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წინასიტყვაობა 

 

„ღია მმართველობის პარტნიორობა“ (OGP – Open Government Partnership) ამერიკის 

შეერთებული შტატების და ბრაზილიის პრეზიდენტების ერთობლივი ინიციატივის 

შედეგად 2011 წლის 20 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის შეხვედრის 

ფარგლებში დაფუძნდა. დღეის მდგომარეობით, პარტნიორობაში 75 ქვეყანაა 

გაერთიანებული. 

პარტნიორობა წარმოადგენს მრავალმხრივ, საერთაშორისო ინიციატივას  და მიზნად 

ისახავს ხელისუფლების გამჭვირვალობის, მისი ეფექტურობისა და 

ანგარიშვალდებულების გაზრდის, კორუფციასთან ბრძოლის,  აგრეთვე, მმართველობის 

გაძლიერებისთვის ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობას.  

საქართველო პარტნიორობას 2011 წლის სექტემბერში შეუერთდა და მალევე შეუდგა 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებას. სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნებიდან 

გამომდინარე, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო 

საბჭოს ფარგლებში, შეიქმნა ეროვნული საკოორდინაციო მექანიზმი „ღია მმართველობა 

საქართველოს ფორუმი“, რომელიც საჯარო დაწესებულებების, არასამთავრობო და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და აკადემიური წრის 

წარმომადგენლებისგან არის დაკომპლექტებული. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში 

საქართველოს მთავრობამ სამი სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა: 

 2012-2013 წლების სამოქმედო გეგმა; 

 2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმა; 

 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმა;  

სამოქმედო გეგმებში გაერთიანებული იყო, როგორც აღმასრულებელი, ისე სასამართლო 

ხელისუფლების (უზენაესი სასამართლო) მიერ ნაკისრი ვალდებულებები, რომლებიც 

OGP-ის ფუძემდებლური პრინციპებიდან - ხელისუფლების საქმიანობის გამჭვირვალობა, 

სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა, მმართველობითი პროცესის ღიაობის და 

ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების გაზრდის მიზნით ახალი ტექნოლოგიების 

დანერგვა - გამომდინარეობდა.  
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თუმცა, დროის გასვლასთან ერთად, OGP-ის ინიციატივის განხორციელებაში 

საკანონმდებლო ხელისუფლების აქტიურად ჩართვის აუცილებლობაც გამოიკვეთა. 

საკანონმდებლო ხელისუფლება ქმნის იმ სამართლებრივ ჩარჩოს, რომლის ფარგლებშიც 

აღმასრულებელი ხელისუფლება თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს. პარლამენტს 

მმართველობით პროცესზე ზემოქმედების უდიდესი რესურსი გააჩნია, ხოლო 

მოქალაქეების მიერ ამ რესურსის მაქსიმალურად გამოყენება საკანონმდებლო პროცესის 

ღიაობის და დემოკრატიული ფასეულობების დამკვიდრების უმნიშვნელოვანეს 

წინაპირობად გვევლინება.  

საქართველოს პარლამენტის OGP-ში მონაწილეობის ხელშეწყობას 2015 წლიდან 

აქტიურად უწყობს ხელს ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

პროექტი „საპარლამენტო დემოკრატიის სისტემის გაძლიერება საქართველოში“. 

საკანონმდებლო ხელისუფლების ღიაობის და საკანონმდებლო პროცესებში 

მოქალაქეების მაქსიმალურად ჩართვის მიზნით, OGP-ის ფარგლებში შეიქმნა 

„საკანონმდებლო ხელისუფლების ღიაობის ჯგუფი“ (Legislative Openness Working Group, 

LOWG). ამ ჯგუფის ძირითადი მიზნებია: 

 საკანონმდებლო ღიაობიდან გამომდინარე ვალდებულებების შემუშავების 

მიზნით სამოქალაქო საზოგადოების და საკანონმდებლო ხელისუფლების 

მხარდაჭერა; 

 ფორუმის შემუშავება, სადაც OGP-ის წევრი სახელმწიფოები გაუზიარებენ 

ერთმანეთს საკანონმდებლო ღიაობასთან დაკავშირებულ გამოცდილებას, 

მექანიზმებს და საუკეთესო პრაქტიკებს; 

 OGP-ში საკანონმდებლო ხელისუფლების ჩართვა და OGP-ის პრინციპებთან 

მიმართებით საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლების ცნობიერების 

ამაღლება; 

 საკანონმდებლო ღიაობის უზრუნველყოფის მექანიზმების შემუშავება; 

 საკანონმდებლო ღიაობის მიზნებიდან გამომდინარე, საკანონმდებლო 

ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების 

თანამშრომლობის გაზრდა.  

2015 წლის თებერვალში, საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ღია მმართველობის 

პრინციპების დასანერგად, შეიქმნა საქართველოს ღია პარლამენტის სამუშაო ჯგუფი, 

ხოლო 2015 წლის 30 აპრილს საქართველოს პარლამენტსა და საქართველოს ღია 

პარლამენტის სამუშაო ჯგუფის წევრ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს 

შორის საპარლამენტო ღიაობის მემორანდუმი გაფორმდა, რის შედეგადაც საქართველო 

რეგიონში პირველი ქვეყანა გახდა, რომელმაც პარლამენტში ღია მმართველობის 

პრინციპების პრაქტიკული დანერგვა დაიწყო. ამ ინიციატივის ფარგლებში საქართველოს 

პარლამენტმა, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან მჭიდრო 
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თანამშრომლობის ფორმატში, საქართველოს ღია პარლამენტის 2015-2016 წლების 

სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა. 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმა 18 ვალდებულებას 

მოიცავდა, მათ შორის: კანონპროექტებზე კომენტარის (ელექტრონულად და/ან 
წერილობით) დატოვების შესაძლებლობა, საქართველოს პარლამენტისთვის 
საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის ელექტრონული სახით 
წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მხარდაჭერის მექანიზმის დანერგვა პარლამენტის 
ვებგვერდის მეშვეობით, მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა საკანონმდებლო 
პროცესში, ფიზიკური დასწრების უზრუნველყოფა, დღის წესრიგში ცვლილებების 
შეტანის დასაბუთების ვალდებულების განსაზღვრა, შშმ პირებისთვის საპარლამენტო 
დოკუმენტაციაზე წვდომის გამარტივება და სხვა. 

2017 წლის იანვარში, ღია და გამჭვირვალე მმართველობის საპარლამენტო საბჭოს 
გასვლით შეხვედრაზე შეკრებილმა პარლამენტის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს საპარლამენტო ღიაობის 

2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ იმ ვალდებულებებზე, რომელთა 

შესრულება სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდა და შეთანხმდნენ, რომ 

შეუსრულებელი ვალდებულებების ნაწილის განხორციელება 2017-2018 წლების 

საპარლამენტო ღიაობის სამოქმედო გეგმით უნდა განისაზღვროს. ამასთან, 2017-2018 

წლების სამოქმედო გეგმაში შეტანილ უნდა იქნეს ახალი ვალდებულებებიც.  

საქართველოს ღია პარლამენტის ახალი სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ახალი 

ვალდებულებების შემუშავების მხარდასაჭერად, წინამდებარე დოკუმენტში 

წარმოდგენილი და განხილულია OGP-ის წევრ სახელმწიფოებში საპარლამენტო ღიაობის 

მიმართულებით დანერგილი პროექტები და ინიციატივები.  

დოკუმენტის შემუშავებისას გამოყენებულ იქნა შემდეგი წყაროები: 

 საპარლამენტო ღიაობასთან დაკავშირებული ვალდებულებების მონაცემთა ბაზა 

(2016 წლის მარტის მდგომარეობით); 

 ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში 2013-2015 და 2014-2016 წლებში 

შემუშავებული ეროვნული სამოქმედო გეგმების მონაცემთა ბაზა; 

 ღია მმართველობის პარტნიორობის ვებგვერდზე განთავსებული სამოქმედო 

გეგმები; 

 გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამის (UDNP) მიერ შედგენილი 

პარლამენტების მიერ საპარლამენტო ღიაობის ინოვაციური პრაქტიკების 

შემუშავების გზამკვლევი (Handbook on Supporting Parliaments in Developing 

Innovative Open Parliament Practices). 

 საპარლამენტო ღიაობა ინტერნეტის საუკუნეში;  

 „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ მიერ შემუშავებული კვლევა; 
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„ღია მმართველობის პარტნიორობის“ წევრი სახელმწიფოების 

მიერ საპარლამენტო ღიაობის ხელშეწყობის მიზნით აღებული 

ვალდებულებები 

 

უკრაინა 

საპარლამენტო ღიაობის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმა 1 

უკრაინის საპარლამენტო ღიაობის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმა უკრაინის 

სამოქალაქო საზოგადოებისა და უკრაინის რადას ერთობლივი ძალისხმევის შედეგად 

შემუშავებულ დოკუმენტს წარმოადგენს. დოკუმენტი 2016 წლის 5 თებერვალს 

დამტკიცდა და 20 ძირითად ვალდებულებას მოიცავს, რომლებიც „ღია მმართველობის 

პარტნიორობის“ (OGP) ფუძემდებლურ პრინციპებს ეხმაურება. უკრაინის საპარლამენტო 

ღიაობის გეგმაზე საუბრისას, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დოკუმენტის შემუშავების 

დროს, როგორც საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითი, გამოყენებულ იქნა საქართველოს 

საპარლამენტო ღიაობის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული 

ვალდებულებები2.  

მაგალითად: მოქალაქეების ჩართულობა საპარლამენტო საქმიანობაში - კანონპროექტების 

ონლაინ რეჟიმში განხილვა, საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2015-2016 წლების 

სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ ვალდებულებასაც წარმოადგენდა.3  

დღეის მდგომარეობით, საქართველოს მოქალაქეების მსგავსად, უკრაინის მოქალაქეებსაც 

აქვთ შესაძლებლობა, დატოვონ კომენტარი პარლამენტის ვებგვერდზე განთავსებულ 

კანონპროექტებზე. თუმცა, უკრაინული პლატფორმის საბოლოო მიზანს მოქალაქეების 

მიერ დატოვებული კომენტარებისთვის თვალყურის დევნების (track comments) ფუნქციის 

დამატება წარმოადგენს. ამ ფუნქციის საშუალებით, კომენტარის დამტოვებელს 

შესაძლებლობა მიეცემა, გაიგოს, მოხდა თუ არა მისი კომენტარის გათვალისწინება.  

ამასთან, თითოეულ კანონპროექტს „კანონპროექტის საჯარო განხილვის შედეგის“ 

ფუნქცია/ველი უნდა დაემატოს. აღნიშნულ ველში იქნება განთავსებული ინფორმაცია 

                                                            
1 უკრაინის საპარლამენტო ღიაობის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმა: 
https://drive.google.com/file/d/0ByP1nXAlz_meTmNtaWgwVTNCZDA/view  
2 საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმა: 

http://www.parliament.ge/uploads/other/37/37385.pdf  
3 საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის ვალდებულება 1.1. 
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იმის თაობაზე, მოხდა თუ არა მოქალაქის მიერ დატოვებული კომენტარის 

გათვალისწინება/განხილვა. 

კომენტარისთვის „თვალყურის დევნებისა“ და „კანონპროექტის საჯარო განხილვის 

შედეგის“ ფუნქციების დანერგვა საინტერესო ინოვაციებია და საქართველოს 

საპარლამენტო ღიაობის ახალი სამოქმედო გეგმით ანალოგიური ვალდებულებების 

განსაზღვრა, მოქალაქეების ჩართულობისა და საპარლამენტო საქმიანობის 

გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის კუთხით, ჩვენი ქვეყნისთვის წინგადადგმული 

ნაბიჯი იქნებოდა.  

საქართველოსა და უკრაინის საპარლამენტო ღიაობის სამოქმედო გეგმებს შორის 

არსებულ მსგავსებებზე საუბრისას საყურადღებოა, რომ უკრაინის 2016-2017 წლების 

სამოქმედო გეგმა, საქართველოს 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის ანალოგიურად,4 

ელექტრონული პეტიციების დანერგვის ვალდებულებასაც ითვალისწინებს.5 თუმცა, 

საქართველოს პარლამენტისგან განსხვავებით, უკრაინის უმაღლესმა რადამ უკვე 

შეასრულა ეს ვალდებულება და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, უმაღლესი რადას 

ვებგვერდის გამოყენებით, ელექტრონული პეტიციების წარდგენის შესაძლებლობა მიეცა6. 

ელექტრონული პეტიციების პორტალზე მოცემულია: 

 ელექტრონული პეტიციები, რომლებზეც ხელმოწერების შეგროვება 

მიმდინარეობს.  

 

 

 

                                                            
4 საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის ვალდებულება 1.2 
5 უკრაინის საპარლამენტო ღიაობის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის ვალდებულება 4.2. 
6 უმაღლესი რადას ელექტრონული პეტიციების პორტალი: https://itd.rada.gov.ua/services/Petitions/  
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 საპარლამენტო განხილვაზე გამოტანილი ელექტრონული პეტიციები. 

 

 ელექტრონული პეტიციების ჩამონათვალი, რომლებზეც პარლამენტმა მოამზადა 

პასუხი.  

 

 ელექტრონული პეტიციები, რომლებზეც ხელმოწერების შეგროვება შეწყდა: 
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 ელექტრონული პეტიციის შექმნის ფუნქცია: 

 

უკრაინის უმაღლესი რადას ელექტრონული პეტიციების პორტალი არის მარტივად 

აღქმადი, ამომწურავ პლატფორმა მომხმარებლისთვის შემოთავაზებული ფუნქციების 

მხრივ. სასურველი იქნებოდა, საქართველოს პარლამენტის ელექტრონული პეტიციების 

პორტალის შემუშავებისას მისი, როგორც მაგალითის, გამოყენება. 

სამოქალაქო ჩართულობა/მონაწილეობა საპარლამენტო და საკომიტეტო სხდომებში და 

კომიტეტების საჯარო შეხვედრებში 

ვალდებულების განმარტებით ნაწილში აღნიშნულია, რომ პარლამენტის ვებგვერდზე 

მოცემულია ინფორმაცია კომიტეტების სხდომებთან დაკავშირებით (თარიღი, დრო და 

ადგილი), თუმცა არ არსებობს მოქალაქეების მიერ კომიტეტის სხდომაზე დასწრების 

მექანიზმები. შესაბამისად, ეს ვალდებულება გულისხმობს იმას, რომ კომიტეტის 

თითოეული სხდომისთვის გათვალისწინებული უნდა იყოს დაინტერესებული 

მოქალაქეების ონლაინ რეჟიმში რეგისტრაციის ფუნქცია.  

ელექტრონული რეგისტრაციის მექანიზმში კალენდარულად იქნება მოცემული 

კომიტეტების ყველა დაგეგმილი სხდომა, მათი ჩატარების დრო და ადგილი. ამასთან, 

მოცემული იქნება მოქალაქის მიერ სხდომაზე დასწრებისთვის აუცილებელი 

სარეგისტრაციო ფორმა. ონლაინ რეჟიმში რეგისტრაციის გავლა შესაძლებელი უნდა იყოს 

კომიტეტის სხდომის ჩატარებამდე არაუგვიანეს 3 დღისა. ამასთან, რეგისტრაციის გავლის 

შემდეგ, მოქალაქემ უნდა დაადასტუროს მის მიერ კომიტეტის სხდომაზე დასწრება. 
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ვალდებულება ასევე ითვალისწინებს კომიტეტის სხდომაზე დასწრების 

მსურველებისთვის სპეციალური საშვების შექმნის და მათი გაცემის წესის განსაზღვრას.   

 

საფრანგეთი 

ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში საფრანგეთის 

ნაციონალური ასამბლეის მიერ შემუშავებული 2015-2016 წლების 

სამოქმედო გეგმა 7 და საპარლამენტო ღიაობის კუთხით მიღწეული 

ზოგადი შედეგები  

საფრანგეთის ნაციონალური ასამბლეის მიერ შემუშავებულ 2015-2016 წლების სამოქმედო 

გეგმაში მოცემულია ასამბლეის მიერ მიღწეული პროგრესის ამსახველი ზოგადი 

ინფორმაცია და სამომავლო პრიორიტეტები.  

მიღწეული შედეგებიდან განსაკუთრებით საყურადღებოა “The Eliasse Application”.8 ამ 

აპლიკაციის მეშვეობით, ნებისმიერ დაინტრესებულ პირს, კომპიუტერის ან სმარტფონის 

გამოყენების გზით, შეუძლია გაეცნოს კანონმდებლობაში შესულ ცვლილებებს. 

აპლიკაცია გვთავაზობს კანონის თავდაპირველ სახეს, მასში განხორციელებულ 

ცვლილებებს და ინიციატორის ვინაობას. ამასთან, თითოეულ ცვლილებაზე მოცემულია 

ამ ცვლილების განმარტება და მისი მიზანი. 

Eliasse-ის აპლიკაციაზე გადასვლა საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეის ვებგვერდიდან, 

კანონმდებლობის ძიების განყოფილებიდან არის შესაძლებელი. აპლიკაცია თავისი 

დანიშნულებით საქართველოს „საკანონმდებლო მაცნის“ მსგავსია, თუმცა მისგან 

განსხვავებით, ის უშუალოდ პარლამენტის ვებგვერდზეა დანერგილი, მასზე 

განთავსებული ინფორმაციის ნახვა სრულიად უფასოა, ამასთან, ის მოიცავს 

კანონპროექტის თავდაპირველ ტექსტს, მის ინიციატორებს და მასში შესულ 

ცვლილებებს, რომლებიც ვიზუალურად ადვილადაა აღსაქმელი: 

                                                            
7 საფრანგეთის ნაციონალური ასამბლეის მიერ შემუშავებული 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმა: 

https://drive.google.com/file/d/0ByP1nXAlz_meUE9yTktIVHlGbHM/view  
8 http://eliasse.assemblee-nationale.fr/eliasse  
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მომხმარებელს შესაძლებლობა ეძლევა, გაეცნოს კანონის განმარტებას. „ძიების“ 

განყოფილებაზე კურსორის მიტანის შემდეგ, ის ცვლილებასთან დაკავშირებულ 

ინფორმაციაზე გადადის, რომელიც ამომწურავადაა მოცემული (მუხლი, რომელსაც შეეხო 

ცვლილება, ცვლილების შინაარსი და სხვა). საყურადღებოა, რომ Eliasse-ის აპლიკაცია 

მოიცავს არა მარტო კანონპროექტის სხდომაზე განხილულ ვერსიას, არამედ 

კომიტეტისთვის წარდგენილ და შემდგომ უარყოფილ ვერსიებსაც.  

საფრანგეთის მიერ საპარლამენტო ღიაობის კუთხით მიღწეულ ზოგად შედეგებზე 

საუბრისას, ასევე ყურადღებას იმსახურებს შემდეგი ონლაინ პორტალები:  

„Parlement & Citoyens“9 ვიდეო პორტალი: 

                                                            
9 https://www.parlement-et-citoyens.fr/  
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პლატფორმის მეშვეობით, საფრანგეთის მოქალაქეები პარლამენტის წევრებს წარუდგენენ 

კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ ანალიზს და იდეებს, რაც, გარკვეულწილად, 

საკანონმდებლო წინადადების ალტერნატივას წარმოადგენს. 

ამასთან, Parlement & Citoyens-ის პლატფორმაზე პარლამენტის წევრები ათავსებენ მოკლე 

ვიდეო და ტექსტურ მიმართვებს, სადაც კანონმდებლობაში მათ მიერ შემჩნეულ 

ხარვეზებზე და მათი გადაჭრის მეთოდებზე საუბრობენ. პარლამენტის წევრის მიერ 

განთავსებული ვიდეო და ტექსტურ მიმართვებზე საპასუხოდ, ონლაინ პლატფორმაზე 

დარეგისტრირებულ პირს შესაძლებლობა აქვს ატვირთოს პასუხი, რომელშიც ის 

პრობლემის გადაჭრის საკუთარ გზას სთავაზობს პარლამენტის წევრებს. შემდეგ ხდება 

ატვირთული მასალის შესწავლა და მის საფუძველზე კანონპროექტის მომზადება. 

ACCROPOLIS-ის აპლიკაცია:10 

Accropolis არის ვიდეო პლატფორმა, რომელზეც პირდაპირ ეთერში გადაიცემა 

პლენარული სხდომები. მისი მეშვეობით, დარეგისტრირებულ მოქალაქეებს პირდაპირ 

ეთერში გადაცემულ სხდომებზე „Live Chat“-ის ფუნქციის გამოყენებით კომენტარების 

დატოვება შეუძლიათ. 

 

                                                            
10 http://Accropolis.fr  



 
 

13 | I D F I  

 
 

 

Accropolis-ის პლატფორმა ასევე მოიცავს სხდომების შემაჯამებელ ანგარიშებს და 

ვიდეოებს, რომლებშიც მოქალაქეებს იურიდიული ტერმინები განემარტებათ. 

მოქალაქეებისთვის იურიდიული ტერმინების განმარტებითი ვიდეოების განთავსება 

პლატფორმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციაა, რადგან, ხშირ შემთხვევაში, 

სამართლებრივი ტერმინების არცოდნა საგრძნობლად აბრკოლებს მოქალაქეების მიერ 

კანონშემოქმედებით პროცესებში სრულყოფილად ჩართვას.  

 

 

 

კოლუმბია  

2015 წლის 19 ნოემბერს, კოლუმბიის კონგრესი შეუერთდა საპარლამენტო ღიაობის 

დეკლარაციასდა ამ დოკუმენტით შემდეგი ვალდებულებებია აიღო:11 

პარლამენტის ვებგვერდზე მოქალაქეების მიერ ადვილად აღქმადი გზამკვლევის 

შემუშავება და განთავსება 

გზამკვლევში მოცემული იქნება მასალა (მათ შორის ვიზუალური მასალა) და 

ინფორმაცია: 

 კონგრესის წევრების უფლებამოსილებებზე/ფუნქციებზე; 

 კანონშემოქმედებით პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მექანიზმებზე; 

                                                            
11 კოლუმბიის კონგრესის საპარლამენტო ღიაობის დეკლარაცია: 

https://s3.amazonaws.com/OpeningParliament/NAP+-+Colombian+Parliament+-+2015.pdf  
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 სასარგებლო ბმულები. 

ე.წ. „შეტყობინების მომსახურების“ (Un Servicio de Alertas) დანერგვა 

ამ სერვისის საშუალებით, სისტემაში დარეგისტრირებული მოქალაქე ელ-ფოსტით 

მიიღებს შეტყობინებას კენჭისყრის შედეგების თაობაზე. ამასთან, „შეტყობინების 

მომსახურება“ ითვალისწინებს მექანიზმს, რომლის მონიშვნის შედეგად, მოქალაქე 

ინფორმაციას მიიღებს მისთვის საინტერესო სფეროსთან და თემატიკასთან 

დაკავშირებულ კანონპროექტებსა და კანონებზე. 

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება  

კონგრესის წევრების მიერ საერთაშორისო ვიზიტების დროს ბიუჯეტიდან ფრენებზე 

დახარჯული თანხების (მოიცავს: სასტუმროს ხარჯებს, ასევე ბილეთზე გაწეულ ხარჯებს) 

შესახებ ინფორმაციის ყოველთვიური გამოქვეყნება.  

2016 წლის 30 ნოემბერს ასევე დამტკიცდა კოლუმბიის რესპუბლიკის საპარლამენტო 

ღიაობის სამოქმედო გეგმა,12 რომელიც 2016-2017 წლებში განსახორციელებელ 

ვალდებულებებს მოიცავს, მათ შორის: 

რეზოლუციის მიღება, რომელიც დაარეგულირებს და უზრუნველყოფს სენატის 

პლენარულ სხდომებზე დაინტერესებული მხარეების შესვლას  

ვალდებულების მიზანია პლენარულ სხდომაზე დამსწრე სამოქალაქო სექტორის 

წარმომადგენლების და სხვა დაინტერესებული პირების სიის გამოქვეყნება, რათა 

მოქალაქეებმა იცოდნენ, თუ ვინ ესწრება პლენარულ სხდომას და ვინ იღებს 

მონაწილეობას კანონშემოქმედებით პროცესში.  ამ მიზნით, კოლუმბიის სენატი „საჯარო 

რეესტრის“ შემუშავებას გეგმავს. „საჯარო რეესტრი“ ნებისმიერი დაინტერესებული 

მხარისთვის იქნება ხელმისაწვდომი და მასში აისახება, თუ რა კომპანიები, საჯარო 

დაწესებულებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები ესწრებიან პლენარულ სხდომას. 

მოცემული ვალდებულების მიზნებისთვის კოლუმბიის სენატი შესაბამისი რეზოლუციის 

მიღებას და „საჯარო რეესტრის“ დიზაინის შემუშავებას გეგმავს.  

სენატის წევრების მიერ სხდომებზე დასწრების კონტროლი 

ვალდებულების მიზანია სტრატეგიის შემუშავება, რომლის საფუძველზეც შეიქმნება 

სპეციალური ჩანაწერი და აღნიშნული ჩანაწერის საშუალებით მოქალაქეები შეძლებენ 

გარკვევას, თუ რა მიზეზით არ დაესწრო სენატის წევრი სხდომას. მოქალაქეებისთვის 

ყოველთვიურად გამოქვეყნდება სპეციალური ანგარიში, რომელშიც მოცემული იქნება 

სენატის წევრების მიერ სხდომებზე არდასწრების / გაცდენის მიზეზები.  

 

                                                            
12 კოლუმბიის საპარლამენტო ღიაობის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმა: 
https://drive.google.com/file/d/0ByP1nXAlz_meOE1SN0lLUGVRQkE/view  
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გაერთიანებული სამეფო 

გაერთიანებული სამეფოს საპარლამენტო ღიაობაზე საუბრისას, განსაკუთრებულ 

ყურადღებას იმსახურებს ციფრული დემოკრატიის კომისიის 13 (Digital Democracy 

Commission) მიერ შემუშავებული საპარლამენტო ღიაობის რეკომენდაციები. 14 

 

ციფრული დემოკრატიის კომისია დაფუძნდა გაერთიანებული სამეფოს თემთა პალატის 

თავმჯდომარის ჯონ ბერქაუს მიერ 2013 წლის ნოემბერში და მიზნად ისახავს 

პარლამენტის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის ხელშეწყობის მიზნით 

ციფრული ტექნოლოგიების მაქსიმალურ გამოყენებას. 

ციფრული დემოკრატიის კომისიის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების თანახმად, 

პრიორიტეტად განისაზღვრა: 

 პარლამენტის ვებგვერდზე მეტი აუდიო და ვიზუალური მასალის გამოქვეყნება. 

როგორც რეკომენდაციაში განიმარტა, სამოქალაქო ჩართულობისთვის 

დაბრკოლებაა დიდი მოცულობის დოკუმენტები, რადგანაც მათი შესწავლა 

შრომატევადია და დიდ დროს მოითხოვს. შესაბამისად, სასურველია, რომ 

პარლამენტის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მარტივი აღქმისთვის 

გამოყენებულ იქნეს ლოგოები, სურათები; 

 პარლამენტის ვებგვერდზე განთავსებული სხდომების ამსახველი აუდიო-

ვიზუალური მასალის ჩამოტვირთვის და გამოყენების ხელშეწყობა. მასალა 

მაღალი ხარისხით და სრულიად უფასოდ უნდა განთავსდეს და მისი გამოყენება 

ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს თავისუფლად უნდა შეეძლოს; 

                                                            
13 Digital Democracy Commission: http://www.parliament.uk/business/commons/the-speaker/speakers-

commission-on-digital-democracy/  
14 http://www.digitaldemocracy.parliament.uk/chapter/foreword  
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 საპარლამენტო ენის და კომუნიკაციის, აგრეთვე იურიდიული ტერმინების 

გამარტივება. როგორც რეკომენდაციაში განიმარტა, იურიდიული ტერმინების 

გამოყენება, ხშირ შემთხვევაში, აფერხებს მოქალაქეების მიერ საკანონმდებლო 

საქმიანობაში მონაწილეობას. რეკომენდაცია მოიცავს ე.წ. „იურიდიული 

ტერმინების“ ლექსიკონის/მთარგმნელის შემუშავებას, აგრეთვე საპარლამენტო 

ენის/კომუნიკაციის გამარტივებას და დაზუსტებას. გარდა ამისა, რეკომენდაცია 

ხაზს უსვამს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ვიდეო 

მასალებზე სუბტიტრების განთავსების და ალტერნატივად ჟესტების ენაზე 

თარგმნის აუცილებლობას; 

 ციფრული საჯარო დისკუსიის ფორუმის (Cyber Chamber) დანერგვა. ფორუმზე 

განთავსდება პარლამენტის სხდომებზე განსახილველ საკითხებთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია. მოქალაქეები ჩაერთვებიან ამ საკითხებთან 

დაკავშირებულ „ციფრულ განხილვებში“ და შემდეგ, საბოლოო გადაწყვეტილების 

მიღებისას, „ციფრული განხილვის“ შედეგებიც იქნება გათვალისწინებული. ეს 

მოიცავს Twitter-ის პლატფორმაზე hashtag-ების გამოყენებას. მაგ: საცდელად, ეს 

ინიციატივა მიება „იშვიათი დაავადებების დროს ნარკოტიკული საშუალებების 

მოხმარების დაშვების“ კანონპროექტთან დაკავშირებულ 90 წუთიან დებატებს. 

ინიციატივა Twitter-ის პლატფორმაზე დებატების გამართვამდე ერთი დღით 

ადრე, hashtag #RDdebate-ის გამოყენებით განხორციელდა. პლატფორმის 

მომხმარებლები საკუთარ გვერდზე აფიქსირებდნენ თავის პოზიციას და 

#RDdebate-ის hashtag-ს იყენებდნენ. Hashtag-ის გამოყენებამ მილიონს გადააცილა. 

ამ საცდელი პროექტის მიზანი იყო საჯარო დისკუსიის შემდგომ დღეს გამართულ 

დებატებზე მოქალაქეების მოსაზრებების წარმოდგენა და გათვალისწინება. 

 

ფინეთი 

საპარლამენტო ღიაობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია ფინეთის 

„ღია სამინისტროს“ (Avoin ministeriö) პლატფორმა.15 „ღია სამინისტროს“ მიზანია 

სამოქალაქო ინიციატივების შეგროვება (crowdsourcing). მისი საშუალებით მოქალაქეები 

იურისტებთან ერთად შეიმუშავებენ იდეებს, რომლებსაც შემდგომ საკანონმდებლო 

წინადადების ფორმა ენიჭებათ და 50,000 მხარდამჭერის შეგროვების შემთხვევაში, 

წინადადება განსახილველად პარლამენტს წარედგინება.  

„ღია სამინისტროს“ ონლაინ პლატფორმაზე წარდგენილი იდეების 10%-ს საკანონმდებლო 

წინადადების ფორმა მიენიჭა, ხოლო 1%-ის,  მხარდამჭერების საკმარისი რაოდენობის 

შეგროვების შემთხვევაში, ფინეთის პარლამენტში წარდგენა იგეგმება.  

                                                            
15 „ღია სამინისტროს“ ვებგვერდი: http://avoinministerio.fi 
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ესტონეთი  

საპარლამენტო ღიაობის უზრუნველყოფის კუთხით კიდევ ერთი სამაგალითო 

ვალდებულებაა ესტონეთს ეკუთვნის. საკანონმდებლო მონაცემთა ღიაობის პლატფორმის 

(Legislative Data Openness Explorer) თანახმად,16 ესტონეთი იმ ქვეყნების უმცირესობაში 

შედის, რომლებსაც პარლამენტის ვებგვერდზე სესიების ჩატარების განრიგი, დღის 

წესრიგი, პლენარული და საკომიტეტო სხდომების ტრანსკრიპცია, კენჭისყრის შედეგები, 

კანონმდებლობა, კანონპროექტები, საპარლამენტო არჩევნების შედეგები და ინფორმაცია 

კომიტეტების წევრებზე ინგლისურ ენაზე არის ნათარგმნი და გამოქვეყნებული,17 რაც 

ცალსახად უდიდეს როლს თამაშობს საპარლამენტო ღიაობის ხელშეწყობაში. სასურველი 

იქნებოდა ამ პრაქტიკის საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზეც დანერგვა.18 

ამასთან, ესტონეთის ვებგვერდზე ინფორმაცია ვიზუალურად მარტივად აღქმად 

ფორმატშია განთავსებული. საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე ამ ფორმატის 

გამოყენებაც მნიშვნელოვნად შეუწობდა ხელს საპარლამენტო საქმიანობაში მოსახლეობის 

უფრო აქტიურ ჩართულობას. ქვევით წარმოგიდგენთ საპარლამენტო საქმიანობის შესახებ 

ინფორმაციის ვიზუალიზაციის მაგალითებს: 

                                                            
16 საკანონმდებლო მონაცემთა ღიაობის პლატფორმა: 

https://beta.openparldata.org/explore/?c%5B%5D=accessibility&rot=1  
17 ესტონეთის პარლამენტის ვებგვერდი: https://www.riigikogu.ee/en/  
18 დღეის მდგომარეობით, საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდი არ არის მთლიანად ინგლისურ 

ენაზე ნათარგმნი (მაგ: კანონმდებლობის და საჯარო ინფორმაციის განყოფილებები). 
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პარლამენტის სამუშაო განრიგი ვიზუალურად მარტივად აღქმად ფორმატშია მოცემული 
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გენდერული მონაცემები  
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პარლამენტის წევრების სამუშაო გამოცდილება (თუ რამდენი წლის განმავლობაში 

მუშაობენ ისინი პარლამენტში): 

 

 

ბრაზილია 

საპარლამენტო ღიაობის კუთხით გატარებული რეფორმების მხრივ, ჩილესთან ერთად, 

ბრაზილია სამხრეთ ამერიკის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა. ამის დასტურია 2009 წლის 

ივლისში ბრაზილიის დეპუტატთა პალატის მიერ შემუშავებული „e-democracia“-ს 

პლატფორმა,19 რომელიც ბრაზილიის მოქალაქეებს კანონმდებლებთან აკავშირებს.  

2013 წლის აგვისტოს მდგომარეობით, პლატფორმა 27,400 დარეგისტრირებულ პირს და 

პლატფორმის ფორუმებში განხილული თემების სახით 3,000-მდე დებატს მოიცავდა. 

ბრაზილიის მოქალაქეს, „e-democracia“-ს პლატფორმაზე დარეგისტრირების შემდეგ, 

ეძლევა შესაძლებლობა, გაეცნოს კანონპროექტებს, მიიღოს მონაწილეობა კონკრეტული 

პრობლემების გადაჭრასთან დაკავშირებულ დებატებში და ასევე პრობლემის გადაჭრის 

საკუთარი ვერსია წარმოადგინოს. 

                                                            
19 https://edemocracia.camara.leg.br/home  
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„e-democracia“-ს პლატფორმა: 

 დაკავშირებულია Facebook-თან, Twitter-თან და მომხმარებლის ელექტრონულ 

ფოსტასთან; 

 მოიცავს კანონმდებლებსა და მოქალაქეებს შორის ე.წ. „ცოცხალი ჩათების“ (Live 

Chats) ფუნქციას; 

 გამოკითხვების ინტერაქტიულ პლატფორმას; 

 საჯარო მოსმენების პირდაპირ ეთერებს; 

 „ვიდეო ფორუმებს“, რომლებზეც კანონმდებლებს, სმარტფონების გამოყენებით, 

ვიდეოების ჩაწერის და ატვირთვის შესაძლებლობა ეძლევათ. 

„e-democracia“-ს პლატფორმაზე არსებული ფორუმის თემები კატეგორიების მიხედვით 

არის დაყოფილი, რაც მომხმარებელს პლატფორმაზე ნავიგაციას უადვილებს: 
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„e-democracia“-ს პლატფორმის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია ცალსახად არის 

მოქალაქეების მიერ კანონპროექტებზე კომენტარების დატოვების უზრუნველყოფისა და 

კანონპროექტებში ონლაინ რეჟიმში ცვლილებების შეტანის - Wikilegis სისტემა.20  

Wikilegis არის მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც მოქალაქეები ონლაინ რეჟიმში, 

ერთობლივად შეიმუშავებენ კანონპროექტებს. ამასთან, ონლაინ პლატფორმაზე 

დარეგისტრირებულ ნებისმიერ პირს შეუძლია კანონპროექტში საკუთარი ცვლილების 

„Track Changes“-ების მეშვეობით შეტანა, რომელიც ვიზუალურად მარტივადაა 

აღსაქმელი, კერძოდ:  

 მომხმარებელი Wikilegis-ის პლატფორმაზე გადადის მისთვის საინტერესო 

კანონპროექტზე. როგორც ქვემოთ მოცემული სურათიდან ჩანს, კანონპროექტის 

თოთოეული მუხლის გასწვრივ მოცემულია მომხმარებლების მიერ შეტანილი 

ცვლილებების და მათი რაოდენობის ამსახველი ლოგო: 

 

 ლოგოზე კურსორის მიტანის შემდეგ, მომხმარებელი კანონპროექტის 

თავდაპირველ ტექსტზე და მასში Track Change-ებით შეტანილ ცვლილებებზე 

გადადის. ამასთან, Wikilegis-ის განსაკუთრებით საინტერესო ფუნქციაა 

ცვლილებების „მოწონების“ ან „არ მოწონების“ შესაძლებლობა: 

                                                            
20 https://edemocracia.camara.leg.br/wikilegis/#projects  
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როგორც ზემოთ მოცემული სურათიდან ჩანს, პლატფორმის შემქმნელებმა 

კანონპროექტში მოქალაქეების მიერ შეტანილი ცვლილებების ვიზუალიზაციისთვის 

Microsoft Word-ის ყველასთვის ცნობილი Track Change-ების ფუნქცია გამოიყენეს, რაც 

მარტივი და, ამავე დროს, ეფექტიანი გადაწყვეტილება იყო, რადგან ამ ფუნქციის 

გამოყენებამ კანონშემოქმედებით პროცესში ჩართულობა გაუადვილა ისეთ ადამიანებს, 

რომლებიც სათანადოდ ვერ ერკვევიან თანამედროვე ტექნოლოგიებში და ამის გამო 

მაქსიმალურად ვერ იყენებენ მათ ხელთ არსებულ რესურსებს. ამასთან, კანონპროექტში 

ცვლილებების შეტანის ამ ფუნქციის დანერგვა ფინანსურად მომგებიანიც იყო, რადგანაც 

არ საჭიროებდა სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხების დიდი ოდენობით ხარჯვას.  

 

ჩილე  

2014 წლის 21 აგვისტოს ჩილეს კონგრესმა შეიმუშავა საპარლამენტო ღიაობის 2014-2016 

წლების სამოქმედო გეგმა.21 გეგმიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას შემდეგი 

ვალდებულება იმსახურებს: 

პარლამენტის ვებგვერდზე საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის 

მექანიზმის დანერგვა  

 

ამ მექანიზმის საშუალებით, დაინტერესებული მოქალაქეები ელექტრონულად 

მოითხოვენ პარლამენტის, პარლამენტის კომიტეტებისა და ბიბლიოთეკის ხელთ 

არსებულ საჯარო ინფორმაციას და მონაცემებს. 

 

 

                                                            
21 ჩილეს ღია პარლამენტის 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმა: 

https://drive.google.com/file/d/0Bxe_XRmf65Q6NW9TdEVRSmtKWEU/view  
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კანადა 

ყურადღებას იმსახურებს კანადის ღია პარლამენტის ვებგვერდი,22 რომელზეც ნებისმიერ 

დაინტერესებულ პირს შეუძლია იხილოს კანონპროექტის განხილვის დროს 

პარლამენტის წევრების მიერ გაკეთებული განცხადებები, მათი მოსაზრებები და 

კომენტარები: 

 

 

                                                            
22 კანადის ღია პარლამენტის ვებგვერდი: https://openparliament.ca/bills/42-1/C-301/  
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ამასთან, საკანონმდებლო მონაცემთა ღიაობის პლატფორმის (Legislative Data Openness 

Explorer) თანახმად, კანადის პარლამენტის ვებგვერდზე მოცემულია განყოფილება,23 

რომელშიც პროაქტიულად ქვეყნდება ინფორმაცია პარლამენტის მიერ გაფორმებული 

ხელშეკრულებების თაობაზე: 

 

                                                            
23 კანადის პარლამენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებების განყოფილება: 

http://lop.parl.gc.ca/About/Library/VirtualLibrary/CorporateDocuments-e.htm  
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როგორც სურათიდან ჩანს, გაფორმებული ხელშეკრულებების განყოფილებაში 

მოცემულია: 

- ინფორმაცია გამყიდველზე; 

- ხელშეკრულების ნომერი; 

- ხელშეკრულების მოკლე აღწერა; 

- ხელშეკრულების ღირებულება.  

კანადის პარლამენტის ვებგვერდზე ასევე განთავსებულია პარლამენტის წევრების 

ქონებრივი დეკლარაციები:24 

 

 

 

 

 

                                                            
24 კანადის პარლამენტის წევრების ქონებრივი დეკლარაციების განყოფილება: http://ciec-

ccie.parl.gc.ca/EN/PublicRegistries/Pages/PublicRegistry.aspx#Default 
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ახალი ზელანდია 

საპარლამენტო ღიაობის კუთხით საუკეთესო პრაქტიკის კიდევ ერთი მაგალითია ახალი 

ზელანდიის პარლამენტის ვებგვერდი, რომელიც მოქალაქეებს კანონშემოქმედებით 

პროცესში ჩართვის განსხვავებულ ფორმას სთავაზობს. ვებგვერდზე საპარლამენტო 

კომიტეტებისთვის კონკრეტულ კანონპროექტებთან დაკავშირებით წინადადების / 

კომენტარების წარდგენის ელექტრონული ფორმაა შექმნილი.25  

 

წინადადებების ელექტრონულად წარდგენისთვის გამოყოფილია დროის გარკვეული 

პერიოდი. წინადადებები კომიტეტებს შორის რეგულირების სფეროების მიხედვით 

ნაწილდება. წინადადების ელექტრონულად წარდგენის ფორმაში მოქალაქე მიუთითებს 

თავის სახელს და მიზეზებს, თუ რატომ ემხრობა ან არ ემხრობა კონკრეტულ 

კანონპროექტს. ამასთან, წარდგენის ფორმაში მოქალაქეს შეუძლია წარმოადგინოს 

შენიშვნები და შეთავაზებები კანონპროექტის ტექსტთან დაკავშირებით. წინადადებების 

ელექტრონულად წარდგენის დროის ამოწურვის შემდეგ, კომიტეტი იწყებს მისთვის 

წარდგენილი წინადადებების შესწავლას.  

ახალი ზელანდიის პარლამენტის ვებგვერდზე ასევე დანერგილია ელექტრონული 

პეტიციების წარდგენის მოდულიც. მოქალაქეთა პეტიციები განსახილველად მიემართება 

პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებს. პეტიცია შესაძლებელია იყოს, როგორც ერთი 

კონკრეტული პირის, ისე პირთა ჯგუფის მიერ ხელმოწერილი: 

                                                            
25 ახალი ზელანდიის პარლამენტის ვებგვერდზე წინადადების წარდგენის ელექტრონული ფორმა: 

https://www.parliament.nz/en/pb/sc/make-a-submission/  
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პეტიციის განსახილველად მიღების შემთხვევაში, პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტები 

აქვეყნებენ შესაბამის ანგარიშს ან რეაგირებისთვის პეტიციას უგზავნიან  

აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის უწყებას, რომელიც ვალდებულია 

წერილობით უპასუხოს პარლამენტს პეტიციაში დაყენებული ინიციატივის ან მოთხოვნის 

შესახებ:  

 

აღნიშნული მექანიზმი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე საპარლამენტო კონტროლის 

განხორციელების მნიშვნელოვან და ეფექტურ ინსტრუმენტად შეიძლება იქნეს მიჩნეული.  
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დასკვნა 

 

კვლევაში განვიხილეთ საპარლამენტო ღიაობის კუთხით  განხორციელებული საუკეთესო 

პრაქტიკის მაგალითები და OGP-ის წევრი ქვეყნების მიერ შემუშავებული საპარლამენტო 

ღიაობის გეგმების ჩვენთვის საინტერესო ვალდებულებები. 

 

კვლევის შემუშავებისას გამოიკვეთა საპარლამენტო ღიაობის პრინციპების 

დანერგვისთვის ინტერნეტ ტექნოლოგიების მუდმივი განვითარების აუცილებლობა, რის 

ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ბრაზილიის მიერ შემუშავებული Wikilegis-ის 

პლატფორმაა. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის ახალ 2017-2018 

წლების სამოქმედო გეგმაში ანალოგიური პლატფორმის შემუშავების ან მასზე არსებული 

ფუნქციების საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე დანერგვის ვალდებულების გაწერა 

ჩვენი საკანონმდებლო ხელისუფლების მხრიდან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული 

ნაბიჯი იქნებოდა.  

 

ამასთან, საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითების მოძიებისას, გამოიკვეთა საქართველოს 

პარლამენტის ვებგვერდზე უკვე დანერგილი ფუნქციების სრულყოფისა და გამარტივების 

აუცილებლობა. ამის მიღწევის საუკეთესო მაგალითია ესტონეთის პარლამენტის 

ვებგვერდი, რომელზეც ინფორმაცია ვიზუალურად მარტივად აღქმად ფორმატშია 

განთავსებული. 

 

საყურადღებოა, რომ რიგი ქვეყნების საპარლამენტო ღიაობის სამოქმედო გეგმები (მაგ: 

უკრაინა და ჩილე) იმეორებდნენ საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 2015-2016 

წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს (მაგ: ელექტრონული 

პეტიციის დანერგვა, კანონპროექტზე კომენტარის დატოვების ფუნქციის შემუშავება და 

სხვა). თუმცა, საქართველოსთან პარალელის გავლებისას, აღსანიშნავია, რომ ამ ქვეყნებმა 

საქართველოსთან შედარებით გაცილებით მეტ პროგრესს მიაღწიეს აღებული 

ვალდებულებების შესრულებაში. ეს ჩვენი ქვეყნისთვის სამწუხარო ტენდენციაა, რადგან 

საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც საპარლამენტო ღიაობის 

სამოქმედო გეგმა შეიმუშავა და ამ გეგმის სრული და დროული შესრულება საგრძნობლად 

გაზრდიდა საკანონმდებლო ხელისუფლების მიმართ ჩვენი მოქალაქეების ნდობას და 

ქვეყნის საერთაშორისო ავტორიტეტს. ამასთან, კვლევაში მოყვანილმა მაგალითებმა 

ცხადყო, რომ სხვა სახელმწიფოების მიერ საქართველოს საპარლამენტო ღიაობის 

სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ვალდებულებების საკუთარ სამოქმედო გეგმებში 

გადატანამ ამ ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოებს და მოქალაქეებს მხოლოდ 

დადებითი შედეგი მოუტანა.  

 

 


