კომიტეტმა.95 თავდაცვისა და 

შინაგან საქმეთა მინისტრების კომიტეტის სხდომაზე დასწრება სავალდებულოა 

დამსწრეთა უმრავლესობის ან ფრაქციის მოთხოვნის საფუძველზე.96 უსაფრთხოების 

სექტორში გამონაკლისს წარმოადგენს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

უფროსი, რომლის კომიტეტის სხდომაზე დასწრება სავალდებულოა კომიტეტის 

                                                           
95 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 40, პუნქტი 1. 
96 იქვე, პუნქტი 2. 
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წევრების სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის წერილობითი მოთხოვნით, რომ-

ელიც უნდა შეიცავდეს კომიტეტის სხდომაზე მოსაწვევ პირთან ერთად გან-

სახილველი საკითხის/საკითხების შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას.97 

კომიტეტის სხდომაზე სავალდებულო დასწრების საკითხის მომწესრიგებელი ნორმა 

2022 წელს ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების ფარგლებში შეიცვალა.98 

ცვლილებები მიმართულია კომიტეტის სხდომაზე სავალდებულო დასწრების მექან-

იზმის შესახებ მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად, რაც პოზიტიური ნაბი-

ჯია რეალური საპარლამენტო ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად. 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა საქართველოს პარლამენტიდან გამოითხოვა 

ინფორმაცია, საქართველოს მეათე მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების 

ცნობიდან 2022 წლის 29 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში, საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის მე-40 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების მიხედვით, რამდენჯერ და ვისი 

ინიციატივით (შესაბამისი ინიციატორის მითითებით) დაიბარეს საქართველოს თავ-

დაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსა-

ხურის უფროსი საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების სხდომაზე (თითოეული 

კომიტეტის მითითებით), რამდენჯერ გამოცხადდნენ შესაბამისი თანამდებობის 

პირები კომიტეტზე საკუთარი ინიციატივით და რამდენჯერ იქნა მათი მოსმენა 

ინიციირებული ოპოზიციური ფრაქციის/ჯგუფის მიერ.  

მიღებული პასუხის მიხედვით, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მე-40 

მუხლის შესაბამისად, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - გაერთიანებული ოპო-

ზიცია „ძალა ერთობაშია“ საპარლამენტო ფრაქციის მხრიდან კომიტეტში მხოლოდ 

ერთი მოთხოვნა შევიდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის დაბარების თაობაზე. 

ამ ერთი შემთხვევის გარდა, თანამდებობის პირები საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის მე-40 მუხლით კომიტეტის სხდომაზე არ დაუბარებიათ  და საქარ-

თველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, საქართველოს შინაგან 

საქმეთა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრები სხდომებს საკუთარი ინიციატ-

ივით დასწრებიან.99  

                                                           
97 იქვე, პუნქტი 3. 
98 იქვე, მუხლი 40. ასევე, დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. „განმარტებითი ბარათი საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტის პროექტზე „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“, 

ხელმისაწვდომია: https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/307053 
99 საქართველოს პარლამენტის აპარატის წერილი, N 12666/2-7/22, 13-12-2022. 

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/307053


 

 

 
 

 
39 
 

 

პარლამენტის პასუხში არ მოხვდა ინფორმაცია ფრაქცია „შარლ მიშელის რეფორმების 

ჯგუფის“ წერილობითი მოთხოვნების შესახებ, რითაც ფრაქცია შინაგან საქმეთა 

მინისტრის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტზე 

მოწვევას ითხოვდა 2022 წლის 18 ივნისს,100 23 ივნისს101 და 21 ივლისს102.  

2021 წლის 21 ივნისის წერილში ფრაქცია უთითებდა, რომ შინაგან საქმეთა მინის-

ტრისგან სურდა ინფორმაციის მოსმენა იმის შესახებ, რამდენად იქნებოდა დაცული 

შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება 2021 წლის 5 ივლისისთვის. ჩვენ ხელთ 

არსებული ინფორმაციით, ამ საკითხთან დაკავშირებით, კომიტეტის სხდომა არ 

გამართულა.  

2021 წლის 21 ივლისს ფრაქციამ ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის 

კომიტეტის თავმჯდომარეს განმეორებით მიმართა და 5 ივლისის ძალადობასთან 

დაკავშირებით კითხვებზე პასუხების მისაღებად შს მინისტრის მოწვევა მოითხოვა.  

შინაგან საქმეთა მინისტრი არც ერთ შემთხვევაში კომიტეტის სხდომას არ დასწრებია. 

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტისთვის უცნობია, გაეგზავნა თუ არა საქართველოს 

შინაგან საქმეთა მინისტრს შესაბამისი თხოვნა საქართველოს პარლამენტის 

ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის მიერ.  

პარლამენტიდან მიღებულ წერილში, რითაც კომიტეტებზე უსაფრთხოების 

სექტორის წარმომადგენლების დაბარების ინიციატორების შესახებ ინფორმაციას 

ვითხოვდით, არც პარლამენტის წევრის თეონა აქუბარდიას ინიციატივა მოხვდა.   

 

 

თეონა აქუბარდიას ინიციატივა  

უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან გამომდინარე საფრთხეების გათვალის-წინებით, 

საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის 

თავმჯდომარეს 17-მა პარლამენტარმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 

უფროსის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე დაბარების 

                                                           
100 ფრაქცია „შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფის“ წერილი N2-8098/21 (18-06-2021) საქართველოს პარლამენტის 

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს. 
101 ფრაქცია „შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფის“ წერილი 2-8365/21 (23-06-2021) საქართველოს პარლამენტის 

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს. 
102 ფრაქცია „შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფის“ წერილი 2-10066/21 (21-07-2021) საქართველოს პარლამენტის 

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს. 
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თხოვნით მიმართა.103 პარლამენტარები კომიტეტის თავმჯდომარეს სთხოვდნენ, 

კომიტეტის მორიგი სხდომის დღის წესრიგში შეეტანა სუს-ის უფროსის მოწვევის 

საკითხი. მოთხოვნაში განსახილველი საკითხების შესახებ ინფორმაცია ამომწურ-

ავად იყო წარმოდგენილი.  

პარლამენტის წევრების მოთხოვნა შესაბამისი რეაგირების გარეშე დარჩა.104  

 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ უსაფრთხოების 

სექტორზე საპარლამენტო ზედამხედველობის მიზნით, თავდაცვისა და უშიშროების 

კომიტეტზე თუ სხვა საპარლამენტო კომიტეტებზე თანამდებობის პირების სავალ-

დებულო მოსმენის მექანიზმი ამ დროისთვის რეალურად არ მოქმედებს.  

 

5. თანამდებობის პირის  

პლენარულ სხდომაზე დაბარება 

 

პარლამენტის რეგლამენტის 152-ე მუხლის მიხედვით, პარლამენტი კომიტეტის ან 

ფრაქციის მოთხოვნის საფუძველზე, პლენარულ სხდომაზე დამსწრეთა ხმების 

უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ პარლამენტის სრული შემადგენლობის ერთი 

მესამედის გადაწყვეტილებით პლენარულ სხდომაზე იწვევს შესაბამის თანამდებ-

ობის პირს.105 აღნიშნული მექანიზმი საპარლამენტო კონტროლის ერთ-ერთ მნიშ-

ვნელოვან ბერკეტს წარმოადგენს.  

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა საქართველოს პარლამენტიდან გამოითხოვა 

ინფორმაცია, მე-10 მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობიდან 2022 წლის 

ნოემბრის ჩათვლით პერიოდისათვის, უფლებამოსილმა სუბიექტებმა რამდენჯერ 

დაიბარეს უსაფრთხოების სექტორში შემავალი უწყებების შესაბამისი თანამდებობის 

                                                           
103 წერილი N2-2751/22 10-03-2022  საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის 

თავმჯდომარეს 
104 აღნიშნულ საკითხს პარლამენტარი თეონა აქუბარდია 2023 წლის 8 თებერვალს ფეისბუქ პოსტით გამოეხმაურა: 

„ამ წერილზე არც საპასუხო წერილი ყოფილა და არც კომიტეტის სხდომა ბარემ თვეზე მეტი. კომიტეტის 

თავმჯდომარემ კი . . . წერილზე თქვა, რომ რეგლამენტის დარღვევით იყო შედგენილიო აგერ წლის თავზე.“ 
105 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 152, პუნქტი 1. 
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პირები პლენარულ სხდომაზე. მიღებული პასუხის მიხედვით, საქართველოს პარ-

ლამენტის კომიტეტებსა და ფრაქციებს (პოლიტიკურ ჯგუფებს) არ მოუთხოვიათ 

პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფ-

როსის, ასევე, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების დაბარება. შესაბამისად, 

საქართველოს პარლამენტს ბოლო 2 წლის მანძილზე პლენარულ სხდომაზე ზემოაღ-

ნიშნული თანამდებობის პირები არ მოუწვევია.106   

ევროკომისიის 12 პრიორიტეტის შესრულების ფარგლებში, საქართველოს პარლამენ-

ტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა მოამზადა დოკუმენტი 

საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების აღსრულების მონიტორინგის შესახებ. 

დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ პლენარულ სხდომაზე თანამდებობის პირის 

დაბარების ინიციატივა არც ერთ პოლიტიკურ სუბიექტს არ ჰქონია.107   

 

6. ინტერპელაცია 

 

2018 წელს რეგლამენტში ინტერპელაციის მექანიზმის დამატება მნიშვნელოვან და 

პოზიტიურ ნაბიჯად შეფასდა, რასაც  საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებ-

იც აღნიშნავენ.  

პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, პარლამენტის წევრთა არანაკლებ შვიდ-

კაციან ჯგუფს, ფრაქციას უფლება აქვს, ინტერპელაციის წესით შეკითხვით მიმართოს 

საქართველოს მთავრობას, პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ სხვა ორგანოს, 

მთავრობის წევრს. შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად, აუცილებელია, შეკითხვის ად-

რესატი პირადად დაესწროს პლენარულ სხდომას და გასცეს პასუხი დასმულ კით-

ხვებს.108  

                                                           
106 საქართველოს პარლამენტის აპარატის წერილი, N12504/2-7/22, 13-12-2022. 
107 საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის ანგარიში, საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული საპარლამენტო კონტროლის ცალკეული მექანიზმების 

მარეგულირებელი ნორმების აღსრულების კონტროლის შესახებ, გვ. 21. 
108 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 149. 
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საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის მიერ მომზადებული დოკუმენტის 

მიხედვით, 2018 წლის 16 დეკემბრის შემდეგ, პარლამენტის რეგლამენტით განსაზ-

ღვრულ თანამდებობის პირებს ინტერპელაციის წესით შეკითხვით მიმართეს 18 

შემთხვევაში. უმეტეს შემთხვევაში, მექანიზმი ოპოზიციური ძალის წარმომადგენ-

ლებმა გამოიყენეს. ოთხ შემთხვევაში, ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირი 

პლენარულ სხდომაზე არ გამოცხადდა.110  

ინტერპელაციის გამოყენების 18 შემთხვევიდან, უფლებამოსილ სუბიექტებს არც ერთ 

შემთხვევაში არ მიუმართავთ უსაფრთხოების სექტორში შემავალი უწყებების 

თანამდებობის პირებისთვის.111  

 

 

 

 

 

                                                           
109 „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ", 20.09.2022, ხელმისაწვდომია: 
https://parliament.ge/legislation/24684 
110 საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის ანგარიში, საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული საპარლამენტო კონტროლის ცალკეული მექანიზმების 

მარეგულირებელი ნორმების აღსრულების კონტროლის შესახებ, გვ. 16. 
111 საქართველოს პარლამენტის აპარატის წერილი N 12914/2-7/22, 15-12-2022. 

ევროკომისიის მე-2 პრიორიტეტის შესასრულებლად საქართველოს პარლამენტის 

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტთან შექმნილი სამუშაო ჯგუფის 

მუშაობის შედეგად, რეგლამენტში შევიდა ცვლილება და შესაბამის სუბიექტს მიეცა 

უფლებამოსილება სესიის განმავლობაში უფრო ხშირად გამოიყენოს ინტერპელაციის 

წესით პირის დაბარების მანდატი.109 მანამდე არსებული რედაქციით, შეკითხვის 

ადრესატს პარლამენტის წინაშე წარდგენის ვალდებულება ყოველი მორიგი სესიის 

განმავლობაში, როგორც წესი, 2-ჯერ ჰქონდა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი 

დადებითად აფასებს აღნიშნულ ცვლილებას. 

https://parliament.ge/legislation/24684
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7. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების 
სამსახურის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიშის 

შეფასება 

 

2022 წლის 15 აპრილს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოს პარ-

ლამენტს 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა. საშინაო და საგარეო 

უსაფრთხოების კუთხით არსებული არაერთი გამოწვევის მიუხედავად, პარლამენ-

ტის ბიურომ სახელმწიფო უსაფრთხოების ანგარიშის საკომიტეტო განხილვა ორი 

თვის დაგვიანებით, 17 ივნისს დანიშნა. 

საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 

ანგარიშვალდებულია საქართველოს პარლამენტის წინაშე. ეს უკანასკნელი უწყებაზე 

კონტროლს სხვადასხვა მექანიზმის გამოყენებით ახორციელებს, რომელთაგან ერთ-

ერთი სუს-ის საქმიანობის წლიური ანგარიშის განხილვაა. სუს-ის ანგარიშები, 

როგორც წესი, ზოგადი ხასიათისაა და ნაკლებად ინფორმაციულია, რაც შეუძლებელს 

ხდის ეფექტიან საპარლამენტო ზედამხედველობას.  

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი სუს-ის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიშს გაეცნო. 

ორგანიზაციის შეფასებით, დოკუმენტი უკიდურესად ზოგადია, რაც საქართველოს 

პარლამენტის წევრებს ვერ შეუქმნის სუს-ის საქმიანობასთან დაკავშირებით რეალურ 

წარმოდგენას და ვერ მიაწოდებს მათ სუს-ზე დემოკრატიული საპარლამენტო კონ-

ტროლის შესაძლებლობისთვის საჭირო მოცულობის ინფორმაციას.  

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი აცნობიერებს, რომ რეგიონში შექმნილი უკიდ-

ურესად რთული გეოპოლიტიკური ვითარება სუს-ისგან ეროვნულ უსაფრთხოებ-

ასთან დაკავშირებული სენსიტიური ინფორმაციის განსაკუთრებულ რეჟიმში მოპ-

ყრობას მოითხოვს. მიუხედავად ამისა, ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესები ვერ 

გადაწონის უკიდურესად ფართო ძალაუფლებით აღჭურვილი უსაფრთხოების სამ-

სახურის საპარლამენტო კონტროლის ინტერესს.  

იმის ნაცვლად, რომ ანგარიშში შეძლებისდაგვარად ამომწურავად იყოს საუბარი კონ-

კრეტული წყაროებიდან მომდინარე საფრთხეებზე (რაში გამოიხატება/საიდან 

მომდინარეობს და ა.შ.), წარსული გამოცდილებიდან მიღებულ გაკვეთილებზე (რა 
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გაკეთდა წარსულში ამგვარ საფრთხეებზე რეაგირებისთვის და რამდენად ეფექტიანი 

იყო განხორციელებული პროგრამები/ქმედებები), საფრთხის მიმართ სუს-ის პასუხზე 

(განხორციელებული აქტივობები/დახარჯული ფინანსური112 და ადამიანური რეს-

ურსები), ანგარიში შემოიფარგლება ისეთი უკიდურესად ზოგადი ფრაზებით, 

როგორებიცაა: „გატარდა სათანადო ღონისძიებები“, „გაიმართა არაერთი შეხვედრა“, 

„გატარდა კომპლექსური ღონისძიებები,“ „მიმდინარეობდა უწყებათაშორისი კოორ-

დინაცია“ და სხვ. 

ანგარიშის გაცნობის შემდეგ იქმნება შთაბეჭდილება, რომ სუს-ი ქვეყნის ეროვნული 

უსაფრთხოებისთვის ძირითადი საფრთხის წყაროდ ქვეყანაში არსებულ ოპოზიციურ 

პოლიტიკურ ჯგუფებს, პროტესტის მონაწილეებსა და, სავარაუდოდ, ოპოზიციურად 

განწყობილ ტელევიზიებს განიხილავს.    

ანგარიშში ზერელედაა საუბარი იმ რეპუტაციულ ზიანზე, რაც სუს-ს მიადგა 2021 

წლის სექტემბერში სავარაუდოდ უკანონო მიყურადების საფუძველზე შედგენილი 

ფაილების გაჟონვის შედეგად. ნაცვლად იმისა, რომ ანგარიშში კრიტიკულად იყოს 

გააზრებული სისტემური პრობლემები, რამაც სახელმწიფოს რეპრესიული აპარატი 

მოქალაქეთა (და დიპლომატიური მისიების წარმომადგენელთა) ფართო ჯგუფის 

წინააღმდეგ უკანონო მოქმედებაში მოიყვანა და პარლამენტს ეცნობოს სისტემის 

შიგნით ამ ტიპის მასშტაბური დანაშაულის გამოსავლენად/აღსაკვეთად დაგეგმილი 

ღონისძიებების/პროგრამების შესახებ, სუს-ს პასუხისმგებლობა გადააქვს გარე აქ-

ტორებზე, რომლებმაც საკითხი „სამართლებრივი სივრციდან მიზანმიმართულად 

გაიტანეს.“113 თუმცა არ აღნიშნავს, თავად რა გააკეთა ამ პრობლემის სამართლებრივ 

სივრცეში დასაბრუნებლად; კერძოდ, მინიმუმ, სუს-ის გენერალურმა ინსპექციამ 

ჩაატარა თუ არა შიდა მოკვლევა და პროკურატურაში მიმდინარე სისხლის 

სამართლის გამოძიების დასრულებამდე დადგა თუ არა ვინმეს დისციპლინური 

პასუხისმგებლობა.  

სუს-ის ანგარიშის ანალიზი კიდევ ერთხელ ამყარებს მოსაზრებას, რომ უწყების 

რესურსი არარაციონალურად იხარჯება და მისი ინტერესი მიპყრობილია არა 

რეალური საფრთხეების იდენტიფიცირებისა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის, არამედ 

                                                           
112 სადაც საჭიროების შემთხვევაში დაიშტრიხებოდა განსაკუთრებით სენსიტიური ინფორმაცია. 
113 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიში, გვ. 22. 

ხელმისაწვდომია https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/34501 

https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/34501
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პოლიტიკური ჯგუფების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების თვალთვალისა და 

მიყურადებისკენ.   

 

7.1. „უსაფრთხოების გარემოს დაზიანების და  
დესტაბილიზაციის მცდელობები“ 

 

ეს თავი საქართველოს პარლამენტს შიდაპოლიტიკური სიტუაციის ზოგად მიმო-

ხილვას სთავაზობს, შესაბამისი კონკრეტიკის და სუს-ის მიერ გატარებული კონკრეტ-

ული ღონისძიებების გარეშე. დოკუმენტის მიხედვით, 2021 წელს გამოიკვეთა „დეს-

ტრუქციულ გარე აქტორებთან შესაძლო კავშირის მქონე პოლიტიკური ძალების სხვა-

დასხვა ფორმით გააქტიურების ტენდენცია“. ანგარიშის მიხედვით, მათი ნაწილი 

პროდასავლური კურსის საწინააღმდეგო პროპაგანდას ეწეოდა.114 ანგარიში არ აკონ-

კრეტებს იმ „დესტრუქციულ გარე აქტორებს“, რომლებიც შეიძლება დაინტერესებ-

ულები იყვნენ საქართველოში ანტიდასავლური განწყობების გაღვივებით, არც იმას, 

კონკრეტულად რომელი ჯგუფები ეწეოდნენ ანტიდასავლურ რიტორიკას. გასათ-

ვალისწინებელია, რომ ამ ტიპის უზოგადესი ფორმულირება საქართველოს პარ-

ლამენტს, რომელსაც ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრა ავალია, 

ვერ მისცემს სათანადო ინფორმაციას იმ გარე და შიდა აქტორების შესახებ, საიდანაც, 

შესაძლოა, საფრთხე მოდიოდეს.  

2021 წელს პოლიტიკურ წარმონაქმნად („კონსერვატიული მოძრაობა/ალტ-ინფო“) 

გადაქცეული მედიასაშუალება „ალტ-ინფო“ აქტიურად ავრცელებდა ძალადობრივ 

ანტიდასავლურ და ანტილიბერალურ გზავნილებს, რომელთა შესაჩერებლადაც სახ-

ელმწიფოს ქმედითი ღონისძიებები არ გაუტარებია. სუს-ის ანგარიშში არაფერია 

ნათქვამი არც ამ პოლიტიკური დაჯგუფების/მედიაპლატფორმის საფრთხის შემცველ 

მოქმედებებზე და არც სამსახურის მიერ გატარებულ ღონისძიებებზე. კერძოდ, 

ანგარიშის მიღმა რჩება მთელი რიგი კითხვები - სწავლობს თუ არა უსაფრთხოების 

სამსახური ამ ორგანიზაციების კავშირებს რუსეთთან და მათ როლს 2021 წლის 5 

ივლისის მასობრივი ძალადობის ორგანიზებაში.  

                                                           
114 იქვე. გვ. 20. 
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ანგარიშში გაკვრითაა ნახსენები, რომ „უწყვეტ რეჟიმში ხორციელდებოდა“ საინფორ-

მაციო ომში ჩართული ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროების გამოვლენა. თუმცა 

არაფერია ნათქვამი იმის თაობაზე, რა გამოიკვეთა „გამოვლენის შედეგად“ - რამდენი 

ორგანიზაცია იღებს ფინანსურ რესურსს რუსეთის ფედერაციიდან, რა მოცულობისაა 

ეს დაფინანსება, დაიწყო თუ არა სისხლისსამართლებრივი დევნა უცხო ქვეყნისათვის 

დაქვემდებარებული ორგანიზაციისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებაზე და 

სხვ.  

ანგარიშში ცალკე გამოტანილი ქვეთავში „დესტაბილიზაციის მცდელობები“ მი-

თითებულია, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად შეთქმულების ფაქტზე 

სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო, თუმცა დაკონკრეტებული არ არის, წარედ-

გინა თუ არა ვინმეს ბრალი და/ან მიღებულია თუ არა საქმეზე შემაჯამებელი გადაწ-

ყვეტილება.  

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წლიურ ანგარიშში აქციებსა და პერფორ-

მანსებზე საუბარი, რომლებსაც ამ სამსახურის მუშაობით უკმაყოფილო მოქალაქეებმა 

გაუწიეს ორგანიზება,115 კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ უწყების რესურსი არამიზ-

ნობრივად და არამართებულად იხარჯება. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის 

შეფასებით, უწყების მხრიდან წლიურ ანგარიშში ამგვარ თემებზე აპელირება, იმის 

დაუსაბუთებლად, რამდენად უქმნიდა საფრთხეს ეს აქციები სახელმწიფო უსაფ-

რთხოებას და, შესაბამისად, რამდენად ექცეოდა მის სამუშაო მიმართულებაში, 

წარმოადგენს სუს-ის მხრიდან კრიტიკის და ლეგიტიმური შეკითხვებისთვის თავის 

არიდების მცდელობას.  

 

7.2. ანტიკორუფციული სააგენტო და  
ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ116

 

 

ფართო უფლებამოსილებით აღჭურვილი, ფაქტობრივად გასაიდუმლოებული უწ-

ყებისთვის საგამოძიებო, განსაკუთრებით კი კორუფციული დანაშაულის გამოძიების 

მანდატის მინიჭება არაერთხელ გამხდარა დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის 

                                                           
115 იქვე. გვ. 23. 
116 იქვე. გვ. 34. 
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კრიტიკის საგანი, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ბუნდოვანია, კონ-

კრეტულად რომელი კორუფციული დანაშაული შეიცავს საფრთხეს სახელმწიფო 

უსაფრთხოებისთვის.  

სუს-ის ანგარიშის ეს ნაწილი შედარებით ვრცელი და სხვა თავებთან შედარებით 

დეტალურია. მასში დაკონკრეტებულია პასუხისგებაში მიცემულ ადამიანთა რაოდ-

ენობა, ამოღებული ფულადი თანხა, სისხლის სამართლის საქმეებზე დაწყებული 

გამოძიებების რაოდენობა და სხვ. თუმცა, ანგარიშში არ ჩანს, თუ რა შემთხვევაში 

იწყებს ანტიკორუფციული სააგენტო გამოძიებას და რა შემთხვევაში იგზავნება საქმე 

სხვა სტრუქტურებში საგამოძიებო ქვემდებარეობის მოთხოვნათა დაცვით.117 ეს 

განსაკუთრებით საინტერესოა იმის გათვალისწინებით, რომ 2021 წელს, სუს-მა, 

ანგარიშის მიხედვით, გამოძიება დაიწყო 53 სისხლის სამართლის საქმეზე, მათ 

შორის, თაღლითობის ფაქტებზე, რომელიც არ მიეკუთვნება სახელმწიფო უსაფ-

რთხოების სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობას და მის კომპეტენციას სცდება. 

 

7.3. ოკუპირებული ტერიტორიები და  
რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები118

 

 

ანგარიშში ყურადღება გამახვილებულია რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკასა და იმ 

პრობლემებზე, რაც, ზოგადად, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 2021 

წელს გამოვლინდა. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიშის ამ ნაწილში აქცენტი 

გაკეთებულია როგორც ანექსიისკენ მიმართულ პროცესებზე, ისე, საოკუპაციო 

ძალების უკანონო აქტივობებზე, ადამიანის უფლებათა უხეშ დარღვევებზე, მათ 

შორის, უკანონო დაკავებებზე - ინფორმაცია ზოგადი ხასიათისაა. მაგალითად, ე.წ. 

ბორდერიზაციის საკითხს, რომელიც, გასული წლების მსგავსად, 2021 წლისთვისაც 

მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება, ანგარიშში მხოლოდ მცირე ნაწილი ეთმობა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიშში აღნიშნულია ბორდერიზაციის შემთხვევათა 

რაოდენობა, ანგარიში არ აკონკრეტებს, უკანონო ბორდერიზაციის შედეგად, 

ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის რა ნაწილი 

                                                           
117 იქვე. გვ. 34. 
118 იქვე. გვ. 6. 
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მოექცა უკანონო „საზღვრის“ მეორე მხარეს და რამდენი სოფელი/კომლი/ადამიანი 

დაზარალდა. ასევე, უცნობია, უკანონო ბორდერიზაციით გამოწვეული პრობლემების 

მოსაგვარებლად, სუს-მა კონკრეტულად რა ქმედითი ნაბიჯები გადადგა.   

 

 

7.4. ზედამხედველობა 

 

ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საპარლამენტო კონტროლი როგორც უშუალოდ 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე, ისე ოპერატიულტექნიკურ სააგენტოზე 

ეფექტიანად განხორციელდა. კერძოდ, დოკუმენტის მიხედვით, ოპერატიულ-

ტექნიკური სააგენტო ნდობის ჯგუფმა ორჯერ შეამოწმა. დემოკრატიის კვლევის 

ინსტიტუტის მიერ ნდობის ჯგუფის წევრისგან მიღებული ინფორმაციით, ეს 

შემოწმება სააგენტოს კონტროლს ვერ უზრუნველყოფს, ვინაიდან მხოლოდ ტექ-

ნიკური ხასიათის ინფორმაციის მიწოდებით შემოიფარგლება.  

ანგარიშში მითითებული არ არის, 2021 წლის სექტემბერში, სავარაუდოდ უკანონოდ 

განხორციელებული ფარული მიყურადების ფაილების გასაჯაროების შემდეგ რა 

ტიპის ზედამხედველობა განხორციელდა ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოზე პარ-

ლამენტის მხრიდან. აღსანიშნავია, რომ 2021 წელს ნდობის ჯგუფს არ მიუღია 

არანაირი ზომა, მათ შორის, არ დაუბარებია სააგენტოს ხელმძღვანელი სხდომაზე. 

ანგარიშში აღნიშნულია, რომ სააგენტომ პარლამენტს წარუდგინა განზოგადებული 

და სტატისტიკური ანგარიში, თუმცა ვერც ეს ჩაითვლება ზედამხედველობის გან-

ხორციელების ეფექტიან საშუალებად. 

ამასთან, ანგარიშში აღნიშნულია, რომ სუს-მა საანგარიშო პერიოდში არაერთ სადეპ-

უტატო კითხვას გასცა პასუხი. კერძოდ, სუს-ის 2021 წლის საქმიანობის ანგარიშის 

მიხედვით, 2021 წელს, სამსახურის მხრიდან შესაბამისი რეაგირება განხორციელდა 32 

სადეპუტატო შეკითხვაზე (აქედან, 9 მათგანზე ნდობის ჯგუფის ფარგლებში). თუმცა 

საქართველოს პარლამენტიდან მიღებული პასუხის თანახმად, სახელმწიფო უსაფ-
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რთხოების სამსახურს აღნიშნულ წელს მხოლოდ 11 სადეპუტატო წერილობითი 

კითხვა გაეგზავნა.119   

ასევე, ანგარიშის მიხედვით, 2021 წელს ნდობის ჯგუფთან გაიმართა 7 შეხვედრა, 

რომლებზეც სამსახურის ხელმძღვანელობამ კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

წარადგინა ინფორმაცია სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სხვადასხვა საკით-

ხზე. თუმცა, საქართველოს პარლამენტიდან მიღებული პასუხის თანახმად, სუს-ის 

წლიური მოხსენების წარდგენის ჩათვლით, ნდობის ჯგუფმა 6 სხდომა გამართა 

სამსახურის ხელმძღვანელის ან/და წარმომადგენლის მონაწილეობით.120     

ანგარიშში ფაქტობრივი უზუსტობის კიდევ რამდენიმე მაგალითი გვხვდება. კერ-

ძოდ, ანგარიშის121 თანახმად, საანგარიშო პერიოდში სუს-ი აქტიურად მონაწილეობ-

და სხვადასხვა უწყებათაშორისი კომისიისა და საბჭოს მუშაობაში, მათ შორის, 

ანტიკორუფციულ საბჭოში, ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა 

და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებ-

ების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობ-

აში. თუმცა 2021 წლის 24 დეკემბერს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველ-

ოს“ მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ანტიკორუფციულმა საბჭომ 

ბოლო შეხვედრა 2019 წელს გამართა. ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან 

პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ მიმართული 

ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს 

წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით კი - 2021 წელს არც ამ საბჭოს 

შეხვედრა გამართულა.  

 

 

 

                                                           
119 საქართველოს პარლამენტის წერილი  N1699/2-722 (22-02-2022). 
120 საქართველოს პარლამენტის წერილი N2643/2-7/22 (22-03-2022). 
121 იქვე. გვ. 48. 
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 ძირითადი მიგნებები 
 

 ნდობის ჯგუფი დღეს არსებული მანდატით, შემადგენლობით და ანგარიშ-

ვალდებულების ხარისხით, უსაფრთხოების სექტორზე რეალურ დემოკრატიულ 

ზედამხედველობას ვერ ახორციელებს.  

 საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები საპარლამენტო ოპოზიციისთვის ლი-

მიტირებულია; ხშირ შემთხვევაში კონტროლის მექანიზმების ამოქმედება დამო-

კიდებულია საპარლამენტო უმრავლესობის თანხმობაზე. 

 საპარლამენტო ოპოზიციას არ აქვს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფ-

როსის საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე დამოუკიდებლად დაბარების შესაძ-

ლებლობა. საპარლამენტო უმრავლესობა უპასუხოდ ტოვებს საპარლამენტო ოპ-

ოზიციის მოთხოვნას, კომიტეტის სხდომაზე დაიბაროს სუს-ის უფროსი.  

 უსაფრთხოების სექტორზე საპარლამენტო ზედამხედველობისთვის თავდაცვისა 

და უშიშროების კომიტეტზე თანამდებობის პირების სავალდებულო მოსმენის 

მექანიზმი ამ დროისთვის რეალურად არ მოქმედებს.  

 პარლამენტის წევრების მიერ გაგზავნილი კითხვების რაოდენობა ბოლო სამი 

წლის განმავლობაში მზარდია.  

 უსაფრთხოების სექტორის უწყებების მიმართ საპარლამენტო უმრავლესობის 

მიერ გაგზავნილი კითხვების უდიდესი უმრავლესობა მხოლოდ ერთეულ 

დეპუტატებს ეკუთვნით, რომლებსაც ამ უწყებებში მუშაობის გამოცდილება აქვთ. 

 საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების კითხვები უმეტესწილად შეეხება 

სამინისტროს მიერ გაწეული ხარჯების რაოდენობას, მიზნობრიობას, ამ ხარჯების 

ცვლილებების დინამიკას ან უწყების პოლიტიკის ზოგად მიმართულებებს.  

 საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების შეკითხვები შედარებით სპეციფიკურია 

და უწყების კონკრეტულ პროგრამებს და განსახორციელებელ პროექტებს ეხება. 

 პარლამენტის წევრების მიერ დასმული შეკითხვების ანალიზი ცხადყოფს პარ-

ლამენტის დარგობრივ კომიტეტებთან კვალიფიციური სპეციალისტების ჯგუფის 

არსებობის საჭიროებას, რომელიც კონსულტაციას გაუწევდა და დაეხმარებოდა 

პარლამენტის წევრებს, გააფართოონ ზედამხედველობის შინაარსობრივი არე-

ალი. 
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 უსაფრთხოების სექტორის უწყებებს შორის ყველაზე მეტი კითხვა შინაგან საქ-

მეთა სამინისტროს ეგზავნება და ამ უწყების მიერ უპასუხოდ დატოვებული 

კითხვების რაოდენობა პროპორციულად ყველაზე მცირეა.  

 შინაგან საქმეთა სამინისტრო ზოგჯერ განსხვავებულად პასუხობდა საპარლამენ-

ტო უმრავლესობის და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების იდენტურ 

კითხვებს.  

 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ზოგჯერ ფორმალური მიზეზით, ხოლო 

ზოგჯერ სახელმწიფო საიდუმლოების ფართო ინტერპრეტაციით, თავს არიდებს 

დეპუტატების კითხვებზე პასუხის გაცემას.  

 თავდაცვის სამინისტრომ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან და შინ-

აგან საქმეთა სამინისტროსგან განსხვავებით, დაამუშავა და პარლამენტის წევრს 

მიაწოდა ინფორმაცია უწყების მიერ ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედ-

ებების შესახებ. 

 უფლებამოსილ სუბიექტებს არც ერთ შემთხვევაში არ მიუმართავთ უსაფრ-

თხოების სექტორში შემავალი უწყებების თანამდებობის პირებისთვის ინტერ-

პელაციის წესით.  

 ანგარიშვალდებული უწყებების მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის წარმოდ-

გენილი ანგარიშების წარდგენის/მოსმენის პროცესი ფორმალური ხასიათისაა.  

 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ წარდგენილ წლიურ ანგარიშში 

არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ან გამოტოვებულია ან ფორმალურადაა 

მოხსენიებული, კონკრეტული ანალიზის და საქმიანობის შედეგების წარმოდ-

გენის გარეშე.  
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