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2744/3-98/22
25-03-2022

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს

ბატონ რუსლან აბაშიძეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით.

გთხოვთ, მაცნობოთ, ბოლო ორი წლის განმავლობაში რომელმა სახელმწიფო ორგანომ 
დაარღვია თქვენი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლები და 
კონკრეტულად როდის და რაში გამოიხატა აღნიშნული დარღვევა. თუ ასეთ 
შემთხვევას ჰქონდა ადგილი, გთხოვთ, მაცნობოთ მოქმედი კანონმდებლობის 
რომელიმე ნორმამ ხელი ხომ არ შეგიშალათ საქართველოს კონსტიტუციის მე-60 
მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საკონსტიტუციო 
სასამართლოსთვის მიმართვაში?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
დავით უსუფაშვილი



289-01-2-202204041524 N 01/289
04/04/2022

საქართველოს პარლამენტის წევრს
ბატონ დავით უსუფაშვილს

25.03.2022წ.
2744/3-98/22-ზე

ბატონო დავით,

თქვენი წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ჩვენი კონსტიტუციური უფლებამოსილების 
ფარგლების დარღვევის ფაქტს ადგილი არ ჰქონია.

პატივისცემით,

რუსლან აბაშიძე

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
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თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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2742/3-98/22
25-03-2022

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს

ბატონ თორნიკე რიჟვაძეს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით.

გთხოვთ, მაცნობოთ, ბოლო ორი წლის განმავლობაში რომელმა სახელმწიფო ორგანომ 
დაარღვია თქვენი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლები და 
კონკრეტულად როდის და რაში გამოიხატა აღნიშნული დარღვევა. თუ ასეთ 
შემთხვევას ჰქონდა ადგილი, გთხოვთ, მაცნობოთ მოქმედი კანონმდებლობის 
რომელიმე ნორმამ ხელი ხომ არ შეგიშალათ საქართველოს კონსტიტუციის მე-60 
მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საკონსტიტუციო 
სასამართლოსთვის მიმართვაში?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
დავით უსუფაშვილი



2042-02-2-202204081155
https://edocument.ge/AdjaraGov/public
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თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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2741/3-98/22
25-03-2022

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით.

გთხოვთ, მაცნობოთ, ბოლო ორი წლის განმავლობაში რომელმა სახელმწიფო ორგანომ 
დაარღვია თქვენი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლები და 
კონკრეტულად როდის და რაში გამოიხატა აღნიშნული დარღვევა. თუ ასეთ 
შემთხვევას ჰქონდა ადგილი, გთხოვთ, მაცნობოთ მოქმედი კანონმდებლობის 
რომელიმე ნორმამ ხელი ხომ არ შეგიშალათ საქართველოს კონსტიტუციის მე-60 
მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საკონსტიტუციო 
სასამართლოსთვის მიმართვაში?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
დავით უსუფაშვილი



05/04/2022 157-09-02-16-2-202204051452
N 09-02-16/157

საქართველოს პარლამენტის წევრს

ბატონ დავით უსუფაშვილს

ბატონო დავით,
2022 წლის 25 მარტის თქვენი სადეპუტატო კითხვის (№2741/3-98/22) პასუხად 

გაცნობებთ, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს 
საქართველოს კონსტიტუციის მე-60 მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტითა და 
„საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანული 
კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
საფუძვლით (დავა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 
უფლებამოსილების შესახებ) ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის სარჩელით არ მიუმართავს.  

პატივისცემით,

დავით გაბაიძე

თავმჯდომარე


