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აკრედიტაციის წესი

საპარლამენტო ჟურნალისტის 
აკრედიტაცია

სპეციალური 
აკრედიტაცია

გაიცემა იმ მედიასაშუალების ჟურნალისტზე, რომლის 
საქმიანობაც უკავშირდება საქართველოს პარლამენტის 
საქმიანობის გაშუქებას

სააკრედიტაციო მოწმობების მაქსიმალური ოდენობა:
▪ გაზეთი და ჟურნალი - 2
▪ რადიო - 2
▪ ონლაინგამოცემა - 4
▪ საზოგადოებრივი მაუწყებელი - 7 გადამღები ჯგუფი
▪ ეროვნული მაუწყებელი - 7 გადამღები ჯგუფი
▪ სხვა ტელემაუწყებელი - 3 გადამღები ჯგუფი

გაიცემა ჟურნალისტზე, რომელიც არ არის 
საპარლამენტო ჟურნალისტი

განცხადების შინაარსი:

▪ ჟურნალისტების სია;
▪ ჟურნალისტების პირადობის მოწმობის ასლები;
▪ ჟურნალისტების ფოტოსურათები;
▪ ბეჭდური მედიის შემთხვევაში - ბოლო 2 თვის 

გამოცემები;
▪ მაუწყებლის შემთხვევაში - ავტორიზაციის ან 

ლიცენზიის ასლი.

განცხადების შინაარსი:

▪ ჟურნალისტის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი
▪ პარლამენტის სასახლეში შესვლის სასურველი 

თარიღი



პარლამენტის სასახლეში ჟურნალისტური საქმიანობის წესი

უფლებები მოვალეობები

▪ სააკრედიტაციო მოწმობის საფუძველზე შევიდეს 
პარლამენტის სასახლეში;

▪ საქართველოს პარლამენტის სასახლეში აწარმოოს 
ჟურნალისტური საქმიანობა.

▪ ხელი არ შეუშალოს ღონისძიებების მსვლელობას;
▪ წინასწარი თანხმობის გარეშე არ გადაიღოს 

პარლამენტის წევრის ან აპარატის თანამშრომლის 
სამუშაო ოთახი;

▪ პარლამენტის წევრის, აპარატის თანამშრომლის ან 
პარლამენტში სტუმრად მყოფი პირის მიერ 
ინტერვიუზე უარის თქმის შემთხვევაში შეწყვიტოს 
ინტერვიუ;

▪ პარლამენტის წევრის, აპარატის თანამშრომლის ან 
პარლამენტში სტუმრად მყოფი პირის თანხმობის 
გარეშე არ გადაიღოს მისი დოკუმენტი, მისი 
ტელეფონის ან სხვა ელექტრონული მოწყობილობის 
ეკრანი ისე, რომ მასზე არსებული ინფორმაციის ან 
გამოსახულების აღქმა შესაძლებელი იყოს;

▪ არ დაუშვას მისი მხრიდან საქართველოს 
პარლამენტში მყოფი პირებისადმი უხამსი, 
სექსისტური, დისკრიმინაციული მიმართვა ან 
მოქმედება;

▪ შეასრულოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური 
სამსახურის და მანდატურის სამსახურის 
წარმომადგენლების მითითებები;

▪ ატაროს სააკრედიტაციო მოწმობა გამოსაჩენ 
ადგილას;

▪ არ გადასცეს სააკრედიტაციო მოწმობა სხვა პირს.

საქართველოს პარლამენტის სასახლეში ჟურნალისტური 
საქმიანობის განხორციელების პერიოდი:
▪ სამუშაო დღის 9:00 სთ-დან 0:00 სთ-მდე ან 

შესაბამისი ღონისძიების დასრულებამდე, თუ ის 0:00 
სთ-ის შემდეგ გრძელდება; 

▪ უქმე დღეს - იმ შემთხვევაში, თუ იმართება 
ღონისძიება ან იწერება ინტერვიუ, რომელიც 
აპარატთან შეთანხმებულია.



მედიასაშუალების მიმართჟურნალისტის მიმართ

აკრედიტაციის გაუქმება:
• მედიასაშუალების განცხადება;
• მედიასაშუალების საქმიანობის შეჩერება ან შეწყვეტა;
• აკრედიტაციის მიღებისას არასწორი ინფორმაციის წარდგენა;
• მედიასაშუალების არც ერთი ჟურნალისტი არ იმყოფებოდა 

პარლამენტის სასახლეში მორიგი სესიის პერიოდში ზედიზედ 10 
კვირის განმავლობაში.

აკრედიტაციის შეჩერება 1 თვით, განმეორებისას - 6 თვით:
▪ აკრედიტებული ჟურნალისტისთვის დადგენილი მოვალეობის 

დარღვევა (აკრედიტაციის წესის მე-14 და მე-15 მუხლები).

აკრედიტაციის გაუქმება:
▪ იმ მედიასაშუალებისთვის აკრედიტაციის გაუქმება, რომელსაც 

ის წარმოადგენს;
• მედიასაშუალების მიმართვა;
• აკრედიტებულ მედიასაშუალებაში საქმიანობის შეწყვეტა;
• აკრედიტაციის მოწმობის სხვა პირისთვის გადაცემა;
• სპეციალური აკრედიტაციის მქონე ჟურნალისტი გასცდა 

სპეციალური აკრედიტაციის მიზნებს.

აკრედიტაციის შეჩერება და გაუქმება
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