
დანართი N1 

 

პერიოდი მოქალაქეთა 

განცხადებების საერთო 

რაოდენობა 

განცხადებებში დასახელებული 

ძირითადი პრობლემები 

 

საპარლამენტო ფორმატებში 

განცხადებებზე რეაგირებათა 

რაოდენობა 

(კომიტეტის ან პლენარულ 

სხდომაზე საკითხის 

დაყენება, წერილობითი 

კითხვა, ინტერპელაცია, 

საკანონმდებლო 

ინიციატივის წარდგენა, 

რეგლამენტით 

გათვალისწინებული სხვა 

ბერკეტის 

გამოყენება/ინიცირება) 

რეაგირებისთვის 

სხვა უწყებაში 

გაგზავნილ 

განცხადებათა 

რაოდენობა 

 

არ განუხილავს 

(უპასუხოდ 

დარჩენილი/მიმდინარე 

განცხადებების 

რაოდენობა) 

 

 

 

2022 წელი 

 

მეორე 

კვარტალი  

 

01.04.2022 

- 

30.06.2022 

 

მითითებულ 

საანგარიშო 

პერიოდში 

მოქალაქეთა 

წერილობითი და 

ზეპირი 

განცხადებებისა და 

მომართვების საერთო 

რაოდენობაა - 26, 

საიდანაც 

წერილობითი 

მომართვის 

რაოდენობაა - 17 

 

განსაზღვრული პერიოდის 

განმავლობაში მოქალაქეთა წერილები 

და ზეპირი მომართვები ძირითადად 

ითვალისწინებდა შემდეგ საკითხებს: 

 

✓ გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და 

ეფექტური აღსრულების 

მექანიზმების შემუშავება, მათ 

შორის განსაკუთრებით 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებათა გაფრქვევის 

კონტროლის მექანიზმებთან 

დაკავშირებული საკითხები; 

 

✓ სასამართლოში მოქალაქეთა საქმის 

 

მოქალაქეთა მომართვების 

შინაარსის 

გათვალისწინებით, 

განსხვავებული იყო 

რეაგირების სპეციფიკა. 

 

რიგი საკითხები, მათ 

შორის გარემოსდაცვითი 

და ატმოსფერული ჰაერის 

დაცვის საკითხები 

გაჟღერდა არაერთი 

სამუშაო შეხვედრის 

ფორმატში. 

 

საკითხი გაჟღერდა 

 

მითითებულ 

საანგარიშო 

პერიოდში 

მომართვების 

შინაარსის 

გათვალისწინებით 

ერთი წერილი 

გადაიგზავნა 

საქართველოს 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტროში 

შესაბამისი 

რეაგირების 

 

მიმდინარე პერიოდში 

შემოსულ როგორც 

ზეპირ, ისე წერილობით 

ყველა მომართვაზე 

განხორციელდა 

შესაბამისი რეაგირება. 

 

იმ შემთხვევაში, თუ 

მომართვა ატარებდა 

საინფორმაციო ხასიათს 

და შესაბამისად არ 

საჭიროებდა 

კონკრეტულ 

რეაგირებას, განცხადება 

მიღებულ იქნა ცნობის 



განხილვასთან დაკავშირებული 

ძირითადი უფლებების დაცვის 

საკითხები; 

 

✓ განათლების მიღებასთან 

დაკავშირებული საკითხები; 

 

✓ კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვასთან დაკავშირებული 

საკითხები; 

 

✓ სოციალური დაცვისა და 

მატერიალური დახმარების 

საჭიროების მქონე პირების მიერ 

იდენტიფიცირებული 

პრობლემები; 

 

✓ ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა 

მიერ გარემოზე მავნე 

ზემოქმედების კუთხით 

საკანონმდებლო ცვლილებების 

განხორციელებასთან 

დაკავშირებული საკითხები; 

 

✓ პატიმართა უფლებების 

სათანადოდ დაცვასთან 

დაკავშირებული საკითხები; 

 

✓ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 

გამოვლენილი მოქალაქეთა 

საჭიროებები; 

პლენარულ სხდომაზეც, 

სადაც კითხვის დასმის 

რეჟიმში ყურადღება 

გამახვილდა 

ატმოსფერული ჰაერის 

დაცვის შესახებ კანონის 

აღსრულებასთან 

დაკავშირებულ 

გამოწვევებზე. 

 

გარდა ამისა, მიმდინარე 

საანგარიშო პერიოდში 

მომართვიანობის 

გათვალისწინებით, 

შესაბამისი ინფორმაციის 

მიღების მიზნით, 

გამოყენებულ იქნა 

პარლამენტის წევრის 

კითხვის ფორმატი 

საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის მინისტრის 

მიმართ - ატმოსფერული 

ჰაერის დაბინძურებასა და 

გარემოზე ზემოქმედების 

პრევენციული 

მექანიზმების ეფექტური 

აღსრულების თაობაზე. 

აღნიშნულ კითხვაზე 

სამინისტრომ 

განხორციელების 

მიზნით. 

სახით. 



 

✓ სისხლის სამართლის დევნის 

ფარგლებში ადმიანის უფლებების 

დაცვასთან დაკავშირებული 

საკითხები. 

წერილობითი პასუხის 

საფუძველზე მოგვაწოდა 

ინფორმაცია ამ 

მიმართულებით 

გატარებული და 

გასატარებელი 

ღონისძიებების შესახებ. 

 

ამასთანავე, რიგ 

მომართვებთან 

დაკავშირებით რეაგირების 

მიზნით პარლამენტის 

რეგლამენტით დადგენილი 

წესით გამოყენებულ იქნა 

შუალედური რეაგირების 

ფარგლებში 

შუამდგომლობის ფორმატი 

(შიდა კორესპონდენცია - 

შესაბამის კომიტეტთან 

საკითხის 

გადამისამართება). 

 

 

 


