
 
 

 

 

საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრა 

 

 

თარიღი: 19 სექტემბერი, 2022 წელი 

დრო: 20:00 - 22:00 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 

 

 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 

 

 

1. ნინო ჩხობაძე  - საქართველოს  მწვანეთა  მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 

2. ლაშა  ტუღუში  - ლიბერალური  აკადემია თბილისი 

3. კონსტანტინე ჟღენტი  - საქართველოს  ბიზნეს  საკონსულტაციო 

ორგანიზაციების ასოციაცია  

4. ნუგზარ  კოხრეიძე  - სამეცნიერო-ინტელექტუალური  კლუბი  „თაობათა 

დიალოგი“ 

5. ქეთევან ცხაკაია  - იმერეთის  მხარის  მეცნიერთა  კავშირი  , ,სპექტრი” 

6. ცირა  მესხიშვილი  - სამცხე-ჯავახეთის  რეგიონული  ასოციაცია 

„ტოლერანტი“ 

7. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 

8. ლაშა  ბლიაძე - საქართველოს პროფესიული  კავშირების გაერთიანება 

9. არნოლდ სტეპანიანი - საერთო სამოქალაქო მოძრაობა  ”მრავალეროვანი 

საქართველო” 

10. ეკატერინე ციმაკურიძე  - დემოკრატიის  ინდექსი  საქართველო 

11. ნატო ხოხიაშვილი - ახალი  თაობა  დემოკრატიული  საქართველოსთვის 

12. ქეთევან ჩაჩავა - განვითარებისა  და  დემოკრატიის ცენტრი 

13. სალომე  ჯოხაძე  - უფლებები  საქართველო 

14. ია თიკანაძე  - ფრიდრიხ ებერტის  ფონდი 

15. თენგიზ სვანიძე  - საქართველოს  ჩაის მწარმოებელთა  ასოციაცია 

„საქართველოს  ჩაი“ 

16. ალუ გამახარია - მშვიდობიანი  და  საქმიანი კავკასია 

17. ქრისტინე  კილანავა  - ასოციაცია  ”იმედი” დევნილ ქალთა მოძრაობა 

მშვიდობისათვის 

18. მანანა  წულაია  - ბიოლოგიურ  მეურნეობათა  ასოციაცია  ,,ელკანა“ 

19. ლია  თოდუა  - საქართველოს  სტრატეგიული  კვლევებისა  და 

განვითარების  ცენტრი   

 



20. მარინე ზუხბაია - საქართველოს  მწვანეთა მოძრაობა 

21. ირინე სვანიძე - ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივა“ 

22. მაია ბიბილეიშვილი  - კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის 

23. რუსუდან  სიმონიძე - საქართველოს მწვანეთა  მოძრაობა  დედამიწის 

მეგობრები 

24. გუნა  ბიბილეიშვილი  - ბავშვი,  ოჯახი , საზოგადოება  

 

 

 

 

განსახილველი საკითხი: 

 

 სახალხო დამცველის არჩევის საკითხის განხილვა 

 

 

საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, 19 სექტემბერს, გაიმართა 

პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების გაფართოებული შეხვედრა, ონლაინ ფორმატში.   

შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა სახალხო დამცველის არჩევის საკითხზე მსჯელობა.  

ომბუდსმენის საკითხთან დაკავშირებით არის მოცემულობა, რომ პარლამენტის 

გადაწყვეტილებით შეიქმნა კომისია, რომლის დაკომპლქტების საკითხიც ჯერ 

ბუნდოვანია. კომისიის ფუნქცია იქნება, რომ მათ ქულები დაუწერონ ნომინირებულ 

კანდიდატებს. ასევე კომისიას არ აქვს საშუალება გასაუბრება ჩაატაროს კანდიდატებთან. 

მათ შეფასებები უნდა წარადგინონ მიღებული დოკუმენტების საფუძველზე. შესაბამისად, 

კომისიის წევრების მიერ დაწერილი ქულები იქნება ინდიკატორი პარლამენტში 

კენჭისყრის პროცესისას, თუ რა დონის მხარდაჭერა აქვს თითოეულ კანდიდატს კომისიის 

მხრიდან. ომბუდსმენის ასარჩევად საჭიროა ხმების 3/5. რაც ნიშნავს, რომ სახალხო 

დამცველის ასარჩევად საჭიროა მნიშვნელოვანი კონსულტაციები, რადგან 90 ხმა არ აქვს 

არც ერთ პარტიას. თუ კენჭისყრა ჩავარდება, მოქმედი სახალხო დამცველის მოადგილე 

შეასრულებს დროებით მის ფუნქციებს.  

აღნიშნული შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო, რომ მსჯელობის ფარგლებში, ცალკეული 

ორგანიზაციების მხრიდან დაფიქსირებულიყო მოსაზრებები, თუ რას ფიქრობენ, 

კონკრეტული ორგანიზაციები,  პლატფორმისთვის პროცესში რა სახის მონაწილეობა 

იქნება მნიშვნელოვანი და შედეგიანი.  შესაბამისად, შეხვედრის მიმდინარეობისას, ყველა 

ორგანიზაციის წარმომადგენელს ჰქონდა საშუალება დაეფიქსირებინა პოზიცია, თუ 

როგორ ხედავენ ამ პროცესში პლატფორმის ჩართვას. მნიშვნელოვანია ის საკითხიც, რომ 

თუ პლატფორმა გადაწყვეტს, რომ კოალიციის სახელით კომისიაში წარდგენილები იყვნენ 

ორგანიზაციები, მაშინ კოალიციას არ ექნება საშუალება დაასახელოს საკუთარი 

კანდიდატი(ები), რადგან ეს წარმოშვებს ინტერესთა კონფლიქტს. 

 

განხილული იყო, იმ შემთხვევაში, თუ პლატფორმა არ დაასახელებს საერთო კანდიდატს, 

მაშინ ეროვნულმა პლატფორმამ დასახელებულ და წარდგენილ კანდიდატებთან შესაძლოა 

მოაწყოს განხილვები, რათა მათ მიეცეთ საშუალება წარმოადგინონ თავიანთი ხედვები და 

სამოქმედო გეგმა, როგორ აპირებენ მუშაობას, მას შემდეგ, თუ არჩეული იქნებიან 

აღნიშნულ პოზიციაზე. ეს იქნება შესაძლებლობა, რომ პლატფორმის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილება ეფუძნებოდეს კონკრეტულ ხედვებს. 

შეხვედრის მიმდინარეობისას, ყველა ორგანიზაციის წარმომადგენლის მხრიდან, 

დაფიქსირდა რომ გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იყოს მხოლოდ მას შემდეგ რაც მეტი 

სიცხადე იქნება შეტანილი როგორც კომისიის საქმიანობისა და მისი როლის შესახებ, ასევე  

პროცედურების შესახებ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც მთლიანად პროცესი, 



ისე კომისიის სხდომები და საქმიანობა იყოს გამჭვირვალე.  

გაფართოებულ შეხვედრაზე, საქართველოს ეროვნულ  პლატფორმას არ მიუღია 

კონკრეტული გადაწყვეტილება, ეს იყო საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრა, რომ 

მომდევნო ნაბიჯებისთვის  გაზიარებულიყო თუ ვინ როგორ ხედავს აღნიშნულ პროცესში 

პლატფორმის როლს.  

მორიგი გაფართოებული შეხვედრა გაიმართება 22 სექტემბერს, 20:00 საათზე, სადაც კიდევ 

ერთხელ იმსჯელებენ აღნიშნულ საკითხზე. მნიშვნელოვანია რომ პლატფორმის წევრები 

აქტიურად იყვნენ ჩართულები აღნიშნულ შეხვედრაზე.  

 

ორსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა. 

..,.,შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე 


