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შესავალი
თანამედროვე სამყაროში საკანონმდებლო ხელისუფლების საქმიანობის საჯაროობა და
მასში საზოგადოების აქტიური ჩართულობა დემოკრატიის განვითარების ერთ-ერთ
უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას წარმოადგენს. სახელმწიფო, რომელსაც საერთაშორისო
სტანდარტებთან მიახლოების ამბიცია გააჩნია, საჯარო და კერძო სექტორებთან, მათ
შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გზით, ვალდებულია
საკანონმდებლო

პროცესებთან

დაკავშირებული

ინფორმაცია

საზოგადოებისათვის

ადვილად ხელმისაწვდომი გახადოს, რაც თავის მხრივ, გაზრდის მოსახლეობის
პასუხისმგებლობის შეგრძნებას და საფუძველს ჩაუყრის დემოკრატიული საზოგადოების
განვითარებას. იმის გათვალისწინებით, რომ საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ
განხორციელებული საქმიანობა მოსახლეობის ინტერესებიდან უნდა გამომდინარეობდეს,
ხელისუფლებამ ხელი უნდა შეუწყოს და წაახალისოს კანონშემოქმედებით პროცესში
საზოგადოების მონაწილეობა.
კანონშემოქმედებით პროცესებში საზოგადოების ჩართულობა და ამ პროცესებთან
დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა „ღია მმართველობის პარტნიორობის“
(OGP)

ფუძემდებლურ

პრინციპებსაც

წარმოადგენს.

საქართველო

აღნიშნული

პარტნიორობის წევრი ქვეყანაა, რაც თავის მხრივ, კიდევ უფრო ზრდის განხილული
საკითხების აქტუალობას. 2015 წელს საქართველოს პარლამენტი ასევე შეუერთდა
საპარლამენტო ღიაობის დეკლარაციას, რომლის ძირითადი მიზნებია ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის,

ანგარიშვალდებულებისა

და

მოქალაქეთა

ჩართულობის

უზრუნველყოფა. ამ მიზნების განხორციელებისათვის, 2015 წელს პარლამენტში შეიქმნა
ღია

მმართველობის

საკოორდინაციო

ინტერფრაქციული

ჯგუფი,

რომელმაც

ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი საპარლამენტო
პროექტის

მხარდაჭერით

და

„ინფორმაციის

თავისუფლების

განვითარების

ინსტიტუტთან“ (IDFI) თანამშრომლობით, შეიმუშავა საქართველოს ღია პარლამენტის
სამოქმედო გეგმა.

აღნიშნული სამოქმედო გეგმა მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან

ვალდებულებებს, როგორიცაა პარლამენტის ვებგვერდის მეშვეობით კანონპროექტებზე
კომენტარის
ელექტრონულად
დატოვების
შესაძლებლობა,
საქართველოს
პარლამენტისათვის საკანონმდებლო წინადადებისა და საკანონმდებლო ინიციატივის
ელექტრონული სახით წარდგენის და მოქალაქეთა მხრიდან მათი მხარდაჭერის
მექანიზმების

დანერგვა,

შეზღუდული

შესაძლებლობების

მქონე

პირებისათვის

საპარლამენტო დოკუმენტაციაზე წვდომის გამარტივება და სხვა.
იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის
წარმატებით

განხორციელების

ერთ-ერთი

ძირითადი

ფაქტორი

საზოგადოების

ინფორმირებულობაა, მოცემული სტატია საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე
(www.parliament.ge) კანონშემოქმედებითი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების,
კანონპროექტის მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობისა და პარლამენტის
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წევრების კანონპროეტების შემუშავებასთან დაკავშირებულ პროცესში საზოგადოების
მონაწილეობის არსებული მექანიზმების მიმოხილვას გთავაზობთ.

კანონშემოქმედებით პროცესში მოსახლეობის ჩართულობის
მექანიზმები
კანონპროექტის წარდგენა
კანონშემოქმედებით

პროცესში

უპირველესყოვლისა,

აღსანიშნავია

მოსახლეობის

ჩართულობაზე

პარლამენტისათვის

კანონპროექტის

საუბრისას,
წარდგენის

მექანიზმები. ამასთან, უნდა განისაზღვროს, რომ კანონპროექტის წარდგენის უფლება
აქვთ: საქართველოს მთავრობას, პარლამენტის წევრს, კომიტეტს, ფრაქციას, აფხაზეთის
ავტონომიური რესპუბლიკისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს
წარმომადგენლობით

ორგანოებს

და

არანაკლებ

30,000

ამომრჩეველს.

იმის

გათვალისწინებით, რომ აღნიშნული სტატიის მიზანია კანონშემოქმედებით პროცესში
მოსახლეობის ჩართულობის მექანიზმების შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობა,
განსაკუთრებულ ყურადღებას არანაკლებ 30,000 ამომრჩევლის მიერ პარლამენტში
კანონპროექტის წარდგენის შესაძლებლობა იმსახურებს და ის ქვემოთ მოცემულ სქემაშია
ასახული.
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საკანონმდებლო წინადადების წარდგენა

საკანონმდებლო წინადადება წარმოადგენს საკანონმდებლო ინიციატივის არმქონე პირის
მიერ პარლამენტისათვის წარდგენილ მიმართვას ახალი კანონის მიღების, კანონში
ცვლილებების შეტანის ან კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე და ის ქვემოთ
მოცემულ სქემაშია ასახული.

კანონპროექტსა და საკანონმდებლო წინადადებას შორის ძირითადი სხვაობა მათ
წარმდგენ პირებში მდგომარეობს. ამასთან, კანონპროექტს უკვე მომავალი კანონის სახე
აქვს, ის შეიცავს თავებსა და მუხლებს, ხოლო საკანონმდებლო წინადადება კანონის
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ზოგად

იდეას

ან

კანონშემოქმედებით

კონცეფციას
პროცესთან

წარმოადგენს.
დაკავშირებით

გარდა

ამისა,

მოქალაქეების

ხელთარსებული

მექანიზმების

განხილვისას, უნდა აღინიშნოს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივისა და საკანონმდებლო
წინადადების წარდგენის გარდა, მოქალაქეს უფლება აქვს მიმართოს უშუალოდ
პარლამენტის წევრს, გააცნოს მას კანონპროექტი და ეს უკანასკნელი, მის მიერ
კანონპროექტის

მოწონების

შემთხვევაში,

უფლებამოსილია

საკანონმდებლო

ინიციატივით მიმართოს პარლამენტს.

კანონპროექტის განხილვის სტადიები
კანონშემოქმედებითი პროცესის უკეთ აღსაქმელად, ქვემოთ მოცემულია პარლამენტის
მიერ კანონპროექტის განხილვის სტადიების სქემა.
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კანონპროექტის განხილვის სტადიებზე საუბრისას, ასევე საყურადღებოა, თუ რა ხდება იმ
შემთხვევაში, თუ პარლამენტის სხდომაზე კანონპროექტმა ვერ დააგროვა მიღებისათვის
საკმარისი ხმათა რაოდენობა. აღნიშნული ქვემოთ მოცემულ სქემაშია ასახული.
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პეტიციის წარდგენა
კანონშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობის მიღების კიდევ ერთ მექანიზმს პეტიცია
წარმოადგენს. პეტიცია არის პირთა ჯგუფის წერილობითი მიმართვა, რომელიც შეეხება
სახელმწიფოებრივ ან საერთო პრობლემებიდან გამომდინარე საკითხს და მისი შეტანის
წესი ქვემოთ არსებულ სქემაშია მოცემული.
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კანონპროექტზე კომენტარის დატოვება

კანონშემოქმედებით
პროცესში
მოსახლეობის
ხელთარსებული
მექანიზმების
განხილვისას, ასევე საყურადღებოა საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე
განთავსებულ კანონპროექტებზე კომენტარის დატოვების შესაძლებლობის არსებობა.
სახელდობრ, თითოეული დოკუმენტის გასწვრივ კომენტარის დატოვების ლოგოა
მოთავსებული (იხ. სურათი #1). კომენტარის დატოვების ბმულზე გადასვლის
შემთხვევაში, მომხმარებელს უკვე არსებული კომენტარების წაკითხვის საშუალება
ეძლევა (იხ. სურათი #2). ამასთან, მომხმარებლების მიერ დატოვებული კომენტარების
ქვემოთ, მოცემულია სექცია სახელწოდებით „თქვენი კომენტარი“. აღნიშნული სექციის
ბმულზე გადასვლის შემთხვევაში, მომხმარებელს საკუთარი კომენტარის დატოვების
შესაძლებლობა ეძლევა (იხ. სურათი #3).

სურათი #1

სურათი #2

9|IDFI

სურათი #3

ზემოთ მოცემული სურათიდან ჩანს, რომ მომხმარებლის მიერ კომენტარის
დატოვებისათვის ვერიფიკაციის გავლაა საჭირო. ვერიფიკაციის გასავლელად,
მომხმარებელმა შესაყვან ველში საკუთარი ტელეფონის ნომერი უნდა მიუთითოს,
რომელზეც შემდგომ SMS კოდი იქნება გადმოგზავნილი.

სად შეიძლება პარლამენტში შემოსული კანონპროექტების ნახვა?
კანონპროექტის მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მექანიზმების
შეფასების ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კრიტერიუმს კანონპროექტზე წვდომისა და
მასთან გაცნობის ონლაინ პლატფორმების არსებობა წარმოადგენს. ამ მხრივ
საყურადღებოა, რომ ზემოთ უკვე განხილული პარლამენტის ვებგვერდის საწყის
გვერდზე მოცემულია განყოფილება სახელწოდებით „კანონმდებლობა“. აღნიშნულ
განყოფილებაზე კურსორის მიტანის შემთხვევაში, ვებგვერდის მომხმარებელს
შესაძლებლობა ეძლევა ჩამოშლილი კატეგორიებიდან ერთ-ერთი აირჩიოს (იხ. სურათი
#4).
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სურათი #4

„კანონმდებლობის“

განყოფილებაზე

კურსორის

მიტანის

შედეგად

ჩამოშლილ

კატეგორიებიდან ერთ-ერთს „მოძებნე კანონმდებლობა“ წარმოადგენს (იხ. სურათი #5).

სურათი #5

ბმულზე გადასვლის შემთხვევაში, მომხმარებელი კანონპროექტების განყოფილებაში
გადადის, სადაც დოკუმენტები თარიღის მიხედვით არის განთავსებული. ამასთან,
აღნიშნული დოკუმენტები მათი რეგისტრაციის ნომრის, დასახელების, ინიციატორის,
ტიპისა და სტატუსის მიხედვითაა დახარისხებული (იხ. სურათი #6). დოკუმენტის
სტატუსზე კურსორის მიტანის შემთხვევაში, მომხმარებელს შესაძლებლობა ეძლევა
გაეცნოს, თუ რა სტადიაზე იმყოფა კანონპროექტი, მიიღოს ინფორმაცია იმის თაობაზე,
თუ რომელი მოსმენით ხდება მისი განხილვა და სხვა.
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სურათი #6

ამასთან, საყურადღებოა, რომ კანონპროექტების განყოფილება მომხმარებელს ძიებისა და
აგრეთვე დეტალური ძიების განხორციელების შესაძლებლობასაც სთავაზობს.
დეტალური ძიების განხორციელების შესაძლებლობა სისტემის ცალსახად დადებით
მხარეს წარმოადგენს, რადგანაც მასში ჩამოთვლილია ძიების განხორციელებისათვის
აუცილებელი რამდენიმე პარამეტრი (კანონპროექტის სახელი, რეგისტრაციის ნომერი,
მიღების თარიღი და სხვა) და ამ პარამეტრთაგან ერთ-ერთის შეყვანაც კი საკმარისია
იმისათვის, რომ მომხმარებელმა სასურველი კანონპროექტი მოიძიოს (იხ. სურათი #7).

სურათი #7

კანონპროექტის სრული ტექსტის სანახავად, მომხმარებელმა დოკუმენტების
ჩამონათვალში არსებული ან ძიების შედეგად ნაპოვნი დოკუმენტის ბმულზე უნდა
გადავიდეს. აღნიშნულის შედეგად, მომხმარებელი კონკრეტულ კანონპროექტზე
გადადის, სადაც დეტალურად არის მოცემული კანონპროექტის ინიციატორის ვინაობა,
მისი ავტორი, პარლამენტში წარდგენის თარიღი და სხვა ძირითადი მონაცემები
(ბიუროზე განხილვის თარიღი, ბიუროს ნომერი და სხვა) (იხ. სურათი #8).
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სურათი #8

რაც შეეხება კანონპროექტის სრულ ტექსტს და მასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას
(განმარტებითი ბარათი, პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილება განხილვის
პროცედურის დაწყების შესახებ და სხვა), აღნიშნულ ინფორმაციასთან გასაცნობად,
მომხმარებელმა ძირითადი მონაცემების ქვემოთ განთავსებული ფაილების სექციის
ბმულზე უნდა გადავიდეს. რის შედეგადაც PDF ფორმატში ატვირთული დოკუმენტაცია
ჩამოიშლება (იხ. სურათი #9).

სურათი #9

ამასთან, აღნიშნული პლატფორმა მომხმარებელს დოკუმენტის ტიპში საკანონმდებლო
წინადადების მითითების შესაძლებლობასაც სთავაზობს (იხ. სურათი #10). აღნიშნული
პარამეტრით ძიების განხორციელებისა და საკანონმდებლო წინადადებებთან გაცნობის
შესაძლებლობა

მნიშვნელოვან

წინგადადგმულ

ნაბიჯს

წარმოადგენს,

რადგანაც

უკანასკნელ დრომდე, ზემოხსენებული დოკუმენტაცია პროაქტიულად არ ქვეყნდებოდა
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პარლამენტის ვებგვერდზე და შესაბამისად, დაინტერესებულ საზოგადოებას არ ჰქონდა
მისი

გაცნობის

მომხმარებელი

შესაძლებლობა.

მოქალაქეებისა

და

საკანონმდებლო
საინიციატივო

წინადადების

ჯგუფების

მიერ

მითითებით,
პარლამენტში

წარდგენილი საკანონმდებლო წინადადებების ჩამონათვალზე გადადის (იხ. სურათი #11).
თითოეულის

ბმულზე

გადასვლით,

მომხმარებელს

შესაძლებლობა

ეძლევა

საკანონმდებლო წინადადებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას (საკანონმდებლო
წინადადების წარმდგენი პირის/საინიციატივო ჯგუფის წერილი პარლამენტს, კანონის
პროექტი, განმარტებითი ბარათი, პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილება და სხვა)
გაეცნოს ან PDF ფორმატში მისთვის საინტერესო დოკუმენტი ჩამოტვირთოს (იხ. სურათი

#12).
სურათი #10
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სურათი #11

სურათი #12

სად შეიძლება კენჭისყრის შედეგების ნახვა?

საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე, კანონპროექტებთან გაცნობის ონლაინ
პლატფორმასთან ერთად, კენჭისყრის შედეგების ნახვისათვის განკუთვნილი
პლატფორმაც მოქმედებს. აღნიშნული პლატფორმა საწყის გვერდზე არსებულ
„კანონმდებლობის“ განყოფილებაზე კურსორის მიტანის შედეგად ჩამოშლილ
კატეგორიებიდან ერთ-ერთს წარმოადგენს (იხ. სურათი #13).
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სურათი #13

კატეგორიის ბმულზე გადასვლის შემთხვევაში, მომხმარებელი კენჭისყრის შედეგების
განყოფილებაში გადადის, რომელიც კანონის სათაურის, პარლამენტის წევრისა და
მიღების თარიღის მითითებით, მომხმარებელს კენჭისყრის შედეგების დეტალური ძიების
განხორციელებას სთავაზობს (იხ. სურათი #14). ამასთან, მომხმარებელს, რომლისთვისაც
არ არის ცნობილი კანონის პარამეტრები (სათაური, პარლამენტის წევრი ან მიღების
თარიღი), შესაძლებლობა ეძლევა კენჭისყრის შედეგები იმავე განყოფილებაში არსებული
„კანონების“ სექციის ბმულზე გადასვლით იხილოს. აღნიშნულ სექციაში, მომხმარებელი
კენჭისყრის შედეგების ჩამონათვალის გვერდზე გადადის. ჩამონათვალში კენჭისყრის
შედეგები თარიღის მიხედვითაა განთავსებული (იხ. სურათი #15 და სურათი #16).

სურათი #14
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სურათი #15

სურათი #16

ასევე საყურადღებოა, რომ კენჭისყრის ჩამონათვალში მოცემულია კანონპროექტის
სახელწოდება, ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რომელი მოწვევის პარლამენტმა უყარა მას
კენჭი, რამდენი პარლამენტარი იყო კანონპროექტის მომხრე და მოწინააღმდეგე და
რამდენ პარლამენტარს არ მიუცია ხმა ან არ ესწრებოდა სხდომას.
შედეგების კიდევ უფრო დეტალურად ნახვისათვის, მომხმარებელმა კენჭისყრის
შედეგების ჩამონათვალში მისთვის საინტერესო კანონის ბმულზე უნდა გადავიდეს. ამის
შემდგომ, ბმულს კონკრეტული კანონპროექტის კენჭისყრის შედეგზე გადავყავართ,
სადაც მოცემულია კანონპროექტის მიღების თარიღი, პარლამენტი (რომელი მოწვევის),
კანონის სათაური, კანონის ნომერი, კენჭისყრის სხდომების თარიღი და კანონპროექტის
მომხრე და მოწინააღმდეგე პარლამენტარების რაოდენობა (იხ. სურათი #17).
აღსანიშნავია, რომ კონკრეტული კენჭისყრის შედეგის გვერდზე აგრეთვე მოცემულია იმ
პარლამენტარების ვინაობა, რომლებმაც კანონპროექტის კენჭისყრაში მონაწილეობა
მიიღეს (იხ. სურათი #18).

17 | I D F I

სურათი #17

სურათი #18

ამასთან, პარლამენტარის სახელისა და გვარის

ბმულზე გადასვლის შემთხვევაში,

მომხმარებელს ამ პარლამენტართან დაკავშირებულ სტატისტიკურ მონაცემებთან (სულ
რამდენ კანონპროექტის მომხრე/მოწინააღმდეგე იყო, რამდენ კენჭისყრაში არ მიუცია ხმა,
რამდენ კენჭისყრას არ ესწრებოდა და სხვა) გაცნობის საშუალება ეძლევა (იხ. სურათი #19

და სურათი #20).
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სურათი #19

სურათი #20

პარლამენტის პლენარულ

და

საკომიტეტო

სხდომებზე ფიზიკური

პირის

დასწრება

კანონშემოქმედებით პროცესში მოქალაქის ჩართულობის კიდევ ერთ საშუალებას
პარლამენტის

პლენარულ

და

საკომიტეტო

სხდომებზე

დასწრება

წარმოადგენს.

პარლამენტის პლენარულ ან საკომიტეტო სხდომაზე დასწრების მსურველმა უნდა
მიმართოს საქართველოს პარლამენტის წევრებს ან პარლამენტის აპარატის საჯარო
მოსამსახურეებს, მათ შორის:
 პარლამენტის აპარატის უფროსს;
 პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილეებს;
 პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსს;
 პარლამენტის აპარატის დეპარტამენტების უფროსებს;
 პარლამენტის აპარატის უფროსის სამდივნოს უფროსს.
საშვის დაშვების უფლების მქონე პირების სრული ნუსხა დეტალურად პარლამენტის
ვებგვერდზე განთავსებულ “საქართველოს პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე
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ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის შესახებ” საქართველოს პარლამენტის
თავმჯდომარის ბრძანების დანართ N 3-შია მოცემული:

სხდომაზე

დასწრებაზე

დადებითი

გადაწყვეტილების

მიღების

შემთხვევაში,

პარლამენტის წევრი ან პარლამენტის აპარატის საჯარო მოსამსახურე საშვის დაშვების
თაობაზე წერილობით აცნობებს პარლამენტის დაცვის სამსახურს.
პლენარულ ან საკომიტეტო სხდომაზე დასწრების მსურველზე გაიცემა საქართველოს
პარლამენტში

შემოსასვლელი

საშვი,

რომელიც

დეტალურად

“საქართველოს

პარლამენტის სასახლეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დაცვის რეჟიმის
შესახებ” საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით და მისი დანართებითაა
განსაზღვრული.

აღნიშნული

ბრძანება

საქართველოს

პარლამენტის

ვებგვერდზეა

განთავსებული:
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ამასთან, საყურადღებოა, რომ პლენარულ სხდომაზე დასწრების შემთხვევაში, მოქალაქეს
არ აქვს საკუთარი თვალსაზრისის გამოთქმის უფლება, თუმცა საკომიტეტო სხდომაზე
დასწრებისას, სხდომის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით, მოქალაქეს შეიძლება მიეცეს
სიტყვით გამოსვლის უფლება, რაც პარლამენტის რეგლამენტის 49-ე მუხლითაა
განსაზღვრული

და

კანონშემოქმედებით

პროცესში

მოქალაქის

ჩართულობის

მნიშვნელოვან მექანიზმს წარმოადგენს.
კომიტეტის სხდომაზე დასწრებისათვის აუცილებელია მისი ჩატარების თარიღის და
დღის წესრიგის ცოდნა. ეს ინფორმაცია პარლამენტის ვებგვერდზე განთავსებულ
ანონსების სექციაშია მოცემული.

ანონსების სექციაში მოცემულია კომიტეტის სხდომის ჩატარების თარიღი, დრო და
დარბაზი, რომელშიც ეს სხდომა ტარდება.
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