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შესავალი
საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა 

სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნდამენტია. თანამედროვე 

მმართველობის სისტემების განვითარების კვალდაკვალ ცხადი ხდება, რომ ხელისუფლების მიერ 

მოქალაქეთა ნების აღსრულებისათვის საკმარისი აღარ არის მხოლოდ წარმომადგენლობითი 

დემოკრატიის არსებობა - საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება მუდმივად უნდა 

ახორციელებდეს ორმხრივ კომუნიკაციას ამომრჩევლებთან და მიღებული შედეგების შესაბამისად 

მოქმედებდეს. 

მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში წარსულს ჩაჰბარდა მიდგომა, როდესაც გადაწყვეტილებები 

ვერტიკალური პრინციპით - მაღალი იერარქების მიერ მიიღებოდა და შემდეგ ხდებოდა 

საზოგადოებისათვის ცნობილი. დღესდღეობით, ხელისუფლებები სრულად აცნობიერებენ იმას, რომ 

საჯარო პოლიტიკის დამკვეთი არის ხალხი - შესაბამისად, ყოველი გადაწყვეტილება მათ ნებას და 

ინტერესებს უნდა შეესაბამებოდეს. 

გადაწყვეტილების მიღების ადრეული ეტაპიდანვე მოქალაქეთა ჩართულობა ხელს უწყობს შემდგომ 

ეტაპზებზე უფრო ფართო მასშტაბის კონფლიქტების შესაძლებლობის პრევენციას. მეტიც, ასეთი 

მიდგომა ხელსაყრელია ხელისუფლების ორგანოებისა და კანონმდებლებისათვის იმ თვალსაზრისითაც, 

რომ ეს მათ აღჭურვავს უფრო მეტი არგუმენტებით, ცოდნითა და ინფორმაციით, ასევე კრიტიკული 

მოსაზრებებით - ანუ უზრუნველყოფს ყველაფერს, რაც აუცილებელია უფრო ინფორმირებული 

გადაწყვეტილებებისა და უკეთესი კანონების მიღებისათვის. 

საექსპერტო წრეების, სამოქალაქო საზოგადოების, ბიზნეს ასოციაციების, მოქალაქეებისა და სხვა 

აქტორების ჩართულობა აძლიერებს პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესებს. საჯარო 

პოლიტისადმი საკუთრებითი აღქმა ძლიერდება და მისი შედეგების ეფექტიანობა და მდგრადობა 

იზრდება იმ შემთხვევაში, როდესაც გადაწყვეტილებებისა და კანონმდებლობის ფორმირების პროცესში 

ჩართული არიან ის მხარეები, რომელთა ინტერესებზეც გავლენა ექნება მათ განხორციელებას.1

თანამედროვე მმართველობის სისტემებში ხელისუფლების ორგანოები ცდილობენ პოლიტიკისა 

და გადაწყვეტილებების ფორმირება დაფუძნებული იყოს მტკიცებულებებზე. ხელისუფლებამ უნდა 

განსაზღვრონ საჯარო პოლიტიკა, რომელიც გრძელვადიან შედეგებზეა ორიენტირებული და ეფუძნება 

მტკიცებულებებს, ნაცვლად იმისა, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები მიღებული იქნეს მოკლევადიანი 

წნეხის საპასუხოდ. საჯარო პოლიტიკა უნდა პასუხობდეს ძირეულ მიზეზებს და არა სიმპტომებს.

ზოგადად, საჯარო გადაწყვეტილება ლეგიტიმური შეიძლება იყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 

იგი შეესაბამება ხალხის ნებას და ემსახურება ამომრჩეველთა პოლიტიკური დაკვეთის აღსრულებას. 

ამისათვის კი, აუცილებელია გადაწყვეტილებების მიმღებმა პირებმა წინასწარვე შეისწავლონ 

საზოგადოების ფართო სპექტრის წარმომადგენელთა მოსაზრებები და საშუალება მისცენ მოქალაქეებს, 

ჩაერთონ საჯარო პოლიტიკის ფორმირების, იმპლემენტაციისა და შეფასების პროცესებში. 

მსოფლიოში მონაწილეობითი დემოკრატიის გაძლიერების კვალდაკვალ, ვითარდება საერთაშორისო 

და ეროვნული კანონმდებლობები, რომლებიც გადაწყვეტილებათა მიღებაში მოქალაქეთა ჩართულობის 

მექანიზმებს უზრუნველყოფენ. ამ მხრივ, ფუნდამენტური დოკუმენტი „სამოქალაქო და პოლიტიკური 

1 რეგულაციების გავლენის შეფასება და საჯარო კონსულტაციები: შედარებითი მოდელები, გაკვეთიელბი და რეკომენდაციები ბელარუსისათვის, 
კვლევა, გორან ფორბიჩი და ჯეფ ლოვიტი, 2018 წლის ავლისი (Regulatory Impact Assessment and Public Consultations: Comparative Models, 
Lessons Learned & Recommendations for Belarus Study by Goran Forbici and Jeff Lovitt July).
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უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტია“, რომელიც განსაზღვრავს, რომ თითოეულ მოქალაქეს რაიმე 

დისკრიმინაციისა და დაუსაბუთებელი შეზღუდვების გარეშე უნდა ჰქონდეს უფლება და შესაძლებლობა 

მონაწილეობდეს სახელმწიფო საქმეთა წარმოებაში, როგორც უშუალოდ, ისე თავისუფლად არჩეული 

წარმომადგენლების საშუალებით.2

მრავალი საერთაშორისო ხელშეკრულება და სამართლებრივი აქტი განამტკიცებს მოქალაქეთა 

ფუნდამენტურ უფლებას - მონაწილეობა მიიღონ საჯარო გადაწყვეტილებების მიღებაში. ამას 

გარდა, ევროპის საბჭოს გამოცემული აქვს რამდენიმე რეკომენდაცია საზოგადოების მონაწილეობის 

სხვადასხვა ფორმისა და საშუალებების შესახებ,3 ასევე საზოგადოების ჩართულობის შეფასებისა და 

მონიტორინგის თაობაზე.4 2017 წელს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა გამოსცა გაიდლაინები 

„პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში სამოქალაქო მონაწილეობის შესახებ“.5 

ეს გაიდლაინები არის ახალი სახელმძღვანელო დოკუმენტი საზოგადოების ჩართულობისა და 

მონაწილეობისათვის ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მასშტაბით.

გადაწყვეტილების მიღების პროცეში მოქალაქეთა მონაწილეობის საკითხზე ასევე მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებები მიიღო ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რომლებიც დღეს 

პრეცედენტის ძალით, ახალი პრინციპების დამკვიდრებას უზრუნველყოფენ.

ამ საკითხზე რამდენიმე რეზოლუცია და დოკუმენტი მიღებულია გაეროს ეგიდითაც, რომლებიც 

განამტკიცებენ მოქალაქეთა უფლებას - ჩაერთონ საჯარო გადაწყვეტილებების ფორმირებაში, 

იმპლემენტაციასა და შედეგების მონიტორინგში. წინამდებარე ნაშრომში საკმაოდ ვრცლად იქნება 

მიმოხილული საერთაშორისო დონეზე მიღებული სამართლებრივი და სახელმძღვანელო დოკუმენტები, 

რომლებიც მონაწილეობითი დემოკრატიის ახალ სტანდარტებს ამკვიდრებენ.

საერთაშორისო სამართალთან ერთად, უკანასკნელ ათწლეულებში ასევე სწრაფად ვითარდება 

დემოკრატიული ქვეყნების კანონმდებლობა, რომელიც საჯარო გადაწყვეტილებების მიღებაში 

მოქალაქეთა მონაწილეობის საფუძვლებს განსაზღვრავს. ზოგიერთ ქვეყანაში ამ სფეროში მიღებული 

იქნა ცალკე მდგომი კანონები, ზოგიერთში კი, ცვლილებები შევიდა არსებულ კანონმდებლობაში 

(მაგ. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელ აქტებში, ადმინისტრაციული პროედურების 

განმსაზღვრელ კანონებში და სხვ.). კანონმდებლობასთან ერთად, სულ უფრო ძლიერდება ის 

პრაქტიკული მექანიზმები და სახელისუფლებო პროგრამები, რომლებიც მოქალაქეთა ჩართულობის 

უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად. ამ კვლევაში ფართოდ იქნება მიმოხილული ასეთი პრაქტიკა და 

პროგრამები და ის ნოვატორული მიდგომები, რომლებიც საჯარო გადაწყვეტილებების ფორმირებაში 

საზოგადოების ეფექტიან მონაწილეობას ემსახურება. 

საერთაშორისო სამართლისა და საზღავრგარეთის ქვეყნების პრაქტიკის პარალელურად, 

საქართველოშიც სულ უფრო მეტად ძლიერდება მონაწილეობითი დემოკრატიის საკანონმდებლო 

2 საერთაშორისო პაქტი - სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ. იხ. წყარო: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1398335?publication=0 

3 ევროპის საბჭო: მინისტრთა კომიტეტი, რეკომენდაცია CM/Rec (2001)19, წევრი სახელმწიფოებისათვის: ადგილობრივ საჯარო ცხოვრებაში 
მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ; Council of Europe: Committee of Ministers, Recommendation CM/Rec (2001)19 to member states on the 
participation of citizens in local public life, available at: 

 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.
CmdBlobGet&InstranetImage=2721001&SecMode=1&DocId=234770&Usage=2. 

4 საბჭო: მინისტრთა კომიტეტი, რეკომენდაცია CM/Rec(2009)2 წევრ სახელმწიფოებს ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე მონაწილეობისა 
და მონაწილეობის პოლიტიკის შეფასების, აუდიტისა და მონიტორინგის შესახებ; Council of Europe: Committee of Ministers, Recommendation 
CM/Rec(2009)2 of the Committee of Ministers to member states on the evaluation, auditing and monitoring of participation and participation policies at 
local and regional level, available at: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d1979 

5 პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაიდლაინი: Guidelines for civil participation in political 
decision making; https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807509dd 
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საფუძვლები და პრაქტიკული მექანიზმები. ბოლო წლებში საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტსა 

და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ინსტიტუციოალიზებული შესაბამისი ინსტრუმენტები 

ამის ცხადი გამოვლინებაა. 

საქართველოს მონაწილეობითი დემოკრატიის გაძლიერების ვალდებულება ნაკისრი აქვს სხვადასხვა 

საერთაშორისო ხელშეკრულებითა და შეთანხმებით, რომლებიც სხვადასხვა დროს რატიფიცირებულია 

საქართველოს პარლამენტის მიერ. ერთ-ერთი ასეთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი ასოცირების 

ხელშეკრულებაა, რომლის 350-ე მუხლი განსაზღვრავს, რომ „მხარეებმა უნდა წაახალისონ ყველა 

დაინტერესებული მხარის, მათ შორის, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და განსაკუთრებით, 

სოციალური პარტნიორების ჩართულობა პოლიტიკის განვითარებისა და რეფორმირების პროცესში 

და მხარეებს შორის არსებული თანამშრომლობის პროცესში....“ 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ვალდებულებები ასევე მოცემულია 

„სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტში“, ადამიანის უფლებათა 

და ძირითად თავისუფლებათა შესახებ ევროპულ კონვენციაში, შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციაში, ორჰუსის კონვენციაში და ბევრ სხვა საერთაშორისო 

ხელშეკრულებაში, რომლის მონაწილეც საქართველოს სახელმწიფოა.

წინამდებარე ნაშრომის პირველ ნაწილში განხილული იქნება სწორედ ის საერთაშორისო დოკუმენტები, 

რომლებიც საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობას ეძღვნება. ამ 

გზით განისაზღვრება მონაწილეობითი დემოკრატიის საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველოს 

შესაბამისი ვალდებულებები. ამის შემდგომ, ნაშრომში მიმოხილულია განვითარებული დემოკრატიის 

8 ქვეყნის კანონმდებლობა და პრაქტიკა, რომელიც მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფას 

ეძღვნება. საერთაშორისო სამართლისა და საზღავრგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობისა და 

საუკეთესო პრაქტიკის შემგომ, მიმოხილული იქნება საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობა და 

პრაქტიკა. საერთაშორისო სტანდარტების და საზღვარგარეთის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის 

გათვალისინებით, დოკუმენტის დასკვნით ნაწილში მოცემულია რეკომენდაციები იმ რეფორმების 

შესახებ, რომელთა განხორციელება აუცილებელია საქართველოში მონაწილეობითი დემოკრატიის 

თანამედროვე სტანდარტების უზრუნველსაყოფად.
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კერძო ნაწილი - მონაწილეობითი 
დემოკრატიის საერთაშორისო სტანდარტები
1. საჯარო გადაწყვეტილებებებში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის დონეები და ჩართულობის ხარისხი - 
ზოგადი აღწერა

1.1. პოლიტიკის ციკლის ფაზები და მონაწილეობის დონეები

საერთაშორისო პრაქტიკისა და აკადემიურ წრეებში გაბატონებული მოსაზრების შესწავლის 

შედეგად, შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლებასა და მოქალაქეებს შორის ინტერაქციის ხარისხის 

მიხედვით, არსებობს გადაწყვეტილებებში მონაწილეობის ოთხი ძირითადი დონე: 1. ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა, 2. კონსულტაცია, 3. აქტიური ჩართულობა (პარტნიორობა) და 4. დიალოგი.

სამეცნიერო ლიტერატურაში ასევე დამკვიდრებულია მოსაზრება იმის შესახებ, რომ მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ფორმატები მეტწილად დამოკიდებულია პოლიტიკის ფაზებზე. ასე მაგალითად, 

გადაწყვეტილების პირველადი ფორმირებისა და მისი იმპლემენტაციის ეტაპებზე გამოიყენება 

მოქალაქეთა ჩართულობის განსხვავებული მეთოდები და საშუალებები. თუმცა, საერთაშორისო 

სტანდარტების თანახმად, პოლიტიკის ყველა ფაზაში, მეტ-ნაკლები ინტენსივობით, უზრუნველყოფილი 

უნდა იყოს ყველა დონის მონაწილეობის შესაძლებლობა.

იმისათვის, რომ ზუსტად განვსაზღვროთ საჯარო პოლიტიკაში მოქალაქეთა მონაწილეობის არსი, 

პირველ ეტაპზე, აუცილებელია, მიმოვიხილოთ მისი განზომილებები და მათი მიმართება პოლიტიკის 

ციკლის სხვადასხვა ფაზებთან. ზოგადად, პოლიტიკის ფაზებში იგულისხმება შემდეგი ეტაპებისგან 

შემდგარი პროცესი: 1. პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შემუშავება; 2. მათი განხორციელება; 3. 

მათი ზეგავლენის მონიტორინგი. ეს არის განგრძობადი პროცესი, რომელიც სტრუქტურირებულია 

აღნიშნული 3 ძირითადი ფაზის ირგვლივ. 

ევროპული კომისია აღიარებს მონაწილეობის მნიშვნელობას პოლიტიკის ყველა ფაზაში - „ევროკავშირის 

პოლიტიკის ხარისხი დამოკიდებულია პოლიტიკის ფაზების მთელ ჯაჭვში მონაწილეობაზე - 

კონცეფციიდან - იმპლემენტაციამდე“.6

პოლიტიკის ყველა ფაზაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს:

1. საზოგადოების ინფორმირება, მუდმივად განახლებადი და ხელმისწვდომი ინფორმაციის მიწოდება 

პოლიტიკის შემუშავებისა და მისი შინაარსის შესახებ;

2. გადაწყვეტილებების მიღების გამჭვირვალე და მომხმარებლისათვის მარტივი პროცედურების 

შემუშავება და დაცვა, მოქალაქეთა მონაწილეობის წახალისების მიზნით;

3. მონაწილეთა დიალოგში აქტიური ჩართვა, მათი შემოთავაზებების მოსმენის, მათ მოსაზრებებზე 

რეაგირებისა და უკუკავშირის უზრუნველყოფის გზით.

4. დამატებითი რესურსების უზრუნველყოფა (მაგ. გრანტები, ადმინისტრაციული მომსახურებები 

და სხვა საქონელი და მომსახურების შეთავაზება), იმისათვის რომ დაინტერესებულმა პირებმა 

არსებითი ხასიათის მონაწილეობა მიიღონ.7

6 კომისიის კომუნიკე - კონსულტაციისა და დიალოგის გაძლიერებული კულტურისაკენ - კომისიის მერ დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის 
ზოგადი პრინციპები და მინიმალური სტანდარტები: Communication from the Commission - Towards a reinforced culture of consultation and 
dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission; COM/2002/0704, available at: http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52002DC0704 

7  მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში არსებული სტანდარტებისა და 
პრაქტიკის მიმოხილვა, მე-18 გვ. CIVIL PARTICIPATION IN DECISION-MAKING PROCESSES - An Overview of Standards and Practices in Council 
of Europe Member States - https://rm.coe.int/civil-participation-in-decision-making-processes-an-overview-of-standa/1680701801 
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ევროპის საბჭოს დოკუმენტები, ასევე, სხვადასხვა ქვეყნის სპეციფიური სამართლებრივი აქტები და 

პრაქტიკა აღიარებს მონაწილეობის ზემოხსენებულ 4 დონეს: ა)ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; ბ) 

კონსულტაცია; გ) აქტიური ჩართულობა (პარტნიორობა); დ) დიალოგი.

განვიხილოთ თითოეული მათგანის არსი და შესაბამისი პრაქტიკული მაგალითები: 

1.1.1. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა მოქალაქეთა მონაწილეობის სასიცოცხლოდ აუცილებელი 
წინაპირობაა. იგი მოიცავს მოქალაქეთა უფლებას - ხელი მიუწვდებოდეთ ყველა სახის ინფორმაციაზე 
(მაგ. პროექტები, კომენტარები, დასაბუთება, საფუძვლები და სხვ), პოლიტიკის მთელი ციკლის 
განმავლობაში. ეს დონე არ გამოირჩევა საჯარო ხელისუფლების ორგანოებსა და მოქალაქეებს 
შორის ინტენსიური ინტერაქციით. თუმცა, ხელისუფლების ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ 
საზოგადოებამ მიიღოს დროული და ზუსტი ინფორმაცია, რომელიც რელევანტურია პოლიტიკის ყველა 
ფაზაში მიმდინარე პროცესებისათვის.

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება, რომელიც მონაწილეობის 
მთელს პროცესს თან გასდევს. პრაქტიკაში, ძალიან მნიშვნელოვანია რელევანტურ, ზუსტ და 
დროულ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, პროცესების, მისაღები დოკუმენტების 
პროექტების, კვლევითი დოკუმენტების და პოლიტიკური გადაწყვეტიელებების მიმღები პირების შესახებ; 
ასევე, განხორციელებული კონსულტაციების შედეგების, მიღებული კომენტარებისა და შესაბამისი 
გადაწყვეტილების თაობაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ინფორმაციის მიწოდება მონაწილეობის 
შესაძლებლობების შესახებ, პოლიტიკის ციკლის ყველა ფაზაში: დაგეგმვის ეტაპიდან - მონიტორინგამდე.

ზოგიერთ ქვეყანაში საჯარო პოლიტიკაში მოქალაქეების ჩართვის ვალდებულება ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის მარეგულირებელი კანონის ნაწილია. მაგალითად, ხორვატიის კანონი „ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის უფლების შესახებ“ სამართლებრივ საფუძვლებს ქმნის მოქალაქეთა მონაწილეობის 
ისეთი ფორმის გამოყენებისათვის, როგორიცაა კონსულტაციები. 

ზოგადად, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების გარეშე, რთულად წარმოსადგენია ჩართულობის 
სხვა დონეების იმპლემენტაცია. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა არის მონაწილეობის პირველი და 
ფუნდამენტური განზომილება.

1.1.2. კონსულტაცია

მონაწილეობის ეს დონე გულისხმობს ხელისუფლების ორგანოთა მიერ საზოგადოების წარმომადგენელთა 

მოწვევას იმისათვის, რომ მათ წარმოუდგინონ მოსაზრებები, შეხედულებები, შენიშვნები და 

კომენტარები კონკრეტული დოკუმენტის ან განსახორციელებელი პოლიტიკის შესახებ. 

ზოგადად, კონსულტაცია, ეს არის მონაწილეობის რეაქციული ფორმა, ვინაიდან ხალხი პროცესში 

ერთვება ხელისუფლების ორგანოს თხოვნით. თუმცა, პრაქტიკაში შესაძლოა, შევხვდეთ შემთხვევებს, 

როდესაც დაინტერესებულ პირებს თავად აქვთ შესაძლებლობა კონსულტაციების პროცესის დაწყება 

მოითხოვონ ხელისულებისაგან. კონსულტაციის პროცესი განსაკუთრებით რელევანტურია პოლიტიკის 

შემუშავებისა და პოლიტიკის შესწავლის (მონიტორინგის) ფაზებში. 

კონსულტაციის მრავალი ინსტრუმენტი არსებობს. მათ შორის, ინტერნეტ-კონსულტაციები (ინტერნეტ 

პლატფორმის ან ელ-ფოსტის მეშვეობით), პირადი შეხვედრები, საჯარო მოსმენები, ფოკუს ჯგუფები, 

მრგვალი მაგიდის შეხვედრები, კვლევები და სხვ. დაინტერესებული პირების უფრო ვიწრო წრის 
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აქტიური, გრძელვადიანი ჩართულობისათვის გამოიყენება სამუშაო ჯგუფები, მრჩეველთა საბჭოები 

და მსგავსი სტრუქტურები. სხვადასხვა მეთოდების კომბინაცია შეიძლება გამოყენებული იქნეს 

სხვადასხვა ამოცანის გადაწყვეტის მიზნით. 8

კონსულტაციის თითოეულ მეთოდს აქვს სხვადასხვა უპირატესობა და ნაკლოვანება. ხშირად, 

კონსულტაციის სხვადასხვა საშუალებების კომბინაცია გამოიყენება რეგულაციების შემუშავების 

სხვადასხვა ეტაპზე. ხელისუფლების ორგანომ უნდა შეარჩიოს კონსულტაციის ინსტრუმენტი, მას 

შემდეგ რაც გადაწყვეტს თუ რა მიზანს ისახავს კონსულტაცია. იმის მიუხედავად, თუ კონსულტაციის 

რომელ სტრატეგიას იყენებს ხელისუფლების ორგანო, გარანტირებული უნდა იყოს, რომ მან მოუსმინა 

დაინტერესებული პირების საკმარისად ფართო სპექტრს. ეს უზრუნველყოფს რელევანტური ინფორმაციის 

შეგროვებას და ხელს უწყობს დაინტერესებული პირების ხედვების გათვალისწინებას, რაც თავის 

მხრივ, ახდენს შესაძლო უკმაყოფილების პრევენციას.9

ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად, მონტენეგროში მთავრობის დეკრეტი კრძალავს მხოლოდ ონლაინ 

კონსულტაციების ან მხოლოდ წერილობითი კონსულტაციების გამოყენებას, იმისათვის, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს ფართო ჩართულობა. ამისათვის, კანონმდებლობა ადმინისტრაციული 

ორგანოებისაგან ითხოვს, რომ გამართული იქნეს ცოცხალი შეხვედრები საჯარო კონსულტაციების 

პროცესში. მათი პრაქტიკით, თითოეული აქტის პროექტზე იმ სამინისტრომ რომელიც პასუხისმგებელია, 

უნდა გამართოს, სულ მცირე, ერთი საჯარო მოსმენა. 10

ზოგადად, კონსულტაცია შესაძლებელია ორგანიზებული იყოს სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით, 

თუმცა, მას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს შემდეგი მახასიათებლები: 

•	 კონსულტაციების პროცედურა მკაფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული; 

•	 იგი უნდა იყოს ინკლუზიური (შესაძლებელი უნდა იყოს ყველა იმ პირის ჩართულობა, ვისზეც 

პროექტმა შესაძლოა, ზეგავლენა მოახდინოს); 

•	 დაინტერესებულ პირებს უნდა ჰქონდეთ მოსაზრებების, კომენტარებისა და წინადადებების 

წარდგენის საშუალება;

•	 ხელისუფლების ორგანო უნდა ახორციელებდეს მიღებული მოსაზრებების განხილვასა და უკუკავშირს 

დაინტერესებულ პირებთან;

•	 უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საკმარისი დრო იმისათვის, რომ დაინტერესებულმა მხარეებმა 

წარმოადგინონ კომენტარები, ხოლო ხელისუფლების ორგანომ მოახდინოს უკუკავშირი. 11

ზოგადად, როდესაც საჯარო სტრუქტურა აწარმოებს კონსულტაციას კონკრეტული დოკუმენტის 

შესახებ (მაგ. კანონის პროექტი ან რეგულაცია), რეკომენდირებულია, რომ საზოგადოებისათვის ასევე 

ხელმისაწვდომი გახდეს ყველა დოკუმენტი, რომელიც ამ პროექტთან არის დაკავშირებული (მაგ. 

ზეგავლენის შეფასება, განხორციელებადობის კვლევა, სამაგიდე კვლევა, რომელიც საფუძვლად 

8 2018 რეგულაციების გავლენის შეფასება და საჯარო კონსულტაციები: შედარებითი მოდელები, გაკვეთიელბი და რეკომენდაციები 
ბელარუსისათვის, კვლევა, გორან ფორბიჩი და ჯეფ ლოვიტი, 2018 წლის ავლისი, გვ. 11. Regulatory Impact Assessment and Public Consultations: 
Comparative Models, Lessons Learned & Recommendations for Belarus Study by Goran Forbici and Jeff Lovitt July 2018;

9 OECD-ს გაცნობითი სახელმძღვანელო რეგულაციების ზეგავლენის შეფასების განხორციელების შესახებ; OECD Introductory Handbook for 
Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA) - OECD, 2008, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44789472.pdf 

10 დეკრეტი საჯარო ადმინისტრაციის ორგანოების სამუშაო ჯგუფებში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა სელექციისა 
და კანონების მომზადების პროცესში საჯარო კონსულტაციებს განხორციელების შესახებ - მონტენეგრო; Decree on the Selection of 
Representatives of Non-Governmental Organisations in the Working Bodies of the Public Administration Bodies and Implementation of Public 
Consultations in Preparation of Laws, Montenegro

11 მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში არსებული სტანდარტებისა და 
პრაქტიკის მიმოხილვა, 23-ე გვ. CIVIL PARTICIPATION IN DECISION-MAKING PROCESSES - An Overview of Standards and Practices in Council of 
Europe Member States - https://rm.coe.int/civil-participation-in-decision-making-processes-an-overview-of-standa/1680701801 
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დაედო მას და ა.შ.). ეს ხელს უწყობს საზოგადოების მხრიდან არსებითი ხასიათის მონაწილეობას. 

საზოგადოებას უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, რაც შეიძლება ადრე გაეცნოს ამ დოკუმენტებსა და 

შესაბამის პროექტს. თუ შეუძლებელია კონკრეტული დოკუმენტების ადრეული ვერსიების გამოქვეყნება, 

ხელისუფლების ორგანოს შეუძლია გამოაქვეყნოს მოკლე შინაარსი და ის საკითხები, რომელთა 

შეტანასაც ის აპირებს პროექტში. ამასთან, საზოგადოებასთან უნდა განხორციელდეს კონსულტაცია 

ყველა შემდგომ პროექტთან დაკავშირებთაც.

კონსულტაციის პროცესის დაგეგმვისას, ხელისუფლების ორგანომ უნდა განიხილოს, თუ რამდენი 

დრო უნდა მიეცეს დაინტერესებულ პირებს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს არსებითი ხასიათის 

მონაწილეობა. დროის გრაფიკი დამოკიდებულია დოკუმენტის ტიპზე და განსახილველ საკითხებზე. 

რეკომენდირებულია, რომ ასევე იყოს ამ ვადების გახანგძლივების შესაძლებლობა, იმ შემთხვევისათვის, 

თუ საზოგადოებას ამ საკითხების დამუშავებისათვის მეტი დრო სჭირდება.

საზოგადოებასთან უკუკავშირი, მათ მიერ წარმოდგენილ მოსაზრებებთან დაკავშირებით, არის 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ელემენტი ნდობის გაზრდისა და თანამშრომლობის გაძლიერების 

თვალსაზრისით. მონაწილეებმა უნდა იცოდნენ, რომ მათი მოსაზრებები ნამდვილად განიხილა 

ადმინისტრაციულმა ორგანომ და თუ ის რელევანტურია - იქცა პროექტის ნაწილად. არ არის აუცილებელი, 

რომ უკუკავშირი იყოს ინდივიდუალიზებული. შესაძლოა, უკუკავშირი შედგეს ერთი შემაჯამებელი 

ანგარიშის ფორმით, რომელშიც აისახება ყველა შემოსული მოსაზრება, მათზე პასუხი და მათ შედეგად 

განხორციელებული ქმედებები.12

1.1.3 აქტიური ჩართულობა (პარტნიორობა)

მონაწილეობის ეს დონე გულისხმობს თანამშრომლობას და ერთობლივი პასუხისმგებლობების 

აღებას გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ყველა ეტაპზე. ეს არის მონაწილეობის უმაღლესი 

ფორმა (მაგ. დღის წესრიგის შემუშავება, საკითხის იდენტიფიკაცია, დოკუმენტის პროექტის შედგენა, 

გადაწყვეტილების მიღება და განხორციელება, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის კონკრეტული 

ამოცანების დელეგირება). მასში მონაწილეობენ საზოგადოების წევრები, რომლებიც მაგიდასთან 

ადგილს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად იკავებენ.13

მოქალაქეთა ჩართულობა პარტნიორობის ფორმით შეიძლება განხორციელდეს პოლიტიკის ციკლის 

ყველა ეტაპზე. პარტნიორობის დროს ინიციატივა შეიძლება ორივე მხრიდან წამოვიდეს. მიუხედავად 

იმისა, რომ უნდა არსებობდეს შეთანხმება პროცესის საერთო მიზნების შესახებ, საზოგადოების 

მხრიდან ჩართული პირები ინარჩუნებენ დამოუკიდებლობას და მათ უფლება აქვთ, ადვოკატირება 

გაუწიონ იმ გადაწყვეტილებების მიღებას, რომელთა მიღწევაც მათ სურთ.

პარტნიორობის ფორმატები მრავალფეროვანია, მათ შორის:

•	 მუდმივმოქმედი ან დროებითი სამუშაო ჯგუფების ან კომიტეტების ფორმირება;

•	 პროექტის თანაშემუშავება: საკანონმდებლო პროცესისას დოკუმენტების შედგენის პროცესში 

აქტიური ჩართულობა;

•	 გადაწყვეტილებების მიღების ერთობლივი ფორმები - მაგ. მონაწილეობითი ბიუჯეტირება (ბიუჯეტის 

ერთობლივად შედგენა);

12 23-ე გვ.

13 გვ. 26.
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•	 სტრატეგიული პარტნიორობა - მაგალითად ისეთი, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები და 

ხელისუფლების ორგანოები აყალიბებენ პარტნიორობას გარკვეული დარგობრივი პოლიტიკის 

განსახორციელებლად.

აქტიური პარტნიორობის შემთხვევაში, ერთ-ერთი ყველაზე რთული საკითხია ის, თუ როგორ უნდა შეირჩეს 

არასამთავრობო ორგანიზაციები და დაინტერესებული მხარეები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ 

პროცესში. ამ მიზნით, სხვადასხვა ქვეყანამ შეიმუშავა რამდენიმე მოდელი და მიდგომა. ეს მოდელები 

განსხვავდება მონაწილეთა ღია კარის პრინციპიდან დაწყებული, სპეციალური კონკურსის გამოცხადებით 

და სხვა უფრო კომპლექსური შერჩევის პროცესებით დამთავრებული. მაგალითად, „კონსულტაციების 

შესახებ“ ხორვატიის კოდექსში ჩამოთვლილია კონკრეტული კრიტერიუმები, რომლებიც შეიძლება 

იქნეს გათვალისწინებული. მათ შორის, გამოცდილება, განსახილველ საკითხზე დაინტერესებული 

პირის მიერ წარსულში შეტანილი საზოგადოებრივი წვლილი, კვალიფიკაცია, ან სხვა მოთხოვნები, 

რომლებიც გაწერილია კანონმდებლობაში.14 კანადის შემთხვევაში, ორგანიზაციების შერჩევას 

ახორციელებს პრემიერ მინისტრის ოფისი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობისათვის. 

ზოგიერთ ქვეყანაში კი, აუცილებელია სათემო ორგანიზაციების მიერ თანამშრომლობის მოთხოვნით 

გაკეთებული განაცხადის დაკმაყოფილება და სხვ. 

1.1.4. დიალოგი 

დიალოგი - ეს არის მონაწილეობის ყოვლისმომცველი, ინსტიტუტიონალიზებული ფორმა, რომელსაც აქვს 

გრძელვადიანი ეფექტი და არის სტაბილური და მდგრადი, როდესაც ეს ხორციელდება ინსტიტუციური 

ფორმით (მაგ. ერთობლივი საბჭოები). ეს მოითხოვს ორმხრივ კომუნიკაციას, რომელიც ეფუძნება 

საერთო ინტერესებს და პოტენციურად საზიარო მიზნებს. იგი გამოიყენება პოლიტიკის ყველა ფაზის 

დროს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკის ფორმულირებისა და რეფორმულირების დროს. 

ამ დროს გამოიყენება სხვადასხვა ხელსაწყო და მექანიზმები, მათ შორის:

•	 მიმდინარე და მუდმივი საჯარო მოსმენები და სახალხო ფორუმები დაინტერესებულ მხარეებთან 

- და არა საჯარო მოსმენები, რომლებიც კონკრეტულ საკითხზე იმართება;

•	 მულტისექტორული საბჭოები, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების მონაწილეობით;

•	 არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საზოგადოებრივ ჯგუფებთან თანამშრომლობაზე 

პასუხისმგებელი თანამდებობის პირის დანიშვნა;

•	 მოქალაქეთა მონაწილეობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და შესაძლებლობების ზრდისათვის 

მიძღვნილი ღონისძიებები; 

დიალოგის პროცესის საილუსტრაციოდ, განვიხილოთ დანიის „ხანდაზმულ მოქალაქეთა არჩევითი 

საბჭოების“ მაგალითი, რომელიც ღია მმართველობის პარტნიორობის დაჯილდოვების 2015 წლის 

გამარჯვებული გახდა. ხანდაზმულ მოქალაქეთა საბჭო არის ინოვაციური ინსტრუმენტი, რომელიც 

ხელს უწყობს ხანდაზმული მოქალაქეების მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ადგილობრივ დონეზე. საბჭოს დანიშნულებაა გახდეს დამაკავშირებელი რგოლი ქალაქის საბჭოებსა 

და ადგილებზე მცხოვრებ ხანდაზმულებს შორის. ხანდაზმული მოქალაქეები აირჩევიან ოთხი წლის 

ვადით, 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისგან და მათ მიერვე, პირდაპირი არჩევნების წესით. 

ეს წარმომადგენლობა თანაბრად ნაწილდება მამაკაცებსა და ქალებს შორის.

14 ხორვატიის კოდექსი კანონების, სხვა რეგულაციებისა და აქტების პროცესში დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციების შესახებ (2009); 
Croatia, Code on Consultation with the interested public in procedures of adopting laws, other regulations and acts (2009); 
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ქალაქის საბჭოები (საკრებულოები) კანონის საფუძველზე ვალდებულნი არიან კონსულტაცია გაიარონ 

ხანდაზმულთა საბჭოებთან იმ გადაწყვეტილებების მიღებისას, რომლებიც შეიძლება ეხებოდეს 

ხანდაზმულ მოქალაქეებს.15

1.2. რეგრესისა და საჩივრების წარდგენის შესაძლებლობა

მონაწილეობის განზომილებებისა და პოლიტიკის ფაზების განხილვისას, აუცილებელია აღინიშნოს, 

რომ საჯარო პოლიტიკის ნებისმიერ ეტაპზე გარანტირებული უნდა იყოს მოქალაქეთა შესაძლებლობა 

- გაასაჩივრონ ხელისუფლების მიერ მოქალაქეთა ჩართულობასთან დაკავშირებული ამა თუ იმ 

ვალდებულების დარღვევა. 

ევროპის საბჭოს გაიდლაინი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ 

ადგენს, რომ: „მოქალაქეთა მონაწილეობა უნდა იყოს გარანტირებული, შესაბამისი, სტრუქტუირებული 

და გამჭვირვალე საშუალებებით, მათ შორის, სადაც საჭიროა, სამართლებრივი და რეგულაციური 

ზომებით რომლებიც შეიძლება მოიცავდეს დებულებებს იმის შესახებ, რომ განხილული იქნეს 

საჩივრები რეგრესის ან ზიანის ანაზღაურების თაობაზე ამ წესების დაუცველობისათვის.

სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს რეგრესისა და ზიანის ანაზღაურების სხვადასხვა საშუალებები. 

ზოგ ქვეყანაში შესაძლებელია გადაწყვეტილების გაუქმება, თუ არ იქნება დაცული მოქალაქეთა 

მონაწილეობის საკანონმდებლო მოთხოვნები. ზოგ შემთხვევაში, საკანონმდებლო ორგანოს წევრებს 

უფლება აქვთ, უარი განაცხადონ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე, თუ კანონპროექტის მსვლელობისას 

დაირღვა მოქალაქეებთან კონსულტაციის ვალდებულება. სხვადასხვა ქვეყანაში შექმნილია 

ზედამხედველი ორგანო, რომელსაც შეუძლია გააუქმოს მიღებული რეგულაცია, დააჯარიმოს შესაბამისი 

სტრუქტურა ან გაახანგძლივოს კონსულტაციის პროცედურა. 

ხორვატიაში, ბოსნია-ჰერცოგოვინაში და სერბეთში არსებობს რეგულაციები, რომლებიც მთავრობას 

და გენერალურ სამდივნოს უფლებას აძლევს, უარი თქვას იმ დოკუმენტაციის განხილვაზე, რომლებზეც 

კონსულტაციები არ ჩატარებულა. ეს არის შესაძლებლობა და არა ვალდებულება - ეს არის შესაბამისი 

ორგანოების დისკრეცია, მოახდენენ თუ არა ამგვარ რეაგირებას. 

ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის წევრებს უფლება აქვთ, უარი განაცხადონ 

კანონპროექტის კენჭისყრაში მონაწილეობაზე, თუ დაირღვა რეგლამენტის მოთხოვნები, მათ შორის, 

მოქალაქეთა მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ამერიკაში სასამართლოებს კი, უფლება აქვთ, 

გააუქმონ სააგენტოების მიერ გამოცემული რეგულაცია „კაპრიზულობისა“ და „თვითნებურობის“ 

მოტივით, იმ შემთხვვევაში, თუ დარღვეულია კონსულტაციების გამართვის პროცედურა. 

„საჯარო ადმინისტრაციაში გადაწყვეტიელებების მიღების გამჭვირვალობის შესახებ“16 რუმინეთის 

კანონის მე-3 თავის თანახმად, ნებისმიერ პირს შეუძლია აღძრას საჩივარი, იმ შემთხვევაში, თუ 

დარღვეული იქნება ამ კანონით გარანტირებული უფლებები. საჩივარი განიხილება დაჩქარებული 

წესით და გათავისუფლებულია ბაჟისაგან. საჯარო მოხელეს შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა, 

თუ ის ფიზიკურ პირებს არ დაუშვებს საჯარო სხდომებზე ან დაინტერესებულ მხარეებს ხელს შეუშლის 

რეგულაციების შემუშავების პროცესში მონაწილეობაში.

15 დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, იხილოთ: ხანდაზმულ მოქალაქეთა არჩევითი საბჭოები დანიაში, ევროპის კომისია; Statutory 
elected Senior Citizens’ Councils in Denmark, European Commission, Joinup: https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/case/statutory-elected-
senior-citizens%E2%80%99-councils-denmark 

16 კანონი (#52/2003) საჯარო ადმინისტრაციაში გადაწყვეტილებათა მიღების გამჭვირვალობის შესახებ; Law 52/2003 on transparency of decision 
making in public administration, available at: http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1125/Legea_52_2003,_Republicata_2013,_privind_transparenta_
decizionala_in_administratia_publica 
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ამრიგად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ მოქალაქეთა მონაწილეობის მეთოდები პოლიტიკის ციკლის 

სხვადასხვა ეტაპზე, შესაძლოა განსხვავებული იყოს. ჩართულობის პირველი და ფუნდამენტური 

წინაპირობა დროულ, რელევანტურ და ზუსტ ინფორმაციაზე წვდომის უფლებაა. ჩართულობა შესაძლოა 

განხორციელდეს კონსულტაციის, პარტნიორობისა თუ დიალოგის ფორმით, თუმცა, იმის მიხედვით, 

თუ რა მიზანს ისახავს ხელისუფლების ორგანო, შესაძლებელია, გამოყენებული იყოს ამ მეთოდების 

ნაზავი. ზოგიერთ ქვეყანაში კანონი აწესებს ხელისუფლების ორგანოთა ვალდებულებას, მოქალაქეთა 

მონაწილეობისათვის შეარჩიოს მაქსიმალურად ეფექტიანი საშუალებები და არ მოხდეს მხოლოდ 

ერთგვაროვანი მექანიზმების პრაქტიკაში დანერგვა, მხოლოდ იმიტომ, რომ დაცული იყოს ფორმალური 

მოთხოვნები. მნიშვნელოვანია, რომ კანონმდებლობა ადმინისტრაციულ ორგანოს არ ზღუდავდეს 

ჩართულობის ფორმების გამოყნებასა და შერჩევაში, ასევე ის, რომ მონაწილეობის მექანიზმები 

გაწერილი იყოს სამართლებრივად. საერთაშორისო პრაქტიკა ასევე აჩვენებს, რომ მოქალაქეთა 

მონაწილეობის უფლების რეალიზებისათვის, აუცილებელია ამ უფლებათა დარღვევის სანქციონირება 

და რეგრესისა და კომპენსაციის უფლების არსებობა. 

2. მოქალაქეთა მონაწილეობის საერთაშორისო 
სტანდარტები

2.1. სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ 
საერთაშორისო პაქტი
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობას მრავალი საერთაშორისო 

დეკლარაცია, ხელშეკრულება და რეზოლუცია ეხება. მათ შორის, არაერთია ისეთი, რომლის 

განხორციელების ვალდებულებაც საქართველომ სხვადასხვა ფორმით იკისრა (ორგანიზაციის 

წევრობა, ხელშეკრულების რატიფიკაცია და სხვ.). 

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს სფერო მუდმივად განახლებადია. პერმანენტულად ვითარდება 

შესაბამისი სამართლებრივი ბაზაც საერთაშორისო და ევროპულ დონეზე. ბოლო წლებში გაეროს 

ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო რამდენიმე რეზოლუცია იმისათვის, რომ გაძლიერდეს პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში მონაწილეობის გარანტიები. რამდენიმე რეკომენდაცია იქნა მიღებული ევროპის 

სტრუქტურების მიერაც.17

ამ თავში მოკლედ მიმოვიხილავთ რამდენიმე საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტის იმ ძირეულ 

დებულებებს, რომლებიც მოქალაქეთა ჩართულობის ინსტიტუტისთვის მნიშვნელოვან საფუძვლებს ჰქმნიან. 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა გაეროს დაწესებულებების და ევროპის საბჭოს დოკუმენტებს. 

„სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ“ საერთაშორისო პაქტი საქართველოში ძალაშია 

1994 წლიდან. იგი აღიარებს და აწესებს გარანტიებს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

მოქალაქეთა ჩართულობისათვის, რომელიც ვრცელდება ყველა მოქალაქეზე. პაქტის 25-ე მუხლი18 

ადგენს, რომ თითოეულ მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს უფლება და შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღოს 

საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში, მისცეს ხმა და თავის ქვეყანაში თანასწორ პირობებში შეეძლოს 

სახელმწიფოს სამსახურში შესვლა.

17 მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში არსებული სტანდარტებისა და პრაქტიკის მიმოხილვა; 
CIVIL PARTICIPATION IN DECISION-MAKING PROCESSES - An Overview of Standards and Practices in Council of Europe Member States - https://
rm.coe.int/civil-participation-in-decision-making-processes-an-overview-of-standa/1680701801

18 საერთაშორისო პაქტი - სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1398335?publication=0
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„სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ“ საერთაშორისო პაქტის ზოგადი განმარტებების 

თანახმად, 25-ე მუხლში მოცემული ფრაზა - მონაწილეობა მიიღოს საჯარო საკითხების განხორციელებაში 

გულისხმობს: „ფართო კონცეფციას, რომელიც ეხება პოლიტიკური ძალაუფლების განხორციელებას, 

კერძოდ კი, საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და ადმინისტრაციული ძალაუფლების განხორციელებას. 

ის ფარავს საჯარო ადმინისტრირების ყველა ასპექტს და ასევე საერთაშორისო, ეროვნულ, რეგიონულ 

და ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკის ფორმულირებასა და განხორციელებას.“ უფლებამოსილებათა 

გადანაწილება და ის საშუალებები, რომლითაც თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია განახორციელოს 25-ე 

მუხლით დაცული უფლება - მონაწილეობა მიიღოს საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში - გარანტირებული 

უნდა იყოს კონსტიტუციითა და სხვა კანონებით“ (§5).19

პაქტში აღნიშნული ვალდებულება სხვადასხვა ფორმით ასახულია, როგორც გაეროს მიერ 

მიღებულ დოკუმენტებში, ასევე ამ ვალდებულების შესასრულებლად ქვეყნების მიერ გამოცემულ 

კანონმდებლობებში. პაქტის მიერ დადგენილი უფლება - მოქალაქემ მონაწილეობა მიიღოს 

საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში - ფართოდ განიმარტება და მოიცავს მოქალაქეთა ჩართულობას 

კანონმდებლობისა და პოლიტიკის ინიცირების ეტაპიდან მის იმპემენტაციემდე და მონიტორინგამდე. 

2.2. შშმ პირთა უფლებების კონვენცია

2014 წელს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის“ 20 რატიფიცირებით 

საქართველომ მნიშვნელოვანი ვალდებულება აიღო გააძლიეროს შშმ პირთა უფლებების განხორციელება 

და ამ მიზნით დანერგოს სამართლებრივი და პრაქტიკული მექანიზმები. აღნიშნილი კონვენცია ხაზს 

უსვამს ქვეყნების ვალდებულებას, შექმნან და უზრუნველყონ პირობები შშმ პირთა მიერ უფლებების 

სრულფასოვანი განხორციელებისათვის. მასში ასევე აქცენტირებულია თანაბარ პირობებში ფიზიკური 

წვდომის ასპექტები. 

სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს შორის, კონვენცია მოიცავს საჯარო შეხვედრებში მონაწილეობისა 

და კონსულტაციის დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უფლებას. კონვენციიის მე-9 მუხლი ადგენს: 

„შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და ცხოვრების ყველა 

სფეროში მათი სრულყოფილი მონაწილეობისათვის, მონაწილე სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ 

შესაბამისი ზომები, რათა უზრუნველყონ ფიზიკური გარემოს, ტრანსპორტის, ინფორმაციისა და 

კომუნიკაციის, მათ შორის, ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და სისტემების, ასევე 

სხვა, საზოგადოებისათვის ღია ობიექტებისა და მომსახურების თანაბარი მისაწავდომობა, როგორც 

ქალაქის, ასევე სოფლის პირობებში.“

კონვენციის 29-ე მუხლში მოცემულია შშმ პირთა პოლიტიკურ და საჯარო საკითხებში მონაწილეობის 

გარანტიები და სახელმწიფოთა შესაბამისი ვალდებულებები: „მონაწილე სახელმწიფოები 

უზრუნველყოფენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პოლიტიკურ უფლებებს, ამ უფლებებით 

სარგებლობის თანაბარ შესაძლებლობებს და ამ მიზნით სხვადასხვა ვალდებულებას იღებენ“...

მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან, უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანაბარი, ეფექტური და სრულყოფილი 

მონაწილეობა, უშუალოდ ან თავისუფლად არჩეული წარმომადგენლების საშუალებით, რაც გულისხმობს 

19 გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი #25: საჯარო საკითხებში მონაწილეობის უფლებები, ხმის მიცემის უფლებები 
და უფლება საჯარო სამსახურზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის შესახებ (მუხ. 25); UN Human Rights Committee, General Comment No. 25: The 
Rights to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service; http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.7&Lang=en 

20 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2334289?publication=0 
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებას - ხმა მისცენ და კენჭი იყარონ (არჩეული 

იქნენ). ამისათვის სხვა ზომებთან ერთად: აქტიურად უჭერენ მხარს ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც 

უზრუნველყოფილი იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სახელმწიფო საქმეთა მართვაში 

სრული, ეფექტური, თაბანარი და ყოველგვარი დისკრიმინაციისაგან თავისუფალი მონაწილეობა.

კონვენციის თანახმად, სახელმწიფოების ვალდებულებაა ხელი შეუწყონ შშმ პირთა სახელმწიფო 

საქმეებში მონაწილეობას.

2.3. ორჰუსის კონვენცია

მოქალაქეთა მონაწილეობის საკითხები ასევე გათვალისწინებულია „ორჰუსის კონვენციაში,“21 რომელიც 

საერთაშორისო დონეზე მიღებული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. ის ხელმოწერილია 

მსოფლიოს 46 ქვეყნისა და ევროკავშირის მიერ. საქართველო კონვენციის მონაწილეა 2001 წლიდან. 

კონვენცია განსაზღვრავს საზოგადოების მონაწილეობის მინიმალურ სტანდარტებს გარემოს 

საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, განსაკუთრებით კი, ხაზს უსვამს ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობისა და გარემოსდაცვითი დოკუმენტებზე კომენტარების გაკეთებისა და მოსაზრებების 

წარდგენის შესაძლებლობას.

კონვენცია მრავალფეროვან ვალდებულებებს ადგენს წევრი სახელმწიფოებისათვის, ხელი შეუწყონ 

გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებებში მოქალაქეთა მონაწილეობას. მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტში კი, 

აღნიშნულია ზოგადი ვალდებულება: „ყოველი მხარე ეცდება უზრუნველყოს, რომ ოფიციალურმა 

პირებმა და ხელისუფლების ორგანოებმა წარმართონ და ხელი შეუწყონ საზოგადოებას, რათა 

მათთვის ხელმისაწვდომი გახადონ გარემოსდაცვითი ინფორმაცია, გაუადვილონ გარემოს დაცვის 

სფეროში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობა და ხელმისაწვდომი გახადონ 

სამართალწარმოება.“

ორჰუსის კონვენციით გათვალისწინებულმა ვალდებულებებმა ბევრ ქვეყანაში საფუძველი ჩაუყარა 

მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების ინსტიტუციონალიზაციასა და განვითარებას. მრავალ 

სახელმწიფოში მოქალაქეთა ჩართულობის საშუალებები კვლავაც ყველაზე ძლიერი გარემოს დაცვის 

სფეროშია. მრავალ ქვეყანაში კი, მონაწილეობის ინსტრუმენტები, რომლებიც თავიდან მხოლოდ 

გარემოს დაცვის სფეროში გამოიყენებოდა, მათი წარმატებული პრაქტიკის შემდეგ, პოლიტიკის სხვა 

სექტორებშიც დაინერგა. 

2.4. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს რეზოლუციები

პოლიტიკის ფორმირებასა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესისადმი მონაწილეობით მიდგომას 

ძლიერ უჭერს მხარს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო. მას ბოლო წლების განმავლობაში მიღებული 

აქვს 4 რეზოლუცია, რომელიც შეეხება საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში თანაბარ მონაწილეობას:

რეზოლუცია „თანაბარი პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ“22 ხაზს უსვამს „თანაბარი პოლიტიკური 

მონაწილეობის კრიტიკულ მნიშვნელობას დემოკრატიისათვის, კანონის უზენაესობისათვის, სოციალური 

21 კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 
საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ - https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/1210443?publication=0 

22 ადამიანის უფლებათა საბჭო - 24/8 - თანაბარი პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ, 2013 წლის 8 ოქტომბერი; 24/8. Equal political 
participation - Human Rights Council - 8 October 2013 - A/HRC/RES/24/8 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/178/54/pdf/
G1317854.pdf?OpenElement



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
19

w
w

w
.a

s
b

.g
e

ინკლუზიისათვის, ეკონომიკური განვითარებისათვის, გენდერული თანასწორობის განვითარებისათვის, 

ისევე, როგორც ადამიანის ყველა უფლებისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების რეალიზაციისათვის. 

ამ მიზნების მისაღწევად, ეს რეზოლუცია, ადასტურებს (განამტკიცებს) სახელმწიფოთა ვალდებულებას 

- განახორციელონ ყველა შესაბამისი ზომა - იმ მიზნით, რომ უზრუნველყონ პოლიტიკურ და საჯარო 

საკითხებში მონაწილეობის უფლება თანასწორ საფუძვლებზე.

გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 2014 წლის რეზოლუცია - პოლიტიკურ და საჯარო საკითხებში 

თანაბარი მონაწილეობის შესახებ23 - კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს პოლიტიკურ და საჯარო 

საკითხებში თანაბარი და ეფექტიანი მონაწილეობის კრიტიკულ მნიშვნელობას დემოკრატიული 

მმართველობისათვის. 

შემდეგ რეზოლუციაში კი, რომელიც მიღებული იქნა 2015 წელს - პოლიტიკურ და საჯარო საკითხებში 

თანაბარი მონაწილეობის შესახებ24 - აღნიშნულია მონაწილეობის ახალი ფორმების აღმოცენების 

შესახებ. იგი სთხოვს წევრ ქვეყნებს უზრუნველყონ ყველა მოქალაქის სრული, ეფექტიანი, და თანასწორი 

მონაწილეობა საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში.

გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 2018 წლის 28 სექტემბრის რეზოლუცია # 39/11 „პოლიტიკურ 
და საჯარო საკითხებში თანაბარი მონაწილეობის შესახებ“,25 ეყრდნობა რა, წინა რეზოლუციების 
სამართლებრივ საფუძვლებს, მოუწოდებს ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს და ადგილობრივ 
თვითმმართველობებს - პოლიტიკური და საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში თანაბარი მონაწილეობის 
თაობაზე პოლიტიკებისა და მექანიზმების შემუშავებასა და განხორციელების დროს გამოიყენონ 
„საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში მონაწილეობის უფლების ეფექტური განხორციელების შესახებ 
გაიდლაინები“. ამ გაიდლაინების პირველადი პროექტი მომზადებული იქნა გაეროს ადამიანის 
უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ, ხოლო მის დახვეწაში და საბოლოო ფორმის მიღებაში 
დიდი წვლილი შეიტანა წევრმა სახელმწიფოებმა და სხვა დაინტერესებულმა მხარეებმა. 

ამ უკანასკნელი რეზოლუციით დადგენილია, რომ აღნიშნული გაიდლაინები გამიზნულია, როგორც 

საორიენტაციო დოკუმენტი წევრი სახელმწიფოებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის 

საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში მონაწილეობის უფლების იმპლემენტაციისათვის. 

2.5. გაეროს დეკლარაცია - „ფიზიკური პირების, ჯგუფებისა და 
საზოგადოების ორგანოების უფლებისა და პასუხისმგებლობის 
შესახებ“

მოქალაქეთა მონაწილეობის უფლების განმტკიცების თვალსაზრისით, გაეროს მიერ მიღებულ 

დოკუმენტებს შორის, ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დეკლარაციას „ფიზიკური პირების, 

ჯგუფებისა და საზოგადოების ორგანოების უფლებისა და პასუხისმგებლობის შესახებ26. იგი 

სახელმწიფოებისაგან მოითხოვს ხელი შეუწყონ და დაიცვან უნივერსალურად აღიარებული ადამიანის 

უფლებები და ფუნდამენტური თავისუფლებები, რომელიც მიღებულია გაეროს გენერალური ასამბლეის 

მიერ 1999 წელს.

23 27/24 პოლიტიკურ და საჯარო საკითხებში თანაბარი მონაწილეობის შესახებ, 2014 წლის 3 ოქტომბერი, 27/24 Equal participation in political and 
public affairs - A/HRC/RES/27/24 - 3 October 2014 - https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/179/73/pdf/G1417973.pdf?OpenElement

24 ადამიანის უფლებათა საბჭოს 2015 წლის 1 ოქტომბრის რეზოლუცია, 30/9 - პოლიტიკურ და საჯარო საკითხებში თანაბარი მონაწილეობის 
შესახებ; Resolution adopted by the Human Rights Council on 1 October 2015, 30/9. Equal participation in political and public affairs - A/HRC/RES/30/9: 

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/232/93/PDF/G1523293.pdf?OpenElement

25 ადამიანის უფლებათა საბჭოს 2018 წლის 28 სექტემბრის რეზოლუცია „პოლიტიკურ და საჯარო საკითხებში თანაბარი მონაწილეობის 
შესახებ“, 39/11; Resolution adopted by the Human Rights Council on 28 September 2018 39/11. Equal participation in political and public affairs 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/296/21/pdf/G1829621.pdf?OpenElement

26 გენერალური ასამბლეის 1998 წლის 9 დეკემბრის რეზოლუცია #53/144; https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx
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აღნიშნულ დეკლარაციაში საჯარო გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობა აღიარებულია, 

როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლება. დეკლარაცია ცნობს ყველა ადამიანის 

უფლებას - მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. აღნიშნული დეკლარაციის 

მე-8 მუხლი ადგენს, რომ ყველა ადამიანს უფლება აქვს, ინდივიდუალურად ან/და სხვებთან ერთად, 

არადისკრიმინაციულ საფუძვლებზე მონაწილეობა მიიღოს საკუთარი ქვეყნის საჯარო ხელისუფლებაში 

და საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში.

2.6. ევროპის საბჭოს კონვენციები

2.6.1. ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია

ევროპის საბჭოს დონეზე ფუნდამენტური დოკუმენტი, რომელიც ადგენს მონაწილეობის გარანტიებს 

არის ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია.27 

კონვენციის მე-10 მუხლი იცავს გამოხატვის თავისუფლებას, ხოლო მე-11 მუხლი შეკრებისა და 

გაერთიანების თავისუფლებას. „ამ უფლებათა ერთობლივი განხორციელების პირობებში, ისინი 

ხელს უწყობენ ხელისუფლების დანაწილების ინკლუზიურ და ეფექტიან სისტემას, რომლის დროსაც 

ხელისუფლებაზე კონტროლი ხორციელდება. ამ უფლებებით გარანტირებული სარგებლობა არის 

ხელისუფლების ყველა დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების 

აქტიური მონაწილეობის წინაპირობა.“28

ამ კონვენციის საფუძველზე, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიღებული აქვს მრავალი 

გადაწყვეტილება მოქალაქეთა მონაწილეობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით კი, ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის საკითხებზე. ხელისუფლების ორგანოებში არსებულ რელევანტურ ინფორმაციაზე 

წვდომის უფლება, განსაკუთრებით კი, მათი, ვინც საჯარო ინტერესის საფუძველზე მოქმედებს - 

არის ეფექტიანი მონაწილეობის აუცილებელი წინაპირობა.29 - დადგენილია ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს მიერ.

2.6.2. კონვენცია ოფიციალური დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის შესახებ

ევროპის საბჭოს 2009 წლის კონვენციაში „ოფიციალური დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის შესახებ“30 

გათვალისწინებულია ისეთ დოკუმენტებზე ხელმისაწვდომობის უფლება, რომლებიც ხელისუფლების 

ორგანოების გამგებლობაში იმყოფება. კონვენცია ადგენს მინიმალურ სტანდარტს, რომელიც 

გამოყენებული უნდა იქნეს ოფიციალურ დოკუმენტებზე წვდომის შესახებ მოთხოვნის დამუშავებისას 

და შესაძლებლობას აძლევს ხელმომწერ მხარეებს ეროვნულ დონეზე დანერგონ ასეთ დოკუმენტებზე 

წვდომის კიდევ უფრო დიდი გარანტიები. 

27 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია; იხ. წყარო: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1208370?publication=0

28 ევროპის საბჭოს გენერალური სამდივნო, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის მდგომარეობა ევროპაში. ევროპის 
დემოკრატიული უსაფრთხოების საზიარო პასუხისმგებლობა, 2015; Secretary General of the Council of Europe, State of Democracy, Human Rights 
and the Rule of Law in Europe. A shared responsibility for democratic security in Europe, 2015; იხ. წყარო:

 https://edoc.coe.int/en/an-overview/6455-state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law-in-europe.html# 

29 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მუდმივად აღიარებს, რომ საზოგადოებას უფლება აქვს მიიღოს საზოგადო ინტერესის 
შემცველი ინფორმაცია. 

30 ევროპის საბჭოს კონვენცია ოფიციალურ დოკუმენტებზე წვდომის შესახებ, 2009; იხ. წყარო: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/
conventions/rms/0900001680084826 
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მე-10 მუხლი განსაზღვრავს, რომ: საჯარო ხელისუფლების ორგანომ უნდა განახორციელოს ყველა 

საჭირო ღონისძიება იმისათვის, რომ მის მფლობელობაში არსებული ოფიციალური დოკუმენტები 

გახადოს საჯარო - ადმინისტრაციის გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის მხარდასაჭერად და 

იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს მოქალაქეების ინფორმირებულ მონაწილეობას საზოგადო ინტერესის 

სფეროში არსებული საკითხების გადაწყვეტაში.

2.7. ევროპის საბჭოს რეკომენდაციები და  
სხვა სამართლებრივი დოკუმენტები

2.7.1. ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული  
ქარტიის დამატებითი ოქმი

მოქალაქეთა მონაწილეობის მნიშვნელობა აღიარებულია ევროპის საბჭოს მრავალ რეკომენდაციასა და 

სამართლებრივ დოკუმენტში, რომელთაგან უმრავლესობა ეხება ადგილობრივ დონეზე მონაწილეობის 

საკითხებს.

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობაში მონაწილეობის უფლება განმტკიცებულია 

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის დამატებითი ოქმის31 მეშვეობით. 

ეს ოქმი არეგულირებს უფლებას - მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოს 

საქმიანობაში. იგი განსაზღვრავს მისი პრაქტიკაში განხორციელების ზომებს და ადგენს ხელისუფლების 

ორგანოებსა და ტერიტორიებს, რომლებსაც იგი ეხება. 

მისი პირველი მუხლი განსაზღვრავს იურიდიულად სავალდებულო გარანტიებს ადგილობრივ დონეზე 

მონაწილეობისათვის: „მონაწილე სახელმწიფოებმა, საკუთარი იურისდიქციის ფარგლებში ყველასათვის 

უნდა უზრუნველყონ ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების საქმიანობაში მონაწილეობის უფლება“. 

ოქმით დადგენილია, რომ სახელმწიფოთა კანონმდებლობაში უნდა გაიწეროს ამ უფლების რეალიზაციისა 

და ხელშეწყობის საშუალებები. 

2.7.2. ევროპული ქარტია ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა  
და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ

მოქალაქეთა ჩართულობისა და მონაწილეობის თვალსაზრისით, ასვე მნიშვნელოვანი დოკუმენტია 

ევროპული ქარტია ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ.32 იგი 

მართალია, უშუალოდ ევროპის საბჭოს მიერ არ არის მიღებული, თუმცა, მისი მიღება მოხდა ევროპული 

მუნიციპალიტეტებისა და რეგიონების საბჭოს ეგიდით, რომლის წევრები ევროპის საბჭოს ქვეყნების 

თვითმმართველობები არიან. 

დღეის მდგომარეობით, ქარტიას ხელს აწერს საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი, ოზურგეთი, 

რუსთავი და ლაგოდეხი. ზოგადად კი, ამ ქარტიის წევრი ევროპის 1600-ზე მეტი ქალაქი და ადგილობრივი 

თვითმმართველობაა.

31 ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის დამატებითი ოქმი ადგილობრივი ხელისუფლების საქმეებში მონაწილეობის 
უფლების შესახებ, 16.11.2009; Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a 
local authority - Utrecht, 16.XI.2009: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482a

32 „ევროპული ქარტია ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ“. იხ. წყარო: https://www.ccre.org/img/uploads/
piecesjointe/filename/charte_egalite_geo.pdf 
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ქარტიის პრინციპებში ნათქვამია, რომ „გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალებისა და მამაკაცების 
დაბალანსებული მონაწილეობა დემოკრატიული საზოგადოების წინაპირობაა. ქალებსა და მამაკაცებს 
შორის თანასწორობის უფლება მოითხოვს, რომ ადგილობრივმა და რეგიონულმა ხელისუფლებებმა 
მიიღონ ყველა საჭირო ზომა და გაატარონ შესაბამისი სტრატეგიული კურსი გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესის ყველა სფეროში ქალებისა და მამაკაცების დაბალანსებული წარმომადგენლობისათვის 
და მონაწილეობისათვის.“

ქარტია გაწერს თანასწორობის უზრუნველყოფის კონკრეტულ მეთოდებს საჯარო ადმინისტრირების 
სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის: დასაქმება, პოლიტიკური მონაწილეობა, ურბანული დაგეგმვა, 
განათლება და სხვა. ყველა ამ სფეროს მარეგულირებელ ნორმებს ლეიტმოტივად გასდევს ქალთა 
და მამაკაცთა აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა. ქარტიის მე-7 მუხლი კი, უშუალოდ ეხება კარგი 
ადმინისტრირებისა და კონსულტაციის ვალდებულებას. მათ შორის:

• უფლება მოსმენილ იქნას ქალთა და მამაკაცთა მოსაზრება, სანამ მიღებული იქნება ნებისმიერი 

გადაწყვეტილება, რომელიც მათზე რაიმე სახით ზემოქმედებას მოახდენს; 

• ხელისუფლების მოვალეობა განმარტოს თავისი გადაწვეტილებების მიზეზები; 

• ინფორმაციის მოპოვების უფლება იმ საკითხებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ დაინტერესებულ 

პირებზე;

2.7.3. რეკომენდაცია „ადგილობრივ საჯარო ცხოვრებაში მონაწილეობის შესახებ“

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია „ადგილობრივ საჯარო ცხოვრებაში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის შესახებ“ (CM/Rec (2001)19) ამ სფეროში იყო პირველი ინსტრუმენტი, ევროპის საბჭოს 
დონეზე. ის წევრი სახელმწიფოების მთავრობებს აძლევს რეკომენდაციას - განსაზღვრონ პოლიტიკა, 
რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივ საჯარო ცხოვრებაში მოქალაქეთა მონაწილეობას. ის, ასევე 
იძლევა რეკომენდაციას წევრი სახელმწიფოების მიმართ, რომ მათ ადგილობრივი ხელისუფლების 
ორგანოებს მისცენ შესაძლებლობა - ეროვნულ დონეზე დადგენილი საკანონმდებლო ჩარჩოს შესაბამისად, 
გამოიყენონ მონაწილეობის სხვადასხვა ინსტრუმენტები. იგი ასევე განსაზღვრავს ადგილობრივი 
დემოკრატიული მონაწილეობის ძირითად პრინციპებს და მხარს უჭერს მათ იმპლემენტაციას. 

რეკომენდაციის დანართში, რომელიც მისი არსებითი ნაწილია, გაწერილია ხელისუფლებათა შესაძლო 
ქმედებები და ღონისძიებები, იმისათვის რომ წახალისებულ იქნეს და გაძლიერდეს მოქალაქეთა 
მონაწილეობა ადგილობრივ საჯარო ცხოვრებაში, არჩევნებში და გადაწყვეტილებების მიღებაში. 
ცალკე არის გამოყოფილი საქმიანობის პრინციპები, რათა ხელი შეეწყოს იმ ადამიანების ჩართულობას, 
რომლებიც ამ მხრივ, განსაკუთრებულ ბარიერებს აწყდებიან.

აღნიშნული რეკომენდაცია არის ერთ-ერთი საბაზისო დოკუმენტი, რომელსაც შემდგომ ეტაპზე 
დაეფუძნა სხვადასხვა სამართლებრივი აქტები, რეკომენდაციები თუ პროგრამები. იგი 2001 წლის 
შემდეგ არ კარგავს აქტუალურობას, ვინაიდან კომპლექსურად მიმოიხილავს ადგილობრივ დონეზე 
მონაწილეობის ასპექტებს.

2.7.4. C.L.E.A.R.: - ადგილობრივ დონეზე მონაწილეობის აუდიტის ინსტრუმენტი

2008 წელს ევროპის საბჭომ შეიმუშავა მოქალაქეთა მონაწილეობის აუდიტის ინსტრუმენტი - C.L.E.A.R.33 
იმისათვის, რომ ხელისუფლების ორგანოებს დახმარებოდა გაეცნობიერებინათ ადგილობრივი 
საზოგადოების წევრების მონაწილეობის შესაძლებლობა და ტენდენციები, ასევე შეეფასებინათ 
საკუთარი რესურსები მონაწილეობის პროცესის მხარდასაჭერად.

33 კომიტეტი ადგილობრივი და რეგიონალური დემოკრატიისათვის, C.L.E.A.R. ინსტრუმენტი. იხ. წყარო: https://rm.coe.int/c-l-e-a-r-a-citizen-
participation-tool/168074701b
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C.L.E.A.R.-ის 3 ძირითადი მიმართულებაა: ლეგიტიმაცია და ანგარიშვალდებულება, მოქალაქეთა 

საჭიროებებზე პასუხის გაცემა და ადგილობრივ დაწესებულებათა მიმართ მიკუთვნებულობის განცდის 

გაძლიერება.

ლეგიტიმაცია და ანგარიშვალდებულება: დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება 

ვერ იმოქმედებს, როგორც ეფექტიანი საზოგადოებრივი ლიდერი, თუ მას არ აქვს ხალხის მხარდაჭერა. 

ზოგადად, აუცილებელია საზოგადოების ნდობის გაძლიერება პოლიტიკური დაწესებულებების მიმართ 

- ყველაზე ეფექტიანი გზა ამის მისაღწევად არის ეცადო მიიღო საზოგადოების აქტიური დასტური 

პოლიტიკისა და პრაქტიკის შესახებ. დემოკრატიის სათათბირო მექანიზმები მოქალაქეებს აძლევენ 

ხმას და ქმნიან გრძელვადიან ერთგულებას პოლიტიკური სისტემის მიმართ. 

დემოკრატიის ნაწილია ის, რომ უმრავლესობა წყვეტს. ზოგ შემთხვევაში ინდივიდის პოზიცია არ 

ემთხვევა უმრავლესობისას, თუმცა, მნიშვნელოვანია ის, რომ ყოველი ინდივიდის მოსაზრება 

განხილული იქნეს.

მოქალაქეთა საჭიროებებზე პასუხის გაცემა: დოკუმენტის თანახმად, კომუნიკაციის ეფექტიანი არხები 

აუცილებელია ფართო სოციალური და ეკონომიკური შედეგების მიღწევისათვის. მონაწილეობა 

საშუალებას იძლევა უფრო უკეთ იქნეს შესწავლილი მოქალაქეთა საჭიროებები და შესაბამისად, 

მიღებული იქნეს უკეთესი გადაწყვეტილებები.

ადგილობრივ დაწესებულებათა მიმართ კუთვნილებითი განცდის გაძლიერება: მონაწილეობას 

შინაგანი ღირებულებითი მნიშვნელობა აქვს. სასურველია ადამიანები აქტიურად მონაწილეობენ 

თავიანთ თემებში გადაწყვეტილების მიღებაში. კარგი მმართველობა არ არის მხოლოდ კარგი 

შედეგების მიწოდება. მათი მიღწევის გზა, როგორც მინიმუმ, ასეთივე მნიშვნელოვანია. ყველა 

ხელისუფლება, ყველა დონეზე უნდა ცდილობდეს მოქალაქეების აქტიური დასტურის მიღებას და 

არა - მათი პოლიტიკისა და პროგრამების უსიტყვოდ მიღებას.

იმისათვის, რომ ეს ზოგადი პრინციპები ყველა დაინტერესებული საჯარო ხელისუფლების ორგანოსათვის 

ხელმისაწვდომი ყოფილიყო, ევროსაბჭომ შეიმუშავა კითხვების სისტემა, რომლებსაც წინასწარი 

თვითშეფასების ფუნქცია აქვს. ეს სახელმძღვანელო კითხვები დაკავშირებულია შეფასების 5 

განზომილებასთან, რომელსაც აკრონიმი ‘’C.L.E.A.R“ გულისხმობს:

•	 (მოქალაქეებს) შეუძლიათ (Can do) - განზომილება გულისხმობს, რომ მოქალაქეებს აქვთ რესურსები, 

უნარები და ცოდნა მონაწილეობისათვის;

•	 (მოქალაქეებს) მოსწონთ (Like to) - ეს განზომილება გულისხმობს, რომ მოქალაქეებს აქვთ 

დაკავშირებულობის გრძნობა, რომელიც აძლიერებს მონაწილეობას;

•	 (მოქალაქეები) უზრუნველყოფილნი არიან შესაძლებლობით (Enabled to) - ეს განზომილება 

გულისხმობს, რომ მოქალაქეები უზრუნველყოფილი არიან შესაძლებლობით მიიღონ მონაწილეობა; 

•	 მათ (მოქალაქეებს) სთხოვენ (Asked to) - ეს განზომილება გულისხმობს, რომ მოქალაქეები ჩართული 

არიან ოფიციალური სტრუქტურების ან მოხალისეობრივი ჯგუფების მიერ;

•	 (მოქალაქეებს) პასუხს სცემენ (Responded to) - ეს განზომილება გულისხმობს, რომ მოქალაქეები 

ხედავენ მტკიცებულებას იმისა, რომ მათი შეხედულებები და მოსაზრებები განხილულ იქნა. 34

34 ევროპული კომიტეტი ადგილობრივი და რეგიონალური დემოკრატიისათვის, C.L.E.A.R. ინსტრუმენტი, გვ.9. იხ. წყარო: https://rm.coe.int/c-
l-e-a-r-a-citizen-participation-tool/168074701b
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2.7.5. რეკომენდაცია - „ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე მონაწილეობისა და 
მონაწილეობის პოლიტიკის შეფასების, აუდიტისა და მონიტორინგის შესახებ“

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია „ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე 

მონაწილეობისა და მონაწილეობის პოლიტიკის შეფასების, აუდიტისა და მონიტორინგის შესახებ“35 

(CM/Rec (2009)2) შეიცავს ხელისუფლების ორგანოთა თვითშეფასების მექანიზმს, რომლითაც ფასდება 

მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხი ადგილობრივ დონეზე. მასში გაწერილია პრაქტიკული მითითებები 

და ინდიკატორები რათა უზრუნველყოფილი იყოს ხარისხიანი ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე. იგი, 

მათ შორის, ეფუძნება ‘’C.L.E.A.R“ მექანიზმს, რომელიც ადგენს მონაწილეობის 5 პრინციპს.

რეკომენდაცია მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს ითანამშრომლონ ადგილობრივ და რეგიონულ 

ხელისუფლებებთან და ასევე, სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის, ადგილობრივი 

ხელისუფლებების ასოციაციებთან, იმისათვის, რომ წაახალისონ მოქალაქეთა ჩართულობის შეფასების 

პრაქტიკა და შესაბამისი შეფასების მექანიზმების დანერგვა. 

2.7.6. მოქალაქეთა მონაწილეობის გაიდლაინები

2016 წელს, ევროსაბჭომ კიდევ უფრო განავრცო კრიტერიუმები, რომლებიც საჭიროა მოქალაქეთა 

მონაწილეობის დეფინიციისა და ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის დასამკვიდრებლად. 

ამ მცდელობების შედეგად, შემუშავდა პოლიტიკური გადადწყვეტილებების მიღებაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის გაიდლაინები (2017)36. ამ დოკუმენტში განსაზღვრულია მონაწილეობის ძირითადი 

პრინციპები. აღნიშნული დოკუმენტის თანახმად, მოქალაქეთა მონაწილეობა მხარდაჭერილი უნდა იქნეს 

და შესაძლებელი უნდა გახდეს შემდეგი პრინციპების მეშვეობით, რომლებიც ვრცელდება ყველა აქტორზე:

ა) ყველა აქტორს შორის ურთიერთპატივისცემა, როგორც გულწრფელი ინტერაქციისა და ურთიერთნდობის 
საფუძველი;

ბ) არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოუკიდებლობის პატივისცემა, იმისდა მიუხედავად, მათი 
მოსაზრებები თავსებადია, თუ არა, ხელისუფლების ორგანოების მოსაზრებებთან;

გ) იმ ხელისუფლების ორგანოთა პოზიციის პატივისცემა, რომლებსაც ეკისრებათ გადაწყვეტილების 
მიღების პასუხისმგებლობა და მასზე ანგარიშვალდებულება;

დ) ღიაობა, გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება;

ე) პასუხის გაცემის სავალდებულობა, ყველა აქტორის მიერ შესაბამისი უკუკავშირის განხორციელება;

ვ) არადისკრიმინაციულობა და ინკლუზიურობა, იმგვარად, რომ ყველა ხმა, მათ შორის, იმათი, ვინც 
ნაკლებად პრივილეგირებულია და ყველაზე მეტად მოწყვლადი, ისმინებოდეს და მიღებული იყოს 
მხედველობაში;

ზ) გენდერული თანასწორობა და ყველა ჯგუფის თანასწორი მონაწილეობა, მათ შორის, იმათი, ვისაც 
განსაკუთრებული ინტერესი და საჭიროება აქვს. მაგ. ისეთები, როგორებიცაა ახალგაზრდები, 
ხანდაზმულები, შშმ პირები ან უმცირესობები;

თ) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა გასაგები ენითა და მონაწილეობის შესაბამისი საშუალებებით, 
მათ შორის, ონლაინ ან ხაზგარეშე საშუალებებით და ნებისმიერი მოწყობილობით; 

35 ევროპის საბჭო: მინისტრთა კომიტეტი, რეკომენდაცია CM/Rec(2009)2 წევრ სახელმწიფოებს ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე მონაწილეობისა 
და მონაწილეობის პოლიტიკის შეფასების, აუდიტისა და მონიტორინგის შესახებ; იხ. წყარო:

 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d1979 

36 პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაიდლაინები: https://rm.coe.int/guidelines-for-civil-
participation-in-political-decision-making-en/16807626cf
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2.7.7. 2018 წლის ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის  
რეკომენდაცია CM/Rec(2018)4

2018 წელს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო რეკომენდაცია CM/Rec(2018)4 - მოქალაქეთა 

ადგილობრივ საჯარო ცხოვრებაში მონაწილეობის შესახებ.37 იგი მოიხმობს და ეყრდნობა წინა 

რეკომენდაციებს და მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს გააძლიერონ ადგილობრივ დონეზე 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა. მათ შორის:

•	 შექმნან პოლიტიკა ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებების მონაწილეობით, რომლის 

მიზანია ადგილობრივ საჯარო ცხოვრებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობა;

•	 მათი კომპეტენციის ფარგლებში განახორციელონ ქმედებები მონაწილეობის მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის გასაუმჯობესებლად და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ეროვნული კანონმდებობა 

შესაძლებლობას აძლევს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებებს გამოიყენონ მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ინსტრუმენტების ფართო სპექტრი; 

•	 ითანამშრომლონ ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებებთან ჩართულობის სამართლებრივი 

და პრაქტიკული მექანიზმების გასაუმჯობესებლად;

•	 პერიოდულად გადახედონ მონაწილეობასთან დაკავშირებულ პოლიტიკას, რათა უზრუნველყოფილი 

იყოს მისი თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა;

•	 გადათარგმნონ, გამოაქვეყნონ და ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებების ყურადღების 

სფეროში მოაქციონ ეს რეკომენდაცია.

ეს რეკომენდაცია ასევე განსაზღვრავს ადგილობრივი დემოკრატიული მონაწილეობის ძირითად 

პრინციპებს და მხარს უჭერს მათ იმპლემენტაციას. 

რეკომენდაციის დანართში, (2001)19 რეკომენდაციის მსგავსად, გაწერილია ხელისუფლებათა შესაძლო 

ქმედებები და ღონისძიებები, იმისათვის რომ: წახალისებულ იქნეს და გაძლიერდეს მოქალაქეთა 

მონაწილეობა ადგილობრივ საჯარო ცხოვრებაში, არჩევნებში და გადაწყვეტილებების მიღებაში. ცალკე 

არის გამოყოფილი საქმიანობის პრინციპები, რათა ხელი შეეწყოს იმ ადამიანების ჩართულობას, 

რომლებიც ამ მხრივ განსაკუთრებულ ბარიერებს აწყდებიან.

2.7.8. რეკომენდაცია „ელექტრონული დემოკრატიის შესახებ“

ელექტრონული მონაწილეობა ხდება სტანდარტი დემოკრატიული პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად და 

მონაწილეობის ხელშესაწყობად. ელექტრონული საშუალებები, მათ შორის, ცენტრალური ელექტრონული 

პორტალები, კონსულტაციის ელექტრონული პლატფორმები, ონლაინ პეტიცია და ა.შ. ხელს უწყობენ 

დაწესებულებების გამჭვირვალობას, ანგარიშვალდებულებას და მათი რეაგირების ხარისხს. მათ ასევე 

შეუძლიათ ხელი შეუწყონ ჩართულობას. იმისათვის, რომ ასეთი საშუალებებისაგან მაქსიმალური 

სარგებელი მივიღოთ, აუცილებელია მოხდეს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის ყველა ეტაპზე 

მათი ინტეგრაცია, როგორც ხელისუფლების, ისე საბოლოო მომხმარებლების მიერ.

დღეს ბევრ ქვეყანაში ყველაზე ხშირად გამოიყენება ცენტრალური ელექტრონული პორტალები. ეს 

პორტალები მოქალაქეებს სთავაზობს მრავალფეროვან მომსახურებებს, მათ შორის, ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობას, საკონსულტაციო პლატფორმასა და ელექტრონული სერვისების მიწოდებას. 

37 მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (CM/Rec(2018)4) წევრ სახელმწიფოებს: ადგილობრივ საჯარო ცხოვრებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 
შესახებ (მიღებულია მინისტრთა კომიტეტის მიერ, 2018 წლის 21 მარტს). იხ. წყარო: https://rm.coe.int/09000016807954c3 
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ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 2009 წლის რეკომენდაცია „ელექტრონული დემოკრატიის 
შესახებ“ (CM/Rec(2009)1)38 აღიარებს, რომ საინფორმაციო და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები ხელს 
უწყობენ ფიზიკური პირების და ჯგუფების უფრო ფართო დემოკრატიულ მონაწილეობას და ასევე 
დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და პროცესების გაზრდილ გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას. 
რეკომენდაცია შეიცავს კონკრეტულ სახელმძღვანელო მითითებებს ელექტრონული დემოკრატიის 
დანერგვისა და განვითარებისათვის.

2.8. ევროპის საბჭოს რეკომენდაციების და სახელმძღვანელო 
დოკუმენტები არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის 
შესახებ

2.8.1. არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლებრივი სტატუსის შესახებ

გადაწყვეტილებების მიღების დემოკრატიულ პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის 

შესახებ აღნიშნულია ევროპის საბჭოს რამდენიმე დოკუმენტში. პირველი არის „არასამთავრობო 

ორგანიზაციების სამართლებრივი სტატუსის შესახებ“39 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 

რეკომენდაცია. იგი ხაზს უსვამს არასამთავრობო ორგანიზაციების არსებით წვლილს დემოკრატიისა 

და ადამიანის უფლებათა განვითარებისა და რეალიზაციის საქმეში, კერძოდ კი, საზოგადოებრივი 

ცნობიერების ამაღლებისა და საჯარო ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშეწყობის გზით და საჯარო 

ხელისუფლების ორგანოთა გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის მეშვეობით.

რეკომენდაცია, სხვა ვალდებულებათა შორის, განსაზღვრავს, რომ: სახელისუფლებო და კვაზი-

სახელისუფლებო მექანიზმები, ყველა დონეზე, ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე, უნდა 

უზრუნველყოფდეს არასამთავრობო ორგანიზაციათა ეფექტიან მონაწილეობას საჯარო პოლიტიკის 

მიზნებისა და გადაწყვეტილებების შესახებ დიალოგში და კონსულტაციის პროცესში.... ეს მონაწილეობა 

და თანამშრომლობა მხარდაჭერილი უნდა იქნეს ოფიციალური ინფორმაციის შესაბამისი გამოქვეყნებით 

და მასზე წვდომის მექანიზმებით. 

2.8.2. მონაწილეობის კარგი პრაქტიკის კოდექსი

კიდევ ერთი დოკუმენტი არის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის კარგი 
პრაქტიკის კოდექსი. იგი შეიმუშავა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების კონფერენციამ. 
ეს კოდექსი განსაზღვრავს ზოგად პრინციპებსა და სახელმძღვანელო მითითებებს, ხელსაწყოებსა 
და მექანიზმებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური 
მონაწილეობისათვის. იგი ეყრდნობა ევროპაში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების პრაქტიკულ 
გამოცდილებას. ეს კოდექსი არ არის სამართლებრივად მბოჭავი ხასიათის, თუმცა, ის იძლევა პრაქტიკულ 
მითითებებს, თუ როგორ უნდა განვითარდეს მონაწილეობითი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი. 

კოდექსის განხორციელების წასახალისებლად, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო 

დეკლარაცია,40 რომელიც მოუწოდებს ეროვნული ხელისუფლების ორგანოებს შესაბამისი ყურადღება 

38 მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (CM/Rec(2009)1) წევრ სახელმწიფოებს: ელექტრონული დემოკრატიის შესახებ (მიღებულია მინისტრთა 
კომიტეტის მიერ 2009 წლის 18 თებერვალს). იხ. წყარო: 

 https://www.coe.int/t/dgap/goodgovernance/Activities/Key-Texts/Recommendations/Recommendation_CM_Rec2009_1_en_PDF.pdf 

39 მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (CM/Rec(2007)14) წევრ სახელმწიფოებს: არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლებრივი სტატუსის 
შესახებ ევროპაში (მიღებულია 2007 წლის 10 ოქტომბერს); იხ. წყარო: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d534d

40 მინისტრთა კომიტეტის დეკლარაცია „გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის კარგი პრაქტიკის კოდექსის 
შესახებ“ (მიღებულია 2009 წლის 21 ოქტომებრს); იხ. წყარო: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d0482
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მიაქციონ კოდექსის შინაარს, მაშინ, როდესაც საქმე ეხება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის ხელშეწყობას.

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის კარგი პრაქტიკის კოდექსი 

განსაზღვრავს 5 მნიშვნელოვან პრინციპს მონაწილეობისათვის:41 მონაწილეობა არასამთავრობო 

ორგანიზაციათა მეშვეობით; ნდობა (როგორც გულწრფელი ურთიერთქმედება აქტორებსა და სექტორებს 

შორის); ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა (როგორც საჯარო ხელისუფლების ორგანოების, 

ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან - ყველა ეტაპზე), არასამთავრობო ორგანიზაციების 

დამოუკიდებლობა. 

2.8.3. 2015 წლის #385 რეზოლუცია - „აქტიური მოქალაქეობის ხელშეწყობა 
სამოქალაქო საზოგადოებასთან პარტნიორობის მშენებლობის გზით

ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესი ყურადღებას ამახვილებს 

მონაწილეობის მნიშვნელობაზე, მათ შორის, მოქალაქეთა მონაწილეობაზე არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მეშვეობით. 2015 წლის #385 რეზოლუცია - „აქტიური მოქალაქეობის ხელშეწყობა 

სამოქალაქო საზოგადოებასთან პარტნიორობის მშენებლობის გზით“42 ფოკუსირებას ახდენს 

მონაწილეობის შესახებ კარგი პრაქტიკის კოდექსის იმპლემენტაციასა და განახლებაზე.

გადაწყვეტილებების პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის მნიშვნელობა 

ევროპის საბჭოს გარდა, ასევე აღიარებულია სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ 

გამოცემულ ოფიციალურ დოკუმენტებში. მაგალითად, ამ პროცესებში არასამთავრობო ორგანიზაციების 

როლი აღიარებულია ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისისა 

და ვენეციის კომისიის ერთობლივ გაიდლაინებში გაერთიანების თავისუფლების შესახებ.43 ამ 

გაიდლაინებში მოცემულია არსებითი მონაწილეობის შესახებ პრინციპების მთელი რიგი და ასევე, 

მაგალითები, თუ როგორ უნდა შეეწყოს ხელი ასეთ მონაწილეობას.

2.9. მოქალაქეთა მონაწილეობის მნიშვნელობის აღიარება ევროპის 
საბჭოს სხვა თემატურ დოკუმენტებში და მისი სტრუქტურების 
ერთეულების რეზოლუციებში

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი წყაროებისა, ევროპის საბჭოს მიღებული აქვს მრავალი თემატური 

დოკუმენტი და სტანდარტი, რომელიც შეეხება საჯარო ცხოვრებაში ცალკეული ჯგუფების მონაწილეობას, 

მაგალითად, ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობას ან მოწვლადი ჯგუფების ხელშეწყობას. ზოგიერთი 

მათგანი ეხება ადგილობრივ ხელისუფლებაში მოქალაქეთა მონაწილეობას, ზოგი კი, ეროვნულ 

დონეზე მონაწილეობას.44

41 „გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის კარგი პრაქტიკის კოდექსი“, მიღებულია საერთაშორისო არასამთავრობო 
ორგანიზაციების კონფერენციის მიერ 2009 წლის 1 ოქტომბერს; იხ. წყარო: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=09000016802eed5c 

42 ევროპის საბჭოს ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის რეზოლუცია 385 (2015): https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?p=&id=2376591&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C&direct=true 

43 ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისი, ვენეციის კომისია, გაერთიანების თავისუფლების შესახებ 
გაიდლაინები, 2015: http://www.osce.org/odihr/132371?download=true

44 მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში არსებული სტანდარტებისა და პრაქტიკის 
მიმოხილვა;.15; იხ. წყარო: - https://rm.coe.int/civil-participation-in-decision-making-processes-an-overview-of-standa/1680701801
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გარდა ამისა, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა (PACE) რეგულარულად აღნიშნავს 

მონაწილეობის მნიშვნელობას დემოკრატიისათვის. მაგ. 2010 წლის #1746 რეზოლუციაში - „დემოკრატია 

ევროპაში: კრიზისი და პერსპექტივები“45 - საპარლამენტო ასამბლეა მოუწოდებს ევროპის საბჭოს 

წევრ სახელმწიფოებს დაამკვიდრონ მონაწილეობითი და მსჯელობითი პროცესები და სტრუქტურები, 

რომლებიც ღიაა ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ადამიანისათვის; ამ დოკუმენტით წევრ სახელმწიფოებს 

გაეწია რეკომენდაცია, მოაწყონ დამოუკიდებელი საზედამხედველო ინსტიტუტები, რომლებიც 

გადაწყვეტილებების მიმღები პირების ანგარიშვალდებულებას გარანტირებულს გახდიან და 

გააუმჯობესონ შესაბამისი განათლება და პოლიტიკური სწავლებები.

2.10. მოქალაქეთა ჩართულობის სამართლებრივი საფუძვლები 
ევროპის კავშირის გადაწყვეტილებების პროცესში

ევროკავშირის დონეზე პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შემუშავების პროცესისადმი მონაწილეობითი 

მიდგომა გარანტირებულია ლისაბონის ხელშეკრულებით.46 მისი მე-8 მუხლი ადგენს, რომ „ყველა 

მოქალაქეს უნდა ჰქონდეს უფლება მონაწილეობა მიიღოს ევროპის კავშირის დემოკრატიულ 

ცხოვრებაში...“ „გადაწყვეტილებები მიღებულ უნდა იქნეს რაც შეიძლება ღიად და რაც შეიძლება 

ახლოს მოქალაქეებთან.“ 

მე-8 (ბ) მუხლი ადგენს, რომ დაწესებულებებმა შესაბამისი საშუალებების გამოყენებით, უნდა მისცენ 

მოქალაქეებსა და მათ საწარმომადგენლო გაერთიანებებს შესაძლებლობა, რომ საჯაროდ ცნობილი 

გახადონ და საჯაროდ გაცვალონ თავიანთი შეხედულებები ევროპის კავშირის ყველა სფეროს შესახებ. 

დოკუმენტი დამატებით, ავალდებულებს ევროპის კომისიას კონსულტაციები გაიაროს ყველა 

დაინტერესებულ მხარესთან. ასევე, არეგულირებს ევროკავშირის მოქალაქეების უფლებას, მოიწვიონ 

ევროკომისია - წარადგინოს წინადადებები ლისაბონის ხელშეკრულების განსახორციელებლად 

საჭირო საკითხებზე.

3. მოქალაქეთა მონაწილეობის გარანტიების  
ინტეგრირება ეროვნულ კანონმდებლობაში

წინა ქვეთავებში ნათლად გამოჩნდა, რომ ადამიანის უფლებათა შესახებ საერთაშორისო დოკუმენტები 

აღიარებენ ყველას უფლებას სრულად ჩაერთონ მონაწილეობით პროცესში და იმას, რომ მონაწილეობითი 

მექანიზმები უნდა იყოს გათვალისწინებული კანონით.47

ევროპის ქვეყნებში წესები და რეგულაციები, რომლებიც პოლიტიკისა და სამართლის შემუშავების 

პროცესებში მონაწილეობას ეხება, დადგენილია სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტებით. ეს უფლებები ასევე 

შესაძლოა, რეგულირდებოდეს სხვადასხვა თემატური კანონით. მთავარი განსხვავება მოქალაქეთა 

45 ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, რეზოლუცია # 1746 (2010): დემოკრატია ევროპაში: კრიზისი და პერსპექტივები. იხ. წყარო: https://
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=17882&lang=en

46 ევტოპის კავშირი, ლისაბონის ხელშეკრულება, 2007 წლის 13 დეკემბერი -2007/C 306/01; European Union, Treaty of Lisbon Amending the Treaty 
on European Union and the Treaty Establishing the European Community, 13 December 2007, 2007/C 306/01: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT

47 გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი #25, მე-5 პარაგრაფი.
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ჩართულობის მარეგულირებელ დოკუმენტებს შორის, არის მათი სამართლებრივი ხასიათი: ზოგიერთმა 

ქვეყანამ ასეთი პროცედურები იურიდიულად სავალდებულო (მბოჭავ) დოკუმენტებში მოაქცია (კანონები, 

დებულებები). მაგალითად, ასეთი შემბოჭავი ხასიათის აქტები მიიღო ბოსნია და ჰერცოგოვინამ, 

ხორვატიამ, რუმინეთმა და სხვ. ზოგიერთმა ქვეყანამ კი, განსხვავებული მიდგომა აირჩია - მათ ასეთი 

წესები სარეკომენდაციო ხასიათის (ნაკლებად მბოჭავ) დოკუმენტებში მოაქციეს (სტანდარტები, 

გაიდლაინები და სხვ).

ზოგადად კი, წინამდებარე კვლევის ფარგლებში შესწავლილი ქვეყნების კანონმდებლობის ანალიზის 

შედეგად, შეიძლება ითქვას, რომ არსებობს მონაწილეობის შესახებ ზოგადი ჩარჩო, რომელიც 

განსაზღვრავს სხვადასხვა ქვეყნების კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ძირითად კონტურებს. ამ 

ჩარჩოს მოკლედ განზოგადებას ახდენს ქვემოთ მოცემული პოსტულატები:

1. გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ყველას უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია და მიეცეს 

შესაძლებლობა ჩაერთოს კონსულტაციებში. ხშირად, კანონმდებლობა გაწერს პროცესის დაწყების 

შესახებ შეტყობინების ვალდებულებებსაც. მონაწილეობის უზრუნველყოფის საშუალებების 

თვალსაზრისით, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება იმ პირებზე, რომელსაც შესაძლოა, შეეხოს 

გადაწყვეტილების შედეგები და ასევე, დაინტერესებულ მხარეებზე. 

 მონაწილეობის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს სხვადასხვა ჯგუფებს (უმცირესობები, შშმ პირები, 

ხანდაზმულები და ა.შ.), განსაკუთრებული ყურადღება კი, უნდა დაეთმოს მოწყვლად ჯგუფებთან 

კომუნიკაციას; შესაბამისი მეთოდები უნდა იქნეს გამოყენებული იმისათვის, რომ ხელი შეეწყოს 

და წახალისდეს ყველა ჯგუფის წარმომადგენელთა მონაწილეობა; 

2. არასამთავრობო ორგანიზაციები თამაშობენ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ამ პროცესში. მათ 

შეუძლიათ ხელი შეუწყონ მოქალაქეთა მონაწილეობას, წარმოადგინონ მათი წევრები და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესები და გაავრცელონ ინფორმაცია პროცესისა და მისი შედეგების 

შესახებ;

3. ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობა განსაზღვრავს, რომ მკაფიო, აღქმადი და დროული ინფორმაცია 

უნდა მიეწოდოს მონაწილეებს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ისინი უკეთ აღიქვამენ 

განსახილველ საკითხებს და შეუძლიათ უფრო შინაარსიანი და მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა 

პროცესში. ამავე მიზეზით, შესწავლილი ქვეყნების აბსოლუტური უმრავლესობა უზრუნველყოფს 

განსახილველი პროექტების ხელმისაწვდომობას, კონსულტაციის რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე. 

არის მაგალითები, როდესაც ხელისუფლების ორგანოები ვალდებულნი არიან ხელმისაწვდომი 

გახადონ კონსულტაციის საკითხთან დაკავშირებული ფონური დოკუმენტები (კვლევები, ექსპერტული 

დოკუმენტები და სხვა). 

4. მონაწილეობის ვადები წინასწარ უნდა განისაზღვროს იმისათვის, რომ განხორციელდეს ადეკვატური 

კონსულტაცია. საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, სულ მცირე, 10 

დღიანი კონსულტაციის პერიოდი.48

5. მონაწილეებთან უკუკავშირი ზრდის ნდობას და აძლიერებს ჩართულობას. ის ასევე ახალისებს 

საზოგადოებას იყვენ უფრო მეტად დაინტერესებულნი და ჩაერთონ შემდეგ პროცესებშიც. 

 მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო პრაქტიკა მრავალფეროვანი და განსხვავებულია, ქვეყნების 

უმრავლესობაში, რომლებშიც მოქალაქეთა მონაწილეობა სამართლებრივად მოწესრიგებულია, 

ხელისუფლების ორგანოებისათვის სავალდებულოა მიღებულ წინადადებებსა და მოსაზრებებზე 

48 მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში არსებული სტანდარტებისა და პრაქტიკის 
მიმოხილვა; გვ. 31; წყარო: https://rm.coe.int/civil-participation-in-decision-making-processes-an-overview-of-standa/1680701801 
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პასუხის გაცემა. ასეთი უკუკავშირი ხორციელდება სხვადასხვა გზით, მათ შორის, კოლექტიური ან/და 

ინდივიდუალური პასუხების ან/და ანგარიშების ფორმით. თუმცა, ადეკვატური ჩარჩო-რეგულაციების 

მიუხედავად, საერთაშორისო კვლევები განგრძობადად აჩვენებს, რომ მონაწილეობის შესახებ 

არსებული წესები, პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად ირღვევა უკუკავშირის ვალდებულების ნაწილში.49

 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ რეგულაციების ზეგავლენის 

შეფასების სახელმძღვანელოში კარგად არის წარმოჩენილი უკუკავშირის მნიშვნელობა: 

„გრძელვადიან პერიოდში მოქალაქეები გააგრძელებენ კონსულტაციებში მონაწილეობას იმ 

შემთხვევაში თუ ისინი დაინახავენ, რომ ეს ღირებულია. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ უნდა დაინახონ, 

რომ მათი შეხედულებები განიხილება სერიოზულად მარეგულირებელი გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში. ამ თვალსაზრისით, ძალიან სასარგებლო შეიძლება იყოს იმ ადამიანებთან უკუკავშირი 

ვინც მონაწილეობა მიიღო კონსულტაციის პროცესში. იდეალურ შემთხვევაში, კონსულტაციის 

დოკუმენტი უნდა ქვეყნდებოდეს ინტერნეტის მეშვეობით, ხელისუფლების ორგანოთა იმ რეაგირებაზე 

ინფორმაციის ჩათვლით, რომლებიც ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებით განხორციელდა.“50

6.  ზოგიერთი ქვეყანა იყენებს შეფასების მექანიზმს მონაწილეობის პროცესის შესაფასებლად, 

იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს მომავალი პროცესები და მოხდეს კრეატიული მოდელების შესახებ 

გამოცდილების გაზიარება;

7.  სხვადასხვა ინსტრუმენტები და მექანიზმები შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს იმისათვის, რომ 

ხელი შეეწყოს მონაწილეობას პოლიტიკის ციკლის ყველა ეტაპზე. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ 

რომელი მეთოდები უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც წესი, მიიღება დასაწყისშივე, იმისათვის, 

რომ უზრუნველყოფილი იქნეს ადეკვატური მექანიზმის შერჩევა. მოქალაქეთა მონაწილეობა არის 

ცოცხალი პროცესი და სხვადასხვა გარემოების დადგომის დროს ასევე უნდა იყოს მონაწილეობის 

დამატებითი ინსტრუმენტების გამოყენების შესაძლებლობა. ხელისუფლების ორგანოებს ასევე უნდა 

ჰქონდეთ შესაძლებლობა, ერთდროულად გამოიყენონ რამდენიმე მექანიზმი თუ ინსტრუმენტი. 

8.  სხვადასხვა მეთოდები შეიძლება გამოყენებული იქნეს იმისათვის, რომ მომზადებული იყოს პროცესი 

და უზრუნველყოფილი იყოს მისი ეფექტიანი მსვლელობა და განხორციელება. მაგალითად, ზოგიერთი 

ქვეყანა ნიშნავს კოორდინატორებს, რომლებიც ხელს უწყობენ პროცესს და მუშაობენ, როგორც 

საკონტაქტო პირები საზოგადოებისა და ხელისუფლების ორგანოთა წარმომადგენელთათვის. სხვა 

ქვეყნები იყენებენ ფინანსურ წამახალისებლებს, რათა გაზარდონ თემის ჩართულობა და მხარი 

დაუჭირონ მონაწილეობის კულტურას. 

9.  გამოყენებული უნდა იყოს სხვადასხვა ინსტრუმენტები იმისათვის, რომ გაიზარდოს საზოგადოებრივი 

ცნობიერება მონაწილეობის პროცესების შესახებ (კამპანიები, ვებ-გვერდები და სხვ). 

10. ხელისუფლების ორგანოები ძალიან ხშირად იყენებენ ელექტრონული მონაწილეობის ინსტრუმენტებს, 

იმისათვის, რომ ხელი შეუწყონ პროცესს და ჩართულობას. ზოგადად, ეს ინსტუმენტები შექმნილია 

იმგვარად, რომ მომხმარებლისათვის იოლად გამოსაყენებელი და მარტივი იყოს, ამასთან, შექმნას 

მონაცემებზე წვდომის, მათი ხელახლა გამოყენების და სხვა შესაძლებლობები. ეს საშუალებები 

ასევე მოიცავს ელექტრონული კონსულტაციების მექანიზმებს (ინფორმაცია პროექტის შედგენის 

თაობაზე, კომენტარების სივრცე, ინფორმაცია საკონტაქტო პირების შესახებ და დაკავშირებული 

დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა). ხელისუფლების ორგანოებს ხშირად დანიშნული ყავთ 

პასუხისმგებელი პირი (ან პირთა ჯგუფი), რათა მოხდეს ასეთი პლატფორმების მუდმივი განახლება. 

49 რეგულაციების გავლენის შეფასება და საჯარო კონსულტაციები: შედარებითი მოდელები, გაკვეთიელბი და რეკომენდაციები ბელარუსისათვის, 
კვლევა, გორან ფორბიჩი და ჯეფ ლოვიტი, 2018 წლის ავლისი, გვ. 12;

50 OECD-ს გაცნობითი სახელმძღვანელო რეგულაციების ზეგავლენის შეფასების განხორციელების შესახებ; გვ.21; https://www.oecd.org/gov/
regulatory-policy/44789472.pdf 
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11. ზოგიერთმა ქვეყანამ შეიმუშავა დეტალური გაიდლაინები მოქალაქეთათვის და ხელისუფლების 

წარმომადგენელთათვის და აწყობს ტრენინგებს იმისათვის, რომ მხარი დაუჭიროს მონაწილეობის 

მექნიზმის განხორციელებას.

12. რამდენიმე ქვეყანაში შექმნილია სპეციალური დაწესებულება, იმისათვის, რომ მათ განახორციელონ, 

მართონ ან/და მონაწილეობა გაუწიონ მოქალაქეთა მონაწილეობის საკანონმდებლო ვალდებულებებს. 

ზოგადად, შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავებისას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა ეხება 

იმას, უნდა არსებობდეს თუ არა, მეკარიბჭე - სტრუქტურა, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს საჯარო 

კონსულტაციების განხორციელებას;

13. ბევრი ქვეყანა განსაზღვრავს სავალდებულოდ შესასრულებელ გარანტიებს იმისათვის, რომ 

შეფასდეს ინფორმაციის მიწოდებისა და დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციის პროცესი. 

მათ შორის, უკუკავშირის ვალდებულების შესრულება. ასევე დადგენილია საჩივრების მექანიზმი 

მონაწილეობის კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში.

ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან უკუკავშირი და საშუალებები, იმ შემთხვევისათვის, როდესაც 

მონაწილეობის გარანტიები ან მოთხოვნები არ არის დაცული - არის ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი, 

რომელიც უზრუნველყოფს მონაწილეობის სისტემებისადმი ნდობას. დოკუმენტები, რომლებიც 

განსაზღვრავს მკაფიო მითითებებს და ჩარჩოებს, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს უკუკავშირი 

და ასევე, თუ როგორ უნდა გამოსწორდეს მონაწილეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების 

შეუსრულებლობის ფაქტები, ხელს უწყობენ სამართლებრივი გარემოს დამკვიდრებას და მონაწილეობის 

პრაქტიკას. მართლაც, როგორც კარგი პრაქტიკა, ქვეყნები იყენებენ კონტრ-ზომებს იმ შემთხვევაში, 

თუ ხელისუფლების ორგანოები არ იცავენ მონაწილეობის პროცედურებს.

14. მონაწილეობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში ასევე უნდა გაიწეროს გამონაკლისები ზოგადი 

წესებიდან - მონაწილეობის შესახებ კანონმდებლობას შესაძლოა სჭირდებოდეს კონკრეტულ 

ვითარებასთან და სიტუაციასთან ლავირების უნარი (მაგ. საგანგებო სიტუაციები);51

ჩამოთვლილი პოსტულატების პარალელურად, ხაზი უნდა გაესვას იმასაც, რომ მონაწილეობის 

რეგულირება კანონმდებლობით ან პოლიტიკის დოკუმენტებით არ არის თავისთავად საკმარისი.52 

მონაწილეობის პროცესს თან ახლავს მთელი რიგი პრაქტიკული გამოწვევებისა, რომლებიც ქვეყნებმა 

მოქალაქეთა ჩართულობის ინსტიტუტის გამართული ფუნქციონირების მიზნით უნდა გაითვალისწინონ. 

მაგალითად, ხანდახან, საჭიროა საჯარო მოხელეთა და მოქალაქეთა ტრენინგები, მონაწილეობის 

წამახალისებელი მექანიზმების დანერგვა, საზოგადოებისათვის დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება, 

საინფორმაციო კამპანიების წარმოება, სოციალური მედიისა და კომუნიკაციის სხვა არხების გამოყენება 

და ა.შ. გარდა ამისა, მონაწილეობა მოითხოვს დროისა და რესურსების ინვესტიციას და ორგანიზებას. 

შემდგომ ქვეთავებში ჩვენ დეტალურად მიმოვიხილავთ სხვადასხვა ქვეყნების სამართლებრივ 

საფუძვლებსა და პრაქტიკას მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ. ქვეყნების მიხედვით ასევე 

აღწერილი იქნება ის პრაქტიკული მაგალითები, თუ როგორ პასუხობენ ხელისუფლების ორგანოები 

მოქალაქეთა ჩართულობის მზარდ გამოწვევებს, რა წამახალისებელ მექანიზმებს იყენებენ ისინი 

და რა ინოვაციური მიდგომები მკვიდრდება ამ სფეროში?

51 მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში არსებული სტანდარტებისა და პრაქტიკის 
მიმოხილვა; გვ. 31; წყარო: https://rm.coe.int/civil-participation-in-decision-making-processes-an-overview-of-standa/1680701801 

52 იქვე;
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კერძო ნაწილი - საზღვარგარეთის  
ქვეყნების მიმოხილვა
4. მოქალაქეთა ჩართულობის ინსტრუმენტები  
გაერთიანებულ სამეფოში

4.1. ზოგადი კონტექსტი

გაერთიანებული სამეფო არის საპარლამენტო მონარქიის ქვეყანა. სახელმწიფოს მეთაურად მონარქი 
ითვლება, ხოლო მთავრობის მეთაურად - პრემიერ-მინისტრი. პარლამენტი შედგება 2 პალატისაგან 
- თემთა პალატა და ლორდთა პალატა. პარლამენტარები მოქალაქეების მიერ, არჩევნების გზით 
აირჩევიან. მთავრობის წევრები, ძირითადად, პარლამენტის წევრებიც არიან, თუმცა არსებობს 
იშვიათი გამონაკლისები ამ ზოგადი წესისგან. მთავრობა ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშეა. 
პარლამენტის თემთა პალატას ნებისმიერ დროს შეუძლია უნდობლობა გამოუცხადოს მთავრობას.

გაერთიანებული სამეფო უნიტარულ სახელმწიფოდ ითვლება - რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელისუფლებო 
ძალაუფლების მნიშვნელოვანი ნაწილი ცენტრშია თავმოყრილი. თუმცა, სახელისუფლებო 
უფლებამოსილებათა ნაწილი (მათ შორის, ადგილობრივი ხელისუფლების მოწესრიგების საკითხები) 
ასევე დელეგირებულია შოტლანდიაზე, უელსზე და ჩრთილოეთ ირლანდიაზე. 

ამჟამად, გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობა დაახლოებით 67 965 800 ადამიანს შეადგენს. 
2019 წლის მონაცემებით, გაერთიანებულ სამეფოში დაახლოებით 56 მილიონი ადამიანი ქალაქად 
ცხოვრობს (მიეკუთვნება ურბანულ მოსახლეობას). 53

გაერთიანებულ სამეფოში მოქალაქეთა მონაწილეობის პრაქტიკა საუკუნეებს ითვლის. ჩართულობის 
მრავალფეროვანი მექანიზმები განვითარებულია, როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე. 
მოქალაქეთა მონაწილეობის პრაქტიკა სამეზობლოებისა და ადგილობრივი თემების დონეზე იწყება 
და ქვეყნის პარლამენტისა და მთავრობის დონეზე გვირგვინდება. კარგად არის განვითარებული 
ფონდების, ასოციაციების, საქველმოქმედო ორგანიზაციებისა და სათემო ორგანიზაციების ქსელებიც, 
რომლებიც მოქალაქეთა ჩართულობაზე მუშაობენ. 

ერთი მხრივ, კარგად ჩამოყალიბებული ტრადიცია და პრაქტიკა, ხოლო მეორე მხრივ, კანონმდებლობა და 
მთავრობის სახელმძღვანელო მითითებები უზრუნველყოფენ მოქალაქეთა ჩართულობისა და მონაწილეობის 
მრავალფეროვანი მაგალითების არსებობას. გაერთიანებულ სამეფოში მოქალაქეთა მონაწილეობის 
გარანტიები მოცემულია სხვადასხვა სამართლებრივ აქტში. კანონთან ერთად, მნიშვნელოვან როლს 
ასრულებს სასამართლო ზედამხედველობის ინსტიტუტი და პრეცედენტული სამართალი. 

გაერთიანებული სამეფოს ცენტრალური ხელისუფლება აქტიურად იყენებს კონსულტაციის სხვადასხვა 
მეთოდებს. შესაძლებელია ცენტრალური საპარლამენტო კომიტეტების მუშაობაში მონაწილეობის მიღება, 
საჯარო მოსმენებში ჩართვა, პეტიციების წარდგენა და სხვ. გარდა ამისა, როგორც საკანონმდებლო, 
ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლება ცდილობს წაახალისოს მოქალაქეთა მონაწილეობა და ამისათვის 
გამოიყენება სხვადასხვა არაფორმალური კონსულტაციის, ცნობიერების ამაღლებისა და საინფორმაციო 
მეთოდები. ხელისუფლების ორგანოები ასევე წარმატებულად იყენებენ ინტერნეტ კომუნიკაციებსა 
და ელექტრონულ საშუალებებს მოქალაქეთა ჩართულობისათვის. მათ შორის, გადაწყვეტილებების 
მიღების სხვადასხვა ეტაპზე იმართება ონლაინ კონსულტაციები და ფორუმები. რიგ შემთხვევებში, 
ხელისუფლება სამოქალაქო თანხმობის მიღებას ცდილობს ჯერ კიდევ გადაწყვეტილების ინიცირებამდე.

ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობის ინსტრუმენტები მრავალფეროვანია, 
ხოლო საკანონმდებლო გარანტიები სათავეს იღებს, როგორც ცენტრალურ დონეზე მიღებული ნორმატიული 
აქტებიდან და სასამართლო პრეცედენტებიდან, ასევე დელეგირებული უფლებამოსილებების 
ფარგლებში გამოცემული კანონებიდან.

53 გაერთიანებული სამეფოს ურბანული და სოფლების მოსახლეობის სტატისტიკა. წყარო: https://www.statista.com/statistics/984702/urban-and-
rural-population-of-the-uk/
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ამ თავში განხილული იქნება გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტისა და მთავრობის მიერ გამოყენებული 

მეთოდები მოქალაქეთა ჩართულობისათვის, ხოლო დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში 

დანერგილი მოქალაქეთა მონაწილეობის საშუალებების საილუსტრაციოდ მიმოვიხილავთ შოტლანდიის 

მაგალითს. ბოლოს კი, წარმოდგენილია ადგილობრივ და თემების დონეზე საჯარო გადაწყვეტილებების 

მიღებაში მონაწილეობის განზოგადებული მაგალითები. 

4.2. მოქალაქეთა ჩართულობა გაერთიანებული სამეფოს 
პარლამენტის საქმიანობაში

4.2.1. კომიტეტების გარე კომუნიკაცია54

გაერთიანებული სამეფოს საპარლამენტო კომიტეტების უმრავლესობას შეადგენს სპეციალიზებული 

(სპეციალური) კომიტეტები (Select Committees). ასეთი კომიტეტები ფუნქციონირებს პარლამეტის ორივე 

პალატაში. ისინი ზედამხედველობას უწევენ სხვადასხვა სფეროებში განხორციელებულ საქმიანობას: 

დაწყებული სამთავრობო დეპარტამენტების მუშაობიდან, ეკონომიკური საკითხებით დამთავრებული. 

მათ მიერ განხორციელებული მოკვლევების შედეგები საჯაროა და შეიძლება განისაზღვროს მათზე 

მთავრობის პასუხის სავალდებულობა. 

კომიტეტები (სპეციალური კომიტეტები - Select committee) აწარმოებენ მოკვლევებს სხვადასხვა 

საკითხებზე და ამ პროცესში დაინტერესებული პირებისაგან აგროვებენ მტკიცებულებებს. საზოგადოების 

წარმომადგენლებს უფლება აქვთ, წარმოადგინონ მოსაზრებები და მტკიცებულებები ასეთი 

გამოკვლევების დროს. მათ ასევე აქვთ შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ იმ თანამდებობის 

პირთა დანიშვნის შესახებ სხდომაში, რომელიც პარლამენტმა უნდა აირჩიოს ან დაამტკიცოს. 

საკომიტეტო მოკვლევის ჩატარების გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, კომიტეტი, როგორც წესი, 

განსაზღვრავს წერილობითი მტკიცებულებების გამოთხოვის პერიოდს. ამის შემდეგ, ჩვეულებრივ, 

იმართება ზეპირი განხილვა, რომელზეც მოიწვევა შესაბამისი სამინისტროების წარმომადგენლები, 

თანამდებობის პირები, ორგანიზაციები და მოქალაქეები. მოწვეულ პირებს უფლება აქვთ, პირადად 

წარმოადგინონ მოსაზრებები. ზოგიერთი მოწმე მოიწვევა მის მიერ წარდგენილი წერილობითი 

მტკიცებულებების საფუძველზე, სხვები კი, მათი გამოცდილებისა და ექსპერტიზის გათვალისწინებით. 

პარლამენტი თანამშრომლობს ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, იმისათვის, რომ წაახალისოს 

მოქალაქეთა ფართო მონაწილეობა ზემოაღნიშნულ გამოკვლევებში. პარლამენტი ასევე აწყობს 

ღონისძიებებს, რომელზეც საზოგადოების წარმომადგენლებს, კომიტეტის წევრებთან ერთად, 

შეუძლიათ გამოთქვან საკუთარი აზრი გამოკვლევის საკითხის შესახებ. 

საზოგადოებას საკომიტეტო მოკვლევის შედეგებზე რეალური გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა 

აქვს. იმ ადამიანების დაახლოებით სამოცდაათმა პროცენტმა, რომლებმაც 2016 წლის ივნისიდან 

2017 წლის მარტამდე მიიღო მონაწილეობა ასეთ ღონისძიებებში, განაცხადეს, რომ მათ გავლენა 

მოახდინეს მოკვლევის შედეგებზე.

სპეციალიზებული კომიტეტები საზოგადოების წარმომადგენლების ჩართულობას სხვა გზებითაც 

უზრუნველყოფენ. მათ შორის, გასვლითი სხდომებით (ვიზიტებით) და არაფორმალური შეხვედრების 

მეშვეობით. ილუსტაციისათვის, განვიხილოთ ქალთა კომიტეტის ერთ-ერთი მოკვლევის მაგალითი: 

54 ჩართულობა გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტში: მიმოხილვა და სტატისტიკა; ელიზ იუბეროი - თემთა პალატის ბიბლიოთეკა, 2017 
წლის 24 ნოემბერი; გვ. 24. Public engagement in the UK Parliament: overview and statistics - Elise Uberoi - Commons Library Briefing, 24 November 
2017; https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8158/ 
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ქალთა და თანასწორობის კომიტეტმა ჩაატარა საკომიტეტო მოკვლევა იმ სირთულეების შესახებ, 

რომლებსაც შშმ პირები აწყდებიან ნავიგაციისას. ღონისძიებები გაიმართა ბირმინგჰემში (25 მონაწილე), 

ბასში (9 მონაწილე) და ლიდსში (22 მონაწილე). კომიტეტის წევრები და მათი აპარატის თანამშრომლები 

შეხვდნენ შშმ პირებსა და ადამიანებს, რომლებიც ქალაქის დაგეგმარებისა და არქიტექტურის ან 

მომიჯნავე პროფესიებში მოღვაწეობენ. გაიმართა დისკუსიები მცირე ჯგუფებში. ამ შეხვედრის ოქმი 

დაერთო კომიტეტის ანგარიშს, რომელიც, მათ შორის, ხელმისაწვდომია ადაპტირებულ ფორმატებში. 

ასეთი ღონისძიებების გარდა, კომიტეტები საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობისათვის 

იყენებენ ინტერნეტ ტექნოლოგიებსაც. მაგალითად, 2012 წლის იანვარში განათლების კომიტეტმა 

სთხოვა მოქალაქეებს, კომიტეტისათვის მიეწოდებინათ შეკითხვები, რომლებიც მათ სურდათ, რომ 

კომიტეტის წევრებს დაესვათ მინისტრისათვის. ამ ინიციატივის შედეგად, კომიტეტმა 5 000-ზე მეტი 

გამოხმაურება მიიღო. 2014 წელს ამავე კომიტეტმა მოქალაქეებს სთხოვა ვებ-გვერდზე გაეკეთებინათ 

კომენტარი განათლების დეპარტამენტის მიერ მიწოდებული მტკიცებულებების შესახებ. ამჯერად, 

კომიტეტმა 497 გამოხმაურება მიიღო. 

კომიტეტების სხდომები, თითქმის ყოველთვის ღიაა და გადაიცემა ან ტელევიზიით ან პარლამენტის 

ვებ-გვერდის მეშვეობით, პირდაპირ ეთერში. 

4.2.2. საზოგადო კანონპროექტების კომიტეტები

სპეციალიზებული კომიტეტების გარდა, მოქალაქეთა ჩართულობის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებს საზოგადოებრივი კანონპროექტების კომიტეტის ინსტიტუტი. მოქალაქეებს საკუთარი 

მოსაზრებების პირადად წარმოდგენის შესაძლებლობა ასევე აქვთ იმ კომიტეტის სხდომებზეც, 

რომელიც განიხილავს ნორმატიულ კანონპროექტებს (კანონპროექტები, რომლებიც პირთა ფართო 

წრეზე ვრცელდება). ყოველი ასეთი პროექტი მეორე მოსმენის შემდეგ იგზავნება თემთა პალატაში, 

საზოგადო კანონპროექტის კომიტეტში, რომელიც იქმნება კონკრეტული პროექტის სიღრმისეულად 

განსახილველად, თუ მას არ განიხილავს მთელი პალატის კომიტეტი. ასეთი კომიტეტების სახელდება 

დაკავშირებულია ყოველ კონკრეტულ შემთვევაში განსახილველ კანონპროექტთან. მაგ. თანასწორობის 

კანონპროექტის კომიტეტი, სოციალური დაცვის კანონპროექტის კომიტეტი და სხვ. 

საზოგადო კანონპროექტის კომიტეტები მტკიცებულებებს აგროვებენ გარე ორგანიზაციებისაგან, 

ექსპერტებისაგან, ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და მოქალაქეებისგან. ისინი უსმენენ 

დაინტერესებული პირების ზეპირსიტყვიერ მოხსენებებს იმ წესით, როგორც ამას სპეციალიზებული 

(select committees) კომიტეტები ახორციელებენ. მათზე დასწრების უფლება ნებისმიერ დაინტერესებულ 

პირს აქვს, ხოლო მიღებული მოსაზრებები (მტკიცებულებები) საჯაროდ ქვეყნდება.55

4.2.3. ციფრული დებატები56

საჯარო მოსმენების გარდა, კომიტეტები მოქალაქეთა მოსაზრებების გასაცნობად, ხშირად იყენებენ 

ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებებს. გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტი თანამშრომლობს 

პარტნიორ ორგანიზაციებთან იმისათვის, რომ ჩართოს საზოგადოების წარმომადგენლები ციფრულ 

55 რას წარმოადგენს საზოგადოებრივი კანონპროექტების კომიტეტები? გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის ვებ-გვერდი: https://www.
parliament.uk/mps-lords-and-offices/offices/commons/scrutinyunit/public-bill-committees/

56 მოქალაქეთა ჩართულობა გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტში: მიმოხილვა და სტატისტიკა; ელიზ იუბეროი - თემთა პალატის ბიბლიოთეკა, 
2017 წლის 24 ნოემბერი; გვ. 25. Public engagement in the UK Parliament: overview and statistics - Elise Uberoi - Commons Library Briefing, 24 
November 2017; https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8158/ 
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დებატებში. იგი იმართება სოციალურ მედიაში, მანამ, სანამ ამ საკითხზე დებატები შედგება 

პარლამენტში.

ციფრული დებატებისას საზოგადოების წარმომადგენლებს საშუალება აქვთ, გამოთქვან საკუთარი 

მოსაზრებები და გაუზიარონ ის პარლამენტის წევრს, რომელმაც იგი წამოიწყო. ციფრული დებატების 

მოკლე შინაარსი მიეწოდება იმ პარლამენტარებს, რომლებიც შემდგომ ამ საკითხზე სხდომაზე მსჯელობენ.

4.2.4. ელექტრონული პეტიციები57

2015 წელს გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტში დაფუძნდა პეტიციების კომიტეტი. პეტიციების 

კომიტეტს უფლება აქვს ჩაატაროს მოკვლევა ინიცირებულ საკითხზე, მიიღოს მტკიცებულებები 

მოწმეებისაგან და აწარმოოს ანგარიშები.

პეტიციას, რომელსაც ხელს მოაწერს 10 000 მოქალაქე, პასუხს სცემს მთავრობა, ხოლო ის, პეტიციები, 

რომლებსაც ხელს აწერს 100 000 მოქალაქე, განიხილება პარლამენტის მიერ. ეს პეტიციები ასევე 

განიხილება საზოგადოების მიერ, ციფრული დებატების ფორმატში. სტატისტიკურად, ყველაზე დიდი 

რაოდენობის ხელმომწერი და დაინტერესებული პირი ჩართული იყო პეტიციაში, რომელიც მოითხოვდა 

„ბრექსითის“ თაობაზე ახალი რეფერენდუმის ჩატარებას, თუმცა, ასეთი რეფერედუმი არ შედგა, იმ 

საფუძველზე, რომ მისი ხელმეორე გამართვის შესაძლებლობას არ ითვალისწინებდა გაერთიანებული 

სამეფოს კანონმდებლობა. 

4.2.5. პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია58

პარლამენტის ვებ-გვერდზე ქვეყნდება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას საქმიანობს პარლამენტი, 

მათ შორის, მოცემულია კალენდარი, თუ როდის, რომელი კომიტეტის მიერ, რა საკითხები განიხილება? 

ვებ-გვერდზე ასევე მოცემულია ინფორმაცია თემთა პალატის წევრებისა და ლორდების საკონტაქტო 

ინფორმაციის შესახებ - ყოველ მოქალაქეს შეუძლია დაუკავშირდეს მათ და მიაწოდოს მოსაზრებები 

ამა თუ იმ საკანონმდებლო ქმედების აუცილებლობის შესახებ. 

პარლამენტში გამართული სხდომები, მათ შორის, კომიტეტების შეხვედრები გადაიცემა ინტერნეტით, 

ხოლო მათი ჩანაწერები განთავსდება ვებ-გვერდზე. ასევე, ქვეყნდება სრული ინფორმაცია გამართული 

სხდომების ანგარიშების, ოქმების და კენჭისყრის შედეგების შესახებ. გაშიფრული სტენოგრამა ქვეყნდება 

Hansard-ის ვებ-გვერდზე. იგი ასევე გამოსცემს ბეჭდვით ინფორმაციულ მასალებს 200 წელზე მეტია. 

4.2.6. პარლამენტის საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და მონაწილეობის 
წახალისება59

პარლამენტს განვითარებული აქვს საშუალებები, რომლებიც სპეციალურად ეძღვნება მისი საქმიანობის 

შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმაციის გავრცელებას იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლიათ 

მოქალაქეებს მონაწილეობა მიიღონ მასში. პორტალი - How Parliament Works - როგორ მუშაობს 

პარლამენტი - ერთ-ერთი ასეთი შესაძლებლობაა, რომელიც თავს უყრის მრავალი სახის ინფორმაციას. 

57 იქვე, გვ. 26

58 იქვე, გვ. 12;

59 იქვე, გვ. 13;
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მათ შორის:

•	 საგანმანათლებლო რესურსებს სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისათვის;

•	 სხვადასხვა ვიდეო მასალასა და პოდკასტებს, რომლებიც განმარტავენ პარლამენტის საქმიანობის 

სხვადასხვა ასპექტს, მის ისტორისა და პროცედურებს;

•	 მცირე გზამკვლევებს - თუ როგორ შეუძლია მოქალაქეებს ჩაერთონ პარლამენტის მუშაობაში;

•	 უფასო ონლაინ კურსებს, რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას პარლამენტის საქმიანობის შესახებ;

პარლამენტის ვებ-გვერდზე ასევე განთავსებულია ცალკე სექცია, რომელიც თავს უყრის ჩართულობის 

მექანიზმებს,60 მაგალითად, ისეთებს, როგორებიცაა „უყურე პარლამენტს“, „შეიტანე შენი წვლილი 

კანონმდებლობაში“, „მოითხოვე სამუშაო შეხვედრა ან ტრენინგი“ და სხვ.

ვებ-გვერდის გამოყენებით მოქალაქეებს საშუალება აქვთ, გამოიწერონ პარლამენტის საქმიანობის 

შესახებ სიახლეები და ინფორმაცია კონკრეტული კანონპროექტის მსვლელობის შესახებ. აქ ასევე 

განთავსებულია მრავალი ანალიტიკური მასალა, რომელიც ერთი მხრივ, ინფორმაციას აწვდის 

მოქალაქეებს, ხოლო მეორე მხრივ, ეხმარება პარლამენტის წევრებს გადაწყვეტილებების მიღებაში.

4.2.7. ტრეინინგები 

პარლამენტი მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ ტრეინინგებში, რომლებიც ეხება 

პარლამენტს. ამგვარად, ინფორმაცია საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ ვრცელდება იმ პირებს მიღმა, 

ვინც პირადად ჩართულია მის საქმიანობაში. მაგალითად, „მასწავლებელთა ინსტიტუტის“ პროგრამა 

არის სამდღიანი კურსი, რომელიც მიზნად ისახავს მასწავლებელთათვის ინფორმაციის მიწოდებასა 

და რესურსების გაზიარებას, რომლებიც მათ დაეხმარებათ მოსწავლეებისათვის პარლამენტისა და 

დემოკტრატიის შესახებ სწავლების პროცესში. ტრენერთა ტრენინგი კი, ამზადებს მონაწილეებს 

იმისათვის, რომ მათ გაუზიარონ პარლამენტის შესახებ ცოდნა და ინფორმაცია სათემო ორგანიზაციებს.

4.2.8. სათემო ჩართულობა

პარლამენტი ორგანიზებას უწევს მთელ რიგ ღონისძიებებს, სამუშაო შეხვედრებსა და პროექტებს, 

როგორც ვესტმინსტერის სასახლეში, ასევე მის გარეთ. სათემო სამუშაო შეხვედრები ხორციელდება 

სათემო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით და მიზნად ისახავს იმ პირთა ჩართვას, რომლებიც უფრო 

დისტანცირებული არიან საპარლამენტო საქმიანობისაგან. მაგალითად, ზოგიერთი სამუშაო შეხვედრა 

განმარტავს თუ როგორ უნდა წარუდგინოს მოქალაქემ სპეციალიზებულ კომიტეტს მტკიცებულებები და 

მოსაზრებები? სხვა შეხვედრებზე შეიძლება განმარტებული იყოს პარლამენტის მიერ კანონის მიღების 

პროცესი. ასეთი ღონისძიებები უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების მიმღები პირების სიახლოვეს 

ამომრჩევლებთან და ზოგადად, ხალხთან.

4.2.9. მოქალაქეთა ჩართულობის სხვა ფორმები პარლამენტის საქმიანობაში

გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტი არის ერთ-ერთი ყველაზე გახსნილი საკანონმდებლო ორგანო 

მსოფლიოში. ზემოთ აღწერილი ჩართულობის მექანიზმების გარდა, იგი იყენებს სხვადასხვა ონლაინ 

60 გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტის ვებ-გვერდი: ჩაერთე საპარლამენტო საქმიანობაში: https://www.parliament.uk/get-involved/
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ფორუმებს; პარლამენტის წევრები ადგილებზე ხვდებიან თავიანთ ამომრჩევლებსა და საზოგადოებას, 

რომელსაც ისინი წარმოადგენენ; ვებ-გვერდზე განთავსებულია ძალიან ბევრი კვლევა, რომელიც ეხება, 

როგორც ჩართულობას, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ საკითხებს; პარლამენტის 

სხდომები გადაიცემა ტელევიზიით; მოქალაქეებსა და ორგანიზაციებს საშუალება აქვთ მიმართონ 

პარლამენტის შესაბამის სამდივნოებს, რომ ისინი მიწვეულნი იყვნენ სხდომაზე მტკიცებულებების 

პირადად წარმოსადგენად და აზრის გამოსათქმელად; მოქალაქეებს საშუალება აქვთ დაუბრკოლებლად 

დაესწრონ კომიტეტის სხდომებს და სხვ. ყველაზე ნიშანდობლივი კი, არის ის, რომ პარლამენტი 

პროაქტიურად ცდილობს წაახალისოს მოქალაქეთა მონაწილეობა მის საქმიანობაში.

4.3. მოქალაქეთა მონაწილეობა გაერთიანებული  
სამეფოს მთავრობის საქმიანობაში

4.3.1. კონსულტაციები

გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა დიდი ხანია გახსნილობისა და ღია მმართველობის პოლიტიკას 

ახორციელებს. იგი ხელს უწყობს, მოქალაქეთა ჩართულობის ინიციატივების დანერგვასა და 

საზოგადოებსათან ეფექტიან კომუნიკაციას. მთავრობის გადაწყვეტილებების მიღებაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობისათვის არსებობს სამი მთავარი შესაძლებლობა:61 

•	 კონსულტაციებში მონაწილება;

•	 პეტიციის წარდგენა;

•	 მთავრობის მიერ შექმნილი ინტერნეტ რესურსების (მათ შორის ბლოგები, სოციალური მედიის 

გვერდები და სხვა) მეშვეობით პოზიციის დაფიქსირება;

გაერთიანებულ სამეფოში გადაწყვეტილებების მიღების დროს კონსულტაციების გამართვა დიდი ხნის 

მყარი პრაქტიკაა. ზოგიერთ შემთხვევაში კანონი განსაზღვრავს, რომ სავალდებულოა კონსულტაციების 

გამართვა, ზოგჯერ კი, კონსულტაციები ტარდება ხელისუფლების ორგანოს გადაწყვეტილებით. 

ეს დისკრეცია ფართოა, თუმცა, ის შებოჭილია სასამართლო ზედამხედველობის მექანიზმითა და 

სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე დადგენილი სამართლის პრინციპებით.

იმ შემთხვევაში, როდესაც კონსულტაციის ვალდებულება პირდაპირ გათვალისწინებული არ არის 

კანონით, ასეთი ვალდებულება ადმინისტრაციულ ორგანოებს შეიძლება წარმოეშვათ სასამართლოს 

მიერ დადგენილი ზოგადი სამართლის პრინციპიდან - „ლეგიტიმური მოლოდინის დოქტრინა“. ეს 

დოქტრინა ხშირად გამოიყენება ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ, როგორც კონსულტაციების შესახებ 

გადაწყვეტილებების მიღების კრიტერიუმი და ასევე, სასამართლოების მიერ, იმის შესაფასებლად, 

თუ რამდენად სამართლიანად წარიმართა ადმინისტრაციული პროცესი. ამ დოქტრინის ერთ-ერთი 

ძირითადი პრინიციპი არის ის, რომ თუ საზოგადოება ელოდება კონსულტაციის პროცესის გამართვას 

ამა და თუ იმ საკითხზე, ასეთი კონსულტაცია უნდა ჩატარდეს.62 ამ პრინციპის დარღვევას, მათ შორის, 

შეიძლება შედეგად მოჰყვეს მისაღები ან მიღებული გადაწყვეტილების შეჩერება/გაუქმება.

61 გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის ვებ-გვერდი: ჩაერთე მთავრობის საქმიანობაში: https://www.gov.uk/government/get-involved#engage-
with-government

62 „განვახორციელოთ კონსულტაცია თუ არა... საკითხავი აი ეს არის...“ - კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელო ჯანდაცვის საკითხების შემსწავლელი 
კომიტეტებისათვის; გვ. 9. To consult or not to consult… that is the question A Good Practice Guide For Health Overview Scrutiny Committees; https://
www.healthwatchsandwell.co.uk/wp-content/uploads/2019/07/a_good_practice_guide_for_health_overview_scrutiny_committees_february_2018.pdf
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კონსულტაციის ლეგიტიმური მოლოდინის მაგალითებია:

•	 როდესაც ადმინისტრაციულმა ორგანომ თავიდანვე განაცხადა, რომ ამა თუ იმ საკითხზე 

კონსულტაციები გაიმართება;

•	 როდესაც რაიმე სახელმძღვანელო დოკუმენტი ან პოლიტიკის დოკუმენტი განსაზღვრავს 

კონსულტაციის სავალდებულობას;

•	 მაშინ, როდესაც ხდება მომსახურების ან პროგრამის გაუქმება, რომელსაც მნიშვნელოვანი 

სარგებელი მოჰქონდა ამა თუ იმ დაინტერესებული ჯგუფებისათვის;

•	 მაშინ, როდესაც ადმინისტრაციული ურთიერთობის ბუნება მიუთითებს იმაზე, რომ კონსულტაციების 

გაუმართაობა ან მისი არაადეკვატური პროცესი განაპირობებს უსამართლობას. 

გარდა ამისა, არსებობს სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც კონსულტაციების პროცესის 

წამოწყების საფუძველია. მაგალითად, არსებობს საჯარო სექტორის თანასწორობის ზოგადი 

ვალდებულება (2010 წლის თანასწორობის კანონი), რომელიც მთავრობისაგან მოითხოვს, რომ 

განიხილოს საჯარო პოლიტიკის ზეგავლენა დაცულ ჯგუფებთან მიმართებით. კონსულტაციები ამ 

ვალდებულების შესრულების მთავარი მექანიზმია. 63

4.3.2. განინგის პრინციპები64

მიუხედავად იმისა, რომ კანონით არ არსებობს მკაფიოდ დადგენილი პროცედურა, თუ როგორ უნდა 

წარმოებდეს კონსულტაციის პროცესი, სასამართლოებს დადგენილი აქვთ ზოგადი პრინციპები 

კონსულტაციის შესახებ, მათ შორის, ყველაზე ცნობილია ე.წ. განინგის პრინციპები (Gunning Principles). 

გარდა ამისა, მთავრობამ 2012 წელს გამოსცა მთავრობის კონსულტაციის პრინციპები, რომელიც არის 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი ცენტრალური მთავრობის უწყებებისათვის.

განინგის პრინციპები ვრცელდება გაერთიანებული სამეფოს ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, შოტლანდიის, 

უელსის და ირლანდიის მთავრობებზე და ასევე, ადგილობრივ ხელისუფლებებზე. ეს პრინციპები 

შეიქმნა 1985 წელს ერთ-ერთ საქმეზე, რომელიც ეხებოდა სკოლის დახურვის შესახებ წარმოებულ 

კონსულტაციას (R v London Borough of Brent ex parte Gunning). ამ საქმეზე, მოსამართლე სედლიმ 

განმარტა, რომ კონსულტაციები ლეგიტიმურია მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაცულია შემდეგი 4 პრინციპი:

1.  კონსულტაცია იმართება ეტაპზე, როდესაც წინადადება ჯერ კიდევ ფორმულირების პროცესშია: 

საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის ან არ არის წინასწარ განსაზღვრული 

გადაწყვეტილებების მიმღებთა მიერ;

2.  ხელმისაწვდომია საკმაო ინფორმაცია იმისათვის, რომ შედგეს გონივრული განხილვა: ინფორმაცია, 

რომელიც წარმოდგენილია უნდა უკავშირდებოდეს კონსულტაციის საგანს, უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, 

ადვილად გასაგები კონსულტაციაში ჩართული ადამიანებისათვის და იოლად განმარტებადი, რათა 

მათ შეძლონ ინფორმირებული პასუხის გაცემა.

3.  არის ადეკვატური დრო განხილვისათვის და პასუხისათვის: კონსულტაციებში ჩართულ პირებს 

უნდა ჰქონდეთ საკმარისი შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ კონსულტაციებში. ზოგადად, 

დადგენილი არ არის კონსულტაციების ვადები. მიუხედავად იმისა, რომ ფართოდ მიღებულია 12 

63 Consultation Platform Discovery July 2016 - the democratic society; გვ - 10.

64 ახალი დიალოგები 2.0. - ადგილობრივი თვითმმართველობების ასოციაციის გზამკვლევი საზოგადოების ჩართულობის შესახებ; გვ. 35. New 
Conversations 2.0 - LGA guide to engagement; https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/New%20Conversations%20Guide%20refresh_11.pdf
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კვირიანი კონსულტაციების პერიოდი, მისი ხანგძლივობა შეიძლება მერყეობდეს განსახილველი 

საკითხისა და მისი ზეგავლენის შესაბამისად.

4.  სანამ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, კონსულტაციის პროცესში წარმოდგენილ პასუხები 

„გათვალისწინებული უნდა იყოს კეთილსინდისიერად“: გადაწყვეტილების მიმღებმა 

ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა უნდა წარმოადგინონ მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ მათ 

გაითვალისწინეს და განიხილეს კონსულტაციების პროცესში მიღებული მტკიცებულებები.

2001 წელს ეს პრინციპები გაძლიერდა კიდევ ერთი სასამართლო გადაწყვეტილებით (R v North and 

East Devon Health Authority ex parte Coughlan), რომელიც ეხებოდა ჯანდაცვის სტრუქტურის დახურვას. 

ამ სასამართლო საქმეზე დადგენილ იქნა, რომ განინგის პრინციპები ვრცელდება ყველა სახის 

კონსულტაციებზე.

საბოლოოდ, 2014 წელს უზენაესმა სასამართლომ საქმეზე (R ex parte Moseley v LB Haringey) დაადასტურა 

ამ პრინციპების სამართლებრივი მნიშვნელობა. მას შემდეგ, განინგის პრინციპები ჰქმნიან მყარ 

სამართლებრივ საფუძველს საჯარო კონსულტაციების ლეგიტიმურობის შესაფასებლად. ისინი 

ასევე ხშირად მოიხსენიება, როგორც კონსულტაციების პროცესის სასამართლო ზედამხედველობის 

სამართლებრივი საფუძველი.

4.3.3. მთავრობის კონსულტაციების პრინციპები65

2012 წელს გამოიცა გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის კონსულტაციის პრინციპები, რომლებიც 

მას შემდეგ 3-ჯერ განახლდა და დაიხვეწა. ისინი განსაზღვრავენ მკაფიო მითითებებს მთავრობის 

დეპარტამენტებისათვის, კონსულტაციის ჩატარების შესახებ. აღნიშნულ დოკუმენტში მოცემულია 

შემდეგი პრინციპები:66

1.  კონსულტაციები უნდა იყოს მკაფიო და ლაკონიური;

2.  კონსულტაციებს უნდა ჰქონდეს მკაფიო მიზანი - კონსულტაციები არ უნდა გაიმართოს ფორმალური 

მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. მიღებული პასუხები გათვალისწინებული (განხილული) უნდა 

იყოს გადაწყვეტილებების მიღებისას. კონსულტაციები უნდა გაიმართოს გადაწყვეტილებებისა და 

სტრატეგიების ფორმულირების ეტაპზე.

3.  კონსულტაციები უნდა იყოს ინფორმატიული - წარმოდგენილი უნდა იყოს საკმარისი ინფორმაცია, რათა 

დაინტერესებულმა პირებმა შეძლონ განსახილველი საკითხის სწორად აღქმა და ინფორმატიული 

პასუხის გაცემა.

4. კონსულტაციები არის ჩართულობის პროცესი - კონსულტაციები არ არის მხოლოდ ფორმალური 

დოკუმენტები და პასუხები - ის განუწყვეტელი პროცესია. რეკომენდირებულია დამატებით 

არაფორმალური კონსულტაციების გამართვა ციფრული ინსტრუმენტებისა და თანამშრომლობითი 

მიდგომების გამოყენებით.

5.  კონსულტაციები უნდა გრძელდებოდეს პროპორციული დროის განმავლობაში; 

6.  კონსულტაციები უნდა იყოს მიზანმიმართული დაინტერესებულ მხარეებზე - რეკომენდირებულია 

ადმინისტრაციულმა ორგანომ შეაფასოს თუ ვისზე ახდენს გავლენას მისაღები გადაწყვეტილება და 

65 კონსულტაციების პრინციპების სახელმძღვანელო; წყარო: https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance#history

66 კონსულტაციების პრინციპები, 2018: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691383/
Consultation_Principles__1_.pdf
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როგორ ჩართოს ისინი პროცესში. განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს კონკრეტულ ჯგუფებზე, 

მაგ. ხანდაზმულებზე, ახალგაზრდებზე, შშმ პირებზე და მიღებული იქნეს გადაწყვეტილებები 

იმ პირთა კონსულტაციებში ჩასართავად, რომლებიც ტრადიციულად, კონსულტაციების მიმართ 

ინტერესს არ გამოატავენ.

7. კონსულტაციის პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს იმ პირების ინტერესები, რომლებიც 

კონსულტაციებში ერთვებიან - კონსულტაციები უნდა წარმოებდეს იმ გზით, რომლებიც 

დაინტერესებულ მხარეებს ერგება.

8. კონსულტაციის პროცესი უნდა შეთანხმდეს მის გამოქვეყნებამდე. რეკომენდირებულია ზოგადი 

მხარდაჭერის მოპოვების მცდელობა კონსულტაციის გამოცხადებამდე, განსაკუთრებით კი, ახალი 

საჯარო პოლიტიკების შესახებ.

9. კონსულტაციებმა ხელი უნდა შეუწყოს გულდასმით შესწავლას - რეკომენდირებულია მიღებული 

პასუხებისა და მისაღებ გადაწყვეტილებაზე მათი ზეგავლენის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება 

იმავე გვერდზე.

10. მთავრობის პასუხი კონსულტაციებზე უნდა გამოქვეყნდეს დროულად - რეკომენდირებულია 

პასუხის გამოქვეყნება 12 კვირის ვადაში ან იმის ახსნა თუ რატომ არ მოხდა ასე. კონსულტაციების 

პროცედურის დასრულებასა და გადაწყვეტილების აღსრულებას შორის უნდა იყოს ადეკვატური 

პერიოდი.

11. რეკომენდიტრებულია, რომ კონსულტაციების პროცესი არ ემთხვეოდეს ადგილობრივი ან ეროვნული 

არჩევნების პერიოდს. 

მთავრობის ვებ-გვერდზე შექმნილია სპეციალური სექცია - კონსულტაციის ჰაბი.67 აქ თავსდება ყველა 

სამთავრობო კონსულტაცია. მიმდინარე კონსულტაციების გარდა, მომხმარებელს საშუალება აქვს 

ნახოს დასრულებული კონსულტაციებიც.

4.3.4. პეტიცია68

წინა ქვეთავებში აღინიშნა, რომ გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტსა და მთავრობას შექმნილი აქვს 

პეტიციების საერთო პორტალი (https://petition.parliament.uk). პეტიციის ინიცირების უფლება მხოლოდ 

ბრიტანეთის მოქალაქეებსა და გაერთიანებული სამეფოში მაცხოვრებლებს აქვთ. ამის შემდეგ, 

პეტიციამ უნდა მოაგროვოს, მინიმუმ, 5 მხარდამჭერი, იმისათვის, რომ შესაბამისმა სამდივნომ იგი 

დასაშვებობაზე შეამოწმოს. 

თუ პეტიცია სტანდარტებს აკმაყოფილებს იგი ქვეყნდება. შემდეგ გაერთიანებულ სამეფოში მცხოვრებ 

ადამიანებს ან ბრიტანეთის მოქალაქეებს უფლება აქვთ ხელი მოაწერონ მას. 10000 ხელმოწერის 

შემთხვევაში მთავრობა განიხილავს და პასუხობს პეტიციას. პეტიციით მოთხოვნილი უნდა იყოს 

მთავრობის ან თემთა პალატის კონკრეტული მოქმედებები. პეტიციით გათვალისწინებული საკითხი 

უნდა შედიოდეს მათ კომპეტენციაში. პეტიციით შესაძლოა მისი ინიციატორები არ დაეთანხმონ 

მთავრობის გადაწყვეტილებას და მოითხოვონ მისი შეცვლა. პეტიცია შეიძლება იყოს კრიტიკულიც.

67 იუსტიციის სამინისტროს კონსულტაციების ჰაბი: https://consult.justice.gov.uk/

68 როგორ მუშაობს პეტიცია?: პეტიციების ვებ-გვერდი: https://petition.parliament.uk/help
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4.3.5. ბლოგები და სოციალური მედია

ხელისუფლება აქტიურად იყენებს ბლოგებს, სოციალურ მედიასა და ციფრულ რესურსებს, რათა 

ორმხრივი კონტაქტი ჰქონდეს მოქალაქეებთან. მთავრობის დეპარტამენტები და სააგენტოები 

ხშირად ინტერნეტში განათავსებენ სხვადასხვა საკითხებს, რათა მოქალაქეებთან არაფორმალური 

კონსულტაცია აწარმოონ და მიიღონ ინფორმაცია მათი მოსაზრებების შესახებ ამა თუ იმ საკითხზე. 

ინტერნეტში განთავსებულია მათ საქმიანობასთან დაკავშირებული აუდიო, ვიდეო და სხვა ფორმის 

მასალა, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ კომენტირება, დებატები და შეფასება.69

ზემოთ განხილული მაგალითებიდან ცხადია, რომ მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები საკმაოდ 

მრავალფეროვანია გაერთიანებული სამეფოს მმართველობის ცენტრალურ დონეზე. განსაკუთრებით 

საინტერესოა პარლამენტის საქმიანობის პრინციპები, საკომიტეტო მოსმენები, საჯარო მოსმენები 

და სათემო კომუნიკაცია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ცენტრალური მთავრობის სტრატეგია და 

რეგულაციები კონსულტაციების წარმოების პროცესში. ყურადღებას იქცევს ისიც, რომ მთავრობის 

რეგულაციები კონსულტაციების შესახებ, დეტალურად გაწერს მოქალაქეთა ჩართულობის პრინციპებსა 

და კონკრეტულ მითითებებს, რაც ეხმარება ხელისუფლების ორგანოებს მოახდინომ მოქალაქეთა 

მონაწილეობის სტრუქტუირება. პარლამენტისა და ცენტრალური მთავრობის სტრატეგია და ძალისხმევა 

კი, ძლიერდება სასამართლო ზედამხედველობის მექანიზმებით, რომელიც ახალი სტანდარტებს 

აწესებს იმისათვის, რომ მოქალაქეთა ჩართულობა იყოს ყოვლისმომცველი, არსებითი ხასიათის და 

არ იქცეს ფორმალურ პროცედურად.

4.4. მონაწილეობის საფუძვლები დელეგირებული 
უფლებამოსილებების ფარგლებში

4.4.1. შოტლანდიის კანონი თემთა გაძლიერების შესახებ - მონაწილეობის 
მარეგულირებელი მოთხოვნები70

გართიანებული სამეფო წარმოადგენს ინგლისის, უელსის, შოტლანდიისა და ჩრთილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებას. ინგლისის გარდა, თითოეულ მათგანს ყავს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი 

ორგანოები. უელსის, შოტლანდიისა და ჩრთილოეთ ირლანდიის პარლამენტები და აღმასრულებელი 

ხელისუფლება მოქმედებენ მათთვის გადაცემული უფლებამოსილებების ფარგლებში. ეს 

უფლებამოსილებები საკმაოდ ფართოა.71

დელეგირებული უფლებამოსილებები საკმაოდ კომპლექსურია და თითოეულ შემთხვევაში 

სხვადასხვაგვარი. თუმცა, ძალიან ზოგადად, რომ ვთქვათ, შოტლანდიის, უელსისა და ჩრთილოეთ 

ირლანდიის ხელისუფლებებისათვის დელეგირებულია შემდეგი საკითხები:72

•	 ჯანდაცვა და სოციალური მზრუნველობა;

•	 განათლება და ტრეინინგი;

69 გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის ჩართულობის ვებ-გვერდი: https://www.gov.uk/government/get-involved#engage-with-government

70 შოტლანდიის თემთა გაძლიერების 2015 წლის აქტის მე-3 ნაწილის განხორციელების დამოუკიდებელი შეფასება - მონაწილეობის მოთხოვნები; 
Independent evaluation assessing the implementation of part 3 of the Community Empowerment (Scotland) Act 2015 – participation requests: https://
www.gov.scot/publications/participation-requests-evaluation-part-3-community-empowerment-scotland-act-2015/pages/3/

71 გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის ვებ გვერდი: შოტლანდიისათვის, უელსისათვის და ჩრთილოეთ ირლანდიისათვის უფლებამოსილებათა 
დელეგირება: https://www.gov.uk/guidance/devolution-of-powers-to-scotland-wales-and-northern-ireland

72 უფლებამოსილებათა დელეგირების სახელმძღვანელო ცნობარი: https://www.gov.uk/guidance/guidance-on-devolution#how-devolution-affects-
the-way-governments-work
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•	 ადგილობრივი ხელისუფლების საკითხები და საბინაო უზრუნველყოფა;

•	 სოფლის მეურნეობა, სატყეო საკითხები და სათევზო მეურნეობა;

•	 ტურიზმი, სპორტი და მემკვიდრეობა;

•	 ეკონომიკური განვითარება და შიდა ტრანსპორტირება.

ზემოთ ჩამოთვლილ სექტორებში უფლებამოსილებების გადაცემა არ ნიშნავს იმას, რომ შოტლანდიას, 

უელსსა და ჩრთილოეთ ირლანდიას ამ სფეროებში გადაწყვეტილებების მიღების ექსკლუზიური 

უფლებამოსილება აქვთ. თუმცა, დელეგირებული უფლებამოსილებები მათ ფართო ავტონომიას 

ანიჭებს. გაერთიანებული სამეფოს ცენტრალური ხელისუფლება ინარჩუნებს უფლებამოსილებას, 

რომ მიიღოს კანონები და ზოგადი პოლიტიკის განმსაზღვრელი გადაწყვეტილებები ამ სფეროებში.

ხელისუფლების დელეგირებისა და ავტონომიური უფლებამოსილებების შესახებ ინფორმაცია, ამ 

ნაშრომის მიზნისათვის, საინტერესოა 2 ფაქტორის გამო:

1. უელსს, შოტლანდიას და ჩრთილოეთ ირლანდიას უფლება აქვთ, დაადგინონ წესები იმ გადა-

წყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის შესახებ, რომელიც მათ სახელისუფლებლო 

პრეროგატივას განეკუთვნება.

2. ზემოთ მითითებული სფეროების ჩამონათვალიდან ირკვევა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკითხები დელეგირებულ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება, შესაბამისად, გაერთიანებულ 

სამეფოში ადგილობრივ დონეზე ჩართულობის მექანიზმების უკეთ აღსაქმელად, საჭიროა ეს 

განსხვავებებიც გავითვალისწინოთ.

წინამდებარე ნაშრომის ფორმატში ვერ მოხერხდება არსებითად აღიწეროს გაერთიანებული სამეფოს 

ყველა ნაწილში ადგილობრივ დონეზე მოქალაქეთა მონაწილეობისათვის გამოყენებული მექანიზმები. 

თუმცა, შევეცდებით, შოტლანდიის მაგალითზე განვიხილოთ რამდენიმე რეგულაცია, რომელიც მიღებული 

იქნა დელეგირებული უფლებამოსილებების ფარგლებში და შეეხება მოქალაქეთა ჩართულობას. ამ 

ქვეთავში ასევე განვიხილავთ შოტლანდიის ხელისუფლების ფართომასშტაბიან ინიციატივას, რომელიც 

მიმართული იყო ადგილობრივ დონეზე მოქალაქეთა მონაწილეობის წასახალისებლად. 

„თემთა გაძლიერების შესახებ“ შოტლანდიის 2015 წლის კანონი არის ერთ-ერთი მთავარი რეგულაცია 

სათემო დაწესებულებების ჩართულობის თვალსაზრისით.73 აღნიშნული კანონით უზრუნველყოფილია 

სათემო დაწესებულებების უფლება, საჯარო მომსახურებების მიმწოდებელი დაწესებულებებისაგან 

მოითხოვონ დიალოგი, როდესაც სათემო დაწესებულებები თვლიან, რომ მათ შეუძლიათ გააუმჯობესონ 

გადაწყვეტილებების შედეგები.

ტერმინი - სათემო მონაწილეობის დაწესებულება (CPB) - გულისხმობს პირთა ჯგუფს, რომელსაც 

შეუძლია წარადგინოს მონაწილეობის მოთხოვნა. იმისათვის, რომ ჯგუფი ჩაითვალოს სათემო 

მონაწილეობის დაწესებულებად, მან უნდა დააკმაყოფილოს გარკვეული მოთხოვნები. მაგალითად, 

ჯგუფი ჩამოყალიბებული უნდა იყოს გეოგრაფიულ თემში ან მის წევრებს ჰქონდეთ საერთო ინტერესები 

ან დაკავშირებულნი იყვნენ სხვაგვარად. ჯგუფის წევრების უმრავლესობა უნდა იყვნენ გარკვეული 

თემის წარმომადგენლები. ამავე დროს, ჯგუფი ღია უნდა იყოს თემის სხვა წევრებისათვის. ნებისმიერი 

სარგებელი, რომელიც მიღებულია ჯგუფის აქტივობების შედეგად, გამოიყენება მხოლოდ თემის 

ინტერესებისათვის. სავალდებულოა ჯგუფის მიზნებისა და დანიშნულების შესახებ განაცხადის 

არსებობაც.

73 თემთა გაძლიერების შესახებ კანონი ძალაში შევიდა 2017 წელს.
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მონაწილეობის მოთხოვნის წარდგენის ინსტიტუტი დაინერგა მონაწილეობისა და ჩართულობის 

არსებული ინსტრუმენტების დამხმარე მექანიზმად და არა მის ჩასანაცვლებლად. ჩართულობისა 

და მონაწილეობის სხვა პროცესები შესაძლოა მიმდინარეობდეს მონაწილეობის მოთხოვნების 

პარალელურად. 

სათემო დემოკრატიის ეს ფორმა წარმოადგენს სტრუქტურულ პროცესს, რომელიც შედგება რამდენიმე 

ეტაპისაგან. პროცესი იწყება სათემო მონაწილეობის დაწესებულების მიერ მოთხოვნის წარდგენით. 

იგი ეგზავნება საჯარო მომსახურებების გამწევ ხელისუფლების ორგანოს და მასში აღნიშნულია 

დაწესებულების სურვილი - მონაწილეობა მიიღოს ამა თუ იმ პროცესსში, მისი შედეგის გაუმჯობესების 

მიზნით.

შემდეგ ეტაპზე, საჯარო მომსახურებების მიმწოდებელი ორგანოები აფასებენ მოთხოვნას კანონით 

განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით და ეთანხმებიან ან უარს ამბობენ მის დაკმაყოფილებაზე. 

იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს გონივრული საფუძვლები უარისათვის, ხელისუფლების ორგანოები 

ვალდებულნი არიან დაეთანხმონ მოთხოვნას და მოახდინონ „შედეგის გასაუმჯობესებელი პროცესის“ 

ორგანიზება. თუ მოთხოვნა უარყოფილია, საჯარო ორგანოებმა უნდა დაასაბუთონ ამის მიზეზი.

იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნა დაკმაყოფილდება, ხელისუფლების ორგანოები და სათემო 

მონაწილეობის დაწესებულები ერთად განიხილავენ საკითხს იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს 

შედეგის გაუმჯობესების პროცესი და რამდენ ხანს გაგრძელდება იგი.

შოტლანდიის მთავრობას გამოცემული აქვს სახელმძღვანელო დოკუმენტი მონაწილეობის მოთხოვნების 

შესახებ. იგი მოიცავს შედეგის გაუმჯობესების პროცესის მაგალითებს. ეს პროცესი შეიძლება 

განსხვავდებოდეს სტრუქტურისა და დროში განგრძობადობის თვალსაზრისით. ეს დამოკიდებულია 

ხელისუფლების ორგანოსა და სათემო მონაწილეობის დაწესებულებას შორის შეთანხმებაზე. პროცესის 

ბოლოს, საჯარო მომსახურების მიმწოდებელი ორგანო ვალდებულია, გამოაქვეყნოს ანგარიში, 

რომელიც აღწერს პროცესის შინაარსს და დეტალიებს იმის შესახებ, გაუმჯობესდა თუ არა, შედეგები 

და რა წვლილი შეიტანა სათემო მონაწილეობის დაწესებულებამ ამ გაუმჯობესებაში.

4.4.2. სათემო ჩართულობის ეროვნული სტანდარტები74

შოტლანდიის ხელისუფლებას განსაზღვრული აქვს მკაფიო ხედვა სათემო ჩართულობის შესახებ.75 

მის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, შოტლანდიაში გამოიყენება მოქალაქეთა 

მონაწილეობის მრავალფეროვანი სამართლებრივი და პრაქტიკული ინსტრუმენტები. მათ შორის, 

შოტლანდიის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ საჯარო დაწესებულებებისათვის, რეკომენდირებულია 

სათემო ჩართულობის ეროვნული სტანდარტების გამოყენება.

ეს სტანდარტები შემუშავებულია 2005 წელს 500-მდე სათემო და საჯარო დაწესებულებების 

მონაწილეობით. იგი 2015-2016 წლებში კიდევ ერთხელ განახლდა. ისინი განსაზღვრავენ კარგი 

პრაქტიკის პრინციპებს სათემო ჩართულობის მხარდასაჭერად. სათემო ჩართულობის ეროვნული 

სტანდარტები ეხება ისეთ სფეროებს, როგორებიცაა თემის დაგეგმარება, ჯანდაცვა და სოციალური 

მზრუნველობა, ინკლუზია, შშმ პირები, თანასწორობა და სხვა.

სათემო ჩართულობის ეროვნული სტანდარტები შედგება მკაფიო პრინციპებისგან, რომლებიც 

აღწერენ ეფექტიანი სათემო ჩართულობის ელემენტებს. თითოეული სტანდარტი შეიცავს მოკლე 

74 შოტლანდიის ეროვნული სტანდართები სათემო ჩართულობისათვის: http://www.voicescotland.org.uk/

75 შოტლანდიის მთავრობის ვებ-გვერდი: თემთა გაძლიერება: https://www.gov.scot/policies/community-empowerment/ 
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დასათაურებას, მაგალითად, „ერთად მუშაობა“ – რასაც შემდეგ მოსდევს ზოგადი პრინციპი - „ჩვენ 

ვიმუშავებთ ერთად, რათა მიღწეულ იქნეს ჩართულობის მიზნები.“ სათაურისა და ზოგადი პრინციპის 

განაცხადის შემდეგ, მოცემულია ინდიკატორების სია თუ რა კრიტერიუმები უნდა დაკმაყოფილდეს 

და რა პროცესები უნდა განხორციელდეს სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად. 

სტანდარტების დოკუმენტში ტერმინი - „თემი“ - აღნიშნავს ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც გაერთიანებულნი 

არიან, სულ მცირე, ერთი საერთო მახასიათებლით, მათ შორის, გეოგრაფია, იდენტობა და საზიარო 

ინტერესები. სტანდარტებში მითითებულია, რომ ეს დოკუმენტი არ არის შექმნილი იმისათვის, რომ 

ჩაანაცვლოს სათემო ჩართულობის უკვე არსებული ჩარჩო-დოკუმენტები, არამედ იმისათვის, რომ 

დაამკვიდროს საუკეთესო პრაქტიკის სტანდარტები. 

4.4.3. სათემო ინვესტირების ფონდი76

ფონდის მიზანია თემთა გაძლიერება ინკლუზიური ზრდის მხარდაჭერისა და თემებისათვის 

შესაძლებლობის მიცემის გზით - აღმოფხვრან სიღარიბე, უთანასწორობა და სოფლად ცხოვრებისგან 

გამოწყვეული ბარიერები ადგილებზე დამოუკიდებლად შემუშავებული პროგრამებით. ფონდი 

აფინანსებს სათემო საქმიანობის მთელს სპექტრს. იგი საშუალებას აძლევს თემებს:

•	 ხელი შეეწყონ სათემო შესაძლებლებების ზრდასა და თემის წარმომადგენლობითი ორგანიზაციების 

გაძლიერებას;

•	 განხორციელდეს თემის მიერ ადგილობრივი მიზნებისა და პრიორიტეტების უკეთ გამოვლენა; 

•	 ხელი შეუწყონ აქტიურ ინკლუზიას და განვითარდეს შესაძლებლობები იმ ჯგუფების გაზრდილი 

ჩართულობისათვის, ვინც მეტად მოწყვლადი და ძნელად მისაწვდომია;

•	 შეიქმნას ადგილობრივი გეგმები და წინადადებები პარტნიორებთან თანამშრომლობით;

•	 განისაზღვროს ადგილობრივი ბიუჯეტისა და სხვა ფონდების პრიორიტეტები;

•	 განავითარონ ადგილობრივი შემოსავლები, მომსახურებები და პროექტები, რომლებიც პასუხობენ 

თემში გაერთიანებული ადამიანების საჭიროებებს;

•	 შეიქმნას თემის მიერ მართული გადაწყვეტილებები, რომლებიც პასუხობს პრიორიტეტებს, რომლებიც 

ყველაზე მნიშვნელოვანია თემებისათვის;

•	 განვითარდეს ადგილობრივი ინტერვენციები, რომლებიც ჰქმნიან შესაძლებლობებსა და გზებს 

სოციალური და სათემო ინტეგრაციისათვის.

4.4.4. მონაწილეობითი ბიუჯეტირება77

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროგრამები ძალიან განვითარებულია დიდი ბრიტანეთის მთელს 

ტერიტორიაზე. შოტლანდიის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში მონაწილეობითი ბიუჯეტირება 

ფართოდ გამოიყენება. გარდა ამისა, შოტლანდიის მთავრობა, „სათემო არჩევანის ფონდის“ მეშვეობით 

76 შოტლანდიის მთავრობის ვებ-გვერდი: თემთა გაძლიერების პროგრამა: https://www.gov.scot/policies/community-empowerment/empowering-
communities-fund/

77 მთავრობის ვებ-გვერდი, თემთა გაძლიერება, მონაწილეობითი ბიუჯეტირება: https://www.gov.scot/policies/community-empowerment/
participatory-budgeting/
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აფინანსებს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროექტებს 1.5 მილიონი ფუნტი სტერლინგით. ეს პროგრამა 

მოქალაქეებს აძლევს მეტ შესაძლებლობას, მიიღონ გადაწყვეტილებები ადგილობრივ ტერირორიაზე 

საბიუჯეტო თანხების ხარჯვასთან დაკავშირებით.

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების არსსა და მეთოდებზე, აქ აღარ შევჩერდები, ვინაიდან ეს საკითხები 

ფართოდაა მიმოხილული წინა და შემდგომ ქვეთავებში.

4.4.5. სათემო საბჭოები შოტლანდიაში78

სათემო საბჭოები გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობისა და 

ჩართულობის უმნიშვნელოვანესი რგოლია დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიაზე. მას ღრმა ისტორიული 

ფესვები აქვს და დაკავშირებულია მოქალაქეთა მიერ ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების 

კულტურასთან. შოტლანდიაში დაახლოებით 1200 აქტიური ასეთი საბჭო მოქმედებს. სათემო საბჭოები 

არის ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლობისა და ჩართულობის რგოლი, რომელიც ყველაზე 

ახლოსაა მოქალაქეებთან. ისინი ჰქმნიან ხიდს ადგილობრივ ხელისუფლებებსა და თემებს შორის 

და ეხმარებიან საჯარო დაწესებულებებს შეიტყონ წარმოდგენილი თემის წევრების მოსაზრებებისა 

და საჭიროებების შესახებ.

სათემო საბჭო არის ნებაყოფლობითი და მოხალისეობრივი ორგანიზაცია, რომელიც იქმნება კანონის 

საფუძველზე ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ. იგი იმართება ადგილობრივი მაცხოვრებლების მიერ 

და მოქმედებს ამ ტერიტორიის სახელით. ადგილობრივ ხელისუფლებას საზედამხედველო ფუნქციები 

აქვს სათემო საბჭოების საქმიანობაზე. ისინი კანონით ასევე ვალდებულნი არიან, კონსულტაცია 

გაიარონ სათემო საბჭოებთან, მთელი რიგი გადაწყვეტილებების შესახებ.

სათემო საბჭოები შედგება ადამიანებისაგან, რომლებიც ზრუნავენ საკუთარ თემზე და სურვილი აქვთ, 

გახადონ იგი უფრო უკეთესი ადგილი საცხოვრებლად. ადგილობრივი ხელისუფლების წინაშე თემის 

წარმომადგენლობასთან ერთად, სათემო საბჭოები ხელს უწყობენ ფართო სპექტრის საქმიანობას, 

რომლის მიზანი თემის კეთილდღეობის უზრუნველყოფაა. სათემო საბჭოები რჩევებს აძლევენ 

ადგილობრივ ხელისუფლებას, უგზავნიან მათ პეტიციებს, ზეგავლენას ახდენენ და ადვოკატირებას 

ახორციელებენ ადგილობრივი თემის პრობლემებისა და საკითხების თაობაზე. სათემო საბჭოების 

საქმიანობის მაგალითები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი ჩამონათვალით:79

•	 პროექტების განხორციელდება, იმისათვის, რომ თემი გაუმჯობესდეს ყველა ტიპის მოქალაქეთათვის: 

ხანდაზმულები, მარტოხელა დედები, უმცირესობები, ახალგაზრდები და ა.შ.

•	 სათემო ახალი ამბების გამოცემა;

•	 ადგილობრივი კვლევებისა და გამოკითხვების ჩატარება;

•	 ადგილობრივ საკითხებზე კამპანიების წარმოება;

•	 სათემო ღონისძიებების ორგანიზება;

სათემო საბჭოები უზრუნველყოფენ ადგილობრივ ტერიტორიაზე არსებული საჭიროებების გადაწყვეტაში 

ჩართულობის ყველაზე ძლიერ საშუალებებს.

78 შოტლანდიის მთავრობის ვებ-გვერდი, თემთა გაძლიერება, სათემო საბჭოები: https://www.gov.scot/policies/community-empowerment/
community-councils/

79 შოტლანდიის სათემო საბჭოების ვებ-გვერდი: 
 http://www.communitycouncils.scot/what-is-a-community-council.html
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4.4.6. კონსულტაციები

შოტლანდიის ხელისუფლება აწარმოებს მოქალაქეებთან კონსულტაციებს მისაღები კანონების, 

რეგულაციებისა და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების შესახებ. მთავრობას შექმნილი აქვს სპეციალური 

ვებ-გვერდი - კონსულტაციების ჰაბი: https://consult.gov.scot/ - ამ ვებ-გვერდზე მოქალაქეებს შეუძლიათ 

იხილონ ყველა მიმდინარე კონსულტაცია. ასევე, უკვე გამართული კონსულტაციების არქივი. ვებ-გვერდზე 

ასევე ქვეყნდება ინფორმაცია იმ მნიშვნელოვანი შედეგების შესახებ, რომლებიც საზოგადოების 

ინიციატივებმა განაპირობა. 

მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა, ელექტრონულ ფოსტაზე მიიღონ ინფორმაცია მათთვის საინტერესო 

თემებზე კონსულტაციების გამოცხადების შესახებ, თანდართულ მასალასთან ერთად.

4.4.7. შოტლანდიის მთავრობის მიერ გამოყენებული მონაწილეობის სხვა ფორმები

ზემოთ ჩვენ აღვწერეთ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობისა და 

მონაწილეობის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფორმა. თუმცა, შოტლანდიაში, ისევე, როგორც მთელს 

გაერთიანებულ სამეფოში მონაწილეობითი დემოკტრატიის ინსტრუმენტები ბევრად მრავალფეროვანია. 

შოტლანდიის მთავრობის ვებ-გვერდზე, რომელიც სათემო ჩართულობას ეძღვნება, წარმოდგენილია 

არაერთი ინსტრუმენტი, რომელიც შოტლანდიაში გამოიყენება. მათ შორის:

•	 ადგილობრივი თემებისათვის მიწისა და შენობების მართვაში გადაცემა;

•	 მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ქონების (პარკები, დაცული ტერიტორიები, საზოგადოებრივი 

დანიშნულების ადგილები) დანიშნულებისა და გამოყენების შესახებ საზოგადოების ჩართულობის 

უზრუნველყოფა;

•	 თემისა და სათემო მომსახურებების დაგეგმვაში მოქალაქეთა მონაწილეობა;

•	 ადგილობრივი მმართველობის გადახედვა - ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს ადგილობრივი 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესისა და ადგილობრივი დემოკრატიის კომპლექსურ შეფასებას 

და ამ შეფასების საფუძველზე საჯარო სექტორის რეფორმას;

•	 შოტლანდიის კუნძულების თემების გაძლიერების კანონმდებლობის მიღება;

•	 სხვა.

დეტალური ინფორმაციისათვის ამ სფეროში შოტლანდიის მთავრობის მიერ წარმოებული საქმიანობის 

შესახებ, ეწვიეთ შოტლანდიის მთავრობის ვებ-გვერდის სექციას თემთა გაძლიერების პოლიტიკის 

შესახებ: https://www.gov.scot/policies/community-empowerment/

4.5. ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღებაში 
მონაწილეობის სხვა ფორმები გაერთიანებულ სამეფოში

4.5.1. ზოგადი კონტექსტი

დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 

მაგალითების შემდეგ, საინტერესოა განვიხილოთ მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმები ადგილობრივ 

დონეზე. გაერთიანებულ სამეფოში ამ მხრივაც ძალიან მდიდარი პრაქტიკა არსებობს. 
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თუ წინა ქვეთავში განხილული იყო შოტლანდიისათვის დელეგირებული უფლებამოსილებების 

ფარგლებში, შოტლანდიის ხელისუფლების მიერ განსაზღვრული მოქალაქეთა მონაწილეობის 

მექანიზმები, ამ ქვეთავში ზოგადად აღწერილი იქნება გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე 

ადგილობრივ დონეზე გამოყენებული მოქალაქეთა ჩართულობის სხვა მნიშვნელოვანი ბერკეტები. 

უნდა აღინიშნოს, რომ გაერთიანებულ სამეფოში მოქმედი მუნიციპალური ხელისუფლებები 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში იყენებენ მონაწილეობითი დემოკრატიის მრავალფეროვან 

ინსტუმენტებსა და მეთოდებს, მათ შორის:80

•	 კონსულტაციები;

•	 ადგილობრივი ჩართულობის ქსელი;

•	 პეტიციები;

•	 რეფერენდუმები;

•	 ბინათუზრუნველყოფის ასოციაციის მმართველი საბჭო;

•	 მოქალაქეთა პანელები;

•	 მომსახურებათა მომხმარებლების პანელები;

•	 ადგილობრივი ტერიტორიის ფორუმები;

•	 Sure start საბჭოები;

•	 მაცხოვრებელთა ასოციაციები;

•	 ფოკუს ჯგუფები;

•	 პოლიციის საკონსულტაციო კომიტეტები; 

•	 Citizens’ juries;

•	 მონაწილეობითი ბიუჯეტირება;

•	 ადგილობრივი სტრატეგიული პარტნიორობა;

•	 სკოლის მმართველი ორგანო;

•	 ციფრული ჩართულობის პლათფორმები;

•	 სხვა;

განვიხილოთ ზოგიერთი მათგანი:

4.5.2. კონსულტაციები

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი 

ინსტრუმენტი, რომელიც საკანონმდებლო მოთხოვნებითა და სასამართლო პრაქტიკითაა გამყარებული 

- არის კონსულტაციები. კონსულტაციები რიგ შემთხვევებში კანონისმიერი ვალდებულებაა, რიგ 

80 მოქალაქეთა მონაწილეობა გაერთიანებულ სამეფოში - გაერთიანებული სამეფოს გამოცდილებიდან მიღებული გაკვეთილები - გვ.4; Public 
Participation in the UK Lessons from the UK experience; http://www.sigmaweb.org/publicationsdocuments/41838063.pdf
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შემთხვევებში კი, ადგილობრივ ხელისუფლებას მოეთხოვება კონსულტაციის გამართვა სასამართლო 

პრაქტიკის საფუძველზე; ზოგჯერ, კონსულტაციების დანიშვნის გადაწყველილება განპირობებულია 

ტრადიციითა და პრაქტიკული საჭიროებებით.

წინა ქვეთავებში ჩვენ ასევე აღვნიშნეთ „ლეგიტიმური მოლოდინის დოქტრინისა“ და „განინგის 

პრინციპების“ შესახებ, რომლებიც სასამარლო პრეცედენტებს ეფუძნება და ვრცელდება, როგორც 

ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებაზე. ისინი დეტალურად მიმოხილულია წინა ქვეთავებში.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გაერთიანებული სამეფოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ასოციაციას 

მნიშვნელოვანი როლი აკისრია მოქალაქეთა ჩართულობის წახალისებისა და შესაბამისი სტანდარტების 

შემუშავების თვალსაზრისით. მას გამოცემული აქვს ჩართულობის სახელმძღვანელო ადგილობრივი 

თვითმმართველობებისათვის, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი კონსულტაციების გამართვის 

საკანონმდებლო და სასამართლო პრეცედენტებით დადგენილი მოთხოვნები და მოცემულია 

მითითებები შესაბამისი მეთოდების გამოყენების შესახებ.81

4.5.3. მოქალაქეთა პანელი

მოქალაქეთა პანელი არის დიდი ზომის წარმომადგენლობითი ჯგუფი, რომელიც რეგულარულად აწვდის 

ადგილობრივ ხელისუფლებას ინფორმაციას საზოგადოებრივი პრეფერენციებსა და მოსაზრებების 

შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ ეს მეთოდი ინტერნეტის მეშვეობით გამოიყენება, მას მოქალაქეთა 

ელექტრონული პანელი ეწოდება.82

მოქალაქეთა პანელი არის, ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენლობითი, საკონსულტაციო 

ორგანო. ის, როგორც წესი, გამოიყენება ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მიერ, ადგილობრივი 

პრიორიტეტების დასადგენად და საჯარო მომსახურებების ბენეფიციარებთან კონკრეტული საკითხების 

შესახებ კონსულტაციისათვის. მონაწილეები, როგორც წესი, შეირჩევიან შემთხვევითი შერჩევის 

პრინციპით, საარჩევნო სიის ან საფოსტო კოდის სიების გამოყენებით. თუმცა, პანელში გაწევრიანება 

შეიძლება ყველა მოქალაქისათვის ღია იყოს და განცხადების საფუძველზე წარმოებდეს. ასევე 

შესაძლოა, გამოყენებული იქნეს შერჩევის სხვა მეთოდები, რათა უზრუნველყოფილი იყოს იმ 

მოქალაქეებთან კავშირი, რომლებსაც სოციალური ჩართულობის ნაკლები შესაძლებლობა აქვს. 

მაგალითისთვის, ქალაქ ლიდსის საბჭოს დაფუძნებული აქვს მოქალაქეთა პანელი. მისი მიზანია 

მიიღოს ინფორმაცია ქალაქის მაცხოვრებელთა სურვილებისა და საჭიროებების შესახებ. პანელის 

წევრობა ღიაა ყველა მსურველისათვის. პანელის წევრები წელიწადში რამდენჯერმე მოიწვევიან, 

იმისათვის, რომ:83

•	 გამოთქვან მოსაზრებები საბჭოს მიერ დანერგილი მომსახურებებისა და იმ საკითხების შესახებ, 

რომლებიც ზეგავლენას ახდენს პანელის მონაწილის საცხოვრებელ გარემოზე;

•	 მონაწილეობა მიიღონ კვლევაში, რათა დაეხმარონ საბჭოს გააუმჯობესოს მუშაობა და მის 

კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების მართვა;

•	 დაეხმაროს საბჭოს გავრცელდეს მნიშვნელოვანი გზავნილები იმის შესახებ, თუ რა ხდება ქალაქში 

ან რა პროექტები მიმდინარეობს და ეს ინფორმაცია მეგობრებსა და მეზობლებს გაუზიარონ. 

81 ახალი დიალოგები 2.0. - ადგილობრივ თვითმმართველობათა ასოციაციის გზამკვლევი ჩართულობის შესახებ; New Conversations 2.0 LGA 
guide to engagement - https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/New%20Conversations%20Guide%20refresh_11.pdf

82 მოქალაქეთა პანელები: https://www.involve.org.uk/resources/methods/citizens-panel

83 ლიდზის მოქალაქეთა პანელების ვებ-გვერდი: https://www.leeds.gov.uk/your-council/consultations-and-feedback/leeds-citizens-panel
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4.5.4. პეტიციები

მიუხედავად იმისა, რომ პეტიციების სისტემის არსებობის სავალდებულობა ადგილობრივი 

საბჭოებისათვის (მუნიციპალური წარმომადგენლობითი ორგანოებისათვის) გაუქმდა „ლოკალიზმის 

2011 წლის აქტით“, ბევრი ადგილობრივი ხელისუფლების არჩეული ორგანო კვლავ ინარჩუნებს 

მოქალაქეთა მონაწილეობის ამ მეთოდს.84 პეტიციებით, მოქალაქეებს უფლება აქვთ მოითხოვონ 

ადგილობრივი საბჭოებისაგან (მუნიციპალური წარმომადგენლობითი ორგანო) ამა თუ იმ ღონისძიების 

განხორციელება. ზოგიერთ სისტემაში პეტიციებზე საკმარისია 1 ხელმოწერაც, ზოგიერთში კი, 

დადგენილია მოსახლეობის გარკვეული პროცენტული რიცხოვნობა.

ადგილობრივი საბჭოები განიხილავენ პეტიციას. პეტიციით დაყენებული მოთხოვნის 

დაუკმაყოფილეობლობის შემთხვევაში, ადგილობრივი საბჭოები ვალდებულნი არიან აუხსნან 

ხელმომწერებს ამის მიზეზები.

4.5.5. მონაწილეობითი ბიუჯეტირება

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება გაერთიანებულ სამეფოში 2000 წლიდან ვითარდება - მას შემდეგ, 

რაც სათემო აქტივისტთა დელეგაცია სალფორდიდან და მანჩესტერიდან ბრაზილიას ესტუმრა ამ 

მეთოდის უკეთ შესასწავლად და გაერთიანებულ სამეფოში მისი დანერგვის მიზნით. მონაწილეობითი 

ბიუჯეტირების შესახებ სხვა თავებში მრავლისმომცემი ინფორმაციაა წარმოდგენილი. ამიტომ აქ, 

მის განხილვაზე არ შევჩერდებით, თუმცა, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ იმ 3 მეთოდის შესახებ, 

რომლებიც მოქალაქეთა ჩართულობის ამ ფორმას გაერთიანებულ სამეფოში ახასიათებს:85

•	 სათემო გრანტის ყულაბა: ეს არის კონკრეტული ტერიტორიისათვის ან ცალკეული საკითხის 

გადასაწყვეტად გამოყოფილი თანხა. მაგალითად, გამოიყოფა თანხა სამეზობლოსათვის ან ბავშვთა 

და ახალგაზრდების საკითხებისათვის და ტარდება მონაწილეობითი ბიუჯეტირება. სათემო, 

მოხალისეობრივი და ხანდახან, საჯარო დაწესებულებები ახდენენ პროექტების შემოთავაზებას 

დასაფინანსებლად. ეს პროექტები წარედგინება მოსახლეობას კენჭისყრაზე. მოქალაქეები ხმას 

აძლევენ სასურველ პროექტებს, რომელთაგან გამარჯვებულიც ფინანსდება;

•	 დელეგირებული თანხები ადმინისტრაციულ რაიონებს ან სამეზობლოებს: როგორც წესი, ამ 

დროს დაფინანსებას გამოჰყოფს ადგილობრივი საბჭო ან საპარტნიორო დაფინანსება, რომელიც 

დელეგირებულია მოსახლეობასთან უფრო ახლოს მდგომ დონეზე, სადაც საჯარო მომსახურებები 

ხორციელდება. ეს თანხები შეიძლება გამოყენებული იყოს საჯარო ან მესამე სექტორის 

პროექტებისათვის. შემოთავაზებების წარდგენა ხდება სახალხო შეხვედრებზე ან ხმის მიცემის 

ორგანიზება ხდება ინტერნეტის საშუალებით.

•	 დაფინანსება ძირითადი მომსახურებებისათვის: ეს მოდელი უფრო ახლოს არის თავდაპირველ, 

ბრაზილიურ მონაწილეობით ბიუჯეტირებასთან. გარკვეულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ყველა 

მოქალაქეს საშუალება აქვს განსაზღვროს რომელმა საჯარო მომსახურებამ უნდა მიიღოს დამატებითი 

დაფინანსება. ისინი ასევე ჩართული არიან ადგილობრივი პრიორიტეტების შემუშავებაში, რომელიც 

შემდეგ განაპირობებს თუ როგორ უნდა იყოს გამოყენებული თანხა.

84 მოქალაქეთა კრების ვებ-გვერდი: https://citizensassembly.co.uk/citizen-participation-in-local-governance/

85 Participatory Budgeting An Introduction - მონაწილეობითი ბიუჯეტირება - შესავალი; გვ.5 - დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების 
ქსელი.
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4.5.6. სამეზობლოს დაგეგმვა

სამეზობლოს დაგეგმვის ინიციატივა86 არის ინსტრუმენტი, რომელიც შესაბამისი კანონმდებლობის87 
შესაბამისად, ადგილობრივი თემის მაცხოვრებლებს აძლევს საშუალებას, მონაწილეობა მიიღონ 
იმის დაგეგმვაში, თუ რა და სად უნდა აშენდეს.

იმის დასადატურებლად, რომ საზოგადოების ჩართულობა სამართლიანად და არსებითად 
განხორციელდა, კანონით გათვალისწინებულია, რომ სამეზობლოს განვითარების გეგმას თან ახლდეს 
განხორციელებული კონსულტაციების შესახებ ინფორმაცია88.

თემის მოსახლეობისათვის რეკომენდირებულია შექმნან ჩართულობის სტრატეგია, რომელშიც მოექცევა 
აქტივობების სია და თითეული ღონისძიების სასურველი შედეგი, მკაფიო მიზნებით, მიზნობრივი 
აუდიტორიით, მონაცემთა დაფიქსირების მეთოდებით, დროის გრაფიკით და ა.შ. ამას გარდა, 
ისინი წახალისებულნი არიან მოიწვიონ მოხალისეთა სექტორის ორგანიზაციები, იმისათვის, რომ 
უზრუნველყოფილი იყოს იმ ჯგუფების ჩართულობა, რომლებიც ძნელად მისაწვდომია და რომლებიც 
იშვიათად ერთვებიან ხელისუფლების საქმიანობაში. 

ხალხს შესაძლებლობა აქვს გაახმოვანოს საკუთარი აზრი და განიხილოს სხვადასხვა ვარიანტები. 
ეს საშუალებას აძლევს მოსახლეობას გადაწყვიტონ თუ რა ტიპის განვითარება სჭირდებათ მათ და 
რა ინფრასტრუქტურა უნდა მოეწყოს.

თითოეულმა საბჭომ უნდა გადაწყვიტოს, თუ როგორ ჩართოს საზოგადოების წარმომადგენლები, 
ან ადგილობრივი დაგეგმვის კომიტეტების ან მმართველი ჯგუფების შექმნით ან არაფორმალური 
კონსულტაციების სამუშაო ჯგუფების მეშვეობით. გარდა ამისა, თუ არსებობს საჭიროება სამეზობლოს 
დაგეგმვის ჯგუფებს გაეწიოს ტექნიკური დახმარება - ასეთი დახმარება მათ შეუძლიათ მიიღონ 
დაგეგმვის დამხმარე სამსახური - ინგლისისგან. გარდა ამისა, საცხოვრისით უზრუნველყოფის, 
ადგილობრივი თემებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების სამინისტრო89 აფინანსებს (მათ შორის, 
გრანტებით) იმ თემებს და ჯგუფებს, რომლებსაც სურთ უზრუნველყონ საზოგადოების ჩართულობა. 

ადგილობრივი საბჭოს (საკრებულოს) თანამშრომლები ერთვებიან მოსამზადებელ სამუშაოებში და 
დაგეგმარების პროცესში. საგანმანათლებლო რესურსები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს 
დაგეგმვის ორგანიზება, როგორ ჩავრთოთ საზოგადოება და მრავალი სხვა დოკუმენტი ხელმისაწვდომია 
ონლაინ პორტალზე. 90 

4.5.7. ადგილობრივი ჩართულობის ქსელი

ადგილობრივი ჩართულობის ქსელი იყო ინგლისის ეროვნული ჯანდაცვის სისტემის ინიციატივა.91 მისი 

მიზანი იყო მოქალაქეები ჩართულიყვნენ და მონაწილეობა მიეღოთ ადგილობრივი მნიშვნელობის 

86 სამეზობლოთა დაგეგმვის ფორუმი: http://www.ourneighbourhoodplanning.org.uk 

87 დაგეგმარება ეფუძნება ლოკალიზმის აქტს. ის ავალდებულებს დაგეგმარებაზე პასუხისმგებელ სამსახურებს, მისცენ რჩევა და დაეხმარონ 
თემებს სამეზობლოთა გეგმების მომზადებაში. თემებს, რომლებსაც გააჩნია კანონის თანახმად დამტკიცებული სამეზობლოთა გეგმები 
მიეცემათ 25% დეველოპერებისგან მოზიდული თანხებისაგან. თემები ამ თანხას საკუთარი პრიორიტეტების მიხედვით ხარჯავენ.

88 ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს: 1. დეტალებს იმ პირებისა და დაწესებულებების შესახებ, რომლებთანაც განხორციელდა კონსულტაცია სამეზობლოს 
განვითარების შემოთავაზებული გეგმის შესახებ; 2. იმის განმარტება თუ რა ფორმით განხორციელდა კონსულტაციები; 3. იმ მთავარი საკითხების 
შინაარსი, რომლებიც კონსულტირებულმა პირებმა აღნიშნეს; 4. აღწერა იმისა, თუ როგორ იქნა განხილული და გათვალისწინებული აღნიშნული 
საკითხები და სადაც რელევანტური იყო, როგორ შეიცვალა ამ შენიშვნების საფუძველზე სამეზობლოს განვითარების გეგმა. 

89 გაერთიანებული სამეფოს ბინათუზრუნველყოფის, თემების და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხების სამინისტროს ვებ-გვერდი: 
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-housing-communities-and-local-government

90 სამეზობლოთა დაგეგმვის ფორუმი: http://www.ourneighbourhoodplanning.org.uk/resources 

91 ადგილობრივი ჩართულობის ქსელები (LINks), წლიური ანგარიშები 2011-12: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/175509/LINks_Annual_Report.pdf
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ჯანდაცვის მომსახურებების შეფასებაში და წარმოედგინათ მშობელთა, მომსახურების მომხმარებელთა, 

მომვლელთა, ოჯახების და ფართო საზოგადოების ხმა და მოსაზრებები. ასევე, მონაწილეობა მიეღოთ 

ჯანდაცვისა და სოციალური ზრუნვის მომსახურებათა გაუმჯობესებაში. ადგილობრივი ჩართულობის 

ქსელები შედგებოდა ადგილობრივი მაცხოვრებლებისაგან, ორგანიზაციებისაგან და ჯგუფებისაგან, 

რომლებსაც სურვილი ჰქონდათ ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურებები გაეუმჯობესებინათ.

ინიციატივის ფარგლებში ფუნქციონირებდა 151 ადგილობრივი ჩართულობის ქსელი, თუმცა, 2013 

წლიდან ეს ინიციატივა გაუქმდა და ეს ფუნქციები გადაეცა Healthwatch-ს. ამ ორგანიზაციამ გააგრძელა 

ადგილობრივ ჯანდაცვის და სოციალური ზრუნვის მომსახურებებზე ზედამხედველობა. ამჟამად, 

ინგლისის ყველა ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ადგილობრივი Healthwatch-ი. ისინი იკვლევენ 

ინფორმაციას, თუ რა აზრი აქვთ მოქალაქეებს ამ მომსახურებების შესახებ და რა უნდა გაუმჯობესდეს? 

შემდეგ Healthwatch მუშაობს იმ საჯარო ორგანოებთან, რომლებსაც ეს ეხებათ. 92

4.5.8. ტერიტორიული ფორუმები93

ტერიტორიული ფორუმები არის ადგილებზე გამართული შეხვედრები, რომელსაც, როგორც წესი, 

ადგილობრივი საბჭოს (საკრებულოს) წევრები აწყობენ. მასში მონაწილეობას ღებულობენ ადგილობრივი 

მოსახლეობის წარმომადგენლები, საბჭოს არჩეული წევრები, ადგილობრივი ხელისუფლების 

თანამდებობის პირები, პოლიციის წარმომადგენლები, ზრუნვის ორგანიზაციების წარმომადგენლები 

და სხვა ადგილობრივი მოთამაშეები. 

ფორუმებზე განიხილება ადგილობრივი მნიშვნელობის სხვადასხვა საკითხები. თანამდებობის პირები 

პირისპირ სცემენ პასუხს მოქალაქეთა კითხვებს და ა.შ. ფორუმები ან პერმანენტულად ფუნქციონირებს 

ან მოიწვევა დისკრეციული გადაწყვეტილებების საფუძველზე. მაგალითად, ინგლისის ერთ-ერთი 

რაიონში (Warwickshire) მოქმედებს 30-მდე ფორუმი, საიდანაც 7 მუდმივმოქმედია.94

4.5.9. ადგილობრივი სტრატეგიული პარტნიორობა

2000 წელს ინგლისში შეიქმნა ადგილობრივი სტრატეგიული პარტნიორობები. მასში გაერთიანებულია 

მოსახლეობის წარმომადგენლები, საჯარო სექტორის დელეგატები, მოხალისეობრივი და სათემო 

ორგანიზაციები და ბიზნეს სუბიექტები. სტრატეგიული პარტნიორობები მიზნად ისახავენ ადგილობრივი 

მომსახურებების დაგეგმვისა და მიწოდების გაუმჯობესებას. ისინი ეხმარებიან ადგილობრივ სააგენტოებსა 

და სხვა დაწესებულებებს გააუმჯობესონ ცხოვრების ხარისხი თემის წარმომადგენელთა ჩართულობით 

მომსახურებების დაგეგმვასა და მიწოდებაში. ეს მოიცავს მნიშვნელოვან საჯარო მომსახურებებს, 

როგორებიცაა განათლება, ჯანდაცვა, ბინათუზრუნველყოფა, პოლიცია და სოციალური მომსახურებები.

ადგილობრივი სტრატეგიული პარტნიორობების როლი და დანიშნულება ზოგადად, შესაძლოა შემდეგი 

სახით აღიწეროს:95

ადგილობრივი სტრატეგიული პარტნიორობები ქმნიან მდგრადი თემის სტრატეგიას. ეს არის გეგმა, 

რომელიც ასახავს და ზემოქმედებას ახდენს ძირითადი ადგილობრივი ორგანიზაციების გეგმებზე. 

92 Healthwatch-ის ვებ-გვერდი: რას ვსაქმიანობთ: https://www.healthwatch.co.uk/what-we-do

93 ტერიტორიული ფორუმები: https://www.involve.org.uk/resources/methods/area-forums

94 ინფორმაცია ვარვიკის სათემო ფორუმების შესახებ: https://www.warwickdc.gov.uk/info/20599/community_and_social_issues/439/community_forums

95 Women’s representation in Local Strategic Partnerships - ქალთა წარმომადგენლობა ადგილობრივ სტრატეგიულ პარტნიორობებში - ოქსფამი - გვ.6: 
 https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/112408/where-are-all-women-LSPs-010107-en.
pdf;jsessionid=A8DB32CAA191AB42820EC99D7E04C0B3?sequence=1 
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ის გაწერს ადგილობრივი ტერიტორიის პრიორიტეტებს და იმას, თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს 

მომსახურებები თემის გარემოს, სოციალური და ეკონიმიკური კეთილდღეობის თვალსაზრისით. 

პარტნიორობის შედეგად იქმნება ადგილობრივი ტერიტორიის შეთანხმება (Local Area Agreement) სადაც 

გაწერილია სტრატეგია მომსახურებათა გაუმჯობესების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ 2010 წელს 

ადგილობრივი ტერიტორიის შეთანხმებების შედგენის კანონისმიერი მოთხოვნა გაუქმდა, ადგილობრივი 

სტრატეგიული პარტნიორობები ინგლისში კვლავ გამოიყენება, როგორც ერთობლივი საქმიანობის და 

ჩართულობის ინსტრუმენტი. მაგალითად, ოქსფორდის სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც 2003 წელს 

დაფუძნდა, დღესაც აქტიურ საქმიანობას აგრძელებს. ის აერთიანებს ადგილობრივი ხელისუფლების 

მაღალი რანგის თანამდებობის პირებს, ბიზნეს ორგანიზაციებს, სათემო და მოხალისეობრივ სექტორებს. 

ის ქალაქის მომავლის დაგეგმვაში იღებს მონაწილეობას, ადგენს ადგილობრივ პრიორიტეტებს და 

უზრუნველყოფს ჩართულობას ადგილობრივ დონეზე. პარტნიორობა ხელს უწყობს თანამშრომლობას, 

ღიაობას და იძლევა დაფინანსებისა და რესურსების გაზიარების შესაძლებლობებს.96

ანალოგიური პარტნიორობები არის შექმნილი ლონდონის რაიონებში, მაგ. ჰაუნსლოუს რაიონში 

შექმნილია პარტნიორობა - ერთად ჰაუნსლოუ.97

4.5.10. Sure Start - ბავშვთა ცენტრების მრჩეველი საბჭოები

ბავშვებზე ზრუნვის შესახებ (Childcare Act 2006) კანონით შეიქმნა Sure Start - ბავშვთა ცენტრები. 

მათი მთავარი დანიშნულებაა გააუმჯობესოს სახელმწიფო მომსახურებები ბავშვებისათვის და მათი 

ოჯახებისათვის და აღმოფხვრას უთანასწორობა მოწყვლადი ოჯახებისათვის შემდეგ სფეროებში: ა) 

ბავშვთა განვითარება და სასკოლო მზაობა; ბ) მშობლის უნარ-ჩვევები და გ) ბავშვთა და ოჯახების 

ჯანდაცვა.

ამავე კანონის თანახმად, ადგილობრივი ხელისუფლება ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ თითოეულ 

ბავშვთა ცენტრს ჰყავდეს მრჩეველთა საბჭო. მრჩეველთა საბჭოში აუცილებლად უნდა იყოს 

წარმოდგენილი მშობლები და პოტენციური მშობლები ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენციას 

მიკუთვნებული ტერიტორიიდან.98

4.5.11. მოქალაქეთა ჟიური - მსაჯული მოქალაქეები

გაერთიანებულ სამეფოში მონაწილეობითი დემოკრატიის ეს მეთოდი არამარტო ადგილობრივ, 

არამედ ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერაც გამოიყენება. თუმცა, უფრო მეტად, მას 

ადგილობრივი საბჭოები იყენებენ.

ცენტრალიური ხელისუფლება მას 2000-იანი წლების დასაწყისში აქტიურად იყენებდა.99 მასში ჩართული 

იყო შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეული 12-დან 24-მდე მოქალაქე. ისინი იკრიბებოდნენ რამდენიმე 

დღის განმავლობაში, იმისათვის, რომ შეესწავლათ საკითხი, ემსჯელათ მასზე და შეეთავაზებინათ 

96 ოქსფორდის სტრატეგიული პარტნიორობის ვებ-გვერდი: https://www.oxford.gov.uk/oxsp/

97 ვებ-გვერდი: https://www.hounslow.gov.uk/info/20111/about_the_council/1392/hounslow_together

98 გაერთიანებული სამეფოს განათლების დეპარტამენტის მიერ გამოცემული სახელმძღვანელო Sure Start ბავშვთა ცენტრებისათვის, გვ. 17. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/678913/childrens_centre_stat_guidance_april-2013.pdf

99 მოქალაქეთა ჩართულობა პოლიტიკაში და პოლიტიკის შექმნაში: გაკვეთილები გაერთიანებული სამეფოსგან - კლაუდია ჩვალისზი, 2017 
წლის აპრილი, გვ. 11. Citizen engagement in politics and policymaking: Lessons from the UK - Claudia Chwalisz, APRIL 2017; http://www.populus.
co.uk/wp-content/uploads/2017/07/Citizen-Engagement-Report-002.pdf
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იდეა კონკრეტული დარგობრივი პოლიტიკის საკითხის გადასაწყვეტად. ცენტრალური ხელისუფლების 

საპილოტე პროექტები შეჩერდა 2008 წლისათვის, როდესაც მსოფლიოში ფინანსური კრიზისი იყო და 

ხელისუფლება ამ ფინანსური კრიზისის გადაწყვეტით იყო დაკავებული. თუმცა, ეს მეთოდი ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ კვლავ გამოიყენება დროგამოშვებით. 

რაც შეეხება ადგილობრივ დონეს, ეს მეთოდი გაერთიანებული სამეფოს მრავალ მუნიციპალიტეტში 
გამოიყენება. ჩართულობის ეს ფორმა გულისხმობს შემდეგ ეტაპებს: ჟიურის წევრები - მსაჯულები 
მუშაობენ რამდენიმე დღის განმავლობაში ერთობლივად, შეკითხვას უსვამენ ინფორმაციის მქონე 
პირებს, კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ ყველა საკითხს, რომელზეც მკაფიო პასუხი ჩამოყალიბებული 
არ არის. პროცესის ბოლოს ჟიურის წევრები - მსაჯულები - გამოსცემენ „ვერდიქტს“, რომელშიც 
ფორმირებულია გადაწყვეტის გზები. ასეთი ვერდიქტები ადგილობრივ დონეზე არჩეული საბჭოს 
წევრებისათვის რეკომენდაციის ფორმით გამოიცემა.

ეს მეთოდი ჯერ კიდევ ახალია და კვლავ რჩება კითხვები, თუ რამდენად დიდი წონა უნდა მიეცეს 

ასეთი მეთოდით მიღებულ რეკომენდაციებს.100

5. ამერიკის შეერთებული შტატები

5.1. ზოგადი ინფორმაცია ამერიკის ხელისუფლების სტრუქტურის 
შესახებ

ამერიკის შეერთებული შტატები არის წარმომადგენლობითი დემოკრატიის კონსტიტუციური რესპუბლიკა. 
ხელისუფლება კონსტიტუციის საფუძველზე, დანაწილებულია საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და 
სასამართლო შტოებად. კონსტიტუცია ქვეყნის უზენაესი კანონია, რომელიც მათ შორის, განსაზღვრავს 
ფედერალური ხელისუფლების სტრუქტურას, უფლებამოსილებებსა და მის ურთიერთობას შტატებთან. 
ამერიკა ფედერალური რესპუბლიკაა და აქ არსებობს მმართველობის სამდონიანი სისტემა: 
ფედერალური, შტატის და ადგილობრივი. 

ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მე-10 შესწორების თანახმად, ყველა უფლებამოსილება 

(ძალაუფლება), რომელიც არ ეკუთვნის ფედერალურ ხელისუფლებას, მიეკუთვნება შტატებსა და ხალხს. 

შტატების ხელისუფლებები მოდელირებულია ფედერალური ხელისუფლების მსგავსად და შედგება 

საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო შტოებისაგან.101

შტატების ხელისუფლებები ასევე განსაზღვრავენ ადგილობრივი ხელისუფლების სტრუქტურას მათ 

ტერიტორიებზე და მათზე ახდენენ გარკვეული უფლებამოსილებების დელეგირებას. 

5.2. ფედერალური დონე

5.2.1. კონსტიტუციური საფუძვლები

ამერიკის შეერთებულ შტატებში საჯარო გადაწყვეტილებებში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

მრავალფეროვანი მექანიზმები მოქმედებს. მოქალაქეთა ჩართულობის სამართლებრივი გარანტიები 

100 საზოგადოების ჩართულობის ეროვნული კოორდინაციის ცენტრი: ინფორმაცია პანელებისა და მომხმარებელთა ჯგუფების შესახებ; https://
www.publicengagement.ac.uk/do-engagement/choose-method/consultation/panels-and-user-groups

101 USAFACTS - ხელისუფლების სტრუქტურა: https://usafacts.org/annual-publications/2020/government-10-k/part-i/item-1-purpose-and-function-of-
our-government-general/government-structure/ 
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ამერიკის ფედერალურ კონსტიტუციაში იღებს სათავეს და მყარად არის ინსტიტუციონალიზებული ქვეყნის, 

შტატების და მუნიციპალურ აქტებში. მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სასამართლო ზედამხედველობის 

მექანიზმიც და ის პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, რომლებიც საუკუნეების მანძილზე ავითარებდნენ 

აღნიშნული სფეროს სტანდარტებს. თუმცა, ყოველივე ეს ეფუძნება სამეზობლოების და თემების დონეზე 

საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებულ მონაწილეობის კულტურასა და საერთო მნიშვნელობის 

საკითხების გადაწყვეტის მიმართ მოქალაქეთა დამოკიდებულებას. სამოქალაქო პასუხისმგებლობა 

და აქტიური მოქალაქეობის კულტურა თავად ავითარებდა ამერიკელი ხალხის შესაძლებლობებს 

მონაწილეობა მიიღონ საჯარო გადაწყვეტილებებში.

წინამდებარე ნაშრომში მიმოხილულია მოქალაქეთა მონაწილების საშუალებები, როგორც ცენტრალურ 

დონეზე, ისე შტატის, მუნიციპალიტეტისა და სათემო განზომილებაში. ჩართულობის პრაქტიკული 

საშუალებები უფრო მეტად მრავალფეროვანია, რაც უფრო ახლოსაა მმართველობის რგოლი 

მოსახლეობასთან. 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევა კონგრესის მიერ მომზადებულ 

კანონმდებლობაზე ან ფედერალური სააგენტოების მიერ შემუშავებულ რეგულაციებზე საზოგადოების 

კომენტარების წახალისება. კონსტიტუციით კი, გარანტირებულია მოქალაქეთა მონაწილეობის უფრო 

ძლიერი ფორმა: მოქალაქეებს უფლება აქვთ კონგრესისგან მოითხოვონ, რომ მან განიხილოს და 

იმსჯელოს გარკვეული საკითხების კანონმდებლობაში ასახვაზე. ამ უფლებების ნაწილი ამერიკის 

მოქალაქეებს მინიჭებული აქვთ ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის პირველი შესწორების 

საფუძველზე და მას ეწოდება „პეტიციის უფლება“.

შესწორებაში ვკითხულობთ: კონგრესმა არ უნდა მიიღოს კანონი, რომელიც ეხება რელიგიის დაწესებას 

ან მისი თავისუფალი განხორციელების აკრძალვას ან კანონი, რომელიც ზღუდავს სიტყვის ან პრესის 

თავისუფლებას ან ხალხის უფლებას მშვიდობიან შეკრებაზე ან ხალხის უფლებას წარუდგინოს 

ხელისუფლებას პეტიცია საჩივრის დაკმაყოფილების შესახებ.

ამერიკის სახელმწიფოს განვითარების ადრეულ ხანაში ხელისუფლებას წარედგინებოდა 

ინდივიდუალური ან კოლექტიური საჩივრები და მას მოეთხოვებოდა გაემართა მოსმენა და გაეცა პასუხი, 

როგორც წესი, კომიტეტისათვის მიმართვის გზით.102 პეტიციის სოციო-ეკონომიკური მნიშვნელობის 

ცვლილებასთან ერთად, შეიცვალა მისი კონსტიტუციური სტატუსი. დღეს აშშ-ს მოქალაქეებს არ 

შეუძლიათ მოსთხოვონ კანონმდებლებს ფედერალურ დონეზე, რომ მათ წერილობით რეკომენდაციას 

საფუძვლიანი პასუხი გასცენ. დღეს, პეტიციის უფლების ყველაზე გავრცელებული შესაძლებლობა 

არის პროფესიონალი ლობისტის დაქირავება, ფედერალურ პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენის მიზნით. 

საკანონმდებლო ძალაუფლება ამერიკის კონგრესს მინიჭებული აქვს კონსტიტუციის 1-ლი სექციის 1-ლი 

მუხლით. მე-5 სექციის 1-ლი მუხლი კი, უფლებას აძლევს თითოეულ პალატას განსაზღვროს საკუთარი 

პროცედურა და შესაბამისი წესები. ამ უფლებამოსილების ფარგლებში, წარმომადგენლობითი პალატა 

თითოეული მოწვევისას იღებს ახალ რეგლამენტს. ეს, როგორც წესი, ხდება სესიის გახსნის პირველ 

დღეს. რაც შეეხება სენატს, იგი მუდმივმოქმედი წესების საფუძველზე ფუნქციონირებს, რომლებიც 

პერიოდულად იცვლება.

ეს წესები ადგენენ მუდმივმოქმედ კომიტეტებში კანონპროექტების მიმართვის პროცედურას და 

ასევე, საჯარო მოსმენების გამართვის წესს. რეგლამენტისა და წესების საფუძველზე, საკომიტეტო 

შეხვედრები და მოსმენები, ჩვეულებრივ, საჯაროა.

102 კანონშემოქმედებით პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურების შედარებითი კვლევა - ანგარიში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე 
სახალხო უფლების შესახებ ეროვნული კამპანიისათვის, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, 2011 წელი, გვ. 45. A comparative survey of procedures for 
public participation in the lawmaking process -report for the national campaign for people’s right to information (NCPRI) 2011 – university of oxford. 



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
55

w
w

w
.a

s
b

.g
e

გარდა ზემოხსენებული რეგლამენტის და წესებისა, კონგრესში ასევე მნიშვნელოვანია ფორმალური 

პრეცედენტები, რომლებსაც თითქმის იგივე ძალა და შესასრულებლად სავალდებულო ხარისხი აქვს, 

როგორც საერთო სამართალს (არაკოდიფიცირებულ სამართალს, რომელიც ეფუძნება სასამართლო 

პრეცედენტებს). განვიხილოთ ფედერალურ დონეზე კანონპროექტების მსვლელობის პროცედურა 

და მოქალაქეთა უფლებები, რომლებიც დაკავშირებულია კანონშემოქმედებით საქმიანობაში 

ჩართულობასთან:

5.2.2. კანონპროექტების მიღების პროცედურა ამერიკის კონგრესში და 
მოქალაქეთა მონაწილეობა

ფედერალურ დონეზე კანონპროექტების მიღებისას კონგრესის 2-ვე პალატის რეგლამენტებში 

გაწერილია მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის 2 ფორმა: 

ა) მუდმივმოქმედი კომიტეტების სხდომებზე მოქალაქეთა დასწრება;

ბ) დაინტერესებული პირების მონაწილეობა საჯარო მოსმენებში და მოსაზრებების წარდგენა;

ფედერალურ დონეზე კანონპროექტის ინიცირების ადრეულ ეტაპზევე სავალდებულოა მისი გამოქვეყნება 

და მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. კონგრესში კანონპროექტი ეგზავნება 

ბეჭდვის პალატას, რათა მისი ასლები ხელმისწავდომი იყოს ორივე პალატის დოკუმენტების ოთახებში. 

მოქალაქეთათვის ხელმისაწვდომია ამ კანონპროექტების როგორც ბეჭდვითი, ისე ელექტრონული 

ვერსიები. გარდა ამისა, კომიტეტებს მოეთხოვებათ ელექტრონული ფორმით ხელმისაწვდომი გახადონ 

ყველა მათი პუბლიკაცია, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. მეტიც, კონგრესის ორივე პალატაში 

გამართული განხილვების სტენოგრამა - გაშიფრული ტექსტი - ყოველდღიურად ქვეყნდება კონგრესის 

ოფიციალურ გამოცემაში. 

წარმომადგენელთა პალატის წესები ასევე ადგენენ, რომ პალატაში განხილული სესიების შეუსწორებელი 

და არარედაქტირებული მიმდინარეობა გადაიცემოდეს ტელევიზიითა და რადიოს მეშვეობით. ეს 

გადაცემები არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს პოლიტიკური მიზნებისა და კომერციული სარეკლამო 

მიზნებისათვის.

საჯარო მოსმენების შემთხვევაში, ჩვენების (მოქალაქის გამოსვლის) გაშიფრული ტექსტი, შემოწმების 

მიზნით, ხელმისაწვდომია კომიტეტის კლერკის ოფისში. ხშირად, მთლიანი ტექსტი იბეჭდება 

და ფართოდ ვრცელდება კომიტეტის მიერ და ქვეყნდება ვებ-გვერდზე. რაც შეეხება უშუალოდ 

კანონპროექტებს, დავიწყოთ წარმომადგენელთა პალატაში მათი განხილვის პროცედურით: 

წარმომადგენელთა პალატის რეგლამენტის თანახმად, კანონპროექტი ინიცირების შემდეგ უნდა გადაეცეს 

შესაბამის კომიტეტებს103. კომიტეტებისათვის კანონპროექტის გადაცემა არის კანონშემოქმედებითი 

პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, ვინაიდან კომიტეტი წარმოადგენს ფორუმს, სადაც ხალხს 

ეძლევა შესაძლებლობა, რომ მოუსმინონ.104 იმის გათვალისწინებით, რომ კონსულტაციის პროცესი 

შესაძლოა დროში გაგრძელდეს, სპიკერს შეუძლია დააწესოს დროითი საზღვრები კომიტეტების მიერ 

კანონპროექტის განხილვისათვის. თუმცა, პრაქტიკაში ასეთი შეზღუდვები უწესდება დამატებით 

კომიტეტებს, რომლებსაც კანონპროექტი გადაეგზავნათ მას შემდეგ, რაც წამყვანი კომიტეტი 

კანონპროექტზე ანგარიშს მოამზადებს.

103 ამჟამად წარმომადგენლობით პალატაში 20 მუდმივმოქმედი კომიტეტია, ხოლო სენატში -16. რეგლამენტი განსაზღვრავს თითოეული 
კომიტეტის იურისდიქციას - საკითხებისა და დარგების მიხედვით.

104 კანონშემოქმედებით პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურების შედარებითი კვლევა - ანგარიში ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობაზე სახალხო უფლების შესახებ ეროვნული კამპანიისათვის, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, 2011 წელი, გვ. 50;
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კომიტეტი თავდაპირველად ცდილობს მიიღოს მოსაზრებები კანონპროექტის შესახებ შესაბამისი 

დეპარტამენტებისა და სააგენტოებისაგან. კანონპროექტი ასევე შეიძლება გადაეგზავნოს მთავრობის 

ანგარიშვალდებულების ოფისს, რათა მისგან მიღებული იქნეს ანგარიში კანონპროექტის მიღების 

საჭიროებისა და მიზანშეწონილობის შესახებ. არც ერთი ეს ანგარიში არ ზღუდავს კომიტეტს მიიღოს 

გადაწყვეტილება კანონპროექტის სასარგებლოდ თუ საწინააღმდეგოდ.

მუდმივმოქმედი კომიტეტებისა და ქვეკომიტეტების ყველა შეხვედრა, გარდა ოფიციალური ქცევის 

სტანდარტების კომიტეტის შეხვედრებისა, ღია უნდა იყოს საზოგადოებისათვის. ამ წესიდან არსებობს 
გამონაკლისი, როდესაც კომიტეტი ან ქვე-კომიტეტი ღია სესიაზე, როდესაც წარმოდგენილია 
კომიტეტის წევრების უმრავლესობა, ოფიციალური კენჭისყრით გადაწყვეტს, რომ იმ დღეს კომიტეტის 
განხილვის დარჩენილი ნაწილი მთლიანად ან ნაწილობრივ უნდა დაიხუროს საზოგადოებისათვის. ამ 
შემთხვევაში კომიტეტის წევრებმა შესაძლოა ნება დართონ კონგრესის აპარატის თანამშრომლებს 
ან/და დეპარტამენტების წარმომადგენლებს, რომ დარჩნენ დახურულ სხდომაზე. კომიტეტის ღია 
სხდომები შესაძლებელია გადაიცეს მედიით. ამის ნებართვის პროცედურას აწესრიგებს რეგლამენტი.105

ამრიგად, კომიტეტის ყველა სხდომა ღიაა, მათ შორის, მაშინ, როდესაც იმართება კანონპროექტის 
მოსმენა. თუმცა, სენატის შემთხვევაში, კომიტეტის უმრავლესობამ, დახურულ სხდომაზე განხილვის 
შემდეგ, შეიძლება ღია კენჭისყრით მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ ამა თუ იმ საკითხის განხილვისას 
დაიხუროს შეხვედრა ან შეხვედრები. ეს შეზღუდვა არ უნდა გაგრძელდეს 14 დღეზე მეტი ვადით 
და მოიცავს მხოლოდ კონკრეტული საკითხის განხილვის პროცედურას და არა, კომიტეტის 
სხდომას მთლიანად. სხდომის დახურვის საფუძვლები სენატის კომიტეტების შემთხვევაში უფრო 
მრავალრიცხოვანია, ვიდრე წარმომადგენელთა პალატის შემთხვევაში. ისინი მოიცავს ეროვნული 
თავდაცვის საკითხებს, შეერთებული შტატების საგარეო ურთიერთობებს, კომიტეტის პერსონალის 
მართვას ან პროცედურას ფიზიკური პირის მიერ შესაძლო დანაშაულის ან გადაცდომის ჩადენის შესახებ, 
პირის მიერ პროფესიული სტანდარტების დარღვევის განხილვას და სავაჭრო საიდუმლოებასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის გამჟღავნების პრევენციას.

მეორე მექანიზმი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კონგრესის მიერ კანონპროექტების 
განხილვის პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, არის საჯარო 
მოსმენების ინსტიტუტი. იგი კომიტეტის ღია სხდომაზე დასწრებისაგან განსხვავებული ჩართულობის 
ფორმაა. ასეთი მოსმენები იმართება კომიტეტის დისკრეციული გადაწყვეტილების საფუძველზე - ე.ი. 
მაშინ. როდესაც კონგრესის კომიტეტი ჩათვლის, რომ კანონპროექტის მნიშვნელობა საჭიროს ხდის 
ასეთი მოსმენის დანიშვნას. 

კომიტეტის თავმჯდომარემ საჯარო მოსმენის გამართვამდე სულ მცირე, 1 კვირით ადრე საჯაროდ უნდა 
გამოაცხადოს საჯარო მოსმენის თარიღის, ადგილისა და განსახილველი საკითხის შესახებ. გამონაკლის 
წარმოადგენს შემთხვევა, როდესაც კომიტეტის თავმჯდომარე უმცირესობის მაღალი რანგის წევრთან 
(ყველაზე მაღალი რანგის მქონე უმცირესობის წევრი - და როგორც წესი, ყველაზე დიდი ხნის არჩეული) 
შეთანხმებით ან კომიტეტის ხმათა უმრავლესობით განსაზღვრავს, რომ არსებობს საკმარისი საფუძველი 
იმისათვის, რომ მოსმენა უფრო ადრე გაიმართოს. ასეთი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, საჯარო 
შეტყობინება უნდა გავრცელდეს რაც შეიძლება მოკლე დროში. ასეთი შეტყობინებები სასწრაფოდ 
ქვეყნდება კონგრესის ოფიციალური გამოცემის ყოველდღიურ ცნობებში და ასევე, ვრცელდება 
მედიაში. ზოგიერთ შემთხვევაში პერსონალური წერილები ეგზავნება ცალკეულ ფიზიკურ პირებს, 
ორგანიზაციებს, სამთავრობო დეპარტამენტებს და სააგენტოებს. 

საჯარო მოსმენის დღეს ინიშნება ოფიციალური მომხსენებელი. ჩვენების მიცემის (სიტყვით გამოსვლის) 

უფლება პირებს მიეცემათ ან ნებაყოფლობითობით ან უწყების106 (მოსმენაზე დაბარების) საფუძველზე. 

მოწმეს (სიტყვით გამომსვლელს) კომიტეტზე წარდგომამდე, როგორც წესი, მოეთხოვება წინასწარ 

105 როგორ იქმნება ჩვენი კანონები (How our laws are made), გვ.12: https://www.govinfo.gov/app/details/CDOC-110hdoc49/CDOC-110hdoc49/context

106 სუბპოენა არის ბრძანება იმის შესახებ, რომ პირი მითითებულ დროსა და ადგილას გამოცხადდეს და მისცეს ჩვენება განსაზღვრული საკითხის 
შესახებ.
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შეადგინოს მისი ჩვენების (სიტყვის) წერილობითი ვერსია, ხოლო მისი ზეპირსიტყვიერი გამოსვლა 

შეზღუდოს ამ პოზიციის მოკლე შინაარსით. 

კომიტეტის უმცირესობის წევრებს (მათი უმრავლესობის მოთხოვნით) აქვთ უფლება, სულ მცირე, 

საჯარო მოსმენის ერთ დამატებით დღეს, გამოიძახონ და მოიხმონ საკუთარი მოწმეები, რათა მათ 

ჩვენება მისცენ (სიტყვით გამოვიდნენ) განსახილველი საკითხის შესახებ. ეს მიუთითებს იმაზე, 

რომ რეგლამენტით უზრუნველყოფილია ის, რომ გარკვეული ინტერესთა ჯგუფები არ დომინირებენ 

კანონშემოქმედებით პროცესში და უმცირესობის ჯგუფებს მიცემული აქვთ ადეკვატური შესაძლებლობა 

მიიღონ მონაწილეობა.

საჯარო მოსმენის დროს გამომსვლელის მიერ თავისი პოზიციის დაფიქსირების შემდეგ, კომიტეტის 

თითოეულ წევრს ეძლევა 5 წუთი რათა დაჰკითხოს (კითხვები დაუსვას) თითოეულ მოწმეს. კომიტეტმა 

ასევე შეიძლება მიიღოს წესი, რომელიც კომიტეტის წევრებს საშუალებას აძლევს დაჰკითხოს მოწე 

(სიტყვით გამომსვლელი) კონკრეტული დროის განმავლობაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 1 

საათს. იგივე უფლება შეიძლება მიენიჭოს კომიტეტის აპარატის თანამშრომლებს.107

ამრიგად, კონგრესის კომიტეტებში მოქალაქეთა ჩართულობის წესი, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს 

გამჭვირვალობასა და ღიაობას, ხოლო მეორე მხრივ, მოქალაქეთა აქტიურ მონაწილეობას მოსაზრებების 

წარდგენის გზით. შემდგომ ქვეთავებში ასევე განხილული იქნება კონგრესის სხდომათა გამჭვირვალობის 

საინტერესო პრაქტიკა და მოქალაქეთა ინფორმირების საშუალებები. მანამდე კი, საინტერესოა 

მიმოვიხილოთ, თუ რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს მოქალაქეთა ჩართულობის პროცედურის დარღვევას 

და ზოგადად, რეგლამენტის მოთხოვნათა დაუმორჩილებლობას.

5.2.3. სასამართლო ზედამხედველობა და რეგლამენტის დარღვევის შედეგები

მონაწილეობის შესახებ პროცედურებზე ზედამხედველობის ხარისხი დამოკიდებულია სამართლებრივი 

აქტის ნაირსახეობაზე - ეს არის კონგრესის მიერ მიღებული კანონპროექტი თუ ფედერალური 

სააგენტოების მიერ გამოცემული წესები (კანონქვემდებარე აქტები). ფედერალური კანონების 

მიღებასთან დაკავშირებით, ფედერალურმა სასამართლოებმა უარი თქვეს კონგრესის მიერ 

შიდა პროცედურების დაცვის ზედამხედველობაზე, რომლებიც კანონშემოქმედების პროცესს 

არეგულირებს. კანონშემოქმედებითი ოფიცრის (სენატის პრეზიდენტი ან წარმომადგენლობითი 

პალატის სპიკერი) ხელმოწერა, რომელიც ადასტურებს, რომ კანონპროექტი წესების დაცვით იქნა 

მიღებული, სასამართლოებში მიჩნეულია „სრულ და უდავო“ მტკიცებულებად იმისა, რომ კანონპროექტი 

პროცედურების დაცვით იქნა მიღებული.108 მიჩნეულია, რომ კონგრესს აქვს საკმარისი საფუძველი და 

წამახალისებელი მოტივები იმისათვის, რომ დაემორჩილოს სამართალს კანონშემოქმედების შესახებ. 

გარდა ამისა, საზოგადოებრივი კონტროლი და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ამომრჩევლების წინაშე 

ხშირად საკმარისი მოტივაციაა შიდა პროცედურების ზედმიწევნით დაცვისათვის.

თუმცა, არსებობს ფართო აკადემიური დებატები იმის შესახებ, უნდა ჩაერიოს თუ არა, სასამართლო 

სამართალშემოქმედების პროცედურის ზედამხედველობაში. პრაქტიკაში, ამ წესების დაცვა მთლიანად 

დამოკიდებულია კონგრესის მიერ თვით-დისციპლინის განხორციელებაზე. თავად კონგრესში არსებობს 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი მექანიზმი იმისა, რომ მიღებული კანონპროექტის მსვლელობა შეჩერდეს 

პროცედურების დაუცველობის გამო:

107 როგორ იქმნება ჩვენი კანონები, გვ. 14 ამერიკის ხელისუფლების შესახებ საინფორმაციო პორტალი:  
 https://www.govinfo.gov/app/details/CDOC-110hdoc49/CDOC-110hdoc49/context

108 პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურების შედარებითი კვლევა - ანგარიში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე სახალხო 
უფლების შესახებ ეროვნული კამპანიისათვის, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, 2011 წელი,. 47
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ა)  კონგრესის წევრებს შეუძლიათ გამოავლინონ ქმედებები, რომლებიც არღვევენ წესებს და დააყენონ 

რეგლამენტის დარღვევის შესახებ საკითხი. ეს საკითხი წამოყენებული უნდა იქნეს დროულად. თუ 

დროულობის კრიტერიუმი არ იქნება დაცული, ეს გამორიცხავს რეგლამენტის დარღვევის შესახებ 

საკითხის განხილვას;

ბ) კანონმდებლებს შეუძლიათ უარი განაცხადონ იმ კანონპროექტის შესახებ კენჭისყრაში 

მონაწილეობაზე, რომლის მსვლელობის განმავლობაშიც დაირღვა შესაბამისი წესები;

გ) წარმომადგენელთა პალატის სპიკერს და სენატის პრეზიდენტს, რომლებიც კონგრესის 

კანონშემოქმედებითი ოფიცრები არიან, უფლება აქვთ, დაბლოკონ პროცედურული დარღვევები 

იმით, რომ ხელი არ მოაწერონ კანონპროექტს პრეზიდენტისთვის გადაცემამდე, იმ საფუძვლით, 

რომ ისინი არ იქნა შესაბამისი წესით მიღებული პალატების მიერ.

სასამართლოებს ბევრად გაზრდილი და მნიშვნელოვანი როლი აქვთ ამერიკის ფედერალური 

სააგენტოების მიერ წესების შემუშავების პროცესზე ზედამხედველობის თვალსაზრისით. 

ამრიგად, კონგრესში რეგლამენტის დაცვას, პირველ ყოვლისა, უზრუნველყოფს შიდა პოლიტიკური 

და პროცედურული მექანიზმები, ხოლო მეორე მხრივ, ამომრჩეველთა წინაშე პოლიტიკური 

ანგარიშვალებულება და დემოკრატიული კონტროლი. 

დემოკრატიული კონტროლისა და მოქალაქეთა ჩართულობისათვის ასევე მნიშვნელოვანი როლი 

აკისრიათ იმ საინფორმაციო არხებს, რომლებითაც კონგრესი უზრუნველყოფს საკანონმდებლო 

ორგანოში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებას. ამ თვალსაზრისით, უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია 

საინფორმაციო ქსელი C-SPAN-ი. განვიხილოთ ამ ქსელის მუშაობის სპეციფიკა და შესაძლებლობები:

5.2.4. C-SPAN109

C-SPAN (იშიფრება როგორც საჯარო საკითხების საკაბელო-სატელიტური ქსელი) არის ამერიკული 

საკაბელო და სატელიტური ტელევიზია, რომელიც შეიქმნა 1979 წელს, როგორც არასამეწარმეო და 

არამომგებიანი მომსახურება. C-SPAN გადასცემს ამერიკის ფედერალური ხელისუფლების წარმოებულ 

საქმიანობას და ასევე, სხვა საჯარო საკითხების შესახებ ინფორმაციას. C-SPAN-ი კერძო, არამომგებიანი 

ორგანიზაციაა, რომელიც ფინანსდება მისი სატელიტური და საკაბელო მომხმარებლების მიერ. ამ 

ქსელში არ თავსდება რეკლამა და ის არ ღებულობს შემოწირულობებს.

C-SPAN-ის ქსელი აერთიანებს სხვადასვა სატელევიზიო არხებს: 

1. არხი - C-SPAN ახდენს ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში მიმდინარე მოვლენების 

ტრანსლირებას;

2. C-SPAN2 - გადმოსცემს სენატში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციას;

3. C-SPAN3 - აშუქებს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გამართულ შეხვედრებსა და 

ადმინისტრაციულ პროცესებს;

4. რადიო - WCSP-FM და სხვადასხვა ვებ-გვერდები უზრუნველყოფენ საჯარო საკითხების შესახებ 

ტრანსლაციას და მედია არქივების ხელმისაწვდომობას. 

C-SPAN-ის ტელევიზია ხელმისაწვდომია დაახლოებით 100 მილიონი ოჯახისათვის, საკაბელო ან 

სატელიტური ტელევიზიების მეშვეობით ამერიკის მასშტაბით. რადიო კი, ხელმისაწვდომია მთელი 

109 C-SPAN-ის ტელევიზიის ვებ-გვერდი: https://www.c-span.org/ 
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ამერიკის მასშტაბით. მისი მოსმენა შესაძლებელია ინტერნეტითაც და ანდროიდის და აი-ო-ეს-ის 

აპლიკაციებით მსოფლიოს მასშტაბით.

ჩართულობის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ C-SPAN-ის ქსელი ტელევიზიით გადასცემს 

ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ღონისძიებებს, კერძოდ, იგი პირდაპირ ეთერში აჩვენებს 

ამერიკის კონგრესის სხდომებს და კონგრესში გამართულ შეხვედრებს - დასაწყისიდან დასასრულემდე. 

ქსელი არ ახდენს გადაცემების მოდერაციას და მოქალაქეები ღებულობენ გაუფილტრავ, ხელშეუხებ 

და ნეიტრალურ ინფორმაციას მიმდინარე მოვლენების შესახებ. 

C-SPAN-ის ქსელის მთავარი პროგრამები არის აშშ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატისა და 

სენატის პირდაპირ ეთერში ტრანსლირება. მათ შორის, გადაიცემა არამარტო სესიები, არამედ 

კომიტეტის შეხვედრები, საჯარო მოსმენები და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რომლებიც 

კონგრესში იმართება.110

საინტერესოა, რომ C-SPAN ასევე აშუქებს აშშ-ს პოლიტიკურ კამპანიების, მათ შორის, პარტიების მიერ 

კანდიდატების შერჩევისა და ნომინირების პროცესებს. ასევე, საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიებს. 

სამივე არხი აშუქებს კომიტეტების შეხვედრებსა და კონგრესში მიმდინარე მოსმენებს, თეთრი სახლის 

პრეს-კონფერენციებსა და ბრიფინგებს, პრეზიდენტის განცხადებებს და მთავრობის სხვა შეხვედრებს, 

მათ შორის, ფედერალური კომუნიკაციების კომისიის სხდომებს და პენტაგონის პრეს-კონფერენციებს. 

C-SPAN აგრძელებს სამთავრობო პროცესების გაშუქების გაფართოებას. იგი პერმანენტულად ითხოვს 

აქამდე დახურული პროცესების გაშუქებას, განსაკუთრებით კი, უზენაესი სასამართლოსგან. მიუხედავად 

იმისა, რომ C-SPAN არ გააჩნია უზენაესი სასამართლოს სხდომებზე ვიდეო წვდომა, იგი იყენებს 

სასამართლოს აუდიო ჩანაწერებს და ფოტოსურათებს სასამართლო პროცესებიდან. 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კონგრესში მიმდინარე სხდომების პირდაპირ ეთერში ტრანსლირებას 

ასევე უზრუნველყოფს კონგრესის აპარატიც, წარმომადგენელთა პალატისა და სენატის ვებ-გვერდებზე, 

სადაც ასევე განთავსებულია ინფორმაცია კანონპროექტებისა და მიმდინარე პოლიტიკური საკითხების 

შესახებ.111

5.2.5. მოქალაქეთა ჩართულობა ფედერალური სააგენტოების მიერ რეგულაციების 
გამოცემის პროცესში - კანონდმებლობა ადმინისტრაციული პროცედურის შესახებ

ფედერალური კონგრესის გარდა, მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები უზრუნველყოფილია 

ფედერალური სააგენტოების მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. სააგენტოების 

გადაწყვეტილებებში მონაწილეობის საკანონმდებლო საფუძვლები უფრო დეტალურია და ამავე 

დროს, უზრუნველყოფილია სასამართლო ზედამხედველობა.

სამთავრობო სააგენტოები, ფედერალურ, შტატის და ადგილობრივ დონეზე პასუხისმგებელნი არიან 

იმ კანონების აღსრულებაზე, რომლებიც საკანონმდებლო ორგანოებმა მიიღეს. იმისათვის, რომ ეს 

ვალდებულება განხორციელდეს, მათ აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ საკუთარი დარგობრივი პოლიტიკები, 

პროცედურები და წესები. იმისათვის, რომ წახალისებული იყოს გამჭვირვალობა წესების შემუშავების 

ყველა ეტაპზე, სამთავრობო სააგენტოები ექვემდებარებიან ფორმალურ პროცედურებს, რომლებიც 

საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს თავიანთი წვლილი შეიტანონ რეგულაციების მიღების პროცესში.112

110 აშშ-ის კონგრესის ვებ-გვერდი: აუდიო და ვიდეო გაშუქება: https://www.congress.gov/resources/display/content/Audio+and+Visual+Coverage

111 აშშ-ის კონგრესის ვებ-გვერდი: აუდიო და ვიდეო გაშუქება: https://www.congress.gov/resources/display/content/Audio+and+Visual+Coverage

112 აშშ-ის კონგრესის ვებ-გვერდი: აუდიო და ვიდეო გაშუქება: https://www.justia.com/administrative-law/rulemaking-writing-agency-regulations/
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ფედერალური სააგენტოების მიერ წესების (რეგულაციების) შემუშავების პროცესს არეგულირების 

ადმინისტრაციული პროცედურის შესახებ 1946 წლის კანონი (APA). ამ კანონში გაწერილია სააგენტოთა 

ფართო ვალდებულებები, რომლებიც მათ შორის, წესების მიღების პროცედურას ეხება.

მოქალაქეთა მონაწილეობის მთავარი ფორმა შემოთავაზებულ რეგულაციებზე დაინტერესებული 

პირების კომენტირების შესაძლებლობაა. აღნიშნულ კომენტარებზე პასუხის ვალდებულება უფრო 

ძლიერია ვიდრე ფედერალური კანონპროექტების შემთხვევაში. წესების შემუშავების პროცედურა 

იყოფა „ფორმალურ“ და „არაფორმალურ“ ადმინისტრაციულ წარმოებად. ეს დამოკიდებულია იმაზე 

თუ რომელი სააგენტო, რა ტიპის რეგულაციას ღებულობს. 

ადმინისტრაციული პროცედურის შესახებ აქტის გარდა, კონგრესი სააგენტოებისათვის სხვადასხვა 

კანონმდებობის მიღებისა და მათში სპეციფიური პროცედურული დებულებების გათვალისწინებით 

ჰქმნის დამატებით მოთხოვნებს, რომლებიც დაცული უნდა იყოს წესების შემუშავებისა და გამოცემის 

პროცესში. მაგალითად, სუფთა ჰაერის შესახებ აქტის 1977 წლის შესწორებით, კონგრესმა გარემოს 

დაცვის სააგენტოს მოსთხოვა ინიცირებული წესების შესახებ შეტყობინებებში ჩაედო: ა) ფაქტობრივი 

მონაცემები, რომელსაც ინიცირებული წესი ეფუძნება; ბ) მონაცემთა მოპოვებისა და ანალიზისთვის 

გამოყენებული მეთოდოლოგია; გ) მნიშვნელოვანი სამართლებრივი წინაპირობები და დარგობრივი 

პოლიტის საფუძვლები, რომლებიც საფუძვლად დაედო ინიცირებულ წესს.

განვიხილოთ ფედერალური სააგენტოების მიერ ფორმალური და არაფორმალური პროცედურის 

მიხედვით წესების გამოცემის ზოგადი პრინციპები და მოქალაქეთა მონაწილეობის შესაძლებლობები 

აღნიშნულ პროცესში.

5.2.5.1. წესების შემუშავების პროცესის ეტაპები113

ფედერალური სააგენტოები ვალდებულნი არიან დაემორჩილონ პროცედურას, რომელიც დადგენილია 

ადმინისტრაციული პროცედურების შესახებ აქტით. შტატის და ადგილობრივ ხელისუფლებებს, შესაძლოა 

ჰქონდეთ დადგენილი საკუთარი პროცედურები სამართალშემოქმედებისათვის, მაგალითად, ასეთი არის 

კალიფორნიის ადმინისტრაციული სამართლის მიერ დადგენილი წესები. თუმცა, „ადმინისტრაციული 

პროცედურების შესახებ“ ფედერალური აქტი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია იმისა, თუ რა ეტაპებს 

გადის წესები/რეგულაციები, რომლებსაც სააგენტოები გამოსცემენ. აღნიშნული ეტაპების განხილვით 

თავიდანვე თვალსაჩინო ხდება სააგენტოების მიერ რეგულაციების გამოცემის პროცესში მოქალაქეთა 

ჩართულობის შესაძლებლობები:

1. კანონისმიერი საფუძველი -ადმინისტრაციული წესების უმეტესობა სათავეს იღებს აშშ ფედერალური 

კონგრესის ან შტატის საკანონმდებლო ორგანოების მიერ მიღებული კანონებიდან. კანონით 

შეიძლება დადგენილ იქნას სააგენტოს მიზნები, ასევე განისაზღვროს სააგენტოს შექმნა და ის 

გაიდლაინები, რომელიც სააგენტოს შეუძლია გამოიყენოს წესების შემუშავების პროცესში.

2. წინასწარი შეტყობინება - თუ სააგენტოს სურს, რომ მოქალაქეებმა თავიანთი წვლილი შეიტანონ 

წესების შემუშავებაში ადრეულ ეტაპზევე, ის აქვეყნებს წინასწარ შეტყობინებას. ეს ძირითადად, 

ხდება იმ ეტაპზე, სანამ სააგენტო დაასრულებდეს ინიცირებული წესის პროექტზე მუშაობას და 

მოიცავს საკითხისა და მიზნების შესახებ სააგენტოს წინასწარი ანალიზის გამოქვეყნებას.

3. რეგულაციის (წესის) პროექტის დაწერა - სააგენტოებს შეუძლიათ დამოუკიდებლად დაწერონ 

რეგულაციის პროექტი ან მოიწვიონ დაინტერესებული პირები ამ პროცესში მონაწილეობის 

113 ვებ-გვერდი იუსტიცია: ინფორმაცია წესების შემუშავების/სააგენტოს რეგულაციების წერის შესახებ: https://www.justia.com/administrative-
law/rulemaking-writing-agency-regulations/
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მისაღებად. ადმინისტრაციული წესი, იმ კანონის მსგავსად, რომელსაც ის ეფუძნება, შეიძლება 

იყოს დაინტერესებული მხარეების კომპრომისის შედეგი.

4.  შემოთავაზებული (ინიცირებული) წესების გამოქვეყვება - რეგულაციის პროექტის მომზადების 

დასრულების შემდეგ, სააგენტო მას აქვეყნებს საჯარო განხილვისათვის. ფედერალური წესების 

პროექტები ქვეყნდება ფედერალურ რეესტრში - ყოველდღიური პერიოდული გამოცემა, რომელსაც 

მართავს ფედერალური ხელისუფლება. შტატებს აქვთ საკუთარი მსგავსი პერიოდული გამოცემები.

5.  საჯარო კომენტარები - მას შემდეგ, რაც სააგენტო გამოაქვეყნებს რეგულაციის პროექტს, მან 

უნდა მიიღოს მოქალაქეთა წერილობითი კომენტარები. ეს გრძელდება განსაზღვრული დროის 

განმავლობაში, როგორც წესი, 30 დღეს, მაგრამ, ეს პერიოდი შესაძლოა, გაგრძელდეს 180 დღემდე. 

ფედერალური რეესტრის ვებ-გვერდი საშუალებას იძლევა მოქალაქეებმა წარადგინონ კომენტარები 

და მოსაზრებები ონლაინ რეჟიმში. მოქალაქეებს ასევე აქვთ შესაძლებლობა - ფოსტით გააგზავნონ 

კომენტარები. სააგენტოებმა ასევე შეიძლება გამართონ ღია შეხვედრები, რომლებზეც მოქალაქეებს 

შესაძლებლობა აქვთ წარმოადგინონ საკუთარი მოსაზრებები ინიცირებული რეგულაციის შესახებ.

სააგენტოები, როგორც წესი, არ არიან ვალდებულნი გამართონ საჯარო მოსმენები ან შეხვედრები 

ინიცირებული წესის შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი წესი ფორმალური 

სამართალშემოქმედების წესით უნდა იქნეს მიღებული. კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების 

გარდა, სააგენტოებმა თავად შეიძლება გადაწყვიტონ საჯარო შეხვედრის გამართვა საკითხის 

ხასიათიდან გამომდინარე ან საზოგადოებრივი ინტერესის საპასუხოდ. ყველა შეხვედრის შესახებ 

უნდა გავრცელდეს საჯარო შეტყობინება და იგი ღია უნდა იყოს მოქალაქეთათვის.

6.  რეგულაციის შემუშავების პროცესის დასრულება - რეგულაციის შემუშავების პროცესში სააგენტოები 

ითვალისწინებენ (განიხილავენ) მოქალაქეთა მიერ წარდგენილ მოსაზრებებს და მათ საფუძველზე 

შესაძლოა განხორციელდეს რეგულაციის ტექსტის მოდიფიცირება. სააგენტოები აქვეყნებენ მათ 

საპასუხო პოზიციას მიღებულ კომენტარებში გაჟღერებული საკითხების შესახებ. თუ საზოგადოების 

კომენტარებიდან ცხადია, რომ საზოგადოება არსებითად ეწინააღმდეგება შეთავაზებული 

რეგულაციის პროექტს, სააგენტომ შესაძლოა თავიდან დაწეროს რეგულაციის პროექტი და ხელახლა 

გამოაქვეყნოს იგი განხილვისათვის. ამ შემთხვევაში თავიდან მეორდება წინა ეტაპები. მას შემდეგ, 

რაც რეგულაცია მიიღებს საბოლოო სახეს, იგი ქვეყნდება ფედერალურ რეესტრში და ემატება 

ფედერალური რეგულაციების კოდექსის სისტემას.

7.  ძალაში შესვლა - ახალ რეგულაციებში უნდა იყოს ჩანაწერი, რომელიც განსაზღვრავს მისი 

ძალაში შესვლის თარიღს. ჩვეულებრივ, ეს დრო უნდა იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ 

მოქალაქეებს ამ წესის პრაქტიკაში განხორციელებისათვის ადაპტაციის საშუალება მიეცეთ.114

5.2.5.2. რეგულაციების შემუშავების არაფორმალური წესი 115

რეგულაციების გამოცემის ეტაპების ზოგადი მიმოხილვის შემდეგ, აუცილებელია განვიხილოთ 

ის განსხვავებები, რომლებიც „ფორმალურ“ და „არაფორმალურ“ ადმინისტრაციულ წარმოებებს 

ახასიათებთ. რეგულაციების შექმნის ყველაზე გავრცელებული ფორმა არის ‘’არაფორმალური“ 

პროცედურა, რომელიც ასევე ცნობილია სახელით - „შეტყობინებისა და კომენტირების“ პროცესი. 

მას ასევე ხშირად უწოდებენ 553-ე სამართალშემოქმედებას - იმ პარაგრაფის გამო, რომელიც 

114 ეს შეიძლება იყოს რამდენიმე თვიდან ერთ წლამდე ან მეტი. იშვიათ შემთხვევაში, ისისნი ძალაში შედიან გამოცემისთანავე.

115 ვებ-გვერდი იუსტიცია: წესების შემუშავების არაფორმალური მეთოდის შესახებ: https://www.justia.com/administrative-law/rulemaking-
writing-agency-regulations/informal-rulemaking/
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არეგულირებს ჩვეულებრივ რეგულაციების შემუშავების პროცესს. ადმინისტრაციული სააგენტოების 

მიერ გამოცემული წესების უმეტესობა მიიღება სწორედ „არაფორმალური“ წარმოების წესით. ის 

მოიცავს სამ საფეხურს:

1.  ინიცირებული რეგულაციის შესახებ საჯარო შეტყობინების გავრცელება;

2.  ყველა დაინტერესებული პირისაგან კომენტარის მიღება და მათი განხილვა;

3. წესის გამოცემა, რომელიც ასევე შეიცავს მისი საფუძვლებისა და მიზნების შესახებ განაცხადს 

(განმარტებას);

ეს პროცედურა საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს თავიანთი წვლილი შეიტანონ რეგულაციების წერაში.

ადმინისტრაციული პროცედურის შესახებ აქტის 553 (ბ) პარაგრაფი მოითხოვს, რომ ინიცირებული 

რეგულაციის შესახებ შეტყობინება გამოქვეყნდეს ფედერალურ რეესტრში. შეტყობინება მათ შორის, 

უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას საჯარო სამართალშემოქმედების დროის, ადგილისა და ხასიათის 

შესახებ. შეტყობინების ვალდებულებისაგან გამონაკლისი ვრცელდება შემთხვევაზე, როდესაც 

ის პირები, რომლებზეც შესაძლოა გავრცელდეს რეგულაცია პირადად არიან ინფორმირებული ან 

სხვაგვარად მიღებული აქვთ შეტყობინება.

მას შემდეგ, რაც ეს შეტყობინება გავრცელდება, სააგენტომ უნდა მისცეს დაინტერესებულ პირებს 

შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ ამ რეგულაციის შემუშავების პროცესში: მოქალაქეები 

წარადგენენ წერილობით მონაცემებს, მასალებს, შეხედულებებს ან არგუმენტებს განსახილველი 

საკითხის შესახებ. დაინტერესებულ პირებს შეიძლება მიეცეთ შესაძლებლობა ზეპირსიტყვიერად 

წარმოადგინონ წარდგენილი ინფორმაცია, თუმცა ეს სავალდებულო არ არის. კომენტარების პერიოდი 

იწყება გამოქვეყნებიდან და მინიმუმ 30 დღე გრძელდება.

თუ შემოთავაზებული წესის მიმართ, წინააღმდეგობა განსაკუთრებით დიდი ან მკვეთრია, სააგენტომ 

შეიძლება მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანოს რეგულაციაში და თავიდან დაიწყოს განხილვის 

პროცედურა. 

საჯარო განხილვის პროცედურებამდე, სააგენტოებს ევალებათ განახორციელონ ისეთი არაფორმალური 

კვლევები, რომლებიც მათ დაეხმარებათ საკითხების განსაზღვრაში. სადაც ეს შესაძლებელია, მათ 

ევალებათ გაავრცელონ ინიცირებული ან წინასწარი რეგულაციები საჯარო განხილვის მიზნებისათვის. 

მოკლე შინაარის შემცველი დოკუმენტები და ანგარიშები შესაძლოა ასევე გავრცელდეს იმისათვის 

რომ ხელი შეეწყოს საზოგადოების მიერ კომენტარების და შემოთავაზებების მოწოდებას.

სააგენტოებმა უნდა განიხილონ კომენტარების პერიოდის განმავლობაში „მათთვის წარდგენილი ყველა 

რელევანტური საკითხი“ და მათ უნდა გასცენ პასუხი რაიმე ფორმით ყველა მიღებულ კომენტარს.116 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საბოლოო რეგულაციას უნდა დაერთოს მოქალაქეთა მიერ 

წარდგენილი რელევანტური მასალებისა და მონაცემების ანალიზი და ასევე საბოლოო რეგულაციის 

დასაბუთება სააგენტოს მიერ მიღებული კომენტარების ჭრილში.

5.2.5.3 რეგულაციების მიღების ფორმალური პროცედურა117

ფედერალური ადმინისტრაციული პროცედურების აქტი ასევე ადგენს სააგენტოების მიერ წესების 

გამოცემის მე-2 მეთოდს - ფორმალურ პროცედურას. იგი მოითხოვს სასამართლო განხილვის 

116 ვებ-გვერდი იუსტიცია: შეტყობინებისა და კომენტარის პროცედურის შესახებ: https://www.justia.com/administrative-law/rulemaking-writing-
agency-regulations/notice-and-comment/

117 ვებ-გვერდი იუსტიცია: წესების შემუშავების ფორმალური წესის შესახებ: https://www.justia.com/administrative-law/rulemaking-writing-
agency-regulations/formal-rulemaking/
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მსგავსი მოსმენის გამართვას, რომელზეც იწარმოება ოქმი და წარმოდგენილია მტკიცებულებები. 

ფორმალური პროცედურა, როგორც წესი, იმართება მაშინ, როდესაც კანონი, რომელიც წესის გამოცემის 

ვალდებულებას აკისრებს სააგენტოს, განსაზღვრავს, რომ იგი ამ პროცედურით უნდა გამოიცეს.118

შტატის ხელისუფლებებს შესაძლოა, თავად ჰქონდეთ დადგენილი რეგულაციების გამოცემის საკუთარი 

ფორმალური პროცედურა. ადმინისტრაციული პროცედურების ფედერალური აქტით განსაზღვრული 

წესი კარგად აღწერს ტიპიურ ფორმალურ ადმინისტრაციულ წარმოებას:

ფორმალური სამართალშემოქმედების პროცესი იწყება ინიცირებული წესის შესახებ საჯარო 

შეტყობინების გავრცელებით. სააგენტო ვალდებულია გამოაქვეყნოს მომავალი ფორმალური 

განხილვების შესახებ ინფორმაცია ფედერალურ რეესტრში და სხვა გამოცემებში. ფიზიკურ პირებს 

და იურიდიულ პირებს, რომლებსაც შესაძლოა, ინიცირებული რეგულაცია შეეხოთ, უფლება აქვთ, 

მიიღონ პირდაპირი შეტყობინება.

ფორმალური სამართალშემოქმედების პროცესისას სააგენტო ვალდებულია, ჩაატაროს ზეპირი მოსმენა, 

რომელზეც შეგროვდება მტკიცებულებები. ეს მოსმენები ძალიან ჰგავს სასამართლო განხილვის 

პროცესს. ასეთ სამართალშემოქმედებით პროცესს ასევე უწოდებენ ‘’განსჯით სამართალშემოქმედებას“ 

(‘’adjudicatory rulemaking“) და ძირითადად, გამოიყენება იმ წესების გამოსაცემად, რომელიც ეხება 

ფიზიკური პირების ან დაწესებულებათა ვიწრო წრეს.119 

ადმინისტრაციული სამართლის მოსამართლე ან მოსამართლეთა პანელი ღებულობს საბოლოო 

გადაწყვეტილებას წესის შესახებ. მხარეებს, რომლებსაც შეიძლება შეეხოთ გადაწყვეტილება 

შეტყობინების მიღებასთან ერთად, უფლება აქვთ პირდაპირი ინტერვენცია მოახდინონ პროცედურებში. 

ადმინისტრაციული სამართლის მოსამართლის გადაწყვეტილება შესაძლოა დაექვემდებაროს უფრო 

მაღალი იერარქიის სასამართლოს განხილვას.

ადმინისტრაციული პროცედურების აქტი აწესრიგებს პროცედურის მიმდინარეობას. კონგრესმა შეიძლება 

დააწესოს დამატებითი მოთხოვნები სპეციფიური კანონის საფუძველზე. მაგრამ სასამართლოებს არ 

შეუძლიათ დამატებითი პროცედურული წესების განსაზღვრა.120

მოსმენა, ძირითადად, იმართება იმ ეტაპზე, როდესაც არაფორმალური პროცედურისას მიმდინარეობს 

კომენტარების პერიოდი. მოსმენებს თავმჯდომარეობს ან სააგენტოს წარმომადგენლები ან 

ადმინისტრაციული სამართლის მოსამართლე. ადმინისტრაციული მოსმენის დროს მხარეები 

წარმოადგენენ ფაქტებს, მტკიცებულებებს და არგუმენტებს გარკვეული გადაწყვეტის გზის სასარგებლოდ. 

ადმინისტრაციული სამართლის მოსამართლის ან სააგენტოს წარმომადგენლის გადაწყვეტილება 

წარმოადგენს საბოლოო წესს-რეგულაციას, რომელიც ფედერალური რეგულაციების კოდექსში 

კოდიფიცირებული ფორმით აისახება.

5.2.5.4. სასამართლო ზედამხედველობა

„ადმინისტრაციული პროცედურის შესახებ“ 1946 წლის კანონი (APA) ადგენს სააგენტოთა ვალდებულებებს, 

როგორც ფორმალური, ისე არაფორმალური სამართალშემოქმედების პროცესში. ეს ვალდებულებები 

118 ამერიკის უზენაესი სასამართლოს ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაზე დადგენილია, რომ: „ფორმალური პროცედურა აუცილებელია მხოლოდ მაშინ, 
როდესაც კანონი მკაფიოდ ადგენს, რომ რეგულაციის შემუშავება უნდა განხორციელდეს ფორმალური პროცედურით, საოქმო განილვით - 
United States v. Florida East Coast Ry. Co., 410 U.S. 224 (1973).

119 კანონშემოქმედებით პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურების შედარებითი კვლევა - ანგარიში ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობაზე სახალხო უფლების შესახებ ეროვნული კამპანიისათვის, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, 2011 წელი, გვ. 48;

120 Vermont Yankee Nuclear Power Corp. v. Natural Resources Defense Council, 435 U.S. 519, 546 (1978).



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
64

w
w

w
.a

s
b

.g
e

ასევე ეხება მოქალაქეთა მონაწილეობის საკითხებს. სასამართლოები უფლებამოსილნი არიან 

განიხილონ ამ ვალდებულებების შესრულების საკითხი და გააუქმონ ის წესები, რომლებიც 

პროცედურული მოთხოვნების დარღვევით იქნა მიღებული. სასამართლოებმა საერთო სამართლის 

(პრეცედენტების) ძალით გაზარდეს იმ ვალდებულებათა მოცულობა, რომლებიც სააგენტოებმა უნდა 

დაიცვან ადმინისტრაციულ წარმოებაში. 

სასამართლოები, როგორც წესი, სააგენტოებს ანიჭებენ დაცვის საკმარის საშუალებებს - არსებობს 

პრეზუმცია იმის შესახებ, რომ სააგენტოებს აქვთ იმ საკითხებისა და ტექნიკური ასპექტების შესახებ 

მაღალი ხარისხის ცოდნა, რომლებსაც ისისნი არეგულირებენ (მაგ.: კვების საკითხები, დაბეგვრა, 

შრომის საკითხები და ა.შ.). ეს ნიშნავს იმას, რომ სასამართლოები ყველა ასეთი საჩივრისას არ 

ერთვებიან პროცესში.

რაც შეეხება პროცედურულ საკითხებს (ისეთები, როგორებიცაა ღია შეხვედრების შესახებ კანონების 

დარღვევა, შეტყობინების ან კომენტარების მიღების ვალდებულების დარღვევა და სხვა), მათ 

შემთხვევაში, უფრო მეტად სავარაუდოა სასამართლოთა ჩართულობა.121 სასამართლო ზედამხედველობა 

უზრუნველყოფს ზემოაღნიშნული ადმინისტრაციული პროცედურების დაცვას. მაგალითად, ადეკვატური 

ტექნიკური ინფორმაციის მიუწოდებლობა, მათ შორის, განხილვის დროის, ადგილისა და ხასიათის 

შესახებ, ან უფლებამოსილების სამართლებრივი საფუძვლების თაობაზე ცნობების გავრცელების 

ვალდებულების დარღვევა - გამოიწვევს სასამართლოს მიერ განსახილველი რეგულაციის ბათილობას იმ 

შემთხვევაში, თუ ეს უარყოფითად აისახა ან ხელი შეუშალა მხარის შესაძლებლობას - განახორციელოს 

არსებითი ხასიათის კომენტარი განსახილველ აქტზე.122

მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო მკაცრად აკონტროლებს წარდგენილ კომენტარებზე პასუხის 

ვალდებულების შესრულებასაც. უმეტეს შემთხვევაში, მოქალაქეთა მიერ წარმოდგენილ კომენტარებზე 

პასუხის გაცემის ვალდებულება აღსრულდება სააგენტოს მიერ გამოცემული საბოლოო შეტყობინების 

მეშვეობით,123 რომელიც უნდა მოიცავდეს აქტის „საფუძვლებისა და მიზნების“ შესახებ განცხადებას 

(განმარტებას). ამ წესის მიზანი არის ის, რომ სააგენტომ განიხილოს და გააანალიზოს მისთვის 

წარმოდგენილი ყველა რელევანტური საკითხი.

პრაქტიკაში, სასამართლოები სააგენტოებისაგან მნიშვნელოვნად მეტს მოითხოვენ, ვიდრე ეს არის 

„საფუძვლებისა და მიზნების შესახებ“ ზოგადი განცხადების გაკეთება. სააგენტოები ვალდებულნი 

არიან წარმოადგინონ აქტის მიღების მიზნებისა და საფუძვლების შესახებ განცხადება დეტალური 

დოკუმენტის სახით - ხშირად, ეს დოკუმენტი რამდენიმე ასეულ გვერდს მოიცავს. ამ დოკუმენტში 

სააგენტოები განმარტავენ ფაქტიური წინაპირობების შესახებ მტკიცებულებებს, გადაწყვეტილების 

მოტივებს - ფაქტიური წინაპირობებიდან გადაწყვეტილების სავარაუდო შედეგების ჩათვლით, პასუხს 

სცემენ ინიცირებულ რეგულაციაზე წარდგენილ კომენტარებში არსებულ ყველა მნიშვნელოვან კრიტიკას 

და ხსნიან თუ რატომ უარყვეს მის მიერ მიღებული წესის სხვადასხვა ალტერნატივები. ამასთანავე, 

სააგენტომ უნდა განმარტოს მიზეზები, თუ რატომ არ მიიღო მოქალაქეთა მიერ შემოთავაზებული 

ალტერნატივები, რომლებიც ინიცირებული აქტის კრიტიკას ეფუძნებოდა.

ზემოთ აღწერილ შემთხვევებში სასამართლო ხელმძღვანელობს ადმინისტრაციული პროცედურის 

შესახებ აქტის 706(2)(ა) პარაგრაფით, რომელიც ავალდებულებს სასამართლოს სააგენტოს „თვითნებური“ 

და „კაპრიზული“ ქმედებები უკანონოდ სცნოს და გააუქმოს. გამოცემული აქტის „საფუძვლებისა და 

მიზნების შესახებ“ შეტყობინების დადგენილ სტანდარტებთან შეუსაბამობა სასამართლომ შეიძლება 

სცნოს, როგორც „თვითნებური“ ან „კაპრიზული“.

121 იხ. წყარო: https://www.justia.com/administrative-law/rulemaking-writing-agency-regulations/formal-rulemaking/

122 კანონშემოქმედებით პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურების შედარებითი კვლევა - ანგარიში ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობაზე სახალხო უფლების შესახებ ეროვნული კამპანიისათვის, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, 2011 წელი, გვ. 52

123 იქვე, გვ. 52.
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5.2.5.5. მოქალაქეთა ჩართულობა სააგენტოს გეგმებისა და პოლიტიკების შექმნაში

ტრადიციული სამართლებრივი აქტების (წესები და რეგულაციები) გარდა, მოქალაქეები გარკვეული 
ფორმებით ასევე მონაწილეობენ სააგენტოთა სხვა გადაწყვეტილებების მიღებაში.

2009 წლის 21 იანვარს ობამას ადმინისტრაციის მიერ გამოიცა მემორანდუმი გამჭვირვალობისა 
და ღია მმართველობის შესახებ. ეს მემორანდუმი აღმასრულებელი დეპარტამენტებისაგან და 
სააგენტოებისაგან მოითხოვს, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს მოქალაქეთა მონაწილეობა მათი 
ღია მმართველობის გეგმების შემუშავებისას. მემორანდუმი ასევე განამტკიცებს მოქალაქეთა 
მონაწილეობის ფორმას, რომელიც უკავშირდება სააგენტოებსა და მოქალაქეებს შორის ორმხრივ 
კავშირსა და უკუკავშირს. მოქალაქეთა ჩართულობის ეს მოთხოვნა სააგენტოების მიმართ მოქმედებს, 
როგორც რეგულაციების შემუშავების, ასევე სააგენტოთა პოლიტიკების ფორმულირების პროცესებზე.

მართალია, „ადმინისტრაციული პროცედურის შესახებ აქტი“ გაწერს მოქალაქეთა ჩართულობის 
მკაფიო მოთხოვნებს, რომლებიც ვრცელდება წესების შემუშავების პროცესზე, თუმცა, ბუნდოვანია 
მოქალაქეთა ჩართულობის სტანდარტი „ნებაყოფლობითი რეგულაციური ინსტრუმენტების“ გამოცემისას 
- ე.ი. მაშინ, როდესაც სააგენტოები შესასრულებლად სავალდებულო რეგულაციებს კი არ გამოსცემენ, 
არამედ ეყრდნობიან ნებაყოფლობით მექანიზმებს, რათა ხელი შეუწყონ საკუთარი მიზნების 
მიღწევას. ნებაყოფლობითი ინსტრუმენტები შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც „პოლიტიკის 
შესახებ ზოგადი განცხადებები“, რომლებზეც ადმინისტრაციული პროცედურის კანონმდებლობაში 
ვრცელდება გამონაკლისები.124 თუმცა, პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც „ნებაყოფლობითი 
ინსტრუმენტების“ გამოცემა სამართალშემოქმედებითი პროცედურების დაცვით ხდება.

5.2.5.6. სააგენტოების გადაწყვეტილებებში მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობის 

არაფორმალური მეთოდები ფედერალურ დონეზე

წინა ქვეთავებში განხილული შეტყობინების, კომენტარების განხილვისა და უკუკავშირის მექანიზმების 

გარდა, სააგენტოები აქტიურად იყენებენ მოქალაქეთა ინფორმირებისა და ჩართულობის არაფორმალურ 

მეთოდებს. სააგენტოები ხშირად იყენებენ ელექტრონულ რესურსებს, სოციალურ მედიას და ფორუმებს 

მოქალაქეთაგან მოსაზრებების მოსასმენად და მათთან რეალურ დროში ინტერაქციისათვის. ასევე 

მნიშვნელოვანია C-SPAN-ის ქსელი მოქალაქეთა ინფორმირებისათვის. 

სხვადასხვა სააგენტოებს ასევე შემუშავებული აქვთ მონაწილეობის ხელშეწყობის პოლიტიკები. 

მაგალითად, გარემოს დაცვის სააგენტოს შემუშავებული აქვს პოლიტიკა, რომელიც მიზნად ისახავს 

საზოგადოების მონაწილეობას, რომელიც სცდება კანონისმიერ მოთხოვნებს. ეს მოიცავს პრეს-

რელიზებს, ელ-ფოსტით შეტყობინებებს, საჯარო შეხვედრებს, საჯარო მოსმენებს, სამუშაო შეხვედრებს 

და სხვა არაფორმალურ კომუნიკაციას.

5.3. მოქალაქეთა ჩართულობა შტატების დონეზე

5.3.1. შტატების უფლებამოსილება კანონშემოქმედებითი და ადმინისტრაციული 
წარმოების პროცედურების დადგენის შესახებ 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში მმართველობის სამდონიანი სისტემა არსებობს: ფედერალური, 

შტატის და ადგილობრივი. შტატების საკანონმდებლო ორგანოებს გააჩნიათ უფლებამოსილება 

მიიღონ მათ კომპეტენციას მიკუთვნებული კანონები და შექმნან ადმინისტრაციული პროცედურის 

მარეგულირებელი ნორმატიული აქტები. ეს განაპირობებს სხვადასხვა შტატში მოქალაქეთა 

124 ადმინისტრაციული პროცედურის შესახებ აქტი: §§ 551(4), (5), 553(b)(A) (2000); Administrative Procedure Act, 5 USC. §§ 551(4), (5), 553(b)(A) (2000)
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ჩართულობისა და მონაწილეობის ფორმების განსხვავებულობას. თუმცა, საჯარო მოსმენების 

გამართვის პრაქტიკა, მოქალაქეთა კომენტარების შესაძლებლობა და სააგენტოების უკუკავშირის 

ვალდებულება მეტ-ნაკლებად მსგავსია. შტატების საკანონმდებლო ორგანოებს ასევე მიღებული 

აქვთ სამართლებრივი აქტები, რომლებიც სამართალშემოქმედების პროცესში საჯარო მოსმენების 

გამართვის ვალდებულებას ადგენენ. 

შტატის დონეზე ადმინისტრაციული სააგენტოს შექმნის უფლებამოსილება, ზოგადად, გამომდინარეობს 

შტატის კონსტიტუციიდან, რომელიც ითვალისწინებს საკანონმდებლო ორგანოს უფლებამოსილებას, 

მოახდინოს საკუთარი უფლებამოსილების დელეგირება დამოუკიდებელ ან აღმასრულებელ 

სააგენტოზე.125 შტატების უმეტესობას მიღებული აქვს ადმინისტრაციული პროცედურების შესახებ 

ფედერალური აქტის მსგავსი კანონები. ეს რეგულაციები ადგენენ სხვადასხვა ნორმების იმის შესახებ, 

თუ როგორ უნდა ფუნქციონირებდეს სააგენტო, როგორ გამოსცემს ის წესებს, როგორ უნდა ჩაატაროს 

მან ადმინისტრაციული მოსმენა და საჩივრის განხილვა და სხვ.

წინამდებარე ნაშრომში იმის საილუსტრაციოდ, თუ როგორი შეიძლება იყოს გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის სისტემები შტატის დონეზე, ვრცალდ, განხილულია ვისკონსინის 

შტატის საკანონმდებლო ორგანოსა და ადმინისტრაციული სააგენტოების პრაქტიკა. ამ მაგალითით კარგად 

ჩანს ის, რომ შტატის დონეზე მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმები, გარკვეულწილად, იმეორებს 

ფედერალურ დონეზე არსებული სისტემის კონტურებს, თუმცა, ეს მექანიზმები ბევრად მრავალფეროვანი 

ხდება იმის მიხედვით, რაც მეტად უახლოვდება მმართველობის დონე მოქალაქეებსა და თემებს. 

5.3.2. ჩართულობის მექანიზმები ვისკონსინის  
საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობაში

5.3.2.1. საკომიტეტო საქმიანობა, საჯარო მოსმენები და ინტერაქცია კანონმდებლებთან

ვისკონსინის შტატის საკანონმდებლო ორგანო მოქალაქეებს სთავაზობს ჩართულობის მრავალფეროვან 

მექანიზმებს, მათ შორის: განსახილველ კანონპროექტებზე ინფორმაციის გაცნობა, შეტყობინებების 

მიღება და მისი განხილვის ეტაპებზე თვალყურის მიდევნება; საჯარო მოსმენებში მონაწილეობა 

და მოსაზრებების წარდგენა; საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე სხდომებისა და განხილვების 

პირდაპირ ეთერში ან/და ინტერნეტით თვალყურის დევნება, არჩეულ წარმომადგენლებთან და 

სენატორებთან შეხვედრები და ინტერაქცია და სხვ.

მოქალაქეთათვის კანონპროექტებისა და ზოგადად, საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე მოვლენების 

შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საკანონმდებლო 

ორგანოს ვებ-გვერდი. იგი მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს, მიიღონ ინფორმაცია იმის შესახებ, 

თუ ვინ არიან მათი რაიონიდან არჩეული კანონმდებლები, ასევე, რომელ კომიტეტებში არიან ისინი 

ჩართული და რა სახის კანონპროექტების შემუშავებასა და განხილვაში მონაწილეობენ. ვებ-გვერდზე 

მოქალაქეს ასევე შეუძლია მოიძიოს მოქმედი კანონმდებლობა და ინიცირებული კანონპროექტები, 

კანონპროექტებზე მომზადებული დასკვნები და ანალიტიკური დოკუმენტები. 

ვებ-გვერდზე განთავსებულია საკანონმდებლო ორგანოსა და კომიტეტების კალენდარი, სადაც 

დეტალურად არის მოცემული ცნობები თუ რომელ დღეს რა სხდომა და რა ღონისძიება გაიმართება. 

გამოქვეყნებულ კანონპროექტებს თან ახლავს შტატის სააგენტოების მიერ კანონპროექტთან 

დაკავშირებული ფისკალური გათვლები, კომიტეტის განხილვების ოქმები და კანონპროექტის 

ლობირების პროცესის შესახებ ინფორმაცია (მომზადებული ვისკონსინის ეთიკის კომისიის მიერ). 

125 ვებ-გვერდი იუსტიცია, ადმინისტრაციული კანონმდებლობა შტატის დონეზე: https://www.justia.com/administrative-law/state-level-administrative-law/
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ვისკონსინი შტატის საკანონმდებლო ორგანოს აქვს შეტყობინების მომსახურება, რომელიც საშუალებას 

აძლევს ყველას, თვალყური ადევნოს კანონშემოქმედებით პროცესს და საკანონმდებლო ორგანოსა 

და კომიტეტების საქმიანობას. მოქალაქე ირჩევს თემებს, რომლის შესახებაც სურს, რომ მიიღოს 

განუწყვეტელი ინფორმაცია და საკანონმდებლო ორგანო მას ელ-ფოსტის მეშვეობით ატყობინებს 

ამ თემების ირგვლივ განვითარებული პროცესების შესახებ. მაგალითად, ცნობებს კანონპროექტზე 

საჯარო მოსმენის ჩანიშვნის შესახებ, კომიტეტის აღმასრულებელი სესიის (კენჭისყრის) შედეგების 

შესახებ, პალატაში დებატების შესახებ და სხვ. 126

მოქალაქეთა ჩართულობის უმნიშვნელოვანესი მექანიზმია საჯარო მოსმენების (საჯარო განხილვების)127 

ინსტიტუტი. იგი უზრუნველყოფს მოქალაქეთა საკანონმდებლო ორგანოსთან ინტერაქციას კომიტეტის 

სხდომაზე მოსაზრების დაფიქსირების (ჩვენების მიცემის) გზით. 

კომიტეტების უპირველესი ფუნქცია არის წარმომადგენელთა პალატისათვის ან სენატისათვის 

რჩევის მიცემა კანონმდებლობასთან და მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სხვა თემატიკასთან 

დაკავშირებით. გარდა კანონპროექტებისა, კომიტეტები განიხილავდნენ ადმინისტრაციულ წესებს და 

აძლევენ სენატს რეკომენდაციებს გუბერნატორის მიერ განხორციელებული დანიშვნების დამტკიცების 

შესახებ. დროდადრო, კომიტეტები მართავენ ბრიფინგებსა და ატარებენ საზედამხედველო სხდომებს 

(ინფორმაციული მოსმენები), იმისათვის, რომ შეაგროვონ ინფორმაცია კონკრეტულ თემასთან 

დაკავშირებით, მაგალითად, შტატის სააგენტოების მიერ ადმინისტრირებული პროგრამების შესრულების 

შესახებ. 

კომიტეტები მართავენ ორი სახის შეხვედრებს:

საჯარო მოსმენების დროს კომიტეტები ისმენენ ჩვენებებს კანონმდებლების, სააგენტოს 

თანამშრომლებისა და საზოგადოების წევრებისგან, განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით. 

საინფორმაციო მოსმენა არის საჯარო მოსმენის ერთ-ერთი ტიპი;

აღმასრულებელი სესიების დროს კომიტეტები დებატებისა და დისკუსიის ფორმატში განიხილავენ 

მათ მიერ განსახილველ საკითხს და კენჭს უყრიან მას. 

საკანონმდებლო ორგანოს ყველა კომიტეტის სხდომა ღიაა. მოქალაქეებს ასევე შესაძლებლობა აქვთ 

კომიტეტების სხდომები ნახონ ვებ-გვერდზე - WisconsinEye (https://wiseye.org/ ).

საჯარო მოსმენების მიზანია, კომიტეტს მიეწოდოს ინფორმაცია იმ საკითხებზე, რომელსაც 

კანონპროექტის ან სხვა ფორმით განიხილავს. გამომსვლელებს (მათ შორის მოქალაქეებს) შეუძლიათ 

მისცენ ჩვენებები შემდეგი ფორმით:

•	 აღწერონ კანონპროექტის შედეგები და მიზნები - ასეთ ჩვენებას, როგორც წესი, იძლევა 

კანონპროექტის ავტორი, თუმცა, ხანდახან ამას აკეთებს სააგენტოს ან ადვოკატირების ჯგუფის 

წარმომადგენელი, რომელიც მუშაობდა კანონპროექტის ავტორთან ერთად კანონპროექტის 

მომზადების პროცესში;

•	 განსახილველი კანონპროექტის მიმართ წინააღმდეგობის ან მისი მხარდაჭერის გამოსახატად. 

გამომსვლელთა უმრავლესობა კანონპროექტზე მის პოზიციას აფიქსირების - წინააღმდეგობას ან 

მხარდაჭერას. თუმცა, გამომსვლელებს უფლება აქვთ ისაუბრონ მხოლოდ ინფორმაციისთვის და 

დააფიქსირონ ნეირტალური პოზიცია.

126 ეს ოფცია საშუალებას იძლევა მოქალაქემ თვალყური ადევნოს ადმინისტრაციული კოდექსისა და წესების მოდიფიკაციას. მოქალაქეს 
შეუძლია აირჩიოს, რომ მან მიიღოს შეტყობინებები თუნდაც ყველა ადმინისტრაციული წესის ცვლილებების თაობაზე ან თუნდაც, ერთ-ერთი 
სააგენტოს სპეციფიური წესის ცვლილების შესახებ.

127 მოქალაქეთა გზამკვლევი ვისკონსინის შტატის საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობაში მონაწილეობის შესახებ, მომზადებულია ამავე 
შტატის საკანონმდებლო ორგანოს საკანონმდებლო საბჭოს თანამშრომელთა მიერ, 2019 წელს; http://lc.legis.wisconsin.gov/media/1389/
citizen_testify_final.pdf
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•	 კანონპროექტში არსებულ საკითხებზე ინფორმაციის წარმოდგენისათვის, რომელიც შესაძლოა 

კომიტეტმა ან მისმა ავტორმა არ იცოდეს. ეს ინფორმაცია შესაძლოა მოიცავდეს: 

- განსახილველ კანონპროექტთან დაკავშირებულ ცნობებს ან კონტექსტს;

- როგორ ზეგავლენას ახდენს კანონპროექტი გამომსვლელზე უშუალოდ ან სხვა პირებზე 

ინდივიდუალურად;

- განმარტება იმისა, თუ რა გაუთვალისწინებელი შედეგები შეიძლება მოიტანოს კანონპროექტის 

მიღებამ;

•	 გამომსვლელმა შეიძლება წარმოადგინოს კანონპროექტის გაუმჯობესების შეთავაზება. შეთავაზებები 

შეიძლება იყოს, როგორც ზოგადი იდეები, ასევე სპეციფიური რეკომენდაციები იმის შესახებ, თუ 

როგორ უნდა შეიცვალოს კანონპროექტი რედაქციულად.

ქვორუმის რეგისტრაციისა და მცირე განმარტების შემდეგ, კომიტეტის თავმჯდომარე იძახებს 

გამომსვლელებს. გამომსვლელები იკავებენ ადგილს მაგიდასთან და წარმოადგენენ პოზიციას 

(ჩვენებას), პასუხობენ შეკითხვებს კომიტეტის წევრებისაგან და შემდეგ ტოვებენ დაკავებულ 

ადგილს, როცა კომიტეტის თავმჯდომარე ნებას დართავს. თითოეული გამომსვლელი შესაძლოა 

მაგიდასთან დარჩეს ერთი წუთიდან ერთ ან ორ საათამდე. ეს ნაწილობრივ დამოკიდებულია ჩვენების 

ხანგძლივობაზე და უფრო მეტად კი, კომიტეტის წევრების შეკითხვებზე.128 კომიტეტის წევრებს აქვთ 

შეკითხვის დასმის უფლება, მაგრამ გამომსვლელს არ აქვს შეკითხვის დასმის უფლება კომიტეტის 

წევრებისათვის და თანამშრომლებისათვის.

აპლოდისმენტები, ოვაციები, უკმაყოფილო შეძახილები, ჟესტური ნიშნები, ან ემოციების და 

სენტიმენტების სხვაგვარი გამოხატვა აკრძალულია. 

წინასწარ წარდგენილი წერილობითი ჩვენება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ურიგდება კომიტეტის 

წევრებს და ასევე ქვეყნდება კანონშემოქმედებითი საბჭოს ვებ-გვერდზე. საინტერესოა, ისიც, რომ 

მოქალაქეს შეუძლია გამომსვლელად ჩაეწეროს უშუალოდ კომიტეტის სხდომის (საჯარო მოსმენის) 

დაწყებისას.

კანონშემოქმედებითი საბჭო აქვეყნებს საჯარო მოსმენის მასალებს მის ვებ-გვერდზე. ეს მასალები 

ასევე ხელმისაწვდომია კანონპროექტის ისტორიის გვერდზე. 129

საჯარო მოსმენები, როგორც წესი იმართება კომიტეტის სხდომის დღეს, თუმცა ის შეიძლება ჩატარდეს 

სხვა დროსაც. საჯარო მოსმენა წინ უსწრებს აღმასრულებელ სხდომას, რომელზეც კომიტეტის სხდომები 

კენჭს უყრიან კანონპროექტს.

ძალიან საინტერესო პრაქტიკაა ის, რომ საჯარო მოსმენები შეიძლება გაიმართოს მედისონის - 

საკანონმდებლო ორგანოს ლოკაციის ფარგლებს გარეთ130. ამ შემთხვევაში საჯარო მოსმენის პროცედურა 

იგივეა, თუმცა, ასეთი გადაწყვეტილება მოითხოვს წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის ან სენატის 

პრეზიდენტის თანხმობას. ზოგ შემთხვევაში, აუცილებელია უმცირესობის ლიდერის თანხმობაც.

128 იქვე: http://lc.legis.wisconsin.gov/media/1389/citizen_testify_final.pdf

129 წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტის პროცედურები და უფლებამოსილებები 2019-2020: http://lc.legis.wisconsin.gov/media/1462/19_assm_
cmt_procedures_manual.pdf

130 წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტის პროცედურები და უფლებამოსილებები 2019-2020: http://lc.legis.wisconsin.gov/media/1462/19_assm_
cmt_procedures_manual.pdf
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5.3.2.2. WisconsinEye - ვისკონსინის თვალი

მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფისა და წახალისებისათვის, ვისკონსინის შტატში 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საკაბელო ტელევიზია - WisconsinEye. იგი ტელევიზიის გარდა, ვებ-

გვერდის მეშვეობითაც უზრუნველყოფს მაუწყებლობასა და ვიდეო არქივებზე წვდომას. WisconsinEye 

არის კერძო, არამომგებიანი საჯარო საკითხების ქსელი ვისკონსინის შტატში. ეს ქსელი პირდაპირ 

ეთერში, გადასცემს ვისკონსინის საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე მოვლენებს დასაწყისიდან 

დასრულებამდე გაუფილტრავად. ეს გადაცემები მოიცავს წარმომადგენელთა პალატის, სენატისა და 

კომიტეტების სხდომებს. ამას გარდა, იგი გადასცემს ქალაქების მერიებში მიმდინარე შეხვედრებს 

და სხვა საჯარო პოლიტიკის საკითხებს. მას აქვს ასევე გადაცმები ისტორიის შესახებ. ძალიან 

მნიშვნელოვანია ის, რომ WisconsinEye გადასცემს ვისკონსინის შტატის უმაღლეს სასამართლოში 

მიმდინარე პაექრობებსაც.131

ვისკონსინის კაპიტოლიუმის შენობაში განთავსებულია აღნიშნული ტელევიზიის რობოტული კამერები, 

რომლებიც პირდაპირ ეთერში, გაუფილტრავად უზრუნველყოფენ საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე 

პროცესების გადაცემას დასაწყისიდან დასასრულემდე.132 

WisconsinEye-ს ვებ-გვერდზე მოქალაქეებს შეუძლიათ იხილონ, როგორც პირდაპირი ეთერის გადაცემები, 

ასევე გადაცემების არქივები. ვისკონსინ-აის გადაცემები არის პოლიტიკურად ნეიტრალური და 

აჩვენებს უწვეტ და გაუფლიტრავ ინფორმაციას.133

5.3.2.3. საკანონმდებლო ორგანოს წევრების ინტერაქცია ამომრჩევლებთან

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფისა და ზოგადად, 

ამომრჩეველთა ნების აღსრულებისათვის ვისკონსინის საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები 

მუდმივ კომუნიკაციას ახორციელებენ საზოგადოებასთან. ამისათვის ისინი იყენებენ სხვადასხვა 

მეთოდებს:

სენატორები და წარმომადგენლობითი პალატის წევრები მუდმივად ხვდებიან მოქალაქეებს იმ რაიონში, 

რომელსაც ისინი წარმოადგენენ. ასეთ შეხვედრებზე ისინი ამომრჩევლებს აწვდიან ინფორმაციას 

მნიშვნელოვანი სოციალური და პოლიტიკური საკითხების შესახებ. ასევე, იმ კანონპროექტების 

თაობაზე, რომლის მიმართ საზოგადოების ინტერესი განსაკუთრებით დიდია. 

კანონმდებლები მოქალაქეებს ასევე ხვდებიან იმისათვის, რომ მათგან მოისმინონ საზოგადოების 

წინაშე არსებული გამოწვევებისა და პრობლემების შესახებ. ისინი მოქალაქეებს ასევე ხშირად 

ეხმარებიან ინდივიდუალური პრობლემების გადაწყვეტაში და აწვდიან ინფორმაციას შტატისა თუ 

ადგილობრივ დონეზე წარმოებული სოციალური და სხვა პროგრამების შესახებ.

მოქალაქეებს ასევე შეუძლიათ ელ-ფოსტის მეშვეობით მისწერონ კანონმდებლებს სხვადასხვა 

საკითხების შესახებ. მათ შორის, ამა თუ იმ კანონის ინიცირების საჭიროებისა თუ კანონპროექტების 

შესახებ მათი პოზიციის თაობაზე. ასევე გარანტირებულია არჩეულ კანონმდებლებთან შეხვედრის 

უფლება. 

ამ კონტექსტში საინტერესოა ისიც, რომ ვისკონსინის შტატის კაპიტოლიუმის შენობა სამუშაო საათებში 

ღიაა ყველა მოქალაქისათვის. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ყოველგვარი წინასწარი ნებართვისა 

131 ვისკონსინის სასამართლო სისტემის ვებ-გვერდი: https://www.wicourts.gov/news/archives/view.jsp?id=747&year=2016

132 ვისკონსინ-აის ვებ-გვერდი, ჩვენ შესახებ: https://wiseye.org/about/history-mission/

133 იქვე: https://wiseye.org/about/history-mission/
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თუ საშვის გარეშე შეუძლია შევიდეს კაპიტოლიუმის შენობაში, რომელშიც საკანონმდებლო ორგანოს 

გარდა, განთავსებულია გუბერნატორის ოფისი და შტატის უმაღლესი სასამართლო. 

კანონმდებლები ასევე აქტიურად იყენებებ ინტერნეტს და ელექტრონულ პროგრამებს მოქალაქეთა 

კომუნიკაციისა და გადასაწყვეტი საკითხების შესახებ ბაზების შესაქმნელად. სენატორები და 

წარმომადგენლობითი პალატის წევრები ასევე აქტიურად სარგებლობენ სოციალური მედიით 

მოქალაქეებთან მუდმივი ინტერაქციისა და მათი მოსაზრებების მოსმენისათვის. 

5.3.3. მოქალაქეთა ჩართულობა ვისკონსინის სახელისუფლებო სააგენტოების 
გადაწყვეტილებებში

წინა ქვეთავებში უკვე აღინიშნა, რომ შტატებს უფლება აქვთ თავისი კანონებით მოაწესრიგონ 

სააგენტოთა მიერ გადაწყვეტილების მიღების ადმინისტრაციული პროცედურები. ვისკონსინის შტატის 

ადმინისტრაციული პროცედურების კოდექსი მოქალაქეთა მონაწილეობისათვის ადგენს სააგენტოთა 

მიერ საჯარო მოსმენების გამართვის ვალდებულებას. კოდექსი ითვალისწინებს 2 ტიპის საჯარო 

მოსმენების გამართვის შესაძლებლობას: წინასწარი და სავალდებულო.

წინასწარი მოსმენები: მას შემდეგ, რაც სააგენტო გამოაქვეყნებს რეგულაციის შესახებ შემოთავაზებას 

და ინფორმაციას რეგულაციის სავარაუდო ფარგლების შესახებ, შტატის საკანონმდებლო ორგანოს 

ადმინისტრაციული წესების ზედამხედველი, ერთობლივი კომიტეტი უფლებამოსილი ხდება გასცეს 

მითითება წინასწარი მოსმენების ჩატარების თაობაზე. კერძოდ, ერთობლივი კომიტეტის თითოეულ 

თავმჯდომარეს, უფლება აქვს სააგენტოს მისცეს მითითება, რომ მან გამართოს წინასწარი საჯარო 

მოსმენა და დაადგინოს მოქალაქეთა კომენტარის პერიოდი.134

სააგენტოს თავისი ინიციატივითაც შეუძლია გადაწყვიტოს წინასწარი საჯარო მოსმენის გამართვა. 

ასეთი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, სააგენტო ვალდებულია, გამოაქვეყნოს ცნობა და 

გაუგზავნოს ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს. მოსმენა არ უნდა გაიმართოს ინფორმაციის 

გამოქვეყნებიდან 3 დღეზე ადრე. 

სააგენტომ საჯარო მოსმენისა და კომენტარების პერიოდში მიღებული ყველა მოსაზრებისა და 

მოქალაქეთა უკუკავშირის შესახებ უნდა შეადგინოს ანგარიში და გადაუგზავნოს გადაწყვეტილების 

მიმღებ პირებსა თუ ორგანოს. დაინტერესებული პირის მიერ შეტყობინების მიუღებლობა ვერ გახდება 

აქტის ბათილობის საფუძველი, თუ ინფორმაცია რეგულაციის მიღების პროცესისა და კომენტარების 

მოთხოვნის შესახებ გამოქვეყნებული იყო შესაბამის რეესტრში.

სააგენტოს, რეგულაციის ფარგლების შესახებ განცხადების გამოქვეყნებამდე ასევე შეუძლია გამართოს 

დაგეგმილი რეგულაციის ზოგადი საკითხების შესახებ საჯარო მოსმენები და შეხვედრები.

სავალდებულო საჯარო მოსმენები:135 გარდა წინასწარი საჯარო მოსმენებისა, არსებობს საჯარო 

მოსმენების გამართვის სავალდებულო წესი. კერძოდ, ნებისმიერი რეგულაციის ინიცირების 

შემთხვევაში, მის მიღებამდე უნდა გაიმართოს საჯარო მოსმენა და მოქალაქეებს დაუწესდეთ 

კომენტარების პერიოდი, რათა მათ შეძლონ მოსაზრებების წარდგენა. 

კოდექსის 227.16-ე მუხლი ადგენს მცირე გამონაკლისებს ამ ზოგადი წესიდან. მაგალითად, მაშინ, 

როდესაც რეგულაციაში შედის ცვლილება სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე; მაშინ, 

134 წინასწარი საჯარო მოსმენები და კომენტარების პერიოდი (Preliminary public hearing and comment period): მუხ. 227.136; http://docs.legis.
wisconsin.gov/statutes/statutes/227/II/136

135 იქვე, მუხ. 227.16: http://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/227/II/136 
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როდესაც ხელისუფლების რეესტრში ქვეყნდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ინიცირებული 

რეგულაცია მიღებული იქნება საჯარო მოსმენის გარეშე, თუ 30 დღის ვადაში არ იქნება მიღებული 

პეტიცია საკითხზე საჯარო განხილვის მოთხოვნით. 136

საინტერესოა, რომ კანონი ითვალისწინებს საჯარო მოსმენის ჩვეულებრივი წესის გადახვევის 

შესაძლებლობას იმ შემთხვევაში, თუ რეგულაცია ინიცირებულია საგანგებო წესით. თუმცა, ამ 

შემთხვევაში, საჯარო მოსმენა მაინც უნდა გაიმართოს, მაგრამ დაჩქარებული წესებით და შეკვეცილი 

პროცედურით.

ვისკონსინის უმაღლესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ საჯარო მოსმენის მიზანი არის არამარტო 

ის, რომ დაინტერესებულ მხარეებს მისცე შესაძლებლობა, რომ მოუსმინონ, არამედ ისიც, რომ მათ 

შეეძლოთ ზეგავლენა მოახდინონ რეგულაციის საბოლოო რედაქციაზე. 137

გარდა ჩამოთვლილი მეთოდებისა, სააგენტოები აქტიურად იყენებენ ელექტრონულ საშულებებს, 

სოციალურ ქსელებსა და საინფორმაციო კამპანიებს მოქალაქეებთან აქტიური ინტერაქციისათვის. 

ასევე იმართება საჯარო შეხვედრები, ანგარიშების წარდგენა და სათემო მოსმენები. 

5.4. მოქალაქეთა ჩართულობა აშშ-ს ადგილობრივი  
ხელისუფლებების საქმიანობაში

5.4.1. ზოგადი კონტექსტი

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევე, როგორც მსოფლიოს სხვა დემოკრატიულ ქვეყნებში ადგილობრივი 

თვითმმართველობის რგოლი ყველაზე ახლოს დგას ხალხთან. ადგილობრივ ხელისუფლებაზე თანაბრად 

ვრცელდება გადაწყვეტილებათა პროექტების გამოქვეყნების, მოქალაქეებისათვის კომენტარების 

პერიოდის უზრუნველყოფისა და მათგან მიღებული მოსაზრებების განხილვის ვალდებულება. მათზე 

ასევე ვრცელდება პანელურ და საინფორმაციო შეხვედრებში მოქალაქეთა ჩართვის ვალდებულებაც. 

ამიტომ, ამ მეთოდების ხელახლა განხილვას აღარ შევუდგებით, ვინაიდან ადმინისტრაციული 

პროცედურა ადგილობრივი თვითმმართველობების შემთხვევაშიც მსგავსია. 

მუნიციპალური ხელისუფლებები ადგილობრივ დონეზე ასევე იყენებენ ისეთ ინსტრუმენტებს, 

როგორებიცაა პეტიცია, მოქალაქეთა გამოკითხვები (როგორც ონლაინ, ასევე პირადად), მოქალაქეებთან 

შეხვედრები, მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, ვებ-ინსტრუმენტები და მრავალი სხვა.

ქვემოთ, ჩვენ რამდენიმე მუნიციპალიტეტის მაგალითზე შევეცდებით წარმოვადგინოთ იმ პრაქტიკის 

ვარიაციები, რომლებიც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში გამოიყენება, ადმინისტრაციული 

რეგულაციებით გათვალისწინებული ვალდებულებების გარდა.

5.4.2. მონაწილეობითი ბიუჯეტირება ჩიკაგოს 49-ე რაიონში (ვარდში) 

ჩიკაგოს ოლდერმენად (საკრებულოს წევრად) 16 წელი მუშაობის შემდეგ, ჯო მური 2007 წელს მცირე 

უმრავლესობით იქნა არჩეული. ეს ფაქტი ოლდერმენი მურისთვის ერთგვარი გამომაფხიზლებელი 

ზარი გახდა, რომელმაც იგრძნო, რომ საჭირო იყო მის ამომჩევლებთან კავშირის გაუმჯობესება. 

136 პეტიციის ხელმოწერის უფლება აქვთ 25 ფიზიკურ პირს, მუნიციპალიტეტს რომელსაც ეხება რეგულაცია, ასოციაცია, რომელიც წარმოადგენს 
ფერმას, დასაქმებულთა ჯგუფებს, ბიზნესის ან პროფესიულ ჯგუფებს, რომლებზეც რეგულაციამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს.

137 HM Distributors of Milwaukee, Inc. v. Department of Agriculture, 55 Wis. 2d 261, 198 N.W.2d 598 (1972).
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49-ე ვარდში (რაიონი) დაახლოებით 60 000 ადამიანი ცხოვრობს და ის გაშლილია 2 კვადრატული 

მილის ფართობზე. ის ძალიან მრავალფეროვანია - აქ ცხოვრობს დაახლოებით 80 ენაზე მოლაპარაკე 

მოქალაქეები. 

ჩიკაგოში თითოეულ ოლდერმენს წლიურად გამოეყოფა ცალკე ბიუჯეტი (რომელსაც „მენიუ ფულს“ 

ეძახიან) - დაახლოებით 1 მილიონი დოლარი. ის უნდა დაიხარჯოს კაპიტალურ გამაუმჯობესებელ 

ღონისძიებებზე და რაიონის ტერიტორიაზე განსახორციელებელ ინიციატივებზე. „მენიუ-ფულის“ 

გამოყოფის პრაქტიკა უკანასკნელ წლებში, დროგამოშვებით კრიტიკის ქარცეცხლში ექცეოდა. ამ 

პრაქტიკის ოპონენტები მიუთითებდნენ, რომ ეს თანხები არაეფექტიანად იხარჯებოდა. ოლდერმანმა 

მურმა გადაწყვიტა, რომ მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გამოყენება ამ თანხის გადანაწილებისათვის, 

კარგი იქნებოდა ამ პროგრამის მოქალაქეებში პოპულარზაციის თვალსაზრისით.

2009 წელს ოლდერმანმა მურმა მოიწვია 40-50 სამოქალაქო და რელიგიური ლიდერი და სათემო 

ორგანაიზერი. მურმა მათ სთხოვა, რომ თითოეულ მათგანს გამოეყო 1 ან 2 წარმომადგენელი მათი 

ორგანიზაციებიდან, რათა დაკომპლექტებულიყო მმართველი კომიტეტი, რომელიც შექმნიდა პროცესს 

და გრაფიკს 49-ე ვარდის „მენიუ თანხის“ განაწილებისათვის. ეს პროცესი რამდენიმე ფაზად წარიმართა:

პირველი ფაზის განმავლობაში რაიონი დაიყო 8 გეოგრაფიულ რეგიონად. ყველა რეგიონში ჩატარდა 

შეხვედრები იმისათვის, რომ მოქალაქეთათვის მიეწოდებინათ დეტალური ინფორმაცია მონაწილეობითი 

ბიუჯეტირების შესახებ და იმის თაობაზე, თუ როგორ შეეძლოთ მოქალაქეებს ამ პროცესში ჩართვა. 

მონაწილეებისგან დაკომპლექტდა მოქალაქეთა კომიტეტები, რომლებსაც უნდა შეედგინათ „მენიუ-

თანხის“ ხარჯვის პროექტები. პროექტები შესაძლოა, ისეთი თემების ირგვლივ შექმნილიყო, რომელიც 

რაიონში არსებული გამოწვევების გადაწყვეტას დაისახავდა მიზნად. მაგალითად, როგორიცაა პარკების 

მშენებლობა, ხელოვნების განვითარება, ქუჩები, ტრანსპორტაცია და სხვა. კომიტეტები სხვადასხვა 

სამოქმედო სფეროს მიხედვით, თემების მიხედვით დაკომპლექტდა (შეიქმნა თემატური კომიტეტები).

კომიტეტები მსჯელობდნენ 6 თვის განმავლობაში, ერთმანეთს შორის ცვლიდნენ იდეებს, იხილავდნენ 

საპროექტო წინადადებებს, ატარებდენენ კვლევებს, ადგენდნენ ხარჯთაღრიცხვას და საბოლოოდ, 

არჩევდნენ საკუთარ პროექტს, რომელიც წარდგენილი უნდა ყოფილიყო რაიონის მასშტაბის კენჭისყრაზე.

2010 წლის დასაწყისში სამეზობლოების 2 შეკრებაზე კომიტეტებმა წარადგინეს მათი საპროექტო 

წინადადებები, მიიღეს უკუკავშირი და შეადგინეს პროექტების საბოლოო სია 6 სფეროში. ეს სია 

წარდგენილ იქნა კენჭისყრაზე. 

2010 წლის აპრილში რაიონის ამომრჩევლებმა ხმათა უმრავლესობის პრინციპით შეარჩიეს 8 მოწინავე 

პროექტი. გამოყოფილი თანხიდან პირველად დაფინანსდა პირველ ადგილზე გასული პროექტი, შემდეგ 

მეორე ადგილზე და ასე შემდეგ მანამ, სანამ ეს თანხა არ იქნა ამოწურული. 

მურმა ეს პროცესი შემდეგ წლებშიც გამოიყენა.138 მეტიც, მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესი 

ამ თანხის გასანაწილებლად 49-ე რაიონში დღემდე გამოიყენება, იმის მიუხედავად, რომ დღეს 

ოლდერმანად სხვა პირია არჩეული.139 ოლდერმანი მური ზედიზედ 6-ჯერ იყო არჩეული 2019 წლამდე.

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება ჩიკაგოში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ სხვა რამდენიმე რაიონმაც 

და ოლდერმენმაც მსგავსი პროცესები დანერგეს ადგილებზე.140 მრავალი ოლდერმენი კი, ამჟამად 

განიხილავს ამ პროცესის დანერგვის შესაძლებლობას იმ რაიონებში, რომლებსაც წარმოადგენენ. 

138 სათემო ჩართულობის ნათელი წერტილები: ქალაქების ეროვნული ლიგა, 2013 წელი, გვ.17, გვ. 36. https://www.nlc.org/sites/default/files/
BrightSpots-FINAL_4-26.pdf 

139 ჩიკაგოს 49-ე ვარდის ოლდერმენის - მარია ჰადენის ვებ-გვერდი: https://www.49thward.org/participatory-budgeting

140 მაგ. იხ. ინფორმაცია ჩიკაგოს მე-40 რაიონის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების შესახებ. https://40thward.org/announcements/participatory-
budgeting-2020/
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5.4.3. ოსტინი ტექსასი - მასშტაბური დაგეგმარება სათემო ჩართულობით

2009 წელს ქალაქმა ოსტინმა წამოიწყო პროგრამა, რომლის მიზანი იყო შექმნილიყო ქალაქის 

ზრდის, ხარჯვის და რესურსების კონსერვაციის გენერალური გეგმა. ქალაქის ხელისუფლებამ აირჩია 

აგრესიული სტრატეგია მონაწილეობასთან მიმართებით. მან გეგმის შექმნის პროცესში ერთ-ერთ 

უზოგადეს მიზნად თემის ჩართულობა დასახა.141

ხელისუფლებამ მოქალაქეთა მონაწილეობის პროცესის ხელშეწყობისათვის სამწლიანი პროცესის 

(2009-2012) განმავლობაში 1.3 მილიონი დოლარი დახარჯა. მოქალაქეთა მონაწილეობის გეგმა 

დაეფუძნა 2 პრინციპს: 

1. გენერალურმა გეგმამ უნდა ასახოს ის ღირებულებები და მისწრაფებები, რომლებსაც მოქალაქეები 

წარმოადგენენ ჩართულობითი პროცესის განმავლობაში. მოქალაქეები მოწვეულნი იქნებიან 

სხვადასხვა და მრავალფეროვანი გზებით;

2. გეგმის შედგენის პროცესში ჩართული უნდა იყვნენ საზოგადოების ის წარმომადგენლებიც, 

რომლებიც ჩვეულებრივ არ ერთვებიან ქალაქის დაგეგმარებასა და გადაწყვეტილებებში. 

ამას გარდა, ქალაქის ხელისუფლებაში შეიქმნა თემის ჩართულობის კონსულტანტის პოზიცია. 

ხელისუფლებას სურდა, რომ ქალაქის გენერალური გეგმა შემუშავებულიყო და ძირითადად, დაწერილიყო 

ოსტინის მოქალაქეების მიერ. გენერალური გეგმის შემუშავებას ხელმძღვანელობდა 38 პირისგან 

შექმნილი სამუშაო ჯგუფი. ეს ადამიანები წარმოადგენდნენ ქალაქის ძირითად სექტორებსა და 

ამომრჩეველთა ჯგუფებს. 

თემების ჩართულობის პროცესი დაიწყო სამუშაო შეხვედრით, რომელშიც მონაწილეობდა 70 ადამიანი, 

რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს მოქალაქეთა ჩართვის უფრო ფართო გეგმის შედგენაში. ამ გეგმის 

ძირითადი კომპონენტები მოიცავდა სათემო ფორუმების 4 ნაკადს. 

სათემო ფორუმების პირველი ნაკადის შეხვედრები ფოკუსირებას ახდენთა თემაზე, თუ როგორი უნდა 

ყოფილიყო ოსტინი 30 წელში.

სათემო ფორუმების მეორე ნაკადი დავიწროვდა ვარიანტებამდე - თუ სად და როგორ უნდა გაზრდილიყო 

ქალაქი. ამ შეხვედრებზე გამოიყენებოდა ოსტინის 64 განსხვავებული რუკა, რომლებიც შემუშავებული 

იყო ქალაქის დაგეგმარების დეპარტამენტის მიერ, იმ ღირებულებებსა და პრინციპებზე დაყრდნობით, 

რომლებიც მოქალაქეებმა გამოთქვეს პირველი ნაკადის ფორუმების დროს. 

მეორე ნაკადის დროს მონაწილეებს წარედგინათ სხვადასხვა რუკები და ჩართულნი იყვნენ დისკუსიებში, 

რომლებიც ეხებოდა სხვადასხვა კომპრომისისა და არჩევანის აწონ-დაწონას სამეზობლოთა ზრდისა 

და მიწის გამოყენების თვალსაზრისით. პროცესმა მოიზიდა ადამიანები, რომლებიც ჩვეულებრივ არ 

მონაწილეობენ ქალაქის მმართველობითი საკითხების გადაწყვეტაში. მიუხედავად რთული არჩევანისა 

და კომპრომისების პროცესისა, ხალხი კმაყოფილი დარჩა პროცესით. 

დაგეგმარების დეპარტამენტმა მოქალაქეების მიერ გამოვლენილი პრიორიტეტები გამოიყენა იმისათვის, 

რომ განვითარების ვარიანტები შემცირებულიყო ქალაქის ზრდის 4 სცენარამდე, რომელიც ასახავდა 

მოქალაქეთა სხვადასხვა ღირებულებებსა და პრეფერენციებს. მესამე სათემო ფორუმების ნაკადის 

დროს მოქალაქეებმა განიხილეს ეს 4 სცენარი პირადად და დამატებით, ჩატარდა გამოკითხვა ამ 

სცენარების შესახებ. მოქალაქეების პრეფერენციები თანხვედრაში მოვიდა 4-დან 2 სცენარში. ეს 2 

სცენარი დაგეგმარების დეპარტამენტმა გამოიყენა იმისათვის, რომ შეედგინა კომბინირებული ზრდის 

სცენარი, რომელიც უნდა წარდგენოდა ქალაქის საკრებულოს.

141 დანარჩენი 2 ზოგადი მიზანი მდგრადობა და განხორციელებადობა იყო.
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ზრდის სცენარის შემუშავების შემდეგ, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფები და ისინი მოწვეულნი იქნენ გეგმის 

სხვადასხვა კომპონენტის გარშემო - ეკონომიკური განვითარების გარემო, კულტურა, მიწის გამოყენება, 

მომსახურებები და სხვა. თითოეული სამუშაო ჯგუფი შედგებოდა მოქალაქეთა და ექსპერტების 

ნაზავისაგან, რომლებსაც დაევალათ შეემუშავებინათ აქტივობები, რომლებისც უნდა შესულიყო 

ქალაქის გენერალური გეგმის პროექტში. გეგმის პროექტს მიეცა საბოლოო სახე და განხილული იქნა 

სათემო ფორუმების მე-4 ნაკადის განმავლობაში.

ამის შემდეგ ქალაქში გაიმართა პროექტის გამოქვეყნების ღონისძიება და ასევე, მოქალაქეებს 

სთხოვეს ონლაინ შეეტანათ წვლილი მის დახვეწასა და სრულყოფაში. ქალაქის ხელისუფლებამ 

მიიღო დაახლოებით 1800 კომენტარი ონლაინ რეჟიმში. ეს კომენტარები შეჯამდა და განსახილველად 

გადაეცა სამუშაო ჯგუფს, რომელიც ხელმძღვანელობდა გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესს. 

ქალაქმა ასევე შეიმუშავა პროცესი, რომელიც საშუალებას აძლევდა მოქალაქეებს სახლიდან 

გაუსვლელად ემასპინძლათ საკუთარი შეხვედრებისათვის ამ თემაზე, ჯგუფურად ან სამეზობლო 

შეკრებებისათვის, მეგობრებთან ერთად და მათთან დაკავშირებულ ადამიანებთან. ქალაქს ასევე 

ჰქონდა სპეციალური ვებ-გვერდი www.ImagineAustin.net. - რომელიც ხელს უწყობდა მონაწილეობას.

ქალაქის ხელისუფლების გათვლებით, 25 000-ზე მეტმა მოქალაქემ მიიღო მონაწილეობა პროცესში, 

მათ შორის, სათემო ფორუმებში, გამოკითხვებში, სამეზობლო შეხვედრებში, სამუშაო ჯგუფებში და 

ონლაინ კომუნიკაციაში. საბოლოო გეგმა დამტკიცდა სამუშაო ჯგუფის წევრთა დიდი უმრავლესობით 

და მიღებულ იქნა ქალაქის საკრებულოს მიერ 2012 წლის ივნისში.142

5.4.4. ბიუჯეტირება მოქალაქეთა ხედვების გათვალისწინებით,  
ქალაქი ბრეა, კალიფორნია

2008 წლის გაზაფხულზე, ბრეას არჩეულ თანამდებობის პირებს დაუდგათ საჭიროება შეემცირებინათ 
მომსახურებები, იმისათვის, რომ დაებალანსებიათ ბიუჯეტი. ამის განსახორციელებლად, მათ 
დახმარება სთხოვეს თემებს, რათა განესაზღვრათ პრიორიტეტები. ქალაქის მენეჯერმა სთხოვა მის 
თანამშრომლებს მოხალისეობრივ საწყისებზე მონაწილეობა მიეღოთ ბიუჯეტის სტრატეგიული გეგმის 
შემუშავების კომიტეტში, რათა განსაზღვრულიყო ქალაქის ბიუჯეტის სათემო პრიორიტეტები.

ბრეამ მიიღო მცირე გრანტი „ქომონ სენს კალიფორნიასაგან“, რომლითაც დაიქირავა კონტრაქტორი, 
რომელსაც დაევალა ბიუჯეტის სტრატეგიული გეგმის შემმუშავებელი მოხალისეობრივი კომიტეტის 
დახმარებით ჩაეტარებინა სათემო დიალოგებისა და გამოკითხვების რამდენიმე რაუნდი. 

ქალაქის მენეჯერის 40 თანამშრომლისაგან შემდგარმა მოხალისეობრივმა კომიტეტმა ჩაატარა 
შეხვედრები, რომლებსაც ესწრებოდა 25-დან 50-მდე ქალაქის მცხოვრები. ამ შეხვედრებზე დიალოგის 
რეჟიმში განიხილებოდა ბიუჯეტის დეფიციტის შესახებ ზოგადი საკითხები. 

კონტრაქტორის მიერ გამოკითხვების შედეგად მიღებული ინფორმაციისა და ბიუჯეტის სტრატეგიული 
გეგმის შემმუშავებელი მოხალისეობრივი კომიტეტის შეხვედრებზე შეგროვებული მოქალაქეთა 
მოსაზრებების საფუძველზე, კომიტეტმა შეიმუშავა ბიუჯეტის ხუთწლიანი გეგმა ქალაქის საბჭოსათვის.

ადგილობრივი ხელისუფლების მომსახურებათა განვითარებისათვის, ბრეას გადაეცა ორგანიზაციული 
ბრწყინვალების ჯილდო.143

142 სათემო ჩართულობის ნათელი წერტილები: ქალაქების ეროვნული ლიგა, 2013 წელი, გვ. 45 https://www.nlc.org/sites/default/files/BrightSpots-
FINAL_4-26.pdf

143 საჯარო ჩართულობის ადგილობრივი პრაქტიკები - ავტორები ბონი მენი და სტეფანი როზსა - ქალაქების ნაციონალური ლიგა; Local Practices in 
Public Engagement - By Bonnie Mann and Stephanie Rozsa; https://www.nlc.org/sites/default/files/local-practices-in-public-engagement-cpb-nov10.pdf
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5.4.5. გრანდ რაპიდის მერის ახალგაზრდული საბჭო, მიჩიგანი

მიჩიგანში, გრანდ რაპიდის ქალაქის მერმა დააარსა ბავშვთა კეთილდღეობის სამუშაო ჯგუფი 
იმისათვის, რომ შეფასებულიყო ახალგაზრდებზე ორიენტირებული სტანდარტები. სამუშაო ჯგუფის 
რეკომენდაციების შედეგად, დაფუძნდა ბავშვთა, ახალგაზრდებისა და ოჯახების ოფისი, რომელიც 
საჯარო-კერძო თანამშრომლობას ახორციელებს განათლების საბჭოსა და ფრეის ფონდთან 
ერთად. აღნიშნულ ოფისს ამჟამად „ჩვენი საზოგადოების ბავშვები“ ეწოდება და პასუხისმგებელია 
ახალგაზრდულ პოლიტიკაზე, პარტნიორობაზე და შესაბამის მომსახურებებზე.

ახალგაზრდებში გახშირებული ძალადობისა და ახალგაზრდულ საკითხებზე თემებთან კორდინაციის 
საჭიროების საპასუხოდ, მერმა დაავალა „ჩვენი საზოგადოების ბავშვებს“ შეექმნათ ახალგაზრდული 
პოლიტიკის გეგმა. ეს იყო ორწლიანი პროცესი, რომელშიც ჩართული იყო ქალაქის თემები. ამ პროცესის 
ფარგლებში შეირჩა ახალგაზრდობის 25 კომისიონერი, იმისათვის, რომ ხელი შეეწყოთ ამ გეგმის 
შემუშავებისათვის. აღნიშნულმა კომისიონერებმა გაიარეს ტრენინგები სამოქალაქო ლიდერობაში, 
მედიასთან ურთიერთობაში, პროექტის დიზაინსა და სამეზობლოთა აქტივების გეგმის შედგენაში. ისინი 
ასევე თანამშრომლობდნენ უნივერსიტეტების მკვლევარებთან, რათა გამოეკითხათ ახალგაზრდული 
ჯგუფების 1500-ზე მეტი წარმომადგენელი. ასევე დაფუძნდა ახალგაზრდული პოლიტიკის მმართველი 
კომიტეტი, რომელიც შედგებოდა 39 წევრისაგან. წევრები შეირჩა ქალაქის, ოლქის და სათემო 
ლიდერებისაგან და სათემო ჯგუფების ორგანაიზერებისაგან.

მმართველომა კომიტეტმა ჩაატარა 13 ფოკუს ჯგუფი, აღწერა მიმდინარე ახალგაზრდული მომსახურებები 

და შეადგინა შედეგებისა და ინდიკატორების ცხრილი, რათა თვალყურის დევნება მომხდარიყო 

მიღწეული პროგრესისათვის ყოველწლიურად.

„ჩვენი საზოგადოების ბავშვები“ ამჟამად აწარმოებს ახალგაზრდობის ჩართულობის ფართო სპექტრის 

პროექტებს. მერის ახალგაზრდული საბჭო კი, არის სკოლის დამამთავრებელი კლასის 15 მოსწავლისაგან 

შემდგარი საკონსულტაციო ორგანო. მასში ჩართული მოსწავლეები იღებენ აკადემიურ კრედიტებს 

სამოქალაქო ცოდნის მიღების, ლიდერობის უნარების შეძენასა და პოლიტიკის შექმნის პროცესში 

ჩართულობისათვის. ისინი პროექტში 1 წლის განმავლობაში მონაწილეობენ.

მერის ახალგაზრდული საბჭო საშუალებას აძლევს მაღალი კლასების მოსწავლეებს, რომ ხმა მიაწვდინონ 

ადგილობრივ მთავრობას. მის წევრებს პირდაპირი შეხება აქვთ მერთან და ქალაქის კომისიონერებთან, 

რომლებსაც ყოველთვიურ შეხვედრებზე აწვდიან საკუთარ მოსაზრებას ქალაქის დარგობრივი პოლიტიკებისა 

და პროცედურების, ასევე იმ საკითხების შესახებ, რომლებიც თინეიჯერებისათვის მნიშვნელოვანია.144

5.4.6. სასწავლო წრეები, პორტსმაუსი, ნიუ ჰემპშირი

ქალაქის მერმა და ქალაქის საბჭომ გადაწყვიტეს გამოეყენებინათ სასწავლო წრეები, იმისათვის, რომ 
ქალაქის მაცხოვრებლები ჩაერთოთ გენერალური გეგმის განხილვის პროცესში. პირველ საპილოტე 
პროგრამაში მონაწილეობდა 450 მოქალაქეზე მეტი, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა ზოგადი ხედვა და 
ბევრი რეკომენდაცია, რომელიც დაგეგმარების საბჭომ დაამტკიცა. ამ პირველი სასწავლო წრეების 
ორგანიზაცია, ცნობილი გახდა სახელით „პორტმაუსი უსმენს“.

მთლიანად მოხალისეობრივი მოქალაქეთა ჯგუფი პარტნიორობას ახორციელებს ქალაქის 
ხელისუფლებასთან და სკოლებთან, იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს კრიტიკული ადგილობრივი 
საკითხები. მინიმალური დანახარჯებით. ორგანიზაცია - პორტმაუსი უსმენს - გახდა ნეიტრალური არენა 
გადაწყვეტილებების მიღებისათვის მრავალ საკითხზე, მათ შორის, მიწის გამოყენება, სკოლების 
უბნებში განაწილება, მდგრადობა და პოლიტიკური კანდიდატების ფორუმები. 

144 იხ. წყარო: https://ourcommunityschildren.com/grand-rapids-kids/mayors-youth-council-2018-19/
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მიუხედავად იმისა, შესაქმნელია ქალაქის გენერალური გეგმის ხედვა თუ გადასაწყვეტია საკითხი 

ქალაქის საშუალო სკოლის განახლებისა თუ ლოკაციის ცვლილების შესახებ, ორგანიზაციის - პორტმაუსი 

უსმენს - დიალოგი მიჰყვება ერთსა და იმავე ტიპიურ პროცესს:145

1. ორგანიზაციის მოხალისეები და ქალაქის თანამდებობის პირები ჰქმნიან მმართველ კომიტეტს 

და განსაზღვრავენ განსახილველი საკითხებით დაინტერესებულ პირთა წრეს;

2. ეს კომიტეტი ასევე განსაზღვრავს შეკითხვას, რომელიც უნდა მიეცეს სასწავლო წრეებს. მაგალითად, 

როგორ უნდა დავაბალანსოთ საგადასახადო ტვირთი და მომსახურებების დონე, რომელიც საჭიროა 

იმისათვის, რომ პორტმაუსი გადაიქცეს ყველაზე კარგ ადგილად სადაც შეიძლება იცხოვრო და 

იმუშავო? 

3. ორგანიზაცია ქირაობს და ტრენინგებს უტარებს ნეირტალურ ფასილიტატორებს და შეიმუშავებს 

სახელმძღვანელო გეგმას სასწავლო წრეების მიერ გასამართი შეხვედრებისათვის. სულ იმართება 

4 ორსაათიანი შეხვედრა.

4. მონაწილეთა შერჩევა ხორციელდება პოსტერებით, ელ-ფოსტით, პირდაპირი მოწვევის გზით, 

საგაზეთო რეკლამებისა ან/და კარდაკარ აგიტაციის მეშვეობით. ქალაქის მასშტაბით, დიალოგში 

ჩართულია 60-დან 300 მონაწილემდე.

5. ამის შემდეგ იქმნება მცირე ჯგუფები, რომლებიც დაბალანსებულია რამდენადაც შეიძლება. ყველა 

ჯგუფი ერთად ესწრება საწყის ღონისძიებას; ქალაქის თანამდებობის პირები წარმოადგენენ 

საკითხთან დაკავშირებულ მონაცემებს და ასევე, იქმნება მონაცემთა ონლაინ ბაზა, რომელიც 

შეიცავს მდიდარ მასალებს;

6. მოქალაქეები მცირე ჯგუფებში (საშუალოდ 8-დან 15-მდე) 2 საათის განმავლობაში განიხილავენ 

დასმულ საკითხს, კვირაში ერთხელ, ჯამში 4 კვირა.

7. თითოეული სასწავლო წრე წერს მის დასკვნასა და ანგარიშს და წარმოადგენს მის მიგნებებს. 

ანგარიშები ქვეყნდება ადგილობრივ გაზეთში.

8. ეს ანგარიშები წარედგინება შესაბამის საჯარო დაწესებულებებს პირადად. ამის შემდეგ, 

ხელისუფლება იღებს გადაწყვეტილებას ანგარიშებზე დაყრდნობით.

ამ ორგანიზაციას ასევე გამოყენებული აქვს განხილვითი დიალოგის სხვა მეთოდებიც:

თემის ერთდღიანი დიალოგი - მოქალაქეები შეირჩევიან, იყოფიან მცირე ჯგუფებად, რათა განიხილონ 

საკითხი და შემდეგ მოახსენონ მათი მიგნებები ერთმანეთს. თითოეული ჯგუფისათვის სპეციალურ 

ხელნაკეთ ცხრილზე განთავსებულია სხვადასხვა თემები. ყველა მოქალაქეს აქვს 5 წერტილი 

რომლებიც მას შეუძლია დააფიქსიროს იმ თემასთან, რომელსაც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. 

ყველა მონაწილე ჩართულია რათა შეიქმნას თემების შეჯამებული ვერსია წერტილების მეშვეობით 

კენჭისყრით. ეს მეთოდი სწრაფად განსაზღვრავს უმრავლესობის შეხედულებებს.

პოლიტიკური კანდიდატების ფორუმები - ოქტომბერში, არჩევნების წინ, მოქალაქები ხვდებიან 8-12 

პირისაგან შემდგარ ჯგუფებად 2-3 კანდიდატთან ერთდროულად, რათა განიხილონ ქალაქისათვის 

მნიშვნელოვანი საკითხები. 2011 წელს ბიუჯეტის შესახებ განხილვების დროს, დისკუსიის შუა გზაში, 

მოქალაქეთა სასწავლო წრეებმა მოიწვიეს ქალაქის საკრებულოს დეპუტატები, რათა ერთად განეხილათ 

საკითხები. იგივე მიდგომა იქნა გამოყენებული 2013 წელს ტრანსპორტირების საკითხებზე. 

145 ვებ-გვერდი - პორტმაუსი უსმენს: http://portsmouthlistens.org/the-process/
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5.4.7. ახალგაზრდული მონაწილეობითი ბიუჯეტირება ბოსტონში

2013 წლის ბოლოს ბოსტონის ყოფილმა მერმა თომას მენინომ აშშ-ში პირველად წამოიწყო 

ახალგაზრდული მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროექტი. მერმა საშუალება მისცა ბოსტონის 

ახალგაზრდობას გადაეწყვიტათ, თუ როგორ უნდა დახარჯულიყო 1 მილიონი დოლარი ქალაქის 

ბიუჯეტიდან. ამ გამოწვევის შედეგად, ბოსტონის ახალგაზრდულმა საბჭომ წაახალისა ბოსტონის 

ახალგაზრდობა ჩართულიყვნენ გადაწყვეტილების მიღებაში იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა 

გადანაწილებულიყო ეს თანხა. 

2014 წელს ბოსტონმა დაამტკიცა ფისკალური ბიუჯეტი რომლის ოდენობა განისაზღვრა 2.6 მილიარდი 

დოლარით. აქედან, ბიუჯეტის 3.8 პროცენტი გამიზნული იყო ახალგაზრდებზე ორიენტირებული 

პროექტებისათვის. 

ბოსტონმა ახალგაზრდების მონაწილეობით ბიუჯეტის ფორმირების პირველ პროექტს დაარქვა 

„ახალგაზრდები უძღვებიან ცვლილებებს“. ამ ინოვაციური პროცესის მიზანი იყო არამარტო მოქალაქეთა 

მონაწილეობის წახალისება, არამედ ახალგაზრდების ხმის გაძლიერება. ეს პროექტი დაფუძნებულია 

იმ რწმენით, რომ მოქალაქეები და განსაკუთრებით ახალგაზრდები გამოავლენენ მეტ ინტერესს 

საწყის ეტაპზე და ასევე, გრძელვადიანად, როდესაც მათ მიეცემათ ძალაუფლება ჩაერთონ სათემო 

გადაწყვეტილებებში. ბრეინსტორმინგის პროცესის დროს ახალგაზრდებს და თემის წარმომადგენლებს 

მიეცათ განათლება იმის შესახებ, თუ რა ტიპის პროექტები დაიშვებოდა დაფინანსებისათვის. 

მონაწილეობითი ბიუჯეტიტრების პროცესი მოიცავდა 4 ნაბიჯს:

1. თემის წარმომადგენლები ახდენენ იდეების ბრეინსტორმინგს;

2. მოხალისეები თარგმნიან იდეებს საპროექტო წინადადებებად;

3. თემის წევრები ხმას აძლევენ ყველაზე საჭირო ან/და ყველაზე პოპულარულ პროექტებს;

4. პროექტები, რომლებიც ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს ფინანსდება.

2014 წლის მარტში მმართველ კომიტეტს ჰქონდა 7 ბრეინსტორმინგის სესია, რომელიც საშუალებას აძლევდა 

ახალგაზრდებს ხმა მიეცათ იდეებისათვის, თუ როგორ განაწილებულიყო 1 მილიონი. იმ ახალგაზრდებს 

რომლებსაც არ შეეძლოთ სესიებს დასწრებოდნენ, მიეცათ შესაძლებლობა, იდეები ონლაინ წარედგინათ. 

ახალგაზრდა მოხალისეებმა, რომლებსაც ეწოდებოდა ცვლილების აგენტები, შეაჯამეს ონლაინ და 

შეხვედრებზე წარმოდგენილი იდეები, მათი შემდგომი დამუშავების მიზნით. შემდგომ, ცვლილების 

აგენტებმა დაკონტრაქტებულ ზრდასრულ ექსპერტებთან ერთად იმუშავეს რათა მოეკვლიათ და შეედგინათ 

პროგრამის წინადადებები საერთო იდეებისათვის. საპროგრამო წინადადებების დასრულების შემდეგ, 

ახალგაზრდებმა აარჩიეს 14 საუკეთესო პროექტი სათემო კენჭისყრაზე წარსადგენად.

6 დღის განმავლობაში, 14 ივნისიდან ბოსტონის ახალგაზრდა მაცხოვრებლებმა (12-დან 25 წლამდე) 

მონაწილეობა მიიღეს სათემო არჩევნებში. ბოსტონის ახალგაზრდული თემი (12-დან 25 წლამდე 

ადამიანები) შეადგენს დაახლოებით 150 000 მოქალაქეს. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1500-მა. 

ახალგაზრდების მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პირველი პროცესის შედეგად, შეირჩა 7 პროექტი.

გარდა მონაწილეობითი ბიუჯეტირებისა ბოსტონი ახალგაზრდების ჩართულობისთვის იყენებს ისეთ 

ინსტრუმენტებს, როგორებიცაა ახალგაზრდული სამიტები, ახალგაზრული საბჭოები/მრჩეველთა 

საბჭოები და ახალგაზრდებისათვის გამოყოფილი ხმის უფლების მქონე პოზიციები ქალაქის საბჭოებსა 

და კომისიებში. ასეთმა პრაქტიკამ ბევრი სასარგებლო შედეგი მოიტანა.146 

146 ქალაქების ეროვნული ლიგა - სტატია - ბოსტონის ახალგაზრდები შთააგონებენ თანატოლებს ქვეყნის მასშტაბით: https://www.nlc.org/article/
boston-youth-inspire-peers-nationally
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6. შვეიცარია

6.1. ზოგადი კონტექსტი

შვეიცარია, რომელსაც ასევე მოიხსენიებენ, როგორც შვეიცარიის კონფედერაცია, არის ფედერალური 

სახელმწიფო 1848 წლიდან. სახელმწიფო ძალაუფლება გადანაწილებულია კონფედერაციას 

(ცენტრალურ სახელმწიფო), 26 კანტონს და დაახლოებით 2250 კომუნას (მუნიციპალიტეტს) შორის. 

ხელისუფლების ყველა ეს რგოლი ფლობს საკანონმდებლო ძალაუფლებას და აღმასრულებელ 

უფლებებს. ფედერალური კონსტიტუცია განსაზღვრავს კონფედერაციის სტრუქტურას, ამოცანებსა და 

პასუხისმგებლობებს. კონფედერაციის უფლებები სექტორების მიხედვით მკაცრად არის გაწერილი 

ფედერალური კონსტიტუციით.147 

კონფედერაცია შედგება 26 კანტონისაგან. თითოეულ მათგანს საკუთარი პარლამენტი, მთავრობა, 

სასამართლო და კონსტიტუცია გააჩნია. კანტონების კონსტიტუცია არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს 

ფედერალურ კონსტიტუციას. კანტონები ახორციელებენ კონფედერაციის მოთხოვნებს, მაგრამ საკუთარ 

საქმიანობას უსადაგებენ კანტონის ინდივიდუალურ საჭიროებებს. მათ აქვთ ფართო უფლებამოსილება, 

გადაწყვიტონ, თუ როგორ განახორციელებენ საკუთარ ვალდებულებებს. ის უფლებამოსილებები, 

რომლებიც არ მიეკუთვნება ფედერალურ ხელისუფლებას, კანტონების პრეროგატივად მიიჩნევა, 

მაგალითად, განათლება, ჰოსპიტალური სექტორი, პოლიცია და სხვა. 

26 კანტონი დაყოფილია კომუნებად. თითოეული კანტონი განსაზღვრავს კანტონისა და კომუნების 

ხელისუფლებებს შორის ძალაუფლებისა და პასუხისმგებლობის გადანაწილების საკითხებს. კომუნების 

უფლებამოსილებები, მათ შორის, მოიცავს ადგილობრივ დაგეგმარებას, სკოლების ადმინისტრირებას, 

სოციალურ კეთილდღეობასა და სახანძრო უსაფრთხოებას. უფრო დიდ კომუნებსა და ქალაქებს ჰყავთ 

საკუთარი საკანონმდებლო ორგანოები და აწყობენს საკუთარ რეფერენდუმებს. უფრო მირე კომუნებში, 

გადაწყვეტილებები მიიღება მოქალაქეთა მიერ, კომუნალური კრებების მეშვეობით. კანტონებსა და 

კომუნებს შეუძლიათ დააწესონ საკუთარი გადასახადები.148 შვეიცარიაში არის დაახლოებით 2250 კომუნა.

შვეიცარიის მოსახლეობა დაახლოებით 8 670 000 ადამიანს შეადგენს, რომელთაგან დაახლოებით 25% 

არ არის შვეიცარიის მოქალაქე (არ აქვთ შვეიცარიის პასპორტი). იმ მოსახლეთაგან ნახევარი, რომლებსაც 

არ აქვთ შვეიცარიის მოქალაქეობა, ან დაბადებულია შვეიცარიაში ან აქ ცხოვრობს 10 წელზე მეტია.

შვეიცარიას აქვს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უნიკალური და 

ძალზედ საინტერესო მოდელი. იგი პირდაპირი დემოკრატიის ფორმების სიმრავლით ხასიათდება. 

თუმცა, შვეიცარიაში კარგად არის განვითარებული მონაწილეობითი დემოკრატიის ისეთი მეთოდიც, 

როგორიცაა კონსულტაციები. ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე საკმაოდ ხშირია რეფერენდუმისა 

და სახალხო ინიციატივების გზით გადაწყვეტილებების მიღების პრაქტიკა. ამავე დროს, ფედერალურ 

დონეზე არსებობს კანონი, რომელიც კონსულტაციების პროცედურას არეგულირებს. 

პირდაპირი დემოკრატიის საშუალებების განვითარება, ნაწილობრივ, განპირობებულია შვეიცარიის 

ისტორიითა და მისი პოლიტიკური მოწყობის სისტემით. გადაწყვეტილებების მიღებაში მოქალაქეთა 

ჩართულობის გარანტიები გაწერილია ქვეყნის კონსტიტუციაში და ფედერალურ კანონებში, ასევე 

კანტონების კონტიტუციებსა და სამართლებრივ აქტებში. ამ გარანტიების მიმოხილვა კარგად აღწერს 

დემოკრატიული მონაწილეობის მექანიზმების კონტურებს. 

147 დემოკრატიული ინოვაცია და მონაწილეობითი დემოკრატია ალპურ სივრცეში, შედარებითი ანგარიში, გვ.22-23; DEMOCRATIC INNOVATION 
AND PARTICIPATORY DEMOCRACY IN THE ALPINE AREA COMPARATIVE REPORT,– https://www.alpine-space.eu/projects/gaya/results/comparative-
report-english

148 შვედეთის კონფედერაცია, მოკლე გზამკვლევი - შვედეთის ფედერალური კანცელარია (THE SWISS CONFEDERATION A BRIEF GUIDE – federal 
chancellery) – გვ. 13. 
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6.2. მონაწილეობის კონსტიტუციური საფუძვლები შვეიცარიაში

შვეიცარიის მოქალაქეებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ პროცესში არამარტო 

მათი წარმომადგენლების არჩევით, არამედ მათ უფლება აქვთ, პირდაპირი გავლენა მოახდინონ 

საკანონმდებლო ან კონსტიტუციურ ცვლილებებზე. ფედერალურ კონსტიტუციაში პირდაპირი 

დემოკრატიის ინსტიტუტებისა და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური უფლებებისათვის მიძღვნილია 

მთელი თავი (136-142-ე მუხლები), მათ შორისაა, სახალხო ინიციატივები და რეფერენდუმების 

სხვადასხვა ფორმები.

კონსტიტუციაში ასევე გვხვდება მონაწილეობითი დემოკრატიის ისეთი საფუძველი, როგორიცაა 

კონსულტაციების სავალდებულობა. 147-ე მუხლი ადგენს, რომ „კანტონებთან, პოლიტიკურ პარტიებთან 

და თემებთან, რომლებსაც ეხება გადაწყვეტილება, უნდა მოხდეს კონსულტაცია, მნიშვნელოვანი 

საკანონმდებლო პროექტების, ფართო მასშტაბის პროექტებისა და მნიშვნელოვანი საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების მომზადების პროცესში.

აღნიშნული კონსტიტუციური დებულებების საფუძვეზე აღმოცენებულია არაერთი ფედერალური თუ 

ადგილობრივი კანონი და მოქალაქეთა მონაწილეობის სისტემები.

6.3. მონაწილეობის საფუძვლები შვეიცარიის კანტონების 
კონსტიტუციებში

ბევრი კანტონის კონსტიტუცია ითვალისწინებს ინსტიტუტს რომლებსაც ეწოდება Landesgemeinden ან 

Gemeindeversammlungen - ე.ი. კრება, რომელშიც ჩართულია მუნიციპალიტეტის ან კანტონის (იშვიათ 

შემთხვევებში ხდება კანტონების დონეზე) მოქალაქეთა მთელი თემი. ეს კრებები უფლებამოსილნი 

არიან მიიღონ პირდაპირი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. პირდაპირი დემოკრატიის ეს მოდელი 

წარმოადგენს მოქალაქეთა ხელისუფლების დაუყოვნებელი გამოყენების ფორმას და ძალიან გავს ძველი 

საბერძნეთის მოქალაქეთა კრებებს და აშშ-ში ქალაქი ახალი ინგლისის მოქალაქეთა შეხვედრებს.

ზოგიერთი კანტონის კონსტიტუცია ადგენს, რომ Landesgemeinden-ში მონაწილეობა არამხოლოდ 

უფლება, არამედ სამოქალაქო მოვალეობაა149 (მაგ. კანტონი გლარუსი). ბევრი კანტონის კონსტიტუციით 

ასევე გათვალისწინებულია მოქალაქეთა კრების დაფუძნების ვალდებულება მუნიციპალურ დონეზე. 

გარდა სახალხო და მოქალაქეთა კრებებისა, ბევრი კანტონის კონსტიტუცია ასევე მოიცავს ქვეთავებს, 

რომელიც ეძღვნება მოქალაქეთა მონაწილეობის უფლებას (Mitwirkungsrechte). ამ დებულებების 

უმრავლესობა ეძღვნება პირდაპირი დემოკრატიის ტრადიციულ ინსტრუმენტებს. მეორე მხრივ, 

ზოგიერთი კონსტიტუცია ასევე მოიცავს განხილვითი დემოკრატიისა და გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის პრინციპებს. 

მრავალი კანტონის კონსტიტუციაში მონაწილეობის უფლება ემთხვევა ფედერალური კონსტიტუციით 

განსაზღვრულ ინსტიტუტს კონსულტაციის სავალდებულობის შესახებ. შვეიცარიის სამართლის 

მიხედვით, ეს ინსტრუმენტი მიჩნეულია წინასწარი საკანონმდებლო პროცედურის ფაზად, რომლის 

დროსაც პროექტები, რომლებსაც აქვთ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, ფინანსური, ეკონომიკური 

ეკოლოგიური, სოციალური ან კულტურული შედეგები განხილული და შემოწმებული უნდა იყოს იმ 

მხარეების მიერ, ვისაც შესაძლოა ამ საკანონმდებლო აქტის შედეგები შეეხოს.150

149 civic duty

150 დემოკრატიული ინოვაცია და მონაწილეობითი დემოკრატია ალპურ სივრცეში, შედარებითი ანგარიში, გვ.24 – https://www.alpine-space.eu/
projects/gaya/results/comparative-report-english
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გარდა ამისა, ზოგიერთი კანტონის კონსტიტუცია უზრუნველყოფს მოქალაქეთა შესაძლებლობას - 

მონაწილეობა მიიღონ სპეციფიური სექტორული პოლიტიკების შემუშავებასა და კანტონის დაგეგმვაში. 
მაგალითად, ბაზელ-ლანდშაფტის კანტონის კონსტიტუცია უზრუნველყოფს მოქალაქეთა ჩართულობას 

გადაწყვეტილებებში, რომელიც ეხება კანტონისა თუ მუნიციპალიტეტის განვითარებას (მუხ. 117). 

იგივე დანაწესია ჟენევის კანტონის 134-ე მუხლში. ბაზელ-შტადტის კონსტიტუციის 55-ე მუხლის 

თანახმად, კანტონმა უნდა ჩართოს სამეზობლოს მაცხოვრებლები გადაწყვეტილების შესახებ ნებისა 

და ვარიანტების ფორმირებისას. იგივე ეხება იურა-ს კანტონის კონსტიტუციას, რომლის 46-ე მუხლის 

მე-5 პარაგრაფი ადგენს, რომ მოსახლეობის მოსაზრებები, რომლებზეც გადაწყვეტილებას პირდაპირი 

ზეგავლენა აქვს, უნდა იყოს მიღებული მხედველობაში ტერიტორიული დაგეგმარებისას. 

6.4. მონაწილეობის გარანტიები შვეიცარიის ფედერალურ კანონებში

მრავალი საკანონმდებლო აქტი ფედერალურ დონეზე ითვალისწინებს მონაწილეობითი დემოკრატიის 
ინსტრუმენტებს. პირველ ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს 2005 წლის 18 მარტის ფედერალური კანონი 
„კონსულტაციის პროცედურების შესახებ“ და მისი იმპლემენტაციისათვის მიღებული ბრძანება 
კონსულტაციის პროცედურის თაობაზე (2005 წლის 17 აგვისტო (SR 172.061.1)). ეს კანონი და ბრძანება 
მიზნად ისახავენ კონსტიტუციის 147-ე მუხლის პრაქტიკაში განხორციელებას. აღნიშნული კანონის 
თანახმად, კონსულტაციის პროცედურა უზრუნველყოფს ინფორმაციის შეგროვებას კონფედერაციის 
პროექტის მიზანშეწონილობისა და ხარისხის, მისი განხორციელებისა და მის გარშემო არსებული 
კონსესუსის შესახებ. კანონი ასევე ადგენს, რომ ნებისმიერ პირსა თუ ორგანიზაციას უფლება აქვს 
მიიღოს კონსულტაციაში მონაწილეობა და წარმოადგინოს მისი მოსაზრებები (მუხ. 2, მუხ. 4). აღნიშნული 
კანონის შესახებ, მოგვიანებით, უფრო დეტალურად იქნება განხილული.

მონაწილეობის შესახებ მნიშვნელოვანი ჩანაწერია ასევე „ტერიტორიული დაგეგმარების შესახებ“ 
ფედერალური კანონის მე-4 მუხლში (22 June 1979 (SR 700)). ეს კანონი ადგენს, რომ ხელისუფლების 
ორგანოებმა, რომლებსაც აღჭურვილნი არიან დაგეგმარების უფლებამოსილებებით, უნდა აცნობონ 
მოსახლეობას განზრახული დაგეგმარების მიზნისა და მისი პროცესის შესახებ. მათ ასევე უნდა 
უზრუნველყონ ის, რომ მოსახლეობა ადეკვატურად იყოს ჩართული დაგეგმარების პროცესში. 
კანონი ასევე გაწერს სახელმძღვანელო გაიდლაინებს, რომლებიც უნდა დაიცვან კანტონებმა და 
მუნიციპალიტეტებმა ტერიტორიული დაგეგმარების პროცესში. 

სექტორული პოლიტიკების შემუშავების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის თვალსაზრისით, ასევე 

მნიშვნელოვანია კიდევ ორი ფედერალური რეგულაცია: პირველი - ფედერალური კანონი ბუნებისა და 

ლანდშაფტის დაცვის შესახებ (1 July 1966 (SR 451)) ადგენს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

მოსახლეობის ჩართულობის სავალდებულობას, რომლებსაც ეხება ეს გადაწყვეტილებები (Art. 23i.). 

მეორე არის „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების 

საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ კონვენციის (აარუსის კონვენციის) ეროვნული სამართლის 

ტრანსპოზიცია (SR 0.814.07). აღნიშნული რეგულაციის მე-6, მე-7, მე-8 მუხლები აწესრიგებენ მოქალაქეთა 

მონაწილეობას ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებაში, როგორებიცაა გარემოს საკითხებზე აქტოვობების, 

გეგმების, პროგრემებისა და პოლიტიკების განსაზღვრა, ასევე გარემოსთან დაკავშირებული 

რეგულაციების მიღება.

ამრიგად, ცხადია, რომ შვეიცარიაში ფედერალურ დონეზე, ერთი მხრივ, არსებობს სპეციალური 

კანონი, რომელიც დეტალურად გაწერს კონსულტაციის პროცედურებს, ხოლო მეორე მხრივ, არსებობს 

სექტორული კანონმდებლობა, რომელიც მოქალაქეთა მონაწილეობას უზრუნველყოფს სხვადასხვა 

კონკრეტულ სფეროებში გადაწყვეტილებების მიღებისას.
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6.5. მონაწილეობის საფუძვლები კანტონების კანონმდებლობაში

შვეიცარიის დემოკრატიული სტრუქტურა დაფუძნებულია პირდაპირ დემოკრატიაზე, რომელიც 
მცირე ადგილს უტოვებს მონაწილეობითი დემოკრატიის ახალი მეთოდების განვითარებას. ეს ეხება 
კანტონების დონესაც, თუმცა, კანტონების კონსტიტუციების ანალიზიდან ჩანს, რომ ადგილობრივ 
ინსტიტუტებს შეუძლიათ და უფლებამოსილნიც არიან დაამკვიდრონ ასეთი მეთოდები. წინამდებარე 
ნაშრომის ფორმატში შეუძლებელია კანტონების კონსტიტუციების სრულად გაანალიზება და 
მაგალითების წარმოდგენა. თუმცა, სასურველია ვისაუბროთ მოდელებზე, რომლებიც კანტონების 
დონეზე მონაწილეობისათვის გამოიყენება:

კანტონების დონეზე არსებობს ორი ტიპის კანონები, რომლებიც ეხება დემოკრატიულ პროცესებში 
მოქალაქეთა ჩართულობას. პირველი არის კანონები, რომლებიც არეგულირებს მუნიციპალური 
კრებების საქმიანობას და რომლებიც წარმოადგენენ პირდაპირი დემოკრატიის გამოვლინებას. 
მეორე კატეგორიის კანონები მოიცავს ინსტიტუციონალიზებულ პროცედურებს მონაწილეობით 
დემოკრატიისათვის. ასეთი კანონები განსაკუთრებით ურბანულ და გარემოს დაგეგმარებას და ასევე 
დარგობრივი პოლიტიკების შემუშავებაში მონაწილეობას ეხება. 

პირველი კატეგორიის კანონები არეგულირებენ მუნიციპალური კრებების საქმიანობას, მოქალაქეთა 

მათში მონაწილეობას და ასევე რეფერენდუმების ნაირსახეობებსა და გამართვის წესებს. ასეთი 

კანონები ყველა კანტონში მოქმედებს.

მეორე კატეგორიის კანონები ეხება სექტორულ მარეგულირებელ აქტებს, რომლებიც მოითხოვს, 

რომ დაცული იყოს მოსახლეობის მონაწილეობის კონსტიტუციური პრინციპები. ასეთი კანონები 

განსაკუთრებით აქცენტს აკეთებს მოქალაქეთა მონაწილეობაზე ურბანული და გარემოსთან 

შემხებლობაში მყოფი გეგმების და პროექტების შემუშავებაში მოქალაქეთა ჩართულობაზე, ასევე 

ენერგიის, წყლისა და საგარეო საკითხების გადაწყვეტაში მოქალაქეების მონაწილეობაზე. 

ასეთი კანონები ხელისუფლების ორგანოებს აძლევს ფართო შესაძლებლობებს, თავიანთი 

შეხედულებით განსაზღვრონ მონაწილეობის ფორმები, მეთოდოლოგია და პროცედურა. თუმცა, 

ყველა შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მოქალაქეთა შეხედულებების განხილვა და მათი 

ჩართულობა გადაწყვეტილებების მიღებისას. 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კანტონების უმრავლესობაში მიღებულია ადმინისტრაციული 

რეგულაციები, რომლებიც აწესრიგებს კონსულტაციების პროცედურებს, რომლის უფლებაც 

გარანტირებულია კანტონების კონსტიტუციებით. 

6.6. მოქალაქეთა ჩართულობის ფორმები ხელისუფლების  
ფედერალურ დონეზე

6.6.1. კონსულტაციები

შვეიცარიაში ფედერალურ დონეზე საზოგადოებასთან კონსულტაციების სამართლებრივ საფუძვლებს 

ჰქმნის 2005 წლის 18 მარტის „კანონი კონსულტაციის პროცედურის შესახებ“. აღნიშნული კანონი 

ეფუძნება შვეიცარიის კონსტიტუციის 147-ე მუხლით გარანტირებულ კონსულტაციის უფლებას. კანონი 

ვრცელდება ფედერალური საბჭოს, ფედერალური დეპარტამენტების, ფედერალური კანცელარიის და 

საპარლამენტო კომიტეტების საქმიანობაზე.

კონსულტაციის პროცედურა მიზნად ისახავს საშუალება მისცეს კანტონებს, პოლიტიკურ პარტიებს და 

დაინტერესებულ ჯგუფებს მონაწილეობა მიიღონ კონფედერაციის ხელისუფლების წარმომადგენელთა 
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აზრის ფორმირებასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მისი მიზანია უზრუნველყოფილი იქნეს 

ინფორმაციის შეგროვება ფედერალური პროექტების მატერიალური სიზუსტის, განხორციელებადობის, 

მიზანშეწონილობის და ხალხის (მიმღებლობის) თანხმობის თაობაზე. კონსულტაცია უნდა გაიმართოს 

შემდეგი რეგულაციებისა და პროექტების მომზადების დროს:

ა.  კონსტიტუციის ცვლილებები;

ბ.  ფედერალური კანონები და პროექტები (პროგრამები);

გ.  საერთაშორისო შეთანხმებები, რომლებიც საჭიროებენ რეფერენდუმს ან რომლებსაც ზეგავლენა 

აქვთ კანტონების არსებით ინტერესებზე;

დ. ბრძანებები და სხვა პროექტები, რომლებსაც დიდი პოლიტიკური, ფინანსური, ეკონომიკური, 

ეკოლოგიური, სოციალური ან კულტურული მნიშვნელობა აქვს;

ე.  ბრძანებები და სხვა პროექტები, რომლებიც თუმცა არ აქცევა „დ“ პუნქტის ჩამონათვალში, მაგრამ 

მნიშვნელოვანი ზეგავლენა აქვს კანტონებზე ან მისი განხორციელება მნიშვნელოვნად სცდება 

ფედერალურ დონეზე იმპლემენტაციას. 

კონსულტაციების პროცედურა ასევე შესაძლოა გაიმართოს იმ რეგულაციებისა და პროექტების შესახებ, 

რომლებიც ზემოთ ჩამონათვალში არ არის. 151

კონსულტაციის პროცესში მონაწილეობისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება ნებისმიერ ფიზიკურ 

პირსა თუ ორგანიზაციას აქვს. თუმცა, არსებობენ პირები, რომლებიც აუცილებლად, პროაქტიურად 

უნდა იქნენ მოწვეული მონაწილეობის მისაღებად, მაგალითად, კანტონთა ხელისუფლებების 

წარმომადგენლები, ფედერალურ ასამბლეაში წარმოდგენილი პარტიები; თემების, ქალაქების და 

მთიანი რეგიონების ეროვნული ქოლგა-ორგანიზაციები; ეკონომიკური სექტორის ეროვნული ქოლგა-
ორგანიზაციები; ექსტრა-საპარლამენტო კომიტეტები და სხვა ინტერესთა ჯგუფები, რომლებსაც 

კონკრეტული განსახილველი საკითხები ეხებათ;

კონსულტაციის განმახორციელებელ ხელისუფლების ორგანოს ასევე უფლება აქვს, თავისი ინიციატივით 

მოიწვიოს დაინტერესებული ჯგუფები შეხვედრებზე.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კონსულტაციის დოკუმენტები წერილობით ან ელექტონული 

ფორმით საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. ფედერალურ საბჭოს უფლება აქვს, მის მიერ 

ინიცირებული კონსულტაცია მხოლოდ ელექტრონული ფორმით ჩაატაროს იმ შემთხვევაში თუ 

უზრუნველყოფილი იქნება საჭირო ტექნიკური მოთხოვნები. ზოგადად კი, კონსულტაციების პროცესში 

საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს:

•	 კონსულტაციის დოკუმენტები;

•	 კონსულტაციის პერიოდის დასრულების შემდეგ კონსულტაციისას მიღებული მოსაზრებები და 

ჩატარებული შეხვედრების ოქმები;

•	 კონსულტაციის ინიციატორის მიერ მიღებული მოსაზრებებისა განხილვისა და გათვალისწინების 

შემდეგ, უნდა გამოქვეყნდეს კონსულტაციის პროცედურის შედეგების შესახებ ინფორმაცია;

კონსულტაციის პერიოდი უნდა გრძელდებოდეს მინიმუმ 3 თვე. ეს პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს 

სახალხო დღესასწაულებისა და წინადადების შინაარსისა და მოცულობის გათვალისწინებით. 

151 კონსულტაციის პროცედურის შესახებ ფედერალური კანონი, მუხლი 3. https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilati
on/20032737/201811260000/172.061.pdf



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
83

w
w

w
.a

s
b

.g
e

გადაუდებელ შემთხვევებში ეს ვადა შეიძლება შემცირდეს. ვადის შემცირების შემთხვევაში 

კონსულტაციების მონაწილეებს უნდა წარედგონოს მყარი დასაბუთება. 

კანონის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერია ის, რომ მიღებული მოსაზრებები უნდა იქნეს განხილული, 

შეფასებული და მხედველობაში მიღებული (ანგარიშში მიღებული, გათვალისწინებული). კონსულტაციის 

პროცესის შედეგები უნდა შეჯამდეს და გამოქვეყნდეს ანგარიში მის შესახებ.

ამრიგად, შვეიცარიის ფედერალურ დონეზე კონსულტაციების მექანიზმი აკმაყოფილებს ევროპის 

საუკეთესო პრაქტიკით დადგენილ ისეთ კრიტერიუმებს, როგორებიცაა შეტყობინების ვალდებულება, 

ადეკვატური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, საზოგადოების კომენტარების წარდგენის 

შესაძლებლობა, მათი განხილვა და შეფასება, საზოგადოებასთან უკუკავშირი და სხვ.

6.6.2. სახალხო ინიციატივის უფლება

შვეიცარიაში მოქალაქეთა ინიციატივების ინსტიტუტი პირდაპირი დემოკრატიის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი გამოვლინებაა. მოქალაქეთა ინიციატივები ხორციელდება, როგორც ფედერალურ, ასევე 

ადგილობრივ დონეზე და მისი მეშვეობით შესაძლებელია კონსტიტუციური ცვლილებების ინიცირებაც 

კი. მოქალაქეებს უფლება აქვთ მოითხოვონ კონსტიტუციის სრული ან ნაწილობრივი გადახედვა, იმ 

შემთხვევაში, თუ ისინი 18 თვის განმავლობაში შეაგროვებენ 100 000 ხელმოწერას. ეს ცვლილებები 

ძალაში შედის მხოლოდ მაშინ, თუ ხალხის და კანტონების უმრავლესობა მათ დაეთანხმება. 

სახალხო ინიციატივა წარდგენილი უნდა იქნეს ან როგორც ზოგადი წინადადება, ან როგორც კანონის 

პროექტი. თუ წარდგენილია ზოგადი წინადადება და ფედერალური ასამბლეა მას ეთანხმება, ის ჰქმნის 

კონკრეტულ კანონპროექტს და წარუდგენს მას კენჭისყრაზე ხალხს და კანტონებს.152 იმ შემთხვევაშიც კი, 

თუ ფედერალური ასამბლეა უკუაგდებს ინიციატივას, იგი მაინც უნდა წარედგინოს ხალხს კენჭისყრაზე, 

იმის გადასაწყვეტად, მიღებული უნდა იქნეს, თუ არა, იგი. თუ ხალხი გადაწყვეტს, რომ იგი მიღებული 

უნდა იქნეს, ფედერალური ასამბლეა ვალდებულია შექმნას შესაბამისი კანონპროექტი. 

იმ შემთხვევაში თუ წარდგენილია კონკრეტული კანონპროექტი ის პირდაპირ წარედგინება ხალხს 

და კანტონებს კენჭისყრაზე. თუმცა, ფედერალურ ასამბლეას უფლება აქვს, რეკომენდაცია გაუწიოს 

კანონპროექტის მიღებას ან უარყოფას. მას ასევე უფლება აქვს წარადგინოს შემხვედრი (შეგეგებული) 

წინადადება. 

6.6.3. რეფერენდუმის უფლება

შვეიცარიაში რეფერენდუმის უფლება მჭიდროდაა დაკავშირებული სახალხო ვეტოს ინსტიტუტთან. 

ის მოქალაქეებსა და კანტონებს აღჭურვავს ძალაუფლებით - ზედამხედველობა გაუწიონ პოლიტიკურ 

პროცესს იმით, რომ გასცენ დასტური ან დაიწუნონ ფედერალური ასამბლეის მიერ მიღებული 

საკონსტიტუციო თუ საკანონმდებლო ცვლილებები. ფედერალურ დონეზე არსებობს ორი სახის 

რეფერენდუმი: სავალდებულო რეფერენდუმი და ფაკულტატური რეფერენდუმი. 

კონსტიტუციის 140-ე მუხლი ადგენს, რომ შემდეგი აქტები აუცილებლად უნდა იქნეს წარდგენილი 

კანტონებისა და ხალხის მიერ კენჭისყრის პროედურაზე:

•	 ცვლილებები ფედერალურ კონსტიტუციაში;

152 კანონშემოქმედებით პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურების შედარებითი კვლევა - ანგარიში ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობაზე სახალხო უფლების შესახებ ეროვნული კამპანიისათვის, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, 2011 წელი, გვ. 40
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•	 კოლექტიური თავდაცვის ორგანიზაციებში ან სახელმწიფოთა გაერთიანებულ ორგანიზაციებში 

შესვლა;

•	 ისეთი საგანგებო აქტები, რომლებიც არ ეფუძნება კონსტიტუციის დებულებებს და რომელთა 

მოქმედების ვადა 1 წელზე მეტია. 

კონსტიტუციის 141-ე მუხლის აწესრიგებს ფაკულტატური რეფერენდუმის საკითხებს. იმ შემთხვევაში 

თუ მათი ოფიციალური გამოქვეყნებიდან 100 დღის ვადაში 50 000 ამომრჩეველი ან მინიმუმ 8 კანტონი 

მოითხოვს ამას, მაშინ შემდეგი აქტები უნდა იქნას წარდგენილი რეფერენდუმზე:

•	 ფედერალური აქტები;

•	 საგანგებო ფედერალური აქტები, რომელთა მოქმედების ვადა 1 წელს სცილდება;

•	 ფედერალური ბრძანებები/დეკრეტები, თუ კონსტიტუცია ან აქტი ამას მოითხოვს;

•	 საერთაშორისო შეთანხმებები რომლებიც: იდება განუსაზღვრელი ვადით და არ შეიძლება შეწყდეს; 

საერთაშორისო ორგანიზაციაში შესვლის შესახებ; შეიცავენ მნიშვნელოვან სამართლებრივ 

დებულებებს ან რომელთა განხორციელება მოითხოვს ფედერალური კანონმდებლობის შეცვლას;153

6.7. მოქალაქეთა მონაწილეობა შვეიცარიის ადგილობრივი 
ხელისუფლების დონეზე

6.7.1. მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიმღებ კომიტეტებში

შვეიცარიაში პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმები ასევე გავრცელებულია ადგილობრივ დონეზე. 

მოქალაქეები სარგებლობენ ინიციატივების წარდგენისა და რეფერენდუმების უფლებით. მუნიციპალურ 

დონეზე ამ მექანიზმებთან დაკავშირებული პროცედურები ფედერალურ დონეზე დადგენილის 

მსგავსია. დამატებით, ადგილობრივ დონეზე გვხვდება მოქალაქეთა ჩართულობის ისეთი ფორმები, 

როგორებიცაა პეტიცია, ადგილობრივ კომიტეტებში მონაწილეობა, მოქალაქეთა კრებები, საორიენტაციო 

შეხვედრები, საჯარო-კერძო თანამშრომლობა, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან პარტნიორობა და ა.შ.

ადგილობრივ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილებების მიმართ ფართო მხარდაჭერას ხშირად 

განაპირობებს არამარტო პირდაპირი დემოკრატიის ინსტრუმენტების გამოყენება, არამედ ასევე 

ძალიან ხშირია სხვადასხვა თემატური კომიტეტების შექმნა და მასში მოქალაქეთა მონაწილეობა. 

მუნიციპალიტეტები, როგორც წესი, ჰქმნიან მრავალ კომიტეტს, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ 

გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება და რომლებიც ახდენენ ძალაუფლების გადანაწილებას 

მრავალ მოთამაშეს შორის. მუნიციპალური პოლიტიკის შემუშავებაში ჩართვასთან ერთად, ეს 

კომიტეტები ასევე ხელს უწყობენ არსებული გამოცდილების გამოყენებას, რომელიც განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია მცირე თემებში.

მუნიციპალიტეტები თვითონ ადგენენ თუ რა კომიტეტები უნდა შეჰქმნან და რა ამოცანები ექნება მათ. 

კომიტეტის გადაწყვეტილებაუნარიანობის სამართლებრივი საფუძვლები დგინდება მუნიციპალიტეტის 

საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებული აქტებით. ძირითადად, კომიტეტები იქმნება შემდეგ 

სფეროებში არსებული საკითხების გადასაწყვეტად: ფინანსები და მათი დაგეგმვა, განათლება, 

უსაფრთხოება, მომარაგება, ბიზნესი, ტურიზმი, კულტურა, არჩევნები და სხვა.154

153 შვეიცარიის კონსტიტუციის 141-ე მუხლი: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/index.html 

154 კარგი ადგილობრივი მმართველობა - შვედეთის გამოცდილება - ინსტრუმენტების კრებული, - გვ. 75; https://www.swisspro.org.rs/uploads/
files/72-487-good_local_governance_swiss_experience_toolkit.pdf 
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6.7.2. პეტიციის უფლება

ფედერალური კონსტიტუცია უფლებას ანიჭებს ყველას, მათ შორის, არასრულწლოვნებს და უცხოელებს, 
რომ მიმართონ თემს. მუნიციპალურ დონეზე ეს უფლება ასევე ასახულია კანტონების კანონში 

მუნიციპალიტეტების შესახებ. ხელისუფლების ორგანოები ვალდებულნი არიან განიხილონ პეტიცია. 

არავის უფლება არ შეიძლება შეიზღუდოს პეტიციის წარდგენით.

6.7.3. საკანონმდებლო პროცესში მონაწილეობა კონსულტაციებით

იმის გამო, რომ მუნიციპალური რეგულაციები ხშირად ექვემდებარება სავალდებულო ან ფაკულტატურ 

რეფერენდუმს, ხელისუფლების ორგანოებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ადრეულ 

ეტაპზევე გრძნობდნენ მოსახლეობის მაჯისცემას. ეს ხელისუფლებას ეხმარება მინიმუმამდე დაიყვანოს 

სახალხო კენჭისყრის წაგების რისკი (რაც ხშირად, პოლიტიკურ წაგებად განიხილება).

მუნიციპალური რეგულაციების მიღების ან მათი ცვლილებისას, ადგილობრივი ხელისუფლება, 

ხშირად, ორგანიზებას უწევს საორიენტაციო კრებას ან უზრუნველყოფს მხარეებისა და მოსახლეობის 

შესაძლებლობას წარმოადგინონ მათი ხედვა ადრეულ ეტაპზევე, კონსულტაციის პროცესში. 
მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეთა ჩართულობა, ძირითადად, ადგილობრივი რეგულაციებით 

წესრიგდება.

ხელისუფლების ორგანოებს სრული უფლება აქვთ მიიღონ ან უარყონ კონსულტაციის პროცესის დროს 

მიღებული მოსაზრებები. თუმცა, ისინი ხალხს ძალიან გამჭვირვალედ აცნობენ მოსაზრებების მიღებისა 

თუ უარყოფის განმაპირობებელი საფუძვლების შესახებ. ეს უზრუნველყოფს საზოგადოებაში მათ 

მაღალ მიმღებლობასა და პოლიტიკურ რეიტინგს და ამცირებს არჩევნების წაგების შანსს. 

მოზრდილი მუნიციპალიტეტები ამას ახორციელებენ კონსულტაციის შესახებ დოკუმენტის შედგენის 

გზით, რომელიც იძლევა ინფორმაციას მიღებული მოსაზრებების შესახებ, მათი განხილვისა და 

მხედველობაში მიღების გზებისა და საშუალებების შესახებ და იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ 

დათანხმდნენ არ დათანხმდნენ მიღებულ შემოთავაზებებს. ეს დოკუმენტი საჯაროდ ხელმისაწვდომია.

6.7.4. დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობა

„კანონი მშენებლობისა და დაგეგმარების შესახებ“ ავალდებულებს მუნიციპალიტეტებს ჩართონ 

მოსახლეობა დაგეგმარების პროცესში ადრეული ეტაპიდანვე. მონაწილეობა შეიძლება უზრუნველყოფილი 

იყოს დაგეგმარების წინადადებების წარდგენით მუნიციპალური კრებებისათვის ან სპეციალურ 

საორიენტაციო შეხვედრაზე. მუნიციპალიტეტები ასევე აქვეყნებენ დაგეგმარების წინადადებების 

ამსახველ დოკუმენტებს და უზრუნველყოფენ მათ საჯარო ხელმისაწვდომობას. 

მონაწილეობა ასევე გულისხმობს მოქალაქეების შესაძლებლობას - გამოთქვან წინააღმდეგობა ან 

წარადგინონ წინადადებები განსახილველი დოკუმენტის შესახებ. გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ 

ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს გადაწყვეტილების მიმღებ ხელისუფლების ორგანოებს (მაგალითად, 
კრების ან შეხვედრის ოქმის ფორმით ან შემაჯამებელი ანგარიშის ფორმით). 

მუნიციპალიტეტებს შეუძლიათ ასევე განახორციელონ უფრო ფართო მონაწილეობის პროცედურები. 

კერძოდ, მუნიციპალურ ორგანოებს შეუძლიათ მოუწოდონ ცალკეულ სამეზობლოებს თავად, ადგილებზე 

გადაწყვიტონ დაგეგმარების საკითხები.



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
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6.7.5. ადმინისტრირებაში მონაწილეობა

ჩართულობა, მოსაზრებების წარდგენის გზით, შეიძლება განხორციელდეს ყველა სფეროში, არამარტო 

კანონმდებლობის შემუშავებისა და დაგეგმარების პროცედურებში, არამედ, უბრალო ადმინისტრაციული 

უფლებამოსილებების განხორციელებაში ჩართულობითაც კი. მაგალითად, დიდი პროექტების 

მომზადებისას ხშირად გამოიყენება კონსულტაციის პროცედურები. მოსახლეობა ასევე ჩართულია 

გამოკითხვებისა და საორიენტაციო შეხვედრების გზით. ასეთი ჩართულობა, ძირითადად, მაშინ 

ხორციელდება, როდესაც დიდი ალბათობით მოსალოდნელია, რომ პროექტი სახალხო კენჭისყრას 

დაექვემდებარება. 

არსებობს ასევე საკონსულტაციო კენჭისყრის შესაძლებლობა. ასეთ დროს მოსახლეობას 

უსვამენ შეკითხვას, რომელიც გადის კენჭისყრაზე, მაგრამ კენჭისყრის შედეგები არ არის 

მუნიციპალიტეტებისათვის სავალდებულოა. ასეთი კენჭისყრა ტარდება მაშინ, როდესაც ამის 

შესაძლებლობას კანონი იძლევა.

ზოგიერთი მუნიციპალიტეტი მოქალაქეების „რბილი მონაწილეობის“ ინსტრუმენტების ნაცვლად, 

პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმებს იყენებს ბიუჯეტის შედგენისას. მაგალითად, ბერნის კანტონის 

მუნიციპალიტეტების 80%-ში ტარდება სახალხო კენჭისყრა საბიუჯეტო წინადადებების შესახებ, 

სავალდებულო რეფერენდუმის გზით. მანამდე კი, საფინანსო კომიტეტის მიერ ბიუჯეტის მომზადების 

პროცესში ჩართულია ელექტორატი და პოლიტიკური პარტიები.

6.7.6. მონაწილეობა წარმოებაში

საინტერესოა, რომ მუნიციპალიტეტებმა მათი ამოცანების შესრულების პროცესში შეიძლება ჩართონ 

მესამე მხარეები. ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტებმა უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ ისინი და არა 

მესამე მხარე განსაზღვრავს, თუ რა ამოცანები უნდა განხორციელდეს, რომელი პრინციპებითა და 

წესებით და რა ფასად. 

ძალიან ხშირია მუნიციპალიტეტების მიერ საჯარო-კერძო თანამშრომლობის გზით ამოცანების 

განხორციელება. ეს ფორმა ხელისუფლების გადაწყვეტილებებში მონაწილეობის საშუალებას აძლევს 

არამარტო მოქალაქეებს, არამედ კერძო სექტორის წარმომადგენლებსაც. 

ამრიგად, შვეიცარიის ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზეც საკმაოდ განვითარებულია 
მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები. გარდა იმისა, რომ მოქალაქეები თავად წყვეტენ 
საჯარო საკითხებს სახალხო კრებებისა და რეფერენდუმების მეშვეობით, მუნიციპალურ დონეზე 
არსებობს მონაწილეობითი და განსჯითი დემოკრატიის მდიდარი მაგალითები. საზოგადოებასა 
და ხელისუფლებას შორის ინტენსიურ კავშირს ასევე განაპირობებს მოსახლეობის უფლება - ვეტო 
დაადოს გარკვეულ საჯარო გადაწყვეტილებებს. მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პეტიციებისა და 
ინიციატივების უფლებაც. სიახლეს წარმოადგენს მოქალაქეთა მონაწილეობა საჯარო პროექტების 
ადმინისტრირებასა და წარმოების პროცესებში.



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
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7. მოქალაქეთა მონაწილეობა ფინეთში

7.1. ზოგადი კონტექსტი 

ფინეთი არის უნიტარული ქვეყანა, რომელიც ორგანიზებულია დეცენტრალიზაციის პრინციპების 

საფუძველზე. ფინეთს აქვს მმართველობის სამი დონე: ცენტრალური, რეგიონული და ადგილობრივი. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა 1860 წელს მიღებული კანონმდებლობის საფუძველზე ჩამოყალიბდა. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი კანონი 1995 წელს იქნა მიღებული და მასში ცვლილებები 

2015 წელს განხორციელდა. ალანდის კუნძულებს მინიჭებული აქვთ სპეციალური ავტონომიური 

სტატუსი 1921 წლის შემდეგ.155

კონსტიტუციის თანახმად, ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს, რომლებიც წარმოდგენილი არიან 

პარლამენტში არჩეული დეპუტატების მეშვეობით. საკანონმდებლო ძალაუფლება ხორციელდება 

პარლამენტის მიერ, ხოლო პრეზიდენტს მინიმალური როლი აკისრია. ხელისუფლების უმაღლესი დონე 

არის სახელმწიფო საბჭო (მთავრობა), რომელიც შედგება პრემიერ-მინისტრისაგან და მინისტრებისაგან. 

სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელია საკანონმდებლო და აღმასრულებელი შტოებისაგან. 

ფინეთის მოსახლეობა დაახლოებით 5,542,000 ადამიანს შეადგენს.

ფინეთში მოქალაქეთა ჩართულობის სისტემა კარგად არის განვითარებული, როგორც ცენტრალური 

ხელისუფლების, ისევე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. განსაკუთრებულ ყურადღებას 

იპყრობს მონაწილეობითი დემოკრატიის ელექტრონული საშუალებები. ჩართულობის ელექტრონული 

ინსტრუმენტების განვითარების თვალსაზრისით, ფინეთი ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერია. ელექტრონული 

მეთოდებთან ერთად, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უშუალო მონაწილეობის ისეთი შესაძლებლობები, 

როგორებიცაა: საპარლამენტო კომიტეტი მომავლის საკითხებზე, მოქალაქეთა ინიციატივების უფლება, 

საჯარო მოსმენები, ხანდაზმულთა, შშმ პირთა და ახალგაზრდული საბჭოები და სხვ. 

პარლამენტში დაარსებული მომავლის კომიტეტი და ხელისუფლების ანგარიშები მომავლის საკითხებზე 

მნიშვნელოვანი სიახლეა, რომელიც სხვა მნიშვნელოვან ფუნქციებთან ერთად, ხელს უწყობს 

დემოკრატიული იდეების აღმოცენებასა და ხელისუფლების მჭიდრო კომუნიკაციას საზოგადოებასთან. 

ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების 

განვითარებას ერთი მხრივ, განაპირობებს ქვეყანაში არსებული დეცენტრალიზაციის პოლიტიკა 

და შესაბამისი სამართლებრივი გარანტიები, ხოლო მეორე მხრივ, ჩართულობის ელექტრონული 

მექანიზმების გამოყენების მდიდარი შესაძლებლობები. ადგილობრივი თვითმმართველობის დიდი 

ისტორია და დღეს არსებული მყარი სამართლებრივი საფუძვლები მნიშვნელოვანი ფაქტორია 

ადგილობრივი დემოკრატიის მექანიზმების განვითარებისათვის. სანამ ადგილორივი ხელისუფლების 

კონტექსტს განვიხილავდეთ, საინტერესოა ცენტრალურ დონეზე დადგენილი მოქალაქეტა მონაწილეობის 

შესაძლებლობები:

7.2. მოქალაქეთა ჩართულობა ფინეთის პარლამენტის საქმიანობაში

7.2.1. საპარლამენტო კომიტეტებში ჩართულობა

ფინეთის საპარლამენტო საქმიანობაში მოქალაქეთა უშუალო (პირადად) მონაწილეობა, ძირითადად, 

კომიტეტებში ჩართულობით ხორციელდება. კომიტეტები საშუალებას აძლევენ სამოქალაქო 

155 ევროპის რეგიონთა კომიტეტის ვებ-გვერდი; ინფორმაცია ფინეთის მმართველობის შესახებ: https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/
Finland.aspx



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
88

w
w

w
.a

s
b

.g
e

საზოგადოების წარმომადგენლებს, დაინტერესებულ ჯგუფებს და აკადემიურ ექსპერტებს წარმოადგინონ 

საკუთარი განცხადებები განსახილველი კანონპროექტების შესახებ. ზოგი მათგანის მოწვევა კი, 

ინდივიდუალურად ხდება საექსპერტო მოსმენებზე.

ფინეთის პარლამენტის კომიტეტები, საკუთარი გადაწყვეტილებით ასევე მართავენ საჯარო მოსმენებს, 

სადაც ყველას აქვს უფლება გამოთქვას საკუთარი აზრი განსახილველი საკითხის შესახებ. თუმცა, ასეთი 

მოსმენები არ არის სავალდებულო და კომიტეტები თავად იღებენ მათი ჩატარების გადაწყვეტილებას 

(გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პარლამენტს წარედგინება მოქალაქეთა ინიციატივა, რა დროსაც 

საჯარო მოსმენის გამართვა სავალდებულოა). საჯარო მოსმენებისათვის დამახასიათებელია ის, რომ 

მოქალაქეები და დაინტერესებული პირები უშუალოდ წარმოადგენენ თავიანთ შეხედულებებს და 

აწვდიან კანონმდებლებს ინფორმაციას განსახილველი საკითხების შესახებ. დეპუტატების მხრიდან 

კითხვების დასმის შესაძლებლობა კი, კომიტეტებს უზრუნველყოფს სიღრმისეული ინფორმაციით.

კანონმდებლობით გათვალისწინებული არ არის კომიტეტების ვალდებულება, ჩაატარონ სათემო 

მოსმენები (პარლამენტის გარეთ). კომიტეტები, როგორც წესი, არ გადიან საველე მოსმენებზე. ეს 

გარკვეულწილად, კომიტეტების საქმიანობისა და ჩართულობის მექანიზმების სისუსტედ ფასდება 

აკადემიურ წრეებში. 

7.2.2. მოქალაქეთა ინიციატივები პარლამენტში

ფინეთში მოქალაქეთა მონაწილეობის მნიშვნელოვანი მექანიზმი, როგორც ცენტრალურ, ასევე 

ადგილობრივ დონეზე არის მოქალაქეთა ინიციატივების წარდგენის შესაძლებლობა. ფინეთის 

პარლამენტს შეიძლება წარედგინოს მოქალაქეთა ინიციატივა, რომელსაც 6 თვის განმავლობაში 

ხელს მოაწერს 50 000 მოქალაქე. 

მოქალაქეთა ინიციატივების უფლების რეალიზებისათვის ფინეთის ხელისუფლებას დაფუძნებული 

აქვს ონლაინ პლატფორმა (www.kansalaisaloite.fi). ეს პლატფორმა ემსახურება იმას, რომ მოქალაქეებს 

უფრო მარტივად შეეძლოთ ინიციატივების წარდგენა და ხელმოწერების შეგროვება ონლაინ სისტემის 

დახმარებით. მოხალისე არასამთავრობო ორგანიზაცია (ღია სამინისტრო) და მისი ონლაინ პლატფორმა 

(www.avoinministerio.fi) მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ მოქალაქეთა ინიციატივების ადრეული ეტაპიდანვე. 

ისინი ხელს უწყობენ იდეების ირგვლივ საჯარო დისკუსიებს, ინიციატივების წამოწყებას და ხელმოწერების 

შეგროვებას. ისინი ასევე აძლევენ პრაქტიკულ და იურიდიულ რჩევებს ინიციატორ მოქალაქეებს.

მოქალაქეთა ინიციატივების შემთხვევაში, საპარლამენტო კომიტეტები ვალდებულნი არიან გამართონ 

ღია მოსმენები და შეხვედრები, ამ ინიციატივების განსახილველად.

7.2.3. პარლამენტი, როგორც მომვალის ფორუმი

ფინეთის პარლამენტში დაფუძნებულია ცალკე კომიტეტი, რომელსაც ეწოდება „კომიტეტი 

მომავლისათვის“. ის დაარსდა 1993 წელს და გარდაიქმნა მუდმივმოქმედ სტრუქტურად 2000 წელს. 
მას არ გააჩნია საკანონმდებლო ფუნქციები. მას აკისრია საინიციატივო და ხედვის განსაზღვრის 

როლი. მისი ძირითადი ამოცანებია:

•	 მოამზადოს პარლამენტის პასუხი მთავრობის მიერ მომზადებულ „მომავლის პოლიტიკის“ ანგარიშზე 

(ოთხ წელიწადში ერთხელ); 

•	 გამოსცეს განცხადებები სხვა კომიტეტების მიერ მომავალთან დაკავშირებით მომზადებული 

საკითხების შესახებ; 
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•	 მოახდინოს მომავლის შესახებ კვლევების ინიცირება ინოვაციური კვლევის მეთოდების გამოყენებით;

•	 შეაფასოს ტექნოლოგიური განვითარება და მისი სოციალური შედეგები. 156

ეს კომიტეტი მიიჩნევა ფინეთის პარლამენტის ანალიტიკურ ცენტრად. მას შემუშავებული აქვს მუშაობის 

ინოვაციური მეთოდები. გარდა იმისა, რომ იგი პასუხობს მთავრობის ანგარიშებს მომავლის შესახებ, 

იგი ატარებს ყოველწლიურ კვლევებს მომავლის თაობაზე (მაგ. მომავალი დემოკრატია) საკუთარი 

ინიციატივით. 

კომიტეტი ასევე ცდილობს ხელი შეუწყოს სოციალურ დიალოგს სხვადასხვა ფორმით. მაგალითად, 

ფორუმებით, სემინარებით, რეგიონული შეხვედრებით ქვეყნის ირგვლივ, ბიზნეს სექტორთან, 

მომავლის შესახებ მუნიციპალურ კომიტეტებთან, ახალგაზრდულ საბჭოებთან და სხვა აქტორებთან 

თანამშრომლობით. ის ახალისებს მსჯელობითი დემოკრატიისა და სახალხო დემოკრატიის ფორმებს.

კომიტეტი თანამშრომლობს სხვადასხვა სამინისტროებთან, რათა მოახდინოს ხალხის მიერ 

კანონმდებლობის ფორმირების პროცესების ინიცირება. მაგალითად, 2013 წელს მან ითანამშრომლა 

გარემოს დაცვის სამინისტროსთან და საფუძველი ჩაუყარა პროცესს, რომელიც ეხებოდა საზოგადოების 

მიერ უგზოობის საავტომობილო სპორტის (ოფროუდის) რეგულირების შესახებ კანონის შემუშავებას. 

ამ პროექტის განმავლობაში კომიტეტმა გამოიყენა მონაწილეობითი და პირდაპირი დემოკრატიის 

არაერთი მეთოდი. 

7.2.4. პარლამენტის საზოგადოებასთან კომუნიკაცია

ფინეთის პარლამენტი სხვადასხვა მეთოდებს იყენებს იმისათვის, რომ მოქალაქეებთან იყოს 

დაკავშირებული. მაგალითად, მისი საინფორმაციო ცენტრების ფუნქციონირება, ციფრული ჩართულობა 

ვებ-გვერდის მეშვეობით, სოციალური მედია, ახლო კომუნიკაცია ჟურნალისტებთან, საჯარო საკომიტეტო 

სხდომების ინიცირება, ახალგაზრული პარლამენტი და სხვ. 

 

7.3. კონსულტაციის მექანიზმები კანონპროექტებისა და სხვა 
რეგულაციების მომზადებისას - კონსულტაციის სახელმძღვანელო

ფინეთში მთავრობის მიერ გამოცემულია სამართალშემოქმედებით პროცესში კონსულტაციის 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი.157 ის განსაზღვრავს კონსულტაციების პოლიტიკასა და სტრატეგიას 

დაინტერესებული მხარეების კანონშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობისათვის. 

2016 წელს გამოქვეყნდა ახალი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელმაც ჩაანაცვლა მთავრობის 

2010 წლის რეზოლუცია კანონის პროექტის შემუშავების პროცესში კონსულტაციების პროცედურის 

შესახებ. სახელმძღვანელო დოკუმენტი ვრცელდება კანონების, დეკრეტების, რეგულაციების და 

ბრძანებების პროექტების გამოცემის პროცესზე. იგი ასევე ვრცელდება ევროკავშირის კანონმდებლობის 

იმპლემენტაციისათვის და საერთაშორისო ხელშეკრულებების განხორციელებისა და ძალაში 

შესვლისათვის აუცილებელი რეგულაციების მომზადებაზე. გარდა ამისა, საჭიროების შემთხვევაში, 

სახელმძღვანელო გამოიყენება საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და ევროკავშირის რეგულაციებთან 

დაკავშირებით ფინეთის პოზიციების მომზადებისას პროცესში.

156 ფინეთის პარლამენტის ვებ-გვერდი, ინფორმაცია მომავლის კომიტეტის შესახებ: https://www.eduskunta.fi/EN/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/
Pages/default.aspx 

157 ფინეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდი, ინფორმაცია კონსულტაციებზე: https://oikeusministerio.fi/en/consultation
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აღნიშნული სახელმძღვანელო დოკუმენტის თანახმად, კონსულტაცია გულისხმობს დაინტერესებული 

მხარეებისა158 და მოქალაქეების მოსაზრებების, ინფორმაციის და გამოცდილების შეგროვებას საკითხის 

შესახებ. კონსულტაციების სახელმძღვანელო ადგენს, რომ ამ პროცესში დამატებით გამოყენებული 

უნდა იქნეს მთავრობის მოქმედებების ღიაობის შესახებ კანონი, ადმინისტრაციული პროცედურის 

შესახებ კანონი და ენის შესახებ კანონი.

რა ეტაპზე ტარდება კონსულტაცია? - სახელმძვანელო დოკუმენტის თანახმად, კონსულტაცია 

დაინტერესებულ მხარეებსა და მოქალაქეებთან უნდა ჩატარდეს პროექტის მომზადების ეტაპზე - მაშინ, 

როდესაც დაინტერესებულ პირებს ჯერ კიდევ აქვთ ეფექტიანი შესაძლებლობა გავლენა მოახდინონ 

განსახილველი საკითხის გადაწყვეტაზე. საზოგადოების წარმომადგენლები კონსულტაციისათვის 

შეიძლება მოიწვიონ, მაგალითად, პროექტის დაწყებისას, ალტერნატიული გადაწყვეტილებების 

ფორმირებისას, დასრულებული კვლევების შესაფასებლად, რეგულაციების გავლენის შეფასების 

ეტაზე ან/და კანონის პროექტის ინიცირებისას. 

იმ კანონპროექტების შემთხვევაში, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ 

საზოგადოებაზე, პროექტის შინაარსზე ზემოქმედების საშუალება მოქალაქეებს, როგორც წესი, 

მიეცემა რამდენიმე სხვადასხვა ეტაპზე, მათ შორის, კანონპროექტის ტექსტის ფორმირებამდეც კი. 

მნიშვნელოვანია, რომ ფინეთის მთავრობის მიერ გამოცემული სახელმძღვანელო ითვალისწინებს 

მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებს კანონპროექტების იმპლემენტაციის მონიტორინგისა და მისი 

ზეგავლენის შეფასების ეტაპებზეც. ამ დროს შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ისეთი მეთოდები, 

როგორებიცაა დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაცია, შეხვედრები, საჯარო მოსმენა და სხვ.159

მოსაზრებების წარდგენის ვადა - მოქალაქეებსა და დაინტერესებულ მხარეებს საკანონმდებლო 

წინადადებების შესახებ მოსაზრებების წარმოსადგენად უნდა მიეცეთ, სულ მცირე, 6 კვირა. დიდი 

პროექტების შესახებ კი - 8 კვირა. ეს ვადა შეიძლება შემცირდეს, თუ არსებობს ამის საფუძვლიანი 

საჭიროება. ასეთი გადაწყვეტილება უნდა დასაბუთდეს საბოლოო განმარტებით ბარათში.

უკუკავშირის ვალდებულება - მოსაზრების წარდგენის პერიოდის დასასრულს გამოყოფილია საკმარისი 

დრო იმისათვის, რომ განხილული იქნეს მიღებული წინადადებები და დაინტესესებული მხარეების 

უკუკავშირის საფუძველზე გადამუშავდეს ნორმატიული აქტის პროექტი. მიღებული მოსაზრებების 

შესახებ ინფორმაცია აისახება საპროექტო დოკუმენტებში, აქტის მოსამზადებლად შექმნილი 

სამუშაო ჯგუფის ანგარიშში, შეხვედრების ოქმში ან/და ცალკეულ ახსნა-განმარტებით ანგარიშებში 

(მიღებული მოსაზრების მოკლე შინაარსი). დაინტერესებულ მხარეებსა და მოქალაქეებს ღიად 

ეცნობება იმის შესახებ, თუ რა გავლენა მოახდინა მიღებულმა გამოხმაურებებმა კანონპროექტზე. 

ასევე, რა არგუმენტებზე დაყრდნობით განხორციელდა ცვლილებები ან რატომ იქნა უარყოფილი ესა 

თუ ის წინადადება?

მრავალფეროვანი მეთოდების გამოყენების ვალდებულება160 - სახელმძღვანელო დოკუმენტი ადგენს, 

რომ დაინტერესებულ მხარეებსა და მოქალაქეებთან კონსულტაციები მრავალფეროვანი მეთოდებით 

უნდა ჩატარდეს. მაგალითად, ფართო მონაწილეობის ხელშესაწყობად გამოიყენება მრავალწევრიანი 

მოსამზადებელი ორგანოები, იმართება დისკუსიები, კონსულტაციები, არაფორმალური კონტაქტები, 

158 დაინტერესებული პირები მათ შორის მოიცავს, ხელისუფლების ორგანოებს, ექსპერტებს, ორგანიზაციებს, კომპანიებს.

159 სახელმძღვანელო ადგენს რომ: კანონის იმპლემენტაციის მონიტორინგი და რეგულაციების ზეგავლენის შეფასება პოსტ-ფაქტუმ საკანონმდებლო 
პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია, იმ თვალსაზრისით, რომ მას შეუძლია უზრუნველყოს კანონმდებლობით დაგეგმილი შედეგების მიღება 
და მისი წარმატებით განხორციელება. ამ გზით ასევე შესაძლებელია წინასწარ გამოვლინდეს შესაძლო პრობლემები და საჭიროების 
შემთხვევაში, განხორციელდეს მაკორექტირებელი ზომები.

160 გაიდლაინები საკანონმდებლო აქტების მომზადების პროცესში კონსულტაციების შესახებ, ფინეთი. 
http://kuulemisopas.finlex.fi/ohje/kuulemisohje/#jakso-1-1-soveltamisala
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გამოკითხვები და ონლაინ დისკუსიები. ასევე, ხდება წერილობითი მოსაზრებების გამოთხოვა. 

კონსულტაციის პროცესში შეიძლება გამოყენებული იქნეს იუსტიციის სამინისტროს ელექტრონული 

დემოკრატიის მომსახურებები. განვიხილოთ სახემძღვანელოში აღწერილი ინსტრუმენტები:

პროექტის მომამზადებელი მრავალწევრიანი სტრუქტურები, ისეთები, როგორებიცაა კომიტეტები, 

კომისიები და სამუშაო ჯგუფები ხშირად გამოიყენება მონაწილეობის ხელშეწყობისათვის. მათ 

შეიძლება ჰქონდეთ ქვე-ჯგუფები ან დანაყოფები, რომელთა ყველა წევრი არ არის აუცილებელი, 

რომ იყოს ძირითადი მომამზადებელი ჯგუფის წევრი. 

„ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის შესახებ“ კანონი ადგენს, რომ მომამზადებელ სტრუქტურებში 

ერთი სქესი უნდა იყოს წარმოდგენილი მინიმუმ 40%-იანი კვოტით. სახელმძღვანელო გაიდლაინი 

ასევე ადგენს, რომ სამუშაო ჯგუფის შექმნის დროს, მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იყოს 

წარმომადგენლობითი პრინციპი და სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების ინტერესები. მხედველობაში 

უნდა იქნეს მიღებული ენა, ასაკი და განსაკუთრებული საჭიროებები.

სამუშაო შეხვედრები (ვორკშოპები) - სახელმძღვანელი ადგენს, რომ: დაინტერესებული პირები 

შეიძლება ბევრჯერ და სხვადასხვა ეტაპზე ჩაერთონ ერთსა და იმავე მოსამზადებელ პროცესში. ამ 

თვალსაზრისით, სამუშაო ჯგუფები ძალიან სასარგებლოა. სამუშაო შეხვედრის მრავალი ფორმატი 

არსებობს და საბოლოო შედეგის მისაღწევად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს მეთოდების ფართო 

სპექტრი, მაგალითად, World Cafe, Citizens jury ან სხვა. 

კონსულტაციები, დისკუსიები და საჯარო მოსმენები - საჯარო მოსმენები იმართება, რათა წარმოდგენილი 

იყოს ინფორმაცია, პროექტების მამოტივირებელი ფაქტორების, მისი მომზადების მიმდინარეობისა 

და შეთავაზებული წინადადებების შინაარსის შესახებ. საჯარო მოსმენების დროს დაინტერესებულ 

მხარეებს და მოქალაქეებს საშუალება აქვთ თავისუფლად გამოხატონ თავიანთი შეხედულებები და 

დისკუსიაში შევიდნენ, როგორც ადმინისტრაციული ორგანოების წარმომადგენლებთან, ასევე სხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან.

ყველა მოსმენისას გარანტირებული უნდა იყოს, წინასწარი ადეკვატური ინფორმაცია განსახილველი 

საკითხისა და მისი განვითარების შესახებ. ასევე, ყველა ჯგუფის სპეციალური საჭიროებები: ენა, 

ფიზიკური გარემოს ადაპტაცია და ა.შ.

გამოკითხვები და კვლევები - იმისათვის, რომ მიღებული იქნეს ინფორმაცია მოქალაქეთა მოსაზრებებისა 

და დაინტერესებული პირების პოზიციების შესახებ, ხელისუფლების ორგანოები ხშირად ატარებენ 

გამოკითხვებსა თუ კვლევებს. ამისათვის ხშირად გამოიყენება ელექტრონული ვებ-გვერდები: Otakantaa.

fi, Nuortenideat.fi და სხვა, რომლებიც შექმნილია სპეციალურად გამოკითხვებისათვის.

მოსაზრებების გამოთხოვის პროცედურა - ხელისუფლების ორგანოების მიერ წინადადების პროექტის 

ძირითადი მოსამზადებელი სამუშაოების შემდეგ, ხდება მოსაზრებების გამოთხოვა დაინტერესებული 

მხარეებისა და მოქალაქეებისაგან. ეს ხდება მაშინაც კი, როდესაც პროექტის წინასწარი და საბაზისო 

მომზადების ეტაპებზე დაინტერესებულ მხარეებთან და მოქალაქეებითან უკვე ჩატარებულია 

კონსულტაციები სხვადასხვა გზით. მოსაზრების წარდგენის მოთხოვნა ეგზავნება ყველა ძირითად და 

იდენტიფიცირებულ დაინტერესებულ მხარეს. იგი ასევე ქვეყნდება, რომ ყველას მიეცეს კომენტარის 

შესაძლებლობა; რეკომენდირებულია, რომ მოსაზრებების გამოთხოვის შესახებ ინფორმაცია 

გამოქვეყნდეს იუსტიციის სამინისტროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე - lausuntopalvelu.

fi. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოთხოვნა მოსაზრებების წარმოდგენის თაობაზე, რომელიც 

კანონპროექტის შემმუშევებელი გუნდის მიერ ეგზავნება სამინისტროებს, თანდართული დოკუმენტები, 

სამინისტროებისაგან მიღებული მოსაზრებები და მათი შეჯამებული შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება.
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პროცედურის შედეგად მიღებული უკუკავშირი და მოსაზრებები ჯამდება და ქვეყნდება.

მოქალაქეები განსახილველი პროექტების შესახებ მოსაზრებებს ხელისუფლების ორგანოებს, 

ძირითადად, ონლაინ მომსახურებების გამოყენებით აწოდებენ. ასევე, პირდაპირ, ელ.ფოსტის, ტექსტური 

შეტყობინებებისა და ტელეფონის საშუალებით. პროექტის მომზადებაზე პასუხისმგებელი პირის 

საკონტაქტო ინფორმაცია უნდა იყოს გამოქვეყნებული ვებ-გვერდებზე და სამთავრობო პროექტების 

რეესტრში. როგორც თავშივე აღვნიშნე ფინეთი ერთ-ერთი მოწინავე სახელმწიფოა მონაწილეობის 

ელექტრონული ფლატფორმების დანერგვის თვალსაზრისით. ეს პლატფორმები ძალიან ეფექტიანად 

გამოიყენება მოქალაქეებთან კონსულტაციისათვის. ეს საშუალებები ვრცლად იქნება განხილული 

შემდგომ თავებში.

კონსულტაციების სახელმძღვანელო დოკუმენტი ასევე უშვებს სოციალური მედიის გამოყენებას 

მოქალაქეებთან კონსულტაციებისათვის.161 სოციალური მედიის კომუნიკაციისათვის გამოყენების 

შესახებ გამოცემულია გაიდლაინებიც.

სავალდებულო კონსულტაცია - მთავრობის მიერ კონსულტაციების შესახებ გამოცემული გაიდლაინების 

მე-5 თავი ეხება სავალდებულო კონსულტაციის პროცედურას. აქ ჩამოთვლილია აქტები თემატიკის 

მიხედვით, რომელზეც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს კონსულტაცია და მოცემულია შესაბამისი 

კანონის ან კონვენციის მუხლი, რომლითაც დადგენილია ამ თემაზე კონსულტაციის სავალდებულობა 

და ის ინფორმაცია თუ ვისთან უნდა განხორციელდეს კონსულტაცია.162 ასეთი თემებია:

ა) საკითხები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია საჯარო ფინანსების თვალსაზრისით;

ბ) საკითხები, რომლებიც ეხება ალანდის ავტონომიურ პროვინციას;

გ) სამინისტროს ფუნქციების ცვლილება;

დ) საკითხები, რომლებიც ეხება მუნიციპალტეტებს;

ე) შრომის სამართალი - მაგალითად, ამ ქვეთავში მითითებულია, რომ შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის რამდენიმე კონვენცია ითხოვს შრომის პოლიტიკის სფეროში კანონპროექტებისა და 

დარგობრივი პოლიტიკების მომზადების პროცესში სოციალურ პარტნიორებს შორის კონსულტაციების 

გამართვას. სახელმძღვანელო განმარტავს, რომ ყველა ძირითადი შრომითი კანონმდებლობა 

უნდა იყოს მომზადებული ტრიპარტიზმის პრინციპით;

ვ) კონსულტაციები უნივერსიტეტებთან - ამ ქვეთავში განმარტებულია, რომ უნივერსიტეტების შესახებ 

კანონი ითხოვს, რომ უნივერსიტეტებს მიეცეს შესაძლებლობა გამოთქვან საკუთარი მოსაზრებები 

იმ კანონმდებლობის შესახებ, რომლებიც მათ ეხება;

ზ) ეკლესიასთან მიმართებით მიღებული კანონმდებლობა და საკითხები;

თ) კონსულტაცია ბავშვებთან და ახალგაზრდებთან - ილუსტრაციისათვის, ამ ქვეთავში ნათქვამია, 

რომ კონსტიტუციის მე-6 მუხლის მე-3 აბზაცი ადგენს, რომ ბავშვებს უნდა მოეპყრონ როგორც 

ინდივიდებს და მათ უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა ზეგავლენა მოახდინონ საკითხებზე, რომლებიც 

მათ ეხება. ეს ზეგავლენა უნდა იყოს მათი განვითარების პროპორციული. 

აქვე მოცემულია გაეროს რამდენიმე კონვენციის ჩამონათვალი და აღნიშნულია, რომ რამდენიმე 

კონვენცია ბავშვთა უფლებების შესახებ, აწესებს ვალდებულებას, რომ ბავშვებთან და ახალგაზრდა 

ადამიანებთან მოხდეს კონსულტაცია, როდესაც საქმე ეხება კანონმდებლობის შედგენას, რომელიც 

მათ ეხება.

161 იქვე: http://kuulemisopas.finlex.fi/3-menetelmat/3-8-sosiaalinen-media/

162 იქვე, კონსულტაციის საკანონმდებლო ვალდებულებები: http://kuulemisopas.finlex.fi/5-lakisaateiset-kuulemisvelvoitteet/lakisaateiset-kuulemisvelvoitteet/
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ი) შშმ პირებთან კონსულტაცია - ილუსტრაციისათვის, ამ ქვეთავში მოცემულია ინფორმაცია შშმ 

პირებთან კონსულტაციის სავალდებულობის შესახებ. ასე, მაგალითად განმარტებულია, რომ შშმ 

პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის თანახმად, დადგენილია კონსულტაციის სავალდებულობა. 

კ)  სხვა შემთხვევები - ამ ჩამონათვალში მოცემულია სხვა ბევრი შემთხვევა, როდესაც კონსულტაციის 

სავალდებულობა დადგენილია კანონით ან საერთაშორისო ხელშეკრულებებით. ზოგადად 

კანონმდებლობისა და სახელისუფლებო პროექტების შესახებ კონსულტაციის სავალდებულობა 

კი დადგენილია სახელმძღვანელო დოკუმენტით, რომელიც გამოცემულია მთავრობის მიერ. 

7.4. რეგულაციების ეფექტის შეფასება 

კონსულტაციების კოდექსის გარდა, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართულობის კიდევ ერთი 

შესაძლებლობაა რეგულაციების ზემოქმედების შეფასების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა. 
ფინეთში რეგულაციების ეფექტის შეფასების ვალდებულება განსაზღვრულია კანონით. მისი 

მიზანია უზრუნველყოს ინფორმაციის შეგროვება კანონმდებლობისა და დარგობრივი პოლიტიკების 

შედეგების შესახებ. ზემოქმედების შეფასება ასევე მოიცავს განხორციელებული რეფორმის გავლენის 

მონიტორინგს. მოსამზადებელ ეტაპზე რეგულაციის გავლენის შესახებ ინფორმაცია თან ერთვის 

პროექტის მემორანდუმს (ახსნა-განმარტებით ბარათს).

ზემოქმედების შეფასების პროცესში ადმინისტრაციული ორგანოები ხელმძღვანელობენ მთავრობის 

მიერ 2007 წელს გამოცემული სახელმძღვანელო პრინციპებით - „საკანონმდებლო წინადადებების 

ზემოქმედების შეფასების შესახებ,“ ასევე სხვადასხვა სექტორისათვის დადგენილი სპეციფიკური 

მითითებებით, რომლებიც თან ახლავს ამ გაიდლაინს.163

ზემოქმედების შეფასება უნდა ჩაატარონ მუნიციპალიტეტებმაც, პროექტებისა და კანონმდებლობის 

შემუშავებისას.164

რეგულაციების ზეგავლენის შეფასება მოიცავს ეკონომიკურ ეფექტს, ხარჯთეფექტიანობას, 

სამართლებრივ ეფექტებს, გარემოსა და ბუნების მიმართ გამოწვეულ შედეგებს, სხვა სოციალურ 

შედეგებს (სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირება, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, თანასწორობა, 

ბავშვები, გენდერული თანასწორობა, ენობრივი უფლებები, შრომის უფლებები, დანაშაულის პრევენცია 

და უსაფრთხოება, რეგიონული განვითარება, ინფორმაციული საზოგადოება და სხვ).165 როგორც 

წინა ქვეთავებში აღინიშნა, მოქალაქეები შესაძლოა ჩართულნი იყვენ რეგულაციების ზეგავლენის 

შეფასების პროცესში სხვადასხვა ფორმით. 

7.5. მონაწილეობის ელექტრონული საშუალებები

7.5.1. იუსტიციის სამინისტროს ონლაინ ჩართულობის პლატფორმა

წინა ქვეთავებში უკვე აღინიშნა, რომ ფინეთი მოქალაქეთა ჩართულობის ელექტრონული საშუალებების 

მრავალფეროვნებისა და მათი შესაძლებლობების განვითარების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ლიდერი 

სახელმწიფოა მსოფლიოში. ფინეთში არსებობს სხვადასხვა ინტერნეტ პორტალები ჩართულობისათვის, 

მოქალაქეთა კომენტარების შეგროვებისათვის, ადვოკატირებისათვის, პეტიციებისათვის, ადგილობრივი 

163 საკანონმდებლო წინადადებების ზეგავლენის შეფასების შესახებ: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/76082 

164 ფინეთის ხელისუფლების ვებ-გვერდი: ზეგავლენის შეფასება: https://oikeusministerio.fi/vaikutusten-arviointi

165 იქვე: https://oikeusministerio.fi/vaikutusten-arviointi
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თვითმმართველობის დონეზე ინიციატივებისათვის და სხვა. თითოეული მათგანის ფუნქციების 

განხილვა კარგად წარმოაჩენს ამ ელექტრონული პლატფორმების შესაძლებლობებს და მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ხარისხს: 

მთავარი პორტალი, რომელიც თავს უყრის მოქალაქეთა მონაწილეობის ელექტრონულ შესაძლებლობებს, 

არის იუსტიციის სამინისტროს მიერ ადმინისტრირებადი ვებ-გვერდი www.demokratia.fi. ეს არის ონლაინ 

ჩართულობის ყოვლისმომცველი პლატფორმა, რომელიც შეიძლება მიჩნეული იქნეს მსოფლიოში 

ერთ-ერთ ინოვაციურ და მოწინავედ ჩართულობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. იგი თავის თავში 

აერთიანებს რამდენიმე ვებ-გვერდსა და პლატფორმას, რომელიც გამოიყენება მოქალაქეებთან 

კონსულტაციისათვის, ინიციატივებისათვის და ა.შ. ის ასევე უზრუნველყოფს საჯარო მოსმენებისა 

და კონსულტაციების ონლაინ სივრცეში გამართვას.

ვებ-გვერდი მოიცავს ცენტრალური, რეგიონული და ადგილობრივი ჩართულობისა და ინიციატივების 

სხვადასხვა პლატფორმებს. ასევე, ევროპულ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

მონაწილეობის საშუალებებს, ისეთებს, როგორებიცაა ევროპის მოქალაქეთა ინიციატივები, პეტიციები 

ევროპულ პარლამენტს და ევროკომისიის ვებ-გვერდზე სხვადასხვა თემებზე კომენტირების 

შესაძლებლობას.

7.5.2. ინტერნეტ პორტალი მოქალაქეთა მოსაზრებების წარმოდგენისათვის

Lausuntopalvelu.fi (ითარგმნება, როგორც მოსაზრებების მომსახურება) არის მოქალაქეთა მოსაზრებების 

გამოთხოვის ონლაინ პლატფორმა.166 ეს პლატფორმა საშუალებას აძლევს ხელისუფლების ორგანოებს 

- ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე - მოითხოვონ მოქალაქეთა კომენტარები სხვადასხვა საკითხზე 

და ხელი შეუწყონ და მონიტორინგი გაუწიონ საჯარო კონსულტაციებს. 

ამ პლატფორმის მეშვეობით არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მოქალაქეებს შეუძლიათ წარადგინონ 

მათი კომენტარები და განცხადებები და ასევე, თვალი ადევნონ სხვების მიერ წარდგენილს. 

7.5.3. ონლაინ პლატფორმა დიალოგისათვის167

ონლაინ პლატფორმა - Otakantaa.fi საშუალებას იძლევა განხორციელდეს საჯარო კონსულტაციები 

და მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმა, მათ შორის, მოქალაქეთა მიერ კანონპროექტების შედგენა, 

სტრატეგიებისა და პროგრამების ფორმირება, საჯარო მომსახურებებისა და დარგობრივი პოლიტიკის 

შეფასება, მოქალაქეთა საჭიროებებისა და იდეების რუკის შედგენა და სხვ. ის ეხმარება სამინისტროებს, 

მუნიციპალიტეტებს, ინსტიტუტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მოქალაქეებს სხვადასხვა 

და მრავალფეროვან საკითხებზე ღია დისკუსიების გასამართვაში. 

პლატფორმის მეშვეობით, პროექტის წერაზე პასუხისმგებელ პირს (მაგ. საჯარო მოხელეს) შეუძლია 

ინტერაქტიულად შეაგროვოს ინფორმაცია და მოქალაქეთა მოსაზრებები სხვადასხვა საკითხზე. იგივე 

შეიძლება ითქვას წინასწარი და საბაზისო მომზადების ეტაპებსა და მონიტორინგისა და შეფასების 

ფაზებში ჩართულობაზე.

პროექტის შედგენის მსურველ პირს შეუძლია გახსნას ახალი პროექტი, სადაც მას უფლება აქვს 

დაამატოს მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმები, მათ შორის, დისკუსიები და გამოკითხვები. 

166 კომენტარების გამოთხოვის ონლაინ პლატფორმა: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI

167 დიალოგის ონლაინ პლატფორმა: https://www.otakantaa.fi/fi/ 
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ვერბალური ინტერაქციისა და დიალოგის ფორმატი გამოიყენება, როდესაც პროექტის ინიციატორს 

სურს ზეპირსიტყვიერად მოისმინოს არგუმენტაცია, პირადად წარადგინოს ინფორმაცია ან მოაწყოს 

დისკუსიები. 

მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმატის გამოყენებისას, ვებ-გვერდი უზრუნველყოფს დამხმარე 

მასალების ხელმისაწვდომობასა და დოკუმენტაციის გამოქვეყნებას. 

7.5.4. ახალგაზრდების ადვოკატირების ეროვნული პლატფორმა

ფინეთის „ახალგაზრდების შესახებ“ კანონის თანახმად, ახალგაზრდებს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა 

მონაწილეობა მიიღონ იმ საკითხების გადაწყვეტაში, რომლებიც მათ ეხებათ რეგიონულ და ადგილობრივ 

დონეზე ან დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან. 

Nuortenideat.fi არის ეროვნული პლატფორმა ახალგაზრდების მიერ ადვოკატირების განხორციელებისათვის. 

ის საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს ადვილად წარმოადგინონ წინადადებები და მონაწილეობა 

მიიღონ და ზეგავლენა იქონიონ იმ საკითხების გადაწყვეტაზე, რომლებიც მათ ეხებათ. ეს პლატფორმა 

საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს დაუბრკოლებლად და თანასწორ საწყისებზე გამოთქვან 

მოსაზრებები, დასვან შეკითხვები და ხელისუფლების ორგანოთა წარმომადგენლებმა მოუსმინონ 

გადაწყვეტილებების მიღებისას. ის ასევე საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს, თვალყური მიადევნონ 

და მისდიონ მათთან დაკავშირებული ინდივიდუალური საქმეებისა და პროექტების გადაწყვეტის 

პროცესს.

ეს არის იუსტიციის სამინისტროს ონლაინ დემოკრატიის მომსახურებების ნაწილი. მისი შექმნის 

პროცესში ჩართული იყვნენ ახალგაზრდები და ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე აქტორები.168

7.5.5. პლატფორმა მოქალაქეთა ინიციატივებისათვის169

Kansalaisaloite.fi (ითარგმნება, როგორც „მოქლაქეთა ინიციატივა“) არის სისტემა, რომელიც საშუალებას 

აძლევს მოქალაქეებს სტარტი მისცენ ინიციატივებს და შეაგროვონ წინადადებები მათ მხარდასაჭერად. 

ხმის უფლების მქონე ფინეთის ყველა მოქალაქე უფლებამოსილია წარადგინოს „სამოქალაქო 

ინიციატივა“. ამ შესაძლებლობების სამართლებრივი საფუძვლები გაწერილია მოქალაქეთა 

ინიციატივების შესახებ 2012 წლის კანონში.170 არსებობს 3 ტიპის „სამოქალაქო ინიციატივა“: 

•	 ახალი კანონის მიღებს ინიციატივა; 

•	 არსებულ კანონში ცვლილების შეტანის ინიციატივა; 

•	 არსებული კანონის გაუქმების ინიციატივა; 

Kansalaisaloite.fi-ს ფუნქციონირების პირველ ორ წელიწადს (2012-2014) ჯამში ინიცირებული იქნა 

მოქალაქეთა 279 ინიციატივა. მათგან 8-მ შეძლო გადაელახა ხელმოწერების 50 000-ანი ზღვარი და 

მიეწოდა პარლამენტს განსახილველად.171

168 ახალგაზრდების ადვოკატირების პორტალი: https://www.nuortenideat.fi/fi/tietoa-palvelusta/tietoa-palvelusta/

169 მოქალაქეთა ინიციატივების წარდგენის ონლაინ პლატფორმა: https://www.kansalaisaloite.fi/fi 

170 2012 წლის კანონი მოქალაქეთა ინიციატივების შესახებ;

171 მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში არსებული სტანდარტებისა და პრაქტიკის 
მიმოხილვა; გვ. 36. https://rm.coe.int/civil-participation-in-decision-making-processes-an-overview-of-standa/1680701801
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7.5.6. მოქალაქეთა ინიციატივების პლატფორმა ადგილობრივ დონეზე

„ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების შესახებ“ კანონის თანახმად, მუნიციპალიტეტების 

მაცხოვრებლებს უფლება აქვთ, წარადგინონ მუნიციპალიტეტის საქმიანობასთან დაკავშირებული 

ინიციატივები. Kuntalaisaloite.fi (ითარგმნება, როგორც მოქალაქეები) არის ონლაინ პლატფორმა 

მუნიციპალური ხელისუფლების ორგანების წინაშე მოქალაქეთა ინიციატივების წარდგენისათვის.172 

ზემოთ აღნიშნული პლატფორმის მსგავსად, ეს არის მოქალაქეთა ინიციატივების შეგროვებისა და 

მხარდაჭერის ონლაინ სისტემა, მაგრამ მხოლოდ ადგილობრივ დონეზე. პლატფორმა შესაძლებლობას 

იძლევა წარდგენილ იქნეს 3 ტიპის ინიციატივა: 

•	 ჩვეულებრივი ინიციატივა - რომელსაც წარადგენენ მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლები;

•	 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (საბჭოს) კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხთან დაკავშირებული 

ინიციატივა - რომელიც წარდგენლილი უნდა იყოს ხმის უფლების მქონე პირთა სულ მცირე 2%-ის მიერ; 

•	 მუნიციპალური რეფერენდუმის შესახებ ინიციატივა, რომელიც წარდგენილ უნდა იყოს ხმის უფლების 

მქონე პირთა მინიმუმ 5%-ის მიერ. 

ეს პლატფორმა მომხმარებლებს ასევე აწვდის დეტალურ ინსტრუქციას პლატფორმისა და ინიციატივების 

განხორციელების შესახებ.

7.6. ჩართულობა ადგილობრივ დონეზე - ადგილობრივი 
თვითმმართველობის კანონით გათვალისწინებული ჩართულობის 
მექანიზმები173

7.6.1. გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობა და ზეგავლენის შესაძლებლობა174

წინა ქვეთავში უკვე აღინიშნა, რომ ფინეთში მოქალაქეებს უფლება აქვთ ადგილობრივ დონეზე 
წარადგინონ მოქალაქეთა ინიციატივები და ასევე, გამოიყენონ მონაწილეობის ელექტრონული 
საშუალებები. წინამდებარე ნაშრომის მიზნებისათვის, კერძოდ კი, ფინეთში ადგილობრივ დონეზე 
მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმების შეფასებისათვის, საინტერესოა, ასევე მიმოხილულ იქნეს 
ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონმდებლობით გათვალისწინებული გარანტიებიც.

ფინეთის ადგილობრივი მმართველობის შესახებ კანონი ითვალისწინებს მოქალაქეთა მონაწილეობის 
ისეთ ფორმებს, როგორებიცაა: ა) ადგილობრივ არჩევნებში ხმის უფლებით მონაწილეობა; ბ) 
ადგილობრივ რეფერენდუმში მონაწილეობა; გ) გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობა და 
ზეგავლენის შესაძლებლობა; დ) ინიციატივის უფლება; ე) ახალგაზრდული საბჭოები ვ) ხანდაზმულთა 
საბჭოები; ზ) შშმ პირთა საბჭოები და მოქალაქეებთან კომუნიკაციის მომსახურებები. 

აღნიშნული კანონის 22-ე სექციის თანახმად, მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებსა და მომსახურების 
მიმღებ სხვა პირებს უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ და ზემოქმედება მოახდინონ მუნიციპალიტეტის 
საქმიანობაზე. ადგილობრივმა საბჭოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ არსებობს მრავალფეროვანი და 
ეფექტიანი შესაძლებლობები მონაწილეობისათვის. ამ უფლების ხელშეწყობა, მათ შორის, შეიძლება 
განხორციელდეს:

•	 დისკუსიებში მონაწილეობის უზრუნველყოფით;

•	 აზრის და შეხედულებების წარმოდგენის შესაძლებლობის უზრუნველყოფით;

172 მუნიციპალური ორგანოებისათვის მოქალაქეთა ინიციატივების წარდგენის ონლაინ პლატფორმა: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi 

173 ადგილობრივი მმართველობის შესახებ კანონი:  https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2015/en20150410.pdf

174 ადგილობრივი მმართველობის შესახებ კანონი; მუხ. 22; https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2015/en20150410.pdf 
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•	 ადგილობრივი მაცხოვრებლების პანელების დაარსებით;

•	 ადგილობრივი მაცხოვრებლების მოსაზრებებისა და შეხედულებების შესწავლით, მანამ, სანამ 

გადაწყვეტილება იქნება მიღებული;

•	 მომსახურებების მიმღებთა წარმომადგენლების არჩევით მუნიციპალურ გადაწყვეტილებების 

მიმღებ ორგანოებში;

•	 მუნიციპალიტეტის ფინანსების დაგეგმვაში მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვადასხვა შესაძლებლობის 

უზრუნველყოფით;

•	 მომსახურებების დაგეგმვა და განვითარება ბენეფიციარებთან ერთად;

•	 მოქალაქეების, ორგანიზაციებისა და სხვა კორპორაციული დაწესებულებების მიერ საკითხების 

დამოუკიდებლად დაგეგმვისა და შემუშავების ხელშეწყობა;

ინიციატივის უფლება

მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს, მეწარმე სუბიექტებსა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მოქმედ ფონდებს უფლება აქვთ წარადგინონ ინიციატივები საკითხებზე, რომლებიც დაკავშირებულია 

მუნიციპალიტეტის საქმიანობასთან. თუ ინიციატივას წარადგენს მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა 

საერთო რაოდენობის სულ მცირე 2%, ინიციატივა განხილული უნდა იქნეს მისი წარდგენიდან 6 თვის 

ვადაში. მუნიციპალური მომსახურებების მიმღებ პირებსაც აქვთ უფლება წარადგინონ ინიციატივები 

ამ მომსახურებების შესახებ.

ადგილობრივი რეფერენდუმი

ადგილობრივ საბჭოებს შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება ადგილობრივი რეფერენდუმის გამართვის 
შესახებ - იმ საკითხზე, რომელიც ეხება მუნიციპალიტეტს. ასეთი გადაწყვეტილება გასაჩივრებას არ 
ექვემდებარება. რეფერენდუმი არ არის შემბოჭველი ხასიათის - ის საკონსულტაციოა. რეფერენდუმი, 
რომელიც ცალკეული უბნის ან რაიონის საკითხებს ეხება, შეიძლება ჩატარდეს უბნების ან რაიონების 
ნაწილში.

მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა საერთო რაოდენობის, სულ მცირე, 4 პროცენტს - მოქალაქეებს 

15 წლის ასაკიდან - უფლება აქვთ წარადგინონ რეფერენდუმის ინიციატივა. ადგილობრივმა საბჭომ 

დაუყონებლივ უნდა გადაწყვიტოს ინიციატივაზე თანხმობისა თუ მისი უარყოფის საკითხი.

ახალგაზრდული საბჭოები

ფინეთის ადგილობრივი მმართველობის კანონის თანახმად, ადგილობრივი აღმასრულებელი 

ორგანოები ვალდებულნი არიან ჩამოაყალიბონ ახალგაზრდული საბჭო ან მსგავსი ჯგუფი, რომელიც 

გარანტირებულს გახდის ახალგაზრდების შეხედულებების წარმოდგენას გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში. ასეთი საბჭოების მიზანია უზრუნველყოფილი იყოს ახალგაზრდების შესაძლებლობა 

მონაწილეობა მიიღონ და გავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე. 

ახალგაზრდულ საბჭოს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს და ზეგავლენა მოახდინოს 

სხვადასხვა მუნიციპალური სფეროების დაგეგმვაზე, პროექტების მომზადება, განხორციელებასა და 
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მონიტორინგში. ეს სფეროები არ შემოიფაგლება ახალგაზრდული საკითხებით. ახალგაზრდული საბჭო 

შეიძლება ერთობლივად დააარსოს ორმა ან მეტმა მუნიციპალიტეტმა.

ხანდაზმულთა საბჭოები

„ადგილობრივი მმართველობის შესახებ“ კანონი ასევე ადგენს ადგილობრივი აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ვალდებულებას - შექმნან ხანდაზმულთა საჭოები. ამ საბჭოების მიზანია, 

უზრუნველყოფილი იყოს ხანდაზმულთა შესაძლებლობა ზეგავლენა მოახდინონ გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესზე. შესაძლებელია, საბჭო ერთობლივად დააარსოს ორმა ან მეტმა მუნიციპალიტეტმა.

ხანდაზმულთა საბჭოს წევრებს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ და შეცვალონ 

მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობის სფეროში შემავალ სხვადასხვა სექტორში ხელისუფლების 

საქმიანობა, მისი დაგეგმვის, მომზადებისა და მონიტორინგის ეტაპებზე. განსაკუთრებით კი, 

ასაკოვან პირთა კეთილდღეობის, ჯანმრთელობის, ინკლუზიურობის, საცხოვრებელი გარემოს, 

ბინათუზრუნველყოფის, მობილობის, ყოველდღიურ საქმიანობაში დახმარების და მათთვის საჭირო 

მომსახურებების საკითხების გადაწყვეტის დროს. 

შშმ პირების საბჭოები

ახალგაზრდულ და ხანდაზმულთა საბჭოების მსგავსად, შშმ პირთა საბჭოებიც იქმნება 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობისა და მათზე ზეგავლენის შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფისათვის. შშმ პირთა საბჭო უნდა მონაწილეობდეს რელევანტური გადაწყვეტილებების 

დაგეგმვაში, მომზადებასა და მონიტორინგში.

კომუნიკაციის მეთოდები

„ადგილობრივი მმართველობის შესახებ“ კანონის თანახმად, მუნიციპალიტეტების მაცხოვრებლებს, 
მომსახურებათა მომხმარებლებს, ორგანიზაციებსა და სხვა კორპორატიულ დაწესებულებებს უნდა 
მიეწოდოთ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შესახებ. მათ შორის, მის მიერ დანერგილი 
მომსახურებების შესახებ, მუნიციპალიტეტის ფინანსების თაობაზე, იმ საკითხებზე, რომლებიც მზადდება 
მოცემულ პერიოდში, მიღებული გადაწყვეტილებების, გადაწყვეტილების მიღების პროცედურისა და 
მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ;

მუნიციპალიტეტებმა უნდა უზრუნველყონ საჭირო ინფორმაცია მოსამზადებელ სამუშაოებთან 
დაკავშირებით. განსახილველი საკითხების შესახებ ინფორმაცია თავსდება საჯარო ინფორმაციის 
ქსელში, დღის წესრიგის მომზადებისთანავე.

ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ ფინეთში მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმები კარგად არის 
განვითარებული, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე. მთავარ როლს მონაწილეობითი 
დემოკრატიის დამკვიდრებაში ასრულებს კარგად განვითარებული საკანონმდებლო გარანტიები და 
სექტორულ კანონებში ასეხული მონაწილეობის მექანიზმები. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის ინსტიტუციური 
მექანიზმების, რომლებიც ხელისუფლების ყველა დონეზე უზრუნველყოფენ გადაწყვეტილების მიმღები 
პირების მხრიდან მოქალაქეთა ინფორმირებას, მათთან კონსულტაციებს და თანამშრომლობას პოლიტიკის 
ციკლის ყველა ეტაპზე. რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს კარგად განვითარებული 
ციფრული და ელექტრონული საშუალებები, რომლებიც ბევრად აიოლებენ მოქალაქეთა მოსაზრებებისა 
და ინიციატივების წარდგენასა და ხალხთან პერმანენტულ დიალოგს.
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8. იტალია

8.1. ზოგადი კონტექსტი

იტალიის კონსტიტუციის თანახმად, იტალია არის საპარლამენტო რესპუბლიკა. იტალიაში არის 

მმართველობის სამდონიანი სისტემა - სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი (პროვინციები, 

მეტროპოლიტები და მუნიციპალიტეტები). რეგიონებსა და პროვინციებს გააჩნია ავტონომიური 

ძალაუფლება და ფუნციები, რომლებიც შეზღუდულია კონსტიტუციით (იტალიის კონსტიტუცია 114-ე 

მუხლი). 

იტალია დაყოფილია 20 რეგიონად, რომლებიც წარმოადგენენ ავტონომიურ სუბიექტებს და გააჩნიათ 

საკუთარი ძალაუფლება და ფუნქციები, რომელთა ძირითადი პრინციპები გაწერილია იტალიის 

კონსტიტუციაში. 5 რეგიონს გააჩნია ავტონომიის შედარებით უფრო მაღალი სტატუსი (სიცილია, 

სარდინია, ვალლე დ’ აოსტა, ტრენტინო ალტო ადიჯე და ფრიული ვენეცია ჯულია). ამ ხუთ რეგიონს 

აქვს უფრო მეტი საკანონმდებლო და ფისკალური დამოუკიდებლობა.

რეგიონებს აქვთ ექსკლუზიური საკანონმდებლო უფლებამოსილებები იმ საკითხებში, რომლებიც 

კონსტიტუციით ცენტრალურ ხელისუფლებას არ მიეკუთვნება. ამასთანავე, ზოგიერთ დარგში რეგიონებს 

აქვს კონკუტრენტული საკანონმდებლო ძალაუფლება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ შეუძლიათ მიიღონ 

კანონმდებლობა ამ სფეროებში, გარდა ფუნდამენტური პრინციპების განსაზღვრისა, რაც სახელმწიფო 

(ცენტრალური) კანონმდებლობით დგინდება. 

მუნიციპალიტეტი ადგილობრივი ხელისუფლების ყველაზე ქვედა რგოლია, რომელსაც პირდაპირი 

კონტაქტი აქვს მოსახლეობის საჭიროებებთან. მუნიციპალიტეტს მართავენ მერი, აღმასრულებელი 

საბჭო და მუნიციპალური საბჭო. მათ მიერ გამოცემული აქტები და ზოგადად, მათი საქმიანობა უნდა 

შეესაბამებოდეს სახელმწიფო და რეგიონულ კანონმდებლობას. 

პროვინცია არის ადმინისტრაციული ხელისუფლება მუნიციპალიტეტსა და რეგიონს შორის. იგი 

აერთიანებს მუნიციპალიტეტებს საერთო ისტორიული, ეკონომიკური და ტერიტორიული კრიტერიუმებით. 

2014 წელს 10 პროვინცია გარდაიქმნა მეტროპოლიტურ ტერიტორიად. 

იტალიაში საჯარო გადაწყვეტილებების მიღებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის სამართლებრივი 

საფუძვლები ასახულია, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ კანონმდებლობაში. კანონთა გარდა, 

მნიშვნელოვან სამართლებრივ საფუძვლებს ჰქმნის კონსულტაციის პროცედურის სახელმძღვანელო 

დოკუმენტი, რომელიც ხელისუფლების მიერ 2016 წელს გამოიცა და სავალდებულოა შესასრულებლად.

საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უფლება აღიარებულია იტალიის 

კონსტიტუციითაც. კერძოდ, მე-3 მუხლი175 ადგენს, რომ რესპუბლიკის მოვალეობაა, აღმოფხვრას 

ეკონომიკური თუ სოციალური ხასიათის ნებისმიერი დაბრკოლება, რომელიც ხელს უშლის მოქალაქეთა 

თანასწორობას და შესაბამისად, აბრკოლებს ადამიანის განვითარებას და მშრომელების ეფექტიან 

მონაწილეობას ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ მოწყობაში (ორგანიზებაში).

ცენტრალურ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართულობის კანონისმიერი მექანიზმები 

გაწერილია იტალიის კანონში ადმინისტრაციული პროცედურების შესახებ. იგი აწესებს მინიმალურ 

სტანდარტებს, რომლებიც ასევე სავალდებულოა ადგილობრივი ხელისუფლებისთვისაც. თუმცა, 

ადგილობრივ დონეზე მიღებული კანონები ადმინისტრაციული პროცედურების შესახებ, ბევრად 

სცდება ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დადგენილ მინიმალურ სტანდარტებს.

175 იტალიის რესპუბლიკის კონსტიტუცია: http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/COST_
INGLESE.pdf
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ადგილობრივი კანონმდებლობა ბევრად მრავალფეროვან მექანიზმებს ამკვიდრებს მოქალაქეთა 

მონაწილეობისათვის, შესაბამისად, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე პრაქტიკაც უფრო 

მრავალფეროვანია.

8.2. ახალი წესები ადმინისტრაციული პროცედურის შესახებ და 
ადმინისტრაციული დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის თაობაზე
ასე ეწოდება იტალიის კანონს, რომელიც არეგულირებს ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობის 

ძირითად პრინციპებსა და ადმინისტრაციულ პროცედურას.176 აღნიშნული კანონის მე-3 თავი ეძღვნება 

ადმინისტრაციულ წარმოებაში იმ პირების მონაწილეობას, ვისაც ამ წარმოების შედეგად მიღებული 

გადაწყვეტილება შეიძლება შეეხოს: კანონის მე-7 მუხლი ადგენს, რომ ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების შესახებ უნდა ეცნობოს იმ პირებს, რომლებსაც შეიძლება შეეხოს საბოლოო გადაწყვეტილება 

და ასევე, პირებს, რომლებსაც კანონით მინიჭებული აქვთ წარმოებაში ჩართვის უფლება. 

შეტყობინება უნდა განხორციელდეს პირადი კომუნიკაციის გზით177 და არა - ზოგადი გავრცელებით. 

კანონით გათვალისწინებული შეტყობინების მიღების უფლება ასევე ვრცელდება იდენტიფიცირებულ ან 

ადვილად იდენტიფიცირებად პირებზეც, რომლებიც მართალია არ არიან მისაღები გადაწყვეტილების 

პირდაპირი სუბიექტები, მაგრამ გადაწყვეტილება შეიძება მათ მნიშვნელოვნად შეეხოთ. ასეთ პირებს 

უნდა ეცნობოთ მაშინ, თუ არ არსებობს კანონით განსაზღვრული დაბრკოლებები.

აღნიშნული კანონის მე-9 მუხლი ადგენს ადმინისტრაციულ პროცედურაში ჩართვის (ინტერვენციის) 

უფლების საზღვრებს. ამ დებულების თანახმად, ნებისმიერ პირს, რომელსაც აქვს ან საჯარო ან კერძო 

ინტერესი ან სხვა დაინტერესებულ მხარეს, რომელიც მოქმედებს, როგორც ასოციაცია ან კომიტეტი, 

უფლება აქვს, ჩაერთოს ადმინისტრაციულ წარმოებაში. ჩამოთვლილი პირები უფლებამოსილნი არიან, 

გაეცნონ ადმინისტრაციული წარმოების მასალებს, ასევე წარადგინონ წერილობითი დოკუმენტები და 

არგუმენტები, რომლებიც ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა შეაფასოს გადაწყვეტილების მიღებისას.178

მნიშვნელოვანი ჩანაწერი ეხება უკუკავშირის ვალდებულებას: ადმინისტრაციულმა ორგანომ უნდა 

მოახდინოს კომუნიკაცია იმ მიზეზების შესახებ, თუ რატომ გაითვალისწინა ან არ გაითვალისწინა 

მან მხარის მიერ წარდგენილი ესა თუ ის არგუმენტი თუ დოკუმენტი.

ადმინისტრაციული პროცედურის მარეგულირებელი კანონის მე-13 მუხლის თანახმად, მე-3 თავში 

მოცემული პროცედურა არ ეხება ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობას, რომელიც მიმართულია 

რეგულაციური ან ზოგადი ადმინისტრაციული აქტების გამოცემისაკენ. ამავე მუხლის თანახმად, 

ასეთი აქტების გამოცემის პროცედურა რეგულირდება სპეციფიური და თემატური კანონმდებლობით.

8.3. საჯარო კონსულტაციების შესახებ გაიდლაინები

2017 წელს იტალიაში გამოიცა საჯარო კონსულტაციების შესახებ გაიდლაინები. ისინი შესასრულებლად 
სავალდებულოა საჯარო დაწესებუებებისათვის. დოკუმენტი მომზადდა ღია მმართველობის 
პარტნიორობის (OGP) ეგიდით იტალიის მიერ აღებული ვალდებულებების ფარგლებში. გაიდლაინები 
გამოიცა იტალიის საჯარო ადმინისტრაციის დეპარტამენტის მიერ, თუმცა, მის მომზადებაში დიდი 

176 იტალიის ადმინისტრაციული პროცედურის შესახებ კანონი:https://www.legislationline.org/download/id/5393/file/Italy_Law_Administrative-
procedure_1990_am2010_en.pdf

177 მე-8 მუხლი

178 ახალი წესები ადმინისტრაციული პროცედურისა და ადმინისტრაციული დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის 
შესახებ: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-08-18&atto.
codiceRedazionale=090G0294&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_
semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedimento%3D241%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1990%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1
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წვლილი შეიტანა ღია მმართველობის პარტნიორობის გუნდმა, ღია მმართველობის ფორუმის 
მონაწილეობის ჯგუფთან თანამშრომლობით.179

დოკუმენტში მოცემულია ზოგადი პრინციპების ერთობლიობა, რომელთა მიზანია საჯარო 

კონსულტაციების პროცესის იმგვარად მოწყობა, რომ შედეგად მიღებული იქნეს ინფორმირებული, 

ხარისხიანი, გამჭვირვალე, ინკლუზიური და ეფექტიანი გადაწყვეტილებები. გაიდლაინები ადგენს, 

რომ საჯარო დაწესებულებებისათვის კონსულტაციები არის გადაწყვეტილების მიღების მთავარი ფაზა. 

ადმინისტრაციამ გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს ადგილობრივი საზოგადოებასა და ბენეფიციარების 

ინტერესების შესაბამისად. 

საჯარო ადმინისტრაციამ კონსულტაციების პროცესში ხელი უნდა შეუწყოს მოქალაქეებისაგან წამოსულ 

ინიციატივებსა და ინოვაციებს, ასევე, მხარი დაუჭიროს მოქალაქეთა, ბიზნეს ორგანიზაციებისა და 

მათი ასოციაციების ინიციატივებს. მან უნდა გამოყოს ადეკვატური რესურსები კონსულტაციისათვის, 

მათ შორის, ფინანსური, ადამიანური, ტექნოლოგიური და ლოჯისტიკური.

დოკუმენტის შემდეგი პრინციპია სიცხადე: კონსულტაციების მიზნები, ასევე მისი საგანი, ობიექტი, 

სუბიექტები, როლები და მეთოდები მკაფიოდ უნდა განიმარტოს სანამ კონსულტაცია დაიწყება. 

ადმინისტრაციამ მკაფიოდ უნდა განმარტოს წინასწარ როგორ იქნება განხილული კონსულტაციების 

შედეგები და მის დროს მიღებული მოსაზრებები - ანუ რა გავლენას მოახდენს პროცესი საჯარო 

გადაწყვეტილებებზე.

გამჭვირვალობა: კონსულტაციების ყველა ეტაპი, ასპექტი და ხარჯი უნდა იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი, 

არამარტო იმ პირებისათვის, ვისაც პირდაპირი ინტერესი აქვს კონსულტაციის ობიექტის მიმართ, 

არამედ ყველა მოქალაქისათვის.

კონსულტაცია უნდა განხორციელდეს დაგეგმვის, განხორციელებისა და შეფასების ეტაპებზე იმისათვის, 

რომ უზრუნველყოფილი იქნეს მონაწილეობის უფლება, წახალისებული იქნეს აქტიური ჩართულობა 

და გაუმჯობესდეს კონსულტაციის პროცესის ხარისხი.

ადმინისტრაციამ საზოგადოებას უნდა აცნობოს კონსულტაციების შედეგები პროცესის დასრულების 

შემდეგ შემაჯამებელი ანგარიშის გამოქვეყნების გზით. უფრო კომპლექსური კონსულტაციების 

პროცედურების დროს ასეთი ანგარიში უნდა გამოქვეყნდეს კონსულტაციის თითოეული ფაზის 

დასრულების შემდგომ. ანგარიშში ასახული უნდა იყოს მიღებული კომენტარების შეჯამებული 

შინაარსი, განმარტებები იმისა, თუ რა ზემოქმედება მოახდინა მიღებულმა მოსაზრებებმა საბოლოო 

გადაწყვეტილებაზე ან/და რატომ იქნა უკუგდებული მიღებული წინადადებები?

უნდა გამოქვეყნდეს კონსულტაციებთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი, მონაწილეების მიერ 

გამოთქმული კომენტარები, მათი პოზიციები და შეთავაზებები. ეს ინფორმაცია უნდა გამოქვეყნდეს 

როგორც სრულად, ასევე, შეჯამებული ანგარიშის სახით. დოკუმენტები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 

ელექტრონული ფორმით, რომელიც მათი გაზიარების და ხელახლა გამოყენების შესაძლებლობას 

იძლევა. 

შემდეგი პრინციპია მონაწილეობის მხარდაჭერა: კონსულტაციის პროცესის მნიშვნელობის შესახებ 

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება უნდა განხორციელდეს საინფორმაციო, საკომუნიკაციო 

და საგანმანათლებლო ღონისძიებებით, რომელთა მიზანია თანამშრომლობის ხელშეწყობა და 

მოქალაქეთა, ბიზნეს ორგანიზაციებისა და ასოციაციების მონაწილეობის წახალისება. ადმინისტრაციამ 

უნდა გამოიყენოს აუცილებელი ხაზგარეშე მექანიზმები და ონლაინ ტექნოლოგიები, რათა უზრუნველყოს 

ეფექტიანი მონაწილეობა კონსულტაციის პროცესამდე, მის განმავლობაში და მას შემდეგ.

179 იტალიის საჯარო კონსულტაციების გაიდლაინი, გვ.12:  http://open.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/guidelines-consultations-italy.pdf
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ადმინისტრაციამ სკოლებში სპეციფიური ტრეინინგების გზით პოპულარიზაცია უნდა გაუწიოს 

მონაწილეობის კულტურას, კეთილსინდისიერებას და სამოქალაქო მონიტორინგს. მან უნდა წაახალისოს 

სკოლებსა და შესაბამის კერძო და საჯარო დაწესებულებებს შორის ქსელების ჩამოყალიბება, რათა 

ერთმანეთთან დააკავშიროს აღნიშნულ საკითხების გადაწყვეტაში ჩართული პირები. ადმინისტრაციამ 

შეიძლება უსასყიდლოდ შესთავაზოს მოქალაქეებს საჯარო სივრცეები რათა ხელი შეუწყოს ერთმანეთს 

შორის და საჯარო ადმინისტრაციასთან პირდაპირ დიალოგს.

მიუკერძოებლობა: საჯარო კონსულტაციების დაგეგმვისა და განხორციელების დროს გარანტირებული 

უნდა იყოს პროცესის მიუკერძოებლობა, იმისათვის, რომ დაცული იყოს ზოგადი ინტერესი. ადმინისტრაცია 

უნდა ხელმძღვანელობდეს მხოლოდ იმ ინტერესებით, რომლებიც მკაფიოდ არის დეკლარირებული 

კონსულტაციის პროცესისას. კონსულტაციაში ჩართული უნდა იყოს ყველა პოტენციური დაინტერესებული 

მხარე, რომელსაც პირდაპირი ან არაპირდაპირი ინტერესი აქვთ განსახილველი საკითხისადმი ან 

მისაღები გადაწყვეტილებისადმი. 

ინკლუზია: საჯარო დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ კონსულტაციის პროცესი იყოს რაც 

შეიძლება ხელმისაწვდომი და ღია. ყველა დაინტერესებულ პირს უნდა მიეცეს მონაწილეობის 

თანაბარი შესაძლებლობა. კონსულტაციის პროცესში, შესაძლოა, გამოყენებული იქნეს ტექნოლოგიური 

საშუალებები, ასევე ონლაინ და ხაზგარეშე მეთოდების კომბინაცია, იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი 

იყოს ყველა კატეგორიის მომხმარებლის მონაწილეობის შესაძლებლობა. ასეთი საშუალებებით 

გარანტირებული უნდა იყოს, რომ მომხმარებელთა სოციალური სტატუსი, განათლების დონე, სქესი, 

ასაკი და ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მოახდენს გავლენას მათ შესაძლებლობაზე მონაწილეობა 

მიიღონ პროცესში.

ვადები: კონსულტაცია არის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის ნაწილი და შესაბამისად, ამ 

პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ის, რომ მონაწილეებს ნამდვილად შეეძლოთ საკუთარი აზრის 

გამოთქმა და საბოლოო გადაწყვეტილების განსაზღვრა. კონსულტაცია უნდა განხორციელდეს იმ ეტაპზე, 

როდესაც სხვადასხვა ხედვები ჯერ კიდევ განხილვის საგანია და ასევე, მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ 

შესაძლებელია საკითხის გადაწყვეტის სხვადასხვა ვარიანტის გათვალისწინება. ადმინისტრაციამ 

უნდა დაგეგმოს კონსულტაციის პროცესის ადეკვატური ხანგძლივობა და უშუალოდ კონსულტაციისათვის 

გაითვალისწინოს 8-დან 12 კვირამდე ხანგძლივობა.

8.4. მარეგულირებელი სააგენტოების წარმოებული კონსულტაციები

საჯარო კონსულტაციების პრაქტიკა ასევე საკმაოდ განვითარებულია მარეგულირებელი სააგენტოების 

შემთხვევაში. ყველა მათგანი იყენებს „შეტყობინებისა და კომენტარების“ მეთოდს და აქვეყნებს 

მიღებულ მოსაზრებებსა და სააგენტოების უკუკავშირს კონსულტაციის პროცესის შესახებ. მთავარი 

განსხვავება მათ მიერ გამოყენებულ მეთოდებში არის ის, თუ როგორ ხდება დოკუმენტების გამოქვეყნება. 

ზოგიერთი ინტერნეტში განათავსებს დოკუმენტებს, ზოგი კი, კონსულტაციის მასალებს თან ურთავს 

ძირითად წინადადებას. 

მაგალითისათვის, იტალიის ცენტრალურ ბანკსა და გაზისა და ელექტროობის მარეგულირებელ ორგანოს 

შემუშავებული აქვთ სპეციალური გაიდლაინები. ამასთანავე, ისინი სისტემატურად აწყობენ მოსმენებს 

მთავარ დაინტერესებულ მხარეებთან და ინტერნეტში აქვეყნებენ კონსულტაციების დოკუმენტებს 

(„შეტყობინებისა და კომენტარების“ პროცედურასთან ერთად).

სამუშაოებზე, მომსახურებებზე და მარაგებზე დადებულ საჯარო კონტრაქტებზე ზედამხედველობის 

სააგენტო კი, მისი ინიციატივების შესახებ კონსულტაციებს აქვეყნებს ვებ-გვერდზე.
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კანონმდებლობის თანახმად (კანონი# 262/2005) იტალიის ფინანსურ ინსტიტუტებს (იტალიის ცენტრალური 

ბანკი, კორპორაციებისა და საფონდო ბირჟის კომიტეტი) ზოგადი ხასიათის აქტების გამოცემისას 

ევალებათ დაინტერესბული მხარეების სისტემატური ჩართულობის უზრუნველყოფა. ანალოგიურად, 

კომუნიკაციების მარეგულირებელი ორგანოს შესახებ კანონი მოითხოვს, რომ მარეგულირებელ 

პროცესში ჩართულნი იყვენ დაინტერესებული მხარეები. აღნიშნულ მარეგულირებელ ორგანოს 

შემუშავებული აქვს კონსულტაციების სისტემა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.180

8.5. ცენტრალური პორტალი - Partecipa181

საჯარო სამსახურის დეპარტამენტი და პრემიერ მინისტრის ოფისის დეპარტამენტი ინსტიტუციური 

რეფორმებისათვის ადმინისტრირებას უწევენ ცენტრალურ პლათფორმას ParteciPa. მისი მიზანია 

საჯარო კონსულტაციების გამართვის პრაქტიკის გაძლიერება, ელექტრონული ინსტრუმენტების 

გამოყენება და საჯარო გადაწყვეტილებების ხარისხისა და გამჭვირვალობის გაზრდა.

ამ პორტალის გამოყენებით მოქალაქებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ კონსულტაციებში და 

წვლილი შეიტანონ გადაწყვეტილების მიღებაში სხვადასხვა თემაზე. აქ მოთავსებულია ინფორმაცია 

სხვადასხვა მიმდინარე კონსულტაციის შესახებ, რომლებიც განსხვავებული ფორმატის მონაწილეობის 

შესაძლებლოებას იძლევიან: წინადადებებისა და ინიციატივების შედგენა, როგორც ინდივიდუალურად, 

ასევე ჯგუფურად, დებატებში მონაწილეობა, შემოთავაზებული პროექტების პრიორიტეტიზაცია, 

კითხვარების შევსება, პირისპირ შეხვედრებზე ჩაწერა და სხვა. ყველა კონსულტაციის სივრცეში 

მოცემულია:

•	 კონსულტაციის პრეზენტაცია, მისი მიზნები და ხანგძლივობა;

•	 ეტაპები, რომლის მიხედვითაც ორგანიზებულია პროცესი;

•	 ის ინსტრუმენტები, რომელთა გამოყენებაც მოქალაქეებს შეუძლიათ.

8.6. მონაწილეობა რეგიონულ დონეზე, ტოსკანა, იტალია182

დასაწყისში აღინიშნა, რომ იტალიაში ჩართულობის მექანიზმები და პრაქტიკა ბევრად მრავალფეროვანია 

რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე. იტალიის რეგიონის ხელისუფლებებს უფლება აქვთ, მიიღონ 

სხვადასხვა კანონები და პოლიტიკები, მათ შორის, მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ტოსკანას 

მაგალითზე განვიხილოთ მოქალაქეთა ჩართულობის პოლიტიკა და პრაქტიკა რეგიონულ დონზეზე:

ტოსკანაში ხელისუფლებას მიღებული აქვს 2 კანონი მონაწილეობის შესახებ No 69/2007 და No 

46/2013. ისინი მიზნად ისახავენ მონაწილეობის, როგორც მმართველობის რეგულარული ფორმის 

პოპულარიზაციას და საჯარო ადმინისტრაციისა და სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა აქტორების 

ჩართვას როგორც რეგიონულ, ისე ადგილობრივ დონეზე.

#46/2013 კანონი აძლიერებს წინამორბედს, ანიჭებს რა, რეგიონულ ხელისუფლებას სამართლებრივ 

მანდატს - აქტიურად „განაახლოს დემოკრატია და მისი ინსტიტუტები, მათში მონაწილეობითი 

დემოკრატიის პრაქტიკების, პროცესებისა და ინსტრუმენტების ინტეგრირების გზით.“

180 OECD (2012) უკეთესი რეგულაციები ევროპაში: იტალია 2012, გვ. 60; Better Regulation in Europe: Italy 2012, OECD Publishing. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264169975-en 

181 იტალიის მთავრობის პლატფორმა, რომელიც საჯარო კონსულტაციებსა და მონაწილეობით პროცესს ეძღვნება: https://partecipa.gov.it/

182 ვებ-გვერდი პარტისიპედია: სტატია მონაწილეობის შესახებ ტოსკანას რეგიონული პოლიტიკის შესახებ: https://participedia.net/method/5594
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2005 წელს ტოსკანაში დაიწყო მონაწილეობითი პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავდა მოქალაქეთა 

ჩართულობის პოლიტიკის შექმნას. იგი გაგრძელდა 2007 წლამდე და მასში მონაწილეობდნენ 

ადგილობრივი ხელისუფლებების, ორგანიზაციებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები. მათი 

ჩართულობისათვის გამოყენებული იყო სამუშაო შეხვედრები, საჯარო განხილვები, ქალაქის 

ელექტრონული კრებები და სხვა მეთოდები. ორწლიანი კოლექტიური სამუშაო პროცესი დაგვირგვინდა 

მონაწილეობის შესახებ იტალიის პირველი რეგიონალური კანონის მიღებით (N69/2007).

აღნიშნული კანონის ფუნდამენტური პრინციპია ის, რომ საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში მონაწილეობა 

არის ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი უფლება და მაშასადამე, საჯარო დაწესებულებების მოვალეობაა 

უზრუნველყონ აუცილებელი მეთოდებისა და ინსტრუმენტების დანერგვა, რათა იგი ეფექტიანი იყოს. 

სხვა საშუალებებს შორის, კანონი #69/2007 ითვალისწინებს „მონაწილეობის ხელშემწყობი 

ადმინისტრაციული ორგანოს“ შექმნას. ეს არის დამოუკიდებელი ორგანო, რომელსაც ევალება 

მონაწილეობითი კულტურის განვითარება, გრანტების გაცემა (წელიწადში დაახლოებით 750,000 ევრო) 

და სოციალური დიალოგის განვითარება პროექტების დაფინანსებისა და განხორციელების გზით.

ტოსკანას რეგიონალური პოლიტიკა და კანონი „მონაწილეობის შესახებ“ აღიარებს, რომ არ 

არსებობს მონაწილეობის იდეალური პროცესი და მისი რეცეპტი და რომ მოქალაქეთა ჩართულობის 

ეფექტიანობისათვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს „მეთოდოლოგიური პლურალიზმი“.

მონაწილეობის შესახებ ტოსკანას რეგიონული პოლიტიკისა და კანონებით გათვალისწინებული 

მონაწილეობის მეთოდები შეიძლება სხვადასხვაგვარი იყოს. თუმცა, ყველაზე მეტად საზოგადოებრივი 

დებატები გამოიყენება. დებატები, როგორც წესი, ტარდება პროექტის შემუშავების საწყის ეტაპზე და 

ამ დროს გამოიყენება მთელი რიგი ინსტრუმენტები საზოგადოების ჩართულობისთვის, მათ შორის:

•	 ტექნიკური დოკუმენტაციის საჯაროდ გავრცელება და დარიგება;

•	 ექსპერტებისა და მეცნიერების ჩვენებების მოსმენა და მათთან შეხვედრები;

•	 თემატური ფორუმები, დიალოგები ან მოქალაქეთა შორის დისკუსიის სხვა ფორმები;

•	 ინტერნეტისა და ახალი საინფორმავციო ტექნოლოგიების გამოყენება;

კანონი #46/2013 რეგიონის ხელისუფლებას აძლევს ფართო უფლებებს მოახდინოს მისი ინტერპრეტირება 

ზედამხედველობისა და იმპლემენტაციის პროცესში. მათ შორის:

•	 მოახდინოს საჯარო პოლიტიკების განვითარების, დაგეგმვის, განსაზღვრისა და იმპლემენტაციის 

პროცესში შესაძლებლობების გაძლიერება მოქალაქეთა მონაწილეობის გზით;

•	 პოპულარიზაცია გაუწიოს მონაწილეობას, როგორც მმართველობის რეგულარულ ფორმას;

•	 შექმნას და პოპულარიზაცია გაუწიოს ინსტიტუტებსა და საზოგადოებას შორის კომუნიკაციისა და 

ურთიერთგაცვლის ახალ ფორმებს;

•	 საზოგადოებაში არსებული უნარ-ჩვევების, ცოდისა და კომპეტენციების გამოყენება უფრო მეტად 

წაახალისოს და მცირედწარმოდგენილი ინტერესები უფრო თვალსაჩინო გახადოს;

•	 განავითაროს და გაავრცელოს ახალი ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები, როგორც 

მოქალაქეთა დემოკრატიული მონაწილეობის ინსტრუმენტები;

მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ ტოსკანას რეგიონული პოლიტიკის განხორციელებას 

კოორდინაციას უწევს სპეციალურად შექმნილი დამოუკიდებელი სახელისუფლებო დაწესებულება. 
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მას მართავს მოქალაქეთა ჩართულობის სამი სპეციალისტი და მის საქმიანობას ხელს უწყობენ 

რეგიონის ხელისუფლების (როგორც საკანონმდებლო ასევე აღმასრულებელი) წარმომადგენლები, 

ადგილობრივი თვითმმართველობა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები. 

აღნიშნული ორგანო ყოველწლიურად დასაფინანსებლად არჩევს ადგილობრივ და რეგიონულ 

მონაწილეობით პროექტებს. პროექტების წარდგენა შეუძლიათ ტოსკანას მუნიციპალიტეტებს და 

სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. ამას გარდა, აღნიშნული დაწესებულების ფუნქციაა 

ხელი შეუწყოს და წაახალისოს საჯარო დებატები დიდი ზომის რეგიონალური პროექტების შესახებ. 

დიდი დაფინანსების მქონე პროექტების შესახებ საჯარო დებატების გამართვა სავალდებულოა. 

თუმცა, დებატები შეიძლება მოეწყოს უფრო მცირე პროექტებზეც თუ ამას მოითხოვენ მხარეები და 

დაამტკიცებს ეს დაწესებულება.

ტოსკანში მოქალაქეთა ჩართულობისა და გამჭვირვალობის მიზნით განხორციელდა კიდევ ერთი 

ინიციატივა. კერძოდ, მოხდა მონაცემთა ბაზის ვებ-პლატფორმაზე ინსტიტუციონალიზაცია - მას 

„ღია ტოსკანა" ეწოდება. „ღია ტოსკანა“ არის უფასო საჯარო ვებ-სივრცე, რომელიც ნაწილობრივ 

დამოუკიდებად იმართება (თვითმართვადია). მისი მიზანია თავი მოუყაროს გამოცდილებებს, 

მონაცემებსა და კვლევებს მონაწილეობის პრაქტიკის შესახებ. ის პოპულარულს ხდის ადგილობრივ 

გამოცდილებას და ხელს უწყობს ინფორმაციისა და ცოდნის გაზიარებას.

ტოსკანას გამოცდილება სამაგალითო და შთაგონების წყარო გახდა იტალიის სხვა რეგიონებისათვის, 

რომლებმაც მოგვიანებით თავად მიიღეს მონაწილეობის შესახებ კანონები (მაგ. ემილია-

რომანია, სარდინია და უმბრია). იგი ბიძგის მიმცემი აღმოჩნდა ცენტრალური ხელისუფლების 

დაწესებულებებისთვისაც, მაგალითად, „საჯარო შესყიდვების შესახებ“ იტალიის კანონში (#11/2016 

and #50/2016), ტოსკანას მსგავსად, ჩაიწერა, რომ დიდი პროექტების შესახებ აუცილებელია საჯარო 

დებატების მოწყობა. 

ტოსკანას მიერ მიღებულმა კანონმდებლობამ და მონაწილეობის პოლიტიკამ არაერთი ჯილდო 

დაიმსახურა მონაწილეობის შესახებ საერთაშორისო ფორუმებსა და კონკურსებზე. შემდგომ ქვეთავებში 

ჩვენ განვიხილავთ პრაქტიკულ მაგალითებს, თუ რა გავლენა მოახდინა ტოსკანას რეგიონულმა 

პოლიტიკამ და კანონებმა მოქალაქეთა მონაწილეობის პრაქტიკაზე ადგილობრივ დონეზე. ტოსკანას 

მუნიციპალიტეტების პარალელურად განხილული იქნება რამდენიმე გამორჩეული პრაქტიკა სხვა 

რეგონებიდან და მუნიციპალიტეტებიდან.

8.7. მოქალაქეთა ჩართულობა იტალიის ადგილობრივი 
ხელისუფლების საქმიანობაში 

8.7.1. იდეები პიაცაზე (ფიგლინე ვალდარნო, ტოსკანა, იტალია)

იმისათვის, რომ თვალსაჩინო გახდეს, რეგიონული კანონმდებლობის გავლენა ადგილობრივ დონეზე და 

ასევე, მთლიანი სურათი შეიკრას მმართველობის სამივე რგოლში მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ, 

აუცილებელია განვიხილოთ ის პრაქტიკული მაგალითები, რომლებიც ადგილობრივი ხელისუფლების 

ინიციატივით მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობისათვის შეიქმნა. განხილვას იმ პრეცედენტებით 

დავიწყებთ, რომლებიც ტოსკანას რეგიონში მიღებული და წინა ქვეთავში განხილული კანონმდებლობის 

საფუძველზე შეიქმნა. ასევე, ილუსტრირებული იქნება სხვა რეგიონების მაგალითებიც:

ფიგლინე ვალდარნო არის იტალიის მუნიციპალიტეტი ფლორენციის პროვინციაში, ტოსკანას რეგიონში. 

2008 წელს ქალაქმა იზეიმა დაარსებიდან 1000 წლისთავი. ამ მოვლენამ ბიძგი მისცა საჯარო სივრცეების 
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განვითარებასა და მათ ახლებურ გამოყენებას. მათ შორის იყო პროექტი „იდეები პიაცაზე“. ტოსკანას 

რეგიონული კანონის #69/2007 მიზნების შესაბამისად, პროექტი მიზნად ისახავდა გადაწყვეტილებების 

მიღების ინოვაციური გზების პოპულარიზაციას. ეს მიზანი მოქალაქეთა ჩართულობითა და საზოგადოების 

მონაწილეობის სტიმულირებით უნდა განხორციელებულიყო. 

პროექტის ფარგლებში მთავარი ყურადღება მიპყრობილი იყო ქალაქის ძველი ნაწილისა და მისი მთავარი 

მოედნისაკენ. „მარსილიო ფიჩინოს“ მოედნის მთავარი კოლორიტი კი, შუა საუკუნეების ბაზარია. ეს 

მოედანი ყოველთვის იყო შეხვედრების მთავარი ადგილი, მაგრამ უკანასკნელი ათწლეულების 

განმავლობაში სატრანსპორტო საშუალებებმა დიდი სივრცე დაიკავა, რამაც მოქალაქეებს მოედნით 

სარგებლობის შესაძლებლობები შეუზღუდა. მუნიციპალიტეტმა მიზნად დაისახა უზრუნველეყო მოედნის 

ავთენტურობა ძველ არქიტექტურასთან მიმართებით და გადაექცია იგი კომფორტულ, სოციალური 

ცხოვრებისათვის ხელსაყრელ ადგილად.

მონაწილეების შერჩევა: მთლიანობაში პროექტში ჩართული იყო 1000-ზე მეტი ადამიანი სხვადასხვა 

წრეებიდან: პოლიტიკური სექტორი, ეკონომიკური და სოციალური ინტერესების წარმომადგენლები (მაგ. 

მაღაზიების მფლობელები, სასულიერო პირები, ადგილობრივი მუსლიმური თემის წარმომადგენლები), 

ადგილობრივი ასოციაციები და მოქალაქეები. სხვადასხვა წრეების წარმომადგენლები ჩართულნი 

იყვნენ სხვადასხვა ტიპის გამოკითხვებში: ინტერვიუები, კარდაკარ ვიზიტები, კითხვარები და სხვ. 

მოქალაქეებთან ასევე ხდებოდა ტელეფონით დაკავშირება; ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 

მუნიციპალიტეტმა მოწვევა გაუგზავნა ქალაქში მცხოვრებ რვაასივე ოჯახს.

ინკლუზიურობა და წარმომადგენლობითობა იყო მონაწილეების შერჩევის ფუნდამენტური მიზანი. 

სპეციალური ყურადღება დაეთმო მუსლიმ თემს, რომელიც რამდენიმე ასეული ადამიანითაა 

წარმოდგენილი ქალაქში. ადგილობრივი მეჩეთი მდებარეობს „მარსილიო ფიჩინოს“ მოედანთან 

ახლოს და ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ თემის ინტერესები. განსაკუთრებული ყურადღება 

ასევე დაეთმო ქალთა და მამაკაცთა თანაბარ წარმომადგენლობას.183

სრული წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად ყველაზე დიდი სირთულე ახალგაზრდების ჩართულობა 

იყო. ახალგაზრდების მხოლოდ ერთი ჯგუფი დათანხმდა მონაწილეობა მიეღო ზეპირსიტყვიერ 

გამოკითხვაში. ამიტომ, დამატებით ერთ-ერთი სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს 

დაურიგდათ სპეციალური კითხვარი.

ზეპირსიტყვიერი გამოკითხვებისას, რომელიც 2 დღეს გრძელდებოდა, გამოყენებული იქნა ინოვაციური 

მეთოდი, რომელმაც მიიზიდა მოქალაქეთა სხვადასხვა კატეგორიები და ტურისტები და შექმნა 

შესაძლებლობა მათი მოსაზრებების წარმოდგენისათვის. ინოვაცია მდგომარეობდა იმაში, რომ 

მთავარი ქუჩების ტროტუარებზე განთავსდა ბორბლებზე მოწყობილი პანელი. ამ მეთოდის საშუალებით 

გამოიკითხა 300-ზე მეტი ადამიანი.

მთელი პროექტი გრძელდებოდა მარტიდან ოქტომბრის ბოლომდე. მარტში დაიწყო მოსმენების ეტაპი, 

ინტერვიუები და კარდაკარ ვიზიტები, ხოლო 2009 წლის ოქტომბერში მოეწყო პროექტის შედეგების 

სახალხო პრეზენტაცია. ინტენსიური ინერაქცია მოქალაქეებთან მიმდინარეობდა მოედნის წინასწარი 

გეგმის შემუშავებამდეც. 

გამოკითხვის ფაზის შემდგომ მოეწყო 3 სამუშაო შეხვედრა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო თითქმის 

ყველა მოსაზრება, რომელიც მიღებული იქნა მოსმენის ფაზის დროს. პირველი სამუშაო შეხვედრა 

გაიმართა მხოლოდ მუნიციპალური მომსახურებების 13 წარმომადგენლისთვის, რომლებიც ჩართულნი 

იყვნენ პროექტში. მეორე სამუშაო შეხვედრა ეძღვნებოდა გეგმის სიმულაციას. მას ესწრებოდა 15 

მოქალაქე, რომლებიც წარმოადგენდნენ სხვადასხვა თვალსაზრისს. ეს მოქალაქეები შერჩეულნი 

183 ვებ-გვერდი პარტისიპედია: იდეები პიაცაზე: https://participedia.net/case/125
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იყვნენ იმ მონაწილეებისაგან, რომლებმაც ზეპირსიტყვიერი გამოკითხვებისას განაცხადეს, რომ 

დაინტერესებულნი არიან სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობითაც. სხვა მონაწილეები შერჩეულნი 

იყვნენ იმ ოჯახებისგან, რომლებმაც უპასუხეს 800 ოჯახისათვის გაგზავნილ მოწვევას. 

მონაწილეებს მეორე სამუშაო შეხვედრისას ჰქონდათ შესაძლებლობა ემუშავათ დიდ რუკებზე 

ფასილიტატორების დახმარებით და ასევე, ჩამოეყალიბებინათ თავიანთი პრიორიტეტები 

ინტერვენციებისა და შეთავაზებების შესახებ.

მესამე სამუშაო შეხვედრა სრულად ღია იყო ექსპერტებისათვის, დაინტერესებული მხარეებისათვის 

და მოქალაქეებისათვის. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მიზანი იყო „დამსხვრეულიყო კედელი“ ურბანული 

დაგეგმარების პროფესიონალებსა და ჩვეულებრივ მოქალაქეებს შორის. ამ ეტაპის შედეგად, მიღწეული 

იქნა ყველა ინტერესის წარმომადგენლობითობა და ასევე, წინა სამუშაო შეხვედრების დროს 

წარმოდგენილი იდეები და შეთავაზებები გარდაისახა ინტერვენციის გეგმებში.

ასევე მოეწყო დიალოგი ადმინისტრაციულ ექსპერტებსა და ბაზრის ხელახლა დაგეგმარების მიმართ 

ინტერესის მქონე მხარეებს შორის, იმისათვის, რათა გაზიარებულიყო ინფორმაცია პროექტის 

სხვადასხვა ასპექტების შესახებ.

პროექტის საჯარო პრეზენტაციისას ყველა მოქალაქეს გააცნეს მისი შედეგები. პროექტის მონაწილეებს 

ასევე გადაეცათ მისი ანგარიშები. შედეგების ნაწილი ასევე გავრცელდა პრესაში და მუნიციპალიტეტის 

ვებ-გვერდზე. 

ამ პროცესისათვის აუცილებელი თანხის - 46 000 ევროს - ნაწილი - 30000 ევრო გამოყო რეგიონის 

ხელისუფლებამ ტოსკანას კანონის #69/07 საფუძველზე.

პროცესმა გადააჭარბა საწყის მოლოდინებს. მუნიციპალიტეტმა შეცვალა თავისი სტრატეგია და 

აღარ ჩაატარა საარქიტექტორო კონკურსი. მოქალაქეები ძალიან კმაყოფილნი დარჩნენ პროცესით 

და მოითხოვეს მონაწილეობითი პროცესის გავრცელება სხვა საკითხებზეც. 

8.7.2. სათემო მობილობის ქსელი, სან კაშიანო ვალ დი პეიზა184

სან კაშიანო ვალ დი პეიზას მუნიციპალიტეტი მდებარეობს იტალიაში, ტოსკანას რეგიონში. იგი 

არის სასოფლო ტიპის დასახლება. ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა და სათემო ორგანიზაციებმა 

აქ ერთობლივად შექმნეს უფრო ინკლუზიური საჯარო ტრანსპორტირების ქსელი. პროცესი დაიწყო 

იმით, რომ მუნიციპალიტეტს მოუწია შეემცირებინა საჯარო ტრანსპორტის ბიუჯეტი. ამის გამო, 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა შეექმნა ინკლუზიური პროცესი, რომელიც საშუალებას 

მისცემდა მოქალაქეებს, განსაკუთრებით კი, ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებს მოეხდინათ გაუმჯობესებული 

საჯარო ტრანსპორტის ქსელის ფორმირება. 

ეს პროექტი (სათემო მობილობის ქსელი) შედგებოდა 3 ფაზიანი პროცესისაგან. იგი დაგვირგვინდა 

სამეზობლოების სამუშაო შეხვედრებით, რომლის განმავლობაშიც ადგილობრივ მოსახლეობას მიეცა 

საშუალება, ერთობლივად შეექმნათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის პროექტი. 

სათემო მობილობის ქსელის პროექტი შეიქმნა მოქალაქეებისა და მთავრობის ერთობლივი მოთხოვნით. 

სან კაშიანოს მოქალაქეებმა ტრანსპორტირება დაასახელეს, როგორც პრიორიტეტული საკითხი 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროექტის საწარმოებლად. ამის შემდგომ, მუნიციპალიტეტის 

ხელისუფლებამ პროექტის დაფინანსებისათვის მიმართა მონაწილეობის ხელშეწყობაზე პასუხისმგებელ 

184 ვებ-გვერდი პარტისიპედია, სათემო მობილობის ქსელი, სან-კაშიანო ვალ დი პეიზა, იტალია: https://participedia.net/case/5283
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ორგანოს ტოსკანას რეგიონულ ხელისუფლებაში. აღნიშნულმა ოფისმა 2015 წლის 13 იანვარს 12000 

ევრო გამოჰყო პროექტისათვის. მუნიციპალიტეტმა კი - 2470 ევრო. 

პროექტს დახმარება აღმოუჩინეს მუნიციპალიტეტის მერიამ, საკრებულომ, ვიცე-მერმა და საკრებულოს 

7-მა სხვა წევრმა. პროექტში ასევე მონაწილეობდა ადგილობრივი მოხალისეობრივი ასოციაციები 

და მუნიციპალიტეტის მოშორებული სოფლების კულტურული ცენტრები. ყველა აქტივობა დაიგეგმა 

და განხორციელდა მონაწილეობის ექსპერტებისა და ფასილიტატორების დახმარებით. ამის მიზანი 

იყო ინკლუზიურობის, თანაბარი გამოხატვის უფლების რეალიზების და კონსტრუქციული დიალოგის 

უზრუნველყოფა.

მონაწილეების შერჩევა - პროექტის განმავლობაში შეიქმნა ფართო ქსელი და დაისახა მიზანი, რომ 

მასში ამა თუ იმ ფორმით ჩართული ყოფილიყო მთელი თემი. სპეციალური აქცენტი კეთდებოდა 

მოწყვლად ჯგუფებზე. იმ მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობა, რომელთათვისაც გადაადგილების საკითხი 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო (ახალგაზრდობა, ხანდაზმულები, შშმ პირები), უზრუნველყოფილი 

იყო ასევე იმითაც, რომ პროექტში ჩართული იყო ასოციაციები და არაფორმალური ჯგუფები. კომუნიკაცია 

ასევე განხორციელდა სოციალური მედიისა და სპეციალური სექციის მეშვეობით, რომელიც მიეძღვნა 

ამ პროცესს რეგიონულ ონლაინ პლატფორმაზე - ღია ტოსკანა. 

პროცესი განხორციელდა სამ ფაზად:

ინფორმაციის შეგროვების ფაზის განმავლობაში, გამოყენებული მეთოდები მოიცავდა არსებული 

მომსახურებების აღწერას, ინტერვიუებს ინფორმაციის მთავარ წყაროებთან და ორგანიზაციებთან 

შეხვედრას. აღწერაში ასევე მონაწილეობდა ადგილობრივი მოსახლეობა. პირველი ფაზის დროს 

პროექტის კორდინატორები შეხვდნენ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს და ორგანიზაციებს. მათ 

შეისწავლეს არსებული ტრანსპორტირების სისტემა და საჭიროებები. აღიწერა საჯარო ხელისუფლებისა 

და სათემო ორგანიზაციების მიერ წარმოებული სატრანსპორტო მომსახურებები და მათ შორის, შშმ 

პირთა სერვისები. 

მე-2 ფაზა (ჩართულობა და საჭიროებების ანალიზი) მოიცავდა ფოკუს ჯგუფების ჩატარებას 

დაინტერესებულ პირებთან, ასოციაციებთან და ადმინისტრატორებთან. ასევე კვლევას - „მობილობა 

ადგილობრივ კონტექსტში.“ კორდინატორებმა ძირითად ადგილობრივ დაინტერესებულ პირებს, 

ასოციაციებს და ადმინისტრატორებს წარმოუდგინეს მდგრადი მობილობის შესახებ საუკეთესო 

პრაქტიკა. მათ ასევე შეაგროვეს ინფორმაცია ფოკუს ჯგუფების, შეხვედრებისა და კვლევების მეშვეობით.

მე-3 ფაზა მოიცავდა მონაწილეობითი ხასიათის 5 სამუშაო შეხვედრას. მონაწილეობითი სამუშაო 

შეხვედრები გაიმართა იმისათვის, რომ მონაწილეებს არსებულ საუკეთესო პრაქტიკაზე და კვლევების 

დროს გამოვლენილ საჭიროებებზე დაყრდნობით გამოეხატათ საკუთარი ხედვები და გაეზიარებიათ 

რეკომენდაციები მობილობის ინოვაციური გადაწყვეტილებების შესახებ. ეს სამუშაო შეხვედრები 

გაიმართა სან კაშიანოს ცენტრალურ სივრცეებში (2 სამუშაო შეხვედრა), ასევე პერიფერიულ ადგილებზე 

(3 სამუშაო შეხვედრა). 

მოქალაქეებს მიეცათ აქტიური როლი გადაწყვეტილებზე ზეგავლენის მოხდენის თვალსაზრისით, მათ 

შორის, მათი საქმიანობით ქსელის ერთობლივი ფორმირებისთვის მე-3 ფაზაში. პროექტის მიზანი 

- ჩართული ყოფილიყვნენ მოწყვლადი ჯგუფებისა და პერიფერიული რაიონების წარმომადგენლები - 

წარმატებულად იქნა მიღწეული. უშუალოდ პროცესში ჩართული იყო 500 ადამიანი, რაც მოსახლეობის 

3%-ს წარმოადგენს. 

პროცესს ჰქონდა რამდენიმე უშუალო შედეგი: პირველადი შედეგი იყო ერთობლივად შემუშავებული 

მომსახურების გაშვება - უფასო შატლი, რომელიც მოძრაობს ცენტრსა და პერიფერიებს შორის 
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კვირაში 2 დღე და ამჟამად გამოიყენება ტრანსპორტირების მხრივ ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფების 

მიერ (ხანდაზმულები, ახალგაზრდული ჯგუფები, შშმ პირები). გარდა ამისა, პროექტმა გააძლიერა 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების ქსელი, რომლებიც ერთად 

შეკრიბა პროექტმა და მისცა საშუალება გაძლიერებულიყო კომუნიკაცია და ქსელში უფრო მეტი 

ორგანიზაცია და ადამიანური რესურსები მობილიზებულიყო. სან კაშიანოს მუნიციპალიტეტმა ასევე 

დანერგა შეტყობინებების პლატფორმა რათა შექმნილიყო კერძო ტრანსპორტის გაზიარების სისტემა 

მოშორებულ ადგილებში მცხოვრები ადამიანებისათვის. ეს სისტემა იმართება ადგილობრივი 

მაცხოვრებლების მიერ.

8.7.3. მონაწილეობითი ბიუჯეტირება მილანში - 2015-2016185

2015 წელს მილანში დაიწყო ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული მონაწილეობითი ბიუჯეტირების 

პროექტი სახელწოდებით „მე ვთვლი, მე ვმონაწილეობ, მე ვწყვეტ.“ იგი გრძელდებოდა 2 წელი 

და მოიცავდა 4 ფაზას. მისი მიზანი იყო მოქალაქეებს მილანში განსახორციელებლად შეედგინათ 

და გამოევლინათ საუკეთესო პროექტები სხვადასხვა დარგში. მიუხედავად იმისა, რომ იტალიაში 

ხორციელდება მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მრავალი პროექტი, მილანში განხორციელებული 

პროცესი მიიჩნევა ამ დრომდე ყველაზე ინოვაციურ და ვრცელ პროექტად. მას სრულად უჭერდა მხარს 

მუნიციპალიტეტი და ჰქონდა საკმაო ოდენობის ბიუჯეტი.

პროექტის განმავლობაში გამოყენებული იქნა ელექტრონული დემოკრატიის მეთოდები და ასევე 

ტერიტორიული დაყოფის პრინციპები. ბიუჯეტირების პროცესის მონაწილეები შემთხვევითი შერჩევის 

პრინციპით შეირჩა. პროექტის ბიუჯეტი იყო 9 მილიონი ევრო, რომელიც განაწილდა თანაბრად მილანის 

9 ავტონომიურ უბანზე, იმისათვის, რომ მომხდარიყო რესურსების რედისტრიბუცია. პროცესი გახსნილი 

იყო საზოგადოების ყველა წევრისათვის და იყო ინკლუზიური.

მონაწილეობითი ბიუჯეტიტება მილანში სტრუქტუირებული და ორგანიზებული იყო 4 ძირითად ფაზად:

პირველი ფაზა - მოსმენა: სახალხო შეხვედრები საჭიროებათა შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად. 

პირველი ფაზა გაგრძელდა 2015 წლის მაისის დასაწყისიდან 2015 წლის სექტემბრის ბოლომდე. 

მუნიციპალიტეტის მიერ ჩაინიშნა შეხვედრების სერიები და ამ საჯარო მოსმენებზე დასწრება ღია იყო 

ყველა ადამიანისათვის. ფართო სპექტრის ონლაინ და ინტერნეტგარეშე საშუალებები დაინერგა ქალაქის 

მასშტაბით იმ მიზნით, რომ პროცესში ჩართული ყოფილიყო ყველა მოქალაქე (14 წლის ასაკიდან).

რამდენიმე გაცნობითი ხასიათის შეხვედრის შემდეგ, სადაც მოქალაქეებს განუმარტეს ახალი 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მასშტაბი და სიღრმე, შედგა 45 შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა, 

საერთო ჯამში, მიიღო 1442-მა მოქალაქემ. ამ ღონისძიებების განმავლობაში, პროფესიონალი 

ფასილიტატორების ხელმძღვანელობით, რომლებიც ეხმარებოდნენ პროდუქტიული დისკუსიის 

წარმოებას, მონაწილეებმა ისაუბრეს ბევრ საკითხზე, რომლებსაც ისინი აწყდებობდნენ ქალაქში 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 

პირველადი იდეები შემდეგ გარდაისახა ფართო სპექტრის ინტერვენციების პროექტებში - საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გაუმჯობესებიდან - პარკებში სათამაში მოედნების მოწყობამდე და ა.შ.

შეხვედრების ლოჯისტიკური მხარე ფუნდამენტური მნიშვნელობის იყო პროექტის რეალიზებისათვის: 

მონაწილეები დაიყო 9 სხვადასხვა ჯგუფად, რომლებსაც ჰქონდათ სპეციფიური შეხვედრის ადგილები 

შეკრებისა და განხილვებისათვის - ეს დამოკიდებული იყო იმაზე, თუ მილანის რომელ რაიონს (9 

რაიონიდან) წარმოადგენდა მონაწილეები. 

185 იხ. წყარო: https://participedia.net/case/4838



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
110

w
w

w
.a

s
b

.g
e

მილანის მუნიციპალიტეტმა ასევე სცადა გადაეწყვიტა უმცირესობების საკითხი და დაუკავშირდა 

სხვადასხვა თემებს (ჯამში 60 წევრი), რომლებიც წარმოადგენდნენ 12 უმცირესობის ჯგუფს - ისინი 

ავტონომიურად მონაწილეობდნენ შეხვედრებში. უმცირესობების ჩართვაში წვლილი შეიტანეს 

სხვადასხვა საქველმოქმედო ორგანიზაციებმა და ასოციაციებმა.

ამას გარდა, დამატებით მოეწყო 17 კრება, რომელსაც ფასილიტაციას უწევდნენ მოქალაქეთა მიერ, 

მათგანვე არჩეული ფასილიტატორები და მართავდნენ თავად მოქალაქეები. მეტიც, 350 ახალგაზრდა 

(14-დან 25 წლამდე) მონაწილეობდა 9 შეხვედრაში (თითოეულ რაიონში თითო), რომელშიც ჩართულნი 

იყვნენ პროფესიონალი ფასილიტატორები. 

თითოეულმა ჯგუფმა შექმნა წინადადებები, რომლებიც გამოქვეყნდა ვებ-გვერდზე. 2015 წლის 

სექტემბრის ბოლოს, ყველა წინადადება შეგროვდა მეორე ფაზისათვის.

მე-2 ფაზა - ერთობლივად შექმნა: სამუშაო შეხვედრები, ინტერვენციების პროექტების შესაქმნელად. 
პირველი ფაზისას შეხვედრების 9 რაიონის მიხედვით დაყოფამ შედეგად მოიტანა მრავალი 
შემოთავაზება, რომელიც უნდა დახვეწილიყო მეორე ფაზაში. შესაბამისად, მეორე ფაზა მიზნად 
ისახავდა ამ პროექტების გადაჯგუფებას და რაც შეიძლება მეტი მათგანის გაერთიანებას, რათა 
მათგან შექმნილიყო უფრო დიდი პროექტები. მეორე ფაზის შედეგად, შეიქმნა 40 სრული პროექტი, 
რომელიც უნდა გასულიყო კენჭისყრაზე მესამე ფაზის დროს.

პირველი ფაზისაგან განსხვავებით, რომელში მონაწილეობაც მილანის ყველა მოქალაქესა და 
მაცხოვრებელს შეეძლო, მეორე ფაზაში მონაწილეები შემთხვევითობის პრინციპით შეირჩა 610 
ადამიანისაგან, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულნი პირველ ფაზაში და აღნიშნეს, რომ მათ 
ეცალათ პროცესში მონაწილეობისათვის 2015 წლის 24 და 25 ოქტომბერს. შემთხვევითი შერჩევა 
განხორციელდა მუნიციპალიტეტის მიერ ერთი დღის განმავლობაში და ამ პროცესს ზედამხედველობდა 
45 მოქალაქე. 610 პოტენციური კანდიდატიდან, შეირჩა 270 მონაწილე - 30 თითო რაიონისათვის. ისინი 
შეხვდნენ ადგილობრივი შეკრების ადგილებზე რათა ემსჯელათ. 270-დან შეხვედრებს დაესწრო და 
მე-2 ფაზაში მონაწილეობა მიიღო 210-მა ადამიანმა.

შემთხვევითი შერჩევის პრინციპს აქვს უპირატესობა იმ თვალსაზრისით, რომ ამ გზით შეიძლება 
თავიდან იქნეს არიდებული რომელიმე სოციალური ჯგუფის სისტემური გამორიცხვა, განსაკუთრებით - 
უმცირესობები. თუმცა, ამ პროცესს თან ახლდა საშიშროება იმისა, რომ 610 ადამიანისაგან თანაბრად 
ვერ მოხერხდებოდა ყველა მუნიციპალური ტერიტორიის ან ყველა ასაკისა და სქესის ადამიანების 
წარმომადგენლობა. ამიტომ, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ პირველ ყოვლისა, ეს პარამეტრები 
დაკმაყოფილებულიყო. შედეგად, შემთხვევითი შერჩევის პროცესი მოეწყო ისე, რომ უზრუნველყოფილი 
ყოფილიყო ბალანსი სქესის, გეოგრაფიული წარმომადგენლობის და ასაკის მიხედვით. ამასთან 
ერთად, უზრუნველყოფილი იყო ონლაინ მონაწილეობის ელემენტები მე-2 ფაზის განმავლობაში, 
ძირითადად, სოციალური მედიის მეშვეობით.

მეორე ფაზის ბოლოს შეირჩა 40 საფინალო პროექტი. ამ პროცესს ეხმარებოდა 2 პროფესიონალი 
ფასილიტატორი თითოეულ რაიონში და ასევე ექსპერტები, რომლებიც ტექნიკურ რჩევას იძლეოდნენ 
პროექტის განხორციელებადობისა და სავარაუდო ღირებულების შესახებ. ექსპერტები ასევე ხელს 
უწყობდნენ პროექტების იმგვარად დაჯგუფებას, რომ ისინი ხარჯთეფექტური და საერთო ბიუჯეტთან 
შესაბამისი ყოფილიყო. 

მესამე ფაზა - კენჭისყრა: პროექტების შერჩევა, რომელიც უნდა განხორციელებულიყო

საბოლოო პროექტები ვებ-გვერდებზე განთავსდა და ხელმისაწვდომი იყო ყველა მოქალაქისათვის. მე-3 

ფაზა შედგებოდა ხმის მიცემის პროცესისაგან, რომელიც მიმდინარეობდა 2015 წლის 12 ნოემბრიდან 

29 ნოემბრამდე. მოქალაქეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ხმა მიეცათ ინტერნეტით ან პირადად. 

23835 მოქალაქემ ხმა მისცა ონლაინ და 1700-მა - ე.წ. ხმის მიცემის დახმარებითი სისტემის მეშვეობით. 
მოსახლეობას შეეძლო ხმის მიცემის 20 ადგილმდებარეობაზე მისვლა ქალაქის მასშტაბით, სადაც მათ 
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შეეძლოთ ხმის მიცემა ასისტენტების დახმარებით. მოსახლეობის ამ სეგმენტის გარდა, 6337 ხმა მიღებული 
იქნა ქალაქის სკოლებიდან სადაც მონაწილეობდნენ ქალაქის ახალგაზრდები 14-დან 25 წლამდე.

მე-4 ფაზა - შედეგი: პროექტების განახლება და ანგარიშვალდებულება. მონაწილეობითი ბიუჯეტირების 

მეოთხე ფაზა უფრო მეტი იყო, ვიდრე მხოლოდ შერჩეული პროექტების განხორციელება. მილანი 

წაახალისებს მოქალაქეებს მონაწილეობა მიიღონ პროექტებში ხმის მიცემის შემდეგ. კენჭისყრის 

შედეგები ქვეყნდება ვებ-გვერდზე, სადაც დეტალურადაა მოცემული ინფორმაცია ყველა პროექტის 

შესახებ და რამდენი ხმა მიიღო თითოეულმა. უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ვებ-გვერდის სექცია - 

მონიტორინგი - საშუალებას აძლევს ყველას, თვალყური ადევნოს პროექტის პროგრესს და დაუკავშირდეს 

ვებ-გვერდის ადმინისტრატორს და დაუსვას კითხვები.

2015 წლის წარმატებული საპილოტე პროექტის შემდეგ, მილანმა მეორე პროექტი წამოიწყო 2017 

წელს, რომლის კენჭისყრის ფაზა გაიმართა 2018 წელს.186

იტალიის ცენტრალური, რეგიონული და ადგილობრივი პრაქტიკის განხილვისას, ყველაზე თვალშისაცემი 
არის ის, რომ ყველა დონეზე შემუშავებულია ან საკანონმდებლო ან სარეკომენდაციო ინსტრუმენტები, 
რომლებიც ხელისუფლების ორგანოთა მხრიდან მოქალაქეთა მონაწილეობის წახალისებას ისახავს 
მიზნად. ამას გარდა, იტალიაში ცენტრალურ დონეზე და ტოსკანას რეგიონში მონაწილეობის შესახებ 
მიღებული რეგულაციები სრულად აკმაყოფილებს საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებს, 
ითვალისწინებს რა მონაწილეობის ოთხივე ფორმას და ასევე, მოქალაქეთა ჩართულობას პოლიტიკის 
შემუშავების, როგორც ადრეულ ეტაპზე, ისე მათი განხორციელებისას. მოქალაქეთა ჩართულობისათვის 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სპეციალური საჯარო დაწესებულებები, რომლებიც ამ პროცესის 
ზედამხედველობასა და ხელშეწყოფას უზრუნველყოფენ. ჩართულობის პროცესში მნიშვნელოვანია 
ელექტრონული საშუალებების გამოყენებაც, თუმცა იტალიაში ასევე ძალიან კარგად გამოიყენება 
მოქალაქეებთან პირდაპირი ინტერაქციის მეთოდებიც, რაც აუმჯობესებს თავად პროცესის 
პოპულარულობას და მის მიმართ პოზიტიურ განწყობას. 

9. ესტონეთი

9.1. ზოგადი კონტექსტი

ესტონეთი არის უნიტარული რესპუბლიკა. აქ არის 2 დონიანი სახელმწიფო მმართველობა: ცენტრალური 

და მუნიციპალური (ადგილობრივი). 1992 წლის კონსტიტუცია განსაზღვრავს, რომ ესტონეთის რესპუბლიკა 

არის დემოკრატიული საპარლამენტო წარმომადგენლობის ქვეყანა. ესტონეთის პარლამენტი (Riigikogu) 

ერთპალატიანია. 

მუნიციპალიტეტები არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთადერთი რგოლი. რაც შეეხება 

ოლქებს, არსებობს 15 ოლქი, თუმცა, ისინი არ განიხილებიან ადგილობრივ თვითმმართველობად და არ 

ყავთ საკუთარი ხელისუფლება. ისინი განიხილებიან მუნიციპალიტეტების თანამშრომლობის ფორმად 

და მათზე უფლებამოსილებები დელეგირებულია ცენტრალური ხელისუფლების მიერ. ესტონეთში არ 

არსებობს ხელისუფლების რეგიონული დონე - ოლქების ხელისუფლება, ისევე, როგორც გუბერნატორის 

ინსტიტუტი გაუქმდა 2017 წელს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული რეფორმის ფარგლებში, ხოლო მათი 

ფუნქციები გადაეცა სამინისტროებს, სხვა სახელისუფლებო სტრუქტურებსა და მუნიციპალიტეტებს.187 

186 იხ. წყარო: https://www.publicdeliberation.net/cgi/viewcontent.cgi?article=1185&context=jpd 

187 ევროპის რეგიონთა კომიტეტი, ინფორმაცია ესტონეთის მმართველობის შესახებ: https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Estonia-
Introduction.aspx 
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ესტონეთში 79 მუნიციპალიტეტია (მათგან 64 არის სასოფლო ტიპის მუნიციპალიტეტი, ხოლო 15 

ურბანული ტიპის). ესტონეთის მოსახლეობა დაახლოებით 1,327000 ადამიანს შეადგენს. 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, როგორც ესტონეთის მთავრობაში, ისე პარლამენტში ღია 

და ელექტრონულია, მისი ინიცირებიდან გამოქვეყნების ეტაპამდე.188 მთავრობას, სამოქალაქო 

საზოგადოებისა და ექსპერტების ჩართულობით, შემუშავებული აქვს მოქალაქეთა ჩართულობის კარგი 

პრაქტიკის კოდექსი. ამ დოკუმენტის თანახმად, გადაწყვეტილების მიღებამდე, ხელისუფლების ორგანო, 

ელექტრონული კონსულტაციის სისტემაში საჯარო კონსულტაციისათვის წარადგენს კანონპროექტის 

შემუშავების ინიციატივას, განვითარების გეგმის ფორმულირების წინადადებას ან სხვა საკითხს, 

რომელიც მნიშვნელოვანია საზოგადოებისათვის. თუ არსებობს ამის საჭიროება, ხელისუფლების ორგანო 

პირდაპირ მიმართავს დაინტერესებულ ჯგუფებს იმისათვის, რომ შეაგროვოს მათი შემოთავაზებები 

და მოისმინოს გადაწყვეტილებების სხვადასხვა ვარიანტები.

ესტონეთში კარგად არის განვითარებული ელექტრონული მმართველობის მექანიზმები, ეს ეხება 

მოქალაქეთა მონაწილეობის ინსტრუმენტებსაც. ცენტრალურ დონეზე არსებობს, სულ მცირე, 3 

პლატფორმა, რომელთა მეშვეობითაც მოქალაქეებს შეუძლიათ წარადგინონ ინიციატივები, 

მონაწილეობა მიიღონ კონსულტაციებში და შექმნან ახალი პროექტები.

ელექტრონული კონსულტაციის მეშვეობით მთავრობის საკანონმდებლო საქმიანობა ღია და 

ხელმისაწვდომია. ელექტრონული კონსულტაციების სისტემა საშუალებას აძლევს საზოგადოებას 

ხელი მიუწვდებოდეს პროექტებსა და მათი დამუშავების პროცედურებზე, ასევე, გამოთქვან საკუთარი 

აზრი და შეთავაზებები. მონაწილეს ასევე უფლება აქვს კითხვით მიმართოს იმ საჯარო მოხელეს 

ან თანამდებობის პირს, რომელიც დოკუმენტის მომზადებაზეა პასუხისმგებელი იმ კონკრეტულ 

საკითხის შესახებ, რომელზეც მოთხოვნილია მოსაზრებები. ყველა სამინისტროში არის ჩართულობის 

კოორდინატორი, რომელიც პასუხობს ყველა კითხვას ჩართულობის პროცესის ან იმის შესახებ, თუ 

რომელი საჯარო მოხელე ან თანამდებობის პირია პროექტის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი.

ესტონეთში ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე ასევე მიღებულია კონსულტაციების კარგი პრაქტიკის 

კოდექსი და კარგი საკანონმდებლო პრაქტიკისა და სამართლებრივი პროექტების წესები. ორივე ეს 

დოკუმენტი ითვალისწინებს გარანტიებს მოქალაქეებისათვის მონაწილეობა მიიღონ მნიშვნელოვანი 

სამართლებრივი აქტებისა და პროექტების შემუშავების, მიღების და შეფასების პროცესებში. შემდგომ 

ქვეთავებში განხილული იქნება, როგორც ეს რეგულაციები, ასევე ელექტრონული ჩართულობის 

პორტალები.

9.2. ჩართულობის კარგი პრაქტიკის კოდექსი189

საჯარო დაწესებულებების გადაწყვეტილებების საუკეთესო ხარისხისა და ლეგიტიმურობის 

უზრუნველყოფის მიზნით, ესტონეთის მთავრობას გამოცემული აქვს ჩართულობის კარგი პრაქტიკის 

კოდექსი. იგი ვრცელდება ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებზე, ხოლო ადგილობრივ დონეზე მისი 

გამოყენება წახალისებულია. შემდგომში მიღებული რამდენიმე კანონით კი, კოდექსის გამოყენება 

ადგილობრივ ხელისუფლების ორგანოებს დაევალა მაშინ, როდესაც ისინი ამზადებენ ნორმატიულ 

აქტებს. 

პარლამენტის, მთავრობის ან სამინისტროს მიერ მისაღები სამართლებრივი აქტის ან გადაწყვეტილების 

მომზადების პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მოქალაქეთა ჩართულობა. კოდექსის დებულებები 

188 ესტონეთის მთავრობის ვებ-გვერდი ჩართულობისა და მონაწილეობის შესახებ. https://www.riigikantselei.ee/en/engagement-and-participation

189 ესტონეთის მთავრობის ვებ-გვერდი: ჩართულობის კარგი პრაქტიკის კოდექსი: https://www.riigikantselei.ee/en/good-practice-engagement
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ასევე ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც ხდება მთავრობის გადაწყვეტილების ფორმირება 

ევროპის კავშირის საკითხებთან მიმართებით. მოქალაქეთა ჩართულობის პროცედურა ასევე გამოყენება 

მაშინ, როდესაც მზადდება პოლიტიკის ინიციატივები, რომლებსაც მნიშვნელოვანი ზეგავლენა აქვთ 

დაინტერესებულ ჯგუფებსა თუ საზოგადოებაზე მთლიანად. მთავარი პრინციპი არის ის, რომ რაც 

უფრო დიდია ზეგავლენა, მით უფრო მაღალი ხარისხის უნდა იყოს მონაწილეობის შესაძლებლობა. 

კოდექსის თანახმად, პროექტების შემუშავებისას, ხელისუფლების ორგანო კონსულტაციებს 

გადის ინტერესთა ჯგუფებთან და საზოგადოებასთან, რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე და მთელი 

პროცესის განმავლობაში. ნებისმიერ შემთხვევაში, საზოგადოებრივი კონსულტაცია უნდა ჩატარდეს 

სამართალწარმოების ორ ეტაპზე: როდესაც ხდება განაცხადის გაკეთება მანდატზე - შემუშავდეს 

პროექტი და მაშინ, როცა პროექტი მომზადებულია.

ხელისუფლების ორგანომ გადაწყვეტილების მიღებამდე კანონპროექტების საინფორმაციო სისტემაში 

უნდა განათავსოს:

•	 ინფორმაცია მისი განზრახვის შესახებ - შემუშავდეს კანონის პროექტი;

•	 წინადადება მომზადდეს სტრატეგიის დოკუმენტი ან ნებისმიერი სხვა საკითხი, რომელსაც 

მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს საზოგადოებაზე ან ინტერესთა ჯგუფებზე;

•	 საინფორმაციო სისტემაში უნდა განთავსდეს ასევე შემუშავებელი პროექტიც, როდესაც ის 

მომზადდება.

კოდექსი ასევე მოუწოდებს ხელისუფლების ორგანოებს, საჭიროების შემთხვევაში პირდაპირ მიმართოს 

დაინტერესებულ ჯგუფებს იმისათვის, რომ შეაგროვოს მათი შემოთავაზებები და გამოითხოვოს 

მათგან მოსაზრებები.

ევროკავშირის საკითხებზე ხელისუფლების ორგანო ინტერესთა ჯგუფებს წარუდგენს ევროპული 

კომისიის ინიციატივას, ესტონეთის ხელისუფლების პოზიციის პროექტსა და განმარტებით ბარათს. 

ხელისუფლების ორგანომ ინტერესთა ჯგუფებს მუდმივად უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია ამ საკითხზე 

ევროპის კავშირის დაწესებულებებში გამართული დებატების შესახებ და თუ ესტონეთის პოზიცია 

იცვლება, დაინტერესებულ მხარეებს ასევე უნდა შეატყობინოს ამ ცვლილების შესახებ.

სამთავრობო უწყება ინტერესთა ჯგუფებს წარუდგენს ინფორმაციას საჯარო კონსულტაციის გახსნის 

შესახებ. დაინტერესებულ ჯგუფებსა და საზოგადოებას განემარტება, თუ რატომ არის საჭირო 

კონკრეტული გადაწყვეტილება? რა არის საზოგადოებრივი ჩართულობის მიზანი? რა არის მათი 

უკუკავშირის მასშტაბი და პროექტის განხილვის შემდგომი მიმდინარეობა? შემოთავაზებულ 

პროექტთან ერთად ქვეყნდება ზეგავლენის ანალიზის ანგარიში და საზოგადოებას წარედგინება 

კონსულტაციისათვის.

დაინტერესებულ მხარეებს უნდა მიეცეს ადეკვატური დრო უკუკავშირისათვის. კონსულტაციები 

გრძელდება 4 კვირის განმავლობაში. თუ არსებობს დასაბუთებული აუცილებლობა, ეს პერიოდი 

შესაძლოა შემცირდეს ან გაგრძელდეს კიდეც.

დაინტერესებულ ჯგუფებს გონივრულ ვადაში (როგორც წესი, კონსულტაციის დასრულებიდან 30 დღის 

განმავლობაში) უნდა მიეწოდოთ ადეკვატური ინფორმაცია კონსულტაციების შედეგების შესახებ. თუ 

კონსულტაცია გრძელდება სამ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში ან რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს, 

ხელისუფლების ორგანო, საჭიროებისამებრ, ადგენს კონსულტაციის შუალედურ შეჯამებას და ანგარიშს 

განხილვის დროს მიღებული უკუკავშირის შესახებ, განხორციელებული ცვლილებების თაობაზე, 

კონსულტაციების გრაფიკის შესახებ და აცნობებს ყველა დაინტერესებულ პირს. 
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გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს უნდა წარედგინოს ინფორმაცია ინტერესთა ჯგუფებთან კონსულტაციის 

შედეგების შესახებ. ხელისუფლების ორგანო ამზადებს შემაჯამებელ ანგარიშს კონსულტაციის 

შედეგების თაობაზე. მოკლე შინაარსში მოცემულია ინფორმაცია მოწვეული დაინტერესებული 

ჯგუფების შესახებ, წარმოდგენილი წინადადებებისა და კომენტარების თაობაზე, განმარტებულია 

წინადადებების ან შენიშვნების განხილვის შედეგები და მოცემულია დასაბუთება მათი მიღებისა 

თუ უარყოფის მიზეზების შესახებ.

შემაჯამებელი ანგარიში თან ერთვის განსახილველ გადაწყვეტილებას და იგი ეგზავნება ყველა 

დაინტერესებულ ჯგუფს, ზემოთ აღნიშნულ უკუკავშირთან ერთად. შემაჯამებელი ანგარიშის შინაარსი, 

კანონპროექტთან ერთად ქვეყნდება კანონპროექტების საინფორმაციო სისტემაში. იგი ასევე, 

ხელმისაწვდომია პროცესის დასრულების შემდგომ. 

მნიშვნელოვან პროექტებზე საზოგადოებრივი კონსულტაციის დასასრულს, ხელისუფლების 

ორგანო ახორციელებს ჩართულობის პროცესის შეფასებას, მათ შორის, მიღწეული იქნა თუ არა 

მიზანი, გამოყენებული მეთოდების შესაბამისობას, კონსულტაციებში დაინტერესებული ჯგუფების 

მონაწილეობასა და კმაყოფილებას, უკუკავშირის მიწოდების ეფექტიანობას და სხვ. ამ მიზნით, 

მთავრობის ორგანო ასევე გამოითხოვს ინფორმაციას დაინტერესებული ჯგუფებისაგან.

ამ კოდექსის გარდა, ესტონეთის ხელისუფლებას გამოცემული აქვს კიდევ ერთი რეგულაცია, რომელიც 

უშუალოდ არეგულირებს კანონპროექტებისა და კანონის ძალის მქონე აქტების გამოცემის პროცედურას:

9.3. კარგი საკანონმდებლო პრაქტიკისა და სამართლებრივი 
პროექტების წერის წესები

ესტონეთის მთავრობამ 2011 წლის 22 დეკემბერს მიიღო რეგულაცია, რომელიც აწესრიგებს 

სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადების, მიღების და მათი სტრუქტურის საკითხებს. 

„კარგი საკანონმდებლო პრაქტიკისა და სამართლებრივი პროექტების წერის წესები“ ვრცელდება, 

როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე. ამ აქტიდან ასევე 

ირკვევა, რომ ჩართულობის კარგი პრაქტიკის კოდექსი, რომელიც ჩვენ წინა ქვეთავში განვიხილეთ 

და კონსულტაციის ვალდებულებები ასევე ვრცელდება ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებზეც, 

სამართლებრივი აქტების მომზადების პროცესში. 

„კარგი საკანონმდებლო პრაქტიკისა და სამართლებრივი პროექტების წერის წესების“ 1-ლი პარაგრაფის 

მე-5 პუნქტის თანახმად, საკანონმდებლო ინიციატივის, კონცეფციის და ნორმატიული აქტის პროექტის 

მომზადების პროცესში ჩართული უნდა იყოს დაინტერესებული ჯგუფები და საზოგადოება. აღნიშნულის 

კოორდინაცია კი, უნდა განხორციელდეს ხელისუფლების მიერ დადგენილი პროცედურებისა და 

ჩართულობის კარგი პრაქტიკის კოდექსის შესაბამისად. ინტერესთა ჯგუფები ასევე ჩართულნი უნდა 

იყვნენ აქტის მიღების შემდგომ ზეგავლენის შეფასების პროცესში და ესეც აღნიშნული კოდექსის 

მიხედვით უნდა შესრულდეს.

„კარგი საკანონმდებლო პრაქტიკისა და სამართლებრივი პროექტების წერის წესების“ 1-ლი პარაგრაფის 

მე-4 პუნქტის თანახმად, საკანონმდებლო ინიციატივის, კონცეფციის და ნორმატიული აქტის პროექტის 

მომზადებისას ასევე უნდა მომზადდეს ზეგავლენის შეფასების დოკუმენტი, შეფასების ანგარიში 

და ასევე უნდა განხორციელდეს მისი მიღების შემდგომი ზეგავლენის შეფასება. მე-40 პარაგრაფი 

კი, გაწერს სამართლებრივი აქტის აუცილებელი დანართის - განმარტებითი ბარათის სტრუქტურას. 

მასში, მათ შორის, აუცილებლად უნდა იყოს მოცემული ინფორმაცია აქტის ზეგავლენის შესახებ, 

დაინტერესებული ჯგუფების ჩართულობის შესახებ და განხორციელებული კონსულტაციების თაობაზე.
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„კარგი საკანონმდებლო პრაქტიკისა და სამართლებრივი პროექტების წერის წესების“ სხვადასვა 

მუხლებიდან მკაფიოდ ჩანს, რომ იგი ასევე ვრცელდება ადგილობრივ თვითმმართველობებზე და 

შესაბამისად, მათზე ასევე ვრცელდება კონსულტაციებისა და ზეგავლენის შეფასების ვალდებულებები.190

9.4. ჩართულობის ელექტრონული მექანიზმები ცენტრალურ დონეზე

9.4.1. მონაწილეობის ვებ-გვერდი - Osale.ee191

დასაწყისშივე აღინიშნა, რომ ესტონეთში კარგად არის განვითარებული ელექტრონული მმართველობის 

მექანიზმები. ეს მათ შორის, ეხება მოქალაქეთა ჩართულობის საშუალებებსაც. ცენტრალურ დონეზე 

ფუნქციონირებს არაერთი პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს მოქალაქეთა გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში კომპლექსურ მონაწილეობას. ასე, მაგალითად, ვებ-გვერდი Osale.ee აკმაყოფილებს 

მონაწილეობის ზემოთ განხილული საუკეთესო სტანდარტების უმნიშვნელოვანეს კრიტერიუმებს. იგი 

უზრუნველყოფს ჩართულობის 3 ფორმას: ინფორმაციის მიწოდება, კონსულტაცია და თანამშრომლობა. 

ცენტრალური პლატფორმების მეშვეობით ასევე შესაძლებელია მოქალაქეთა ინიციატივების წარდგენა, 

ელექტრონული კონსულტაციების განხორციელება და ხელისუფლებასთან ინტერაქცია. 

ელექტრონული ჩართულობის მექანიზმები გამოიყენება მაშინაც კი, როდესაც მოქალაქეთა აზრის 

გამოკითხვა და მათი იდეების საფუძველზე პროექტების დაგეგმარება პირისპირ ინტერაქციის 

მეთოდებით ხორციელდება. ასეთ დროს ციფრული და ელექტრონული კომუნიკაციის მეთოდები 

გამოიყენება მონაწილეობის კიდევ უფრო ხელშეწყობისათვის, რთულად მისაწვდომი ჯგუფების 

ჩაბმისა და ჩართულობის გაადვილებისათვის. განვიხილოთ მოქალაქეთა მონაწილეობის რამდენიმე 

ელექტრონული პლატფორმა, იმის უკეთ წარმოსაჩენად, თუ რაოდენ დიდი შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა შეუძლია ასეთ ინსტრუმენტებს: 

ვებ-გვერდი - Osale.ee არის ცენტრალურ დონეზე არსებული ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ჩართულობის 

ელექტრონული პორტალი. მას აქვს 3 ფუნქცია:192

პირველი - განხილვის ხელშეწყობა: მოქალაქეებსა და დაინტერესებულ ჯგუფებს შეუძლიათ წამოიწყონ 

ინიციატივები ახალი საკანონმდებლო წინადადების შესახებ, წარმოადგინონ იდეები და კრიტიკა და 

წარადგინონ პეტიციები. ნებისმიერი ასეთი წინადადება გადის კენჭისყრის პროცედურას და ასევე, 

სხვა მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა განახორციელონ მათზე კომენტარები. ამის შემდეგ, 

წინადადებები გადაეცემა შესაბამის სამთავრობო დეპარტამენტს, რომელიც შემდეგ პასუხს სცემს 

მას და ხსნის, თუ რა მოქმედებები განხორციელდა და რა არა და რატომ?

მეორე ფუნქცია არის მონაწილეობა: მოქალაქეებს შესაძლებლობა ეძლევათ მონაწილეობა მიიღონ 

საჯარო კონსულტაციებსა და მოსმენებში. მოქალაქეებსა და სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს 

შეუძლიათ საჯაროდ წარმოადგინონ საკუთარი პოზიცია სამართლებრივი აქტების პროექტებზე. 

ხელისუფლების ყველა ორგანოს ეძლევა რჩევები იმისა, თუ როგორ უნდა გამოაქვეყნონ მათ მიერ 

მომზადებული პოლიტიკის დოკუმენტების პროექტები, განვითარების გეგმები, კანონპროექტები თუ 

რეგულაციები კონსულტაციის ვებ-გვერდზე. 

მესამე ფუნქცია არის ინფორმაცია: ხელისუფლების ორგანოები აქვეყნებენ ინფორმაციას მომავალი 

190 კარგი საკანონმდებლო პრაქტიკისა და სამართლებრივი პროექტების წერის წესები, იხ. წყარო:  
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/508012015003/consolide

191 მონაწილეობის ვებ-გვერდი OSALE.EE - https://osale.ee/ 

192 ევროპის კავშირის ოფიციალური ვებ-გვერდი: სტატია ესტონეთის ელექტრონული მონაწილეობის ვებ-გვერდის შესახებ (OSALE):  
https://joinup.ec.europa.eu/collection/eparticipation-and-evoting/document/awards-osale-estonian-eparticipation-tool-osale
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გადაწყვეტილებების შესახებ და შესაბამისი საჯარო კონსულტაციების თაობაზე. გარდა ამისა, ვებ-

გვერდს გააჩნია ძებნის ფუნქცია სამართლებრივი აქტების და მათი მომზადების ეტაპების მიხედვით 

(ინიცირებიდან პარლამენტის მიერ მის მიღებამდე).

მომხმარებელთა უკუკავშირი მიუთითებს იმაზე, რომ კონსულტაციის ვებ-გვერდი იძლევა კარგ 

შესაძლებლობას, რომ შედგეს დიალოგი პოლიტიკის შემქმნელებსა და სამოქალაქო სექტორს შორის. 

მთავარი შედეგი განპირობებულია მთავრობის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გაზრდილი 

გამჭვირვალობით და იმ ფაქტით, რომ მოქალაქეები ჩართული არიან, როგორც მოთამაშეები, 

სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, ქოლგა-ორგანიზაციებთან, დამსაქმებელთა 

ასოციაციებთან და პროფესიული კავშირებთან ერთად.

9.4.2. კონსულტაციების ვებ-გვერდი http://eelnoud.valitsus.ee/

ესტონეთის მოქალაქეებს ამ პორტალის მეშვეობით საშუალება აქვთ მიიღონ ინფორმაცია მთავრობის 

მიერ მომზადებული გადაწყვეტილებების შესახებ. ეს არის ყველასათვის ღია სივრცე დოკუმენტების 

სამინისტროთაშორისი კოორდინაციისათვის, მთავრობისა და პარლამენტისათვის დოკუმენტების 

წარდგენისათვის და ასევე, საჯარო კონსულტაციებისათვის.

ელექტრონული კონსულტაციის სისტემის მეშვეობით, ყველას აქვს შესაძლებლობა დააკვირდეს 

პროექტის მიღების პროცედურას და მის მსვლელობას, წარადგინოს მოსაზრებები იმ პროექტის 

შესახებ, რომელიც საჯარო კონსულტაციისთვის არის გამოქვეყნებული ან კოორდინაციის ფაზაშია. 

გარდა ეროვნული დოკუმენტებისა, ამ პორტალს აქვს წვდომა ევროპის კავშირის რეგულაციების 

პროექტების შესახებ და სხვა დოკუმენტებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ევროპის კავშირის 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესთან.

პორტალის პირველადი დანიშნულება იყო საჯარო სექტორში მომზადებული დოკუმენტების მენეჯმენტი 

და მისი მთავარი მომხმარებლები იყვნენ სამინისტროები, სახელმწიფო კანცელარია, საკონსტიტუციო 

დაწესებულებები და ადგილობრივი ხელისუფლებების ეროვნული ასოციაციები. ეს ფუნქცია პორტალს 

ახლაც შენარჩუნებული აქვს, ელექტრონულ კონსულტაციებთან ერთად.193

9.4.3. მოქალაქეთა ინიციატივების პორტალი -rahvaalgatus.ee

მოქალაქეთა ინიციატივების პორტალი საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს დაწერონ წინადადებები, 

გამართონ დისკუსიები, შექმნან და გაუგზავნონ ელექტრონულად ხელმოწერილი კოლექტიური 

ინიციატივები ესტონეთის პარლამენტს. ამასთანავე, მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ, თვალყური 

ადევნონ ინიციატივის მსვლელობას ესტონეთის პარლამენტში.

კოლექტიურ ინიციატივას ხელს უნდა აწერდეს მინიმუმ 1000 მოქალაქე 16 წლის ასაკიდან. 2016 წლიდან 

2019 წლამდე 25 კოლექტიური წინადადება წარედგინა პარლამენტს ამ პლატფორმის მეშვეობით, 

რომელთაგან 4 ინიციატივა იქცა კანონად, ხოლო სხვა ინიციატივების შესახებ გადაწყვეტილებები 

დამუშავდა სამინისტროების მიერ.194 

იმისათვის, რომ წარდგენილი იყოს წინადადება ან პირმა განახორციელოს კომენტარი, იგი უნდა 

დარეგისტრირდეს პორტალზე და შეიქმნას მისი პერსონალური ელექტრონული ანგარში. პორტალის 

193 ინფორმაცია პროექტების გამოქვეყნების ვებ-გვერდის შესახებ: https://eelnoud.valitsus.ee/abi.html

194 სტატია: მოქალაქეთა ინიციატივები უფრო ღია და ანგარიშვალდებული პარლამენტის უზრუნველსაყოფად:  
http://help.rahvaalgatus.ee/abi/case-study-citizen-initiatives-towards-more-parliament-openness-and-accountability
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მოდერატორს უფლება აქვს წაშალოს უხამსი და შეურაცმყოფელი კომენტარები. ინიციატივის 

ხელმოწერისათვის არ არის აუცილებელი პორტალზე რეგისტრაცია.

მოქალაქეთა ინიციატივების პორტალის შექმნა იყო ერთ-ერთი ვალდებულება ღია მმართველობის 

პარტნიორობის 2016-2018 წლის ესტონეთის სამოქმედო გეგმით.

9.4.4.სახალხო კრება 2013195

სახალხო კრება - Rahvakogu - შეიქმნა იმისათვის, რომ შეგროვებულიყო სახალხო ინიციატივები 

ესტონეთის საარჩევნო კანონმდებლობის და პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონის შესაცვლელად 

და ასევე მომავალი დემოკრატიის სხვა საკითხების გადასაწყვეტად. 

სახალხო კრება ჩატარდა 2013 წელს, როგორც პირველი და ყველაზე დიდი ეროვნული სადისკუსიო 

ფორუმი. იგი 4 თვის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობებით გრძელდებოდა. ის შემდეგ საკითხებზე 

ახდენდა ფოკუსირებას: საარჩევნო სისტემა, პოლიტიკური პარტიები, პარტიებს შორის კონკურენცია, 

მათი შიდა დემოკრატიული სისტემა, დაფინანსება, სამოქალაქო საზოგადოების პოლიტიკური როლის 

გაძლიერება არჩევნებს შორის და საჯარო სტრუქტურების პოლიტიზაციის შეწყვეტა. 

კრების განმავლობაში ერთმანეთთან შეხამებული იყო თანამედროვე კომუნიკაციის მეთოდები 

და ტრადიციული პირისპირ დისკუსიები. იანვრის თვეში მოსაზრებები და კომენტარები შეგროვდა 

და განთავსდა ვებ-გვერდზე rahvakogu.ee, სადაც მოქალაქეებს შეეძლოთ მხარი დაეჭირათ ან 

გაეკრიტიკებინათ ეს მოსაზრება. 3 კვირის განმავლობაში წარმოდგენილი იყო 3000-ზე მეტი იდეა, 

რომელთა ნახევარი არჩევნებს ეხებოდა. კრების ეს ნაწილი ღია იყო ყველასათვის.

თებერვალი: ანალიტიკოსებმა დააჯგუფეს მიღებული წინადადებები და კომენტარები 59 შესაძლო 

სცენარის 59 პაკეტში და განახორციელეს გავლენის შეფასება; კრების ყველა განსახილველი თემა 

დაიყო ქვე-საკითხებად. დაახლოებით 30 ექსპერტი მონაწილეობდა მოქალაქეების მიერ წარმოდგენილი 

წინადადებების შესახებ ზეგავლენის ანალიზის განხორციელებასა და იმის გაანგარიშებაში თუ რა 

შედეგი ექნებოდა მათ განხორციელებას. 

მარტი: ჩატარდა ხუთი თემატური სემინარი ხუთ ხსენებულ თემასთან დაკავშირებით, სადაც არჩეული 

იქნა წინადადებები, რომლებიც წარდგენილი უნდა ყოფილიყო „განხილვის დღეს“. ხუთი სემინარის 

განმავლობაში, პოლიტიკური ჯგუფები, ექსპერტები და მოქალაქეები, რომლებმაც მონაწილეობა 

მიიღეს იდეების და წინადადებების ფორმირებაში, მსჯელობდნენ წარმოდგენილი იდეების შესახებ. 

შედეგად, შეირჩა 18 ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი განხილვაზე წარსადგენად. 

აპრილი: მოქალაქეთა კრება გაიმართა 2013 წლის 6 აპრილს. განხილვაში მონაწილეობისათვის 

მოქალაქეები შეირჩნენ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, სხვადასხვა წრეებიდან. შერჩევის დროს 

გათვალისწინებული იყო ისეთი მახასიათებლები, როგორებიცაა საცხოვრებელი ადგილი, ასაკი და 

სქესი და სხვა, იმისათვის, რომ კრება ყოფილიყო ესტონეთის საზოგადოების წარმომადგენელი. 

მოწვეული 550 ადამიანიდან, ფაქტობრივად, 314 მოქალაქემ მიიღო მონაწილეობა. 18 წინადადება 

განიხილეს მაგიდებზე, რომლებზეც ისხდა დაახლოებით 10 ადამიანი. 

ყველა მაგიდას უძღვებოდა მოდერატორი, რათა ხელი შეეწყო განხილვის პროცესისათვის. მონაწილეებს 

გადასცეს მასალები თითოეულ წინადადებათან დაკავშირებით, ექსპერტთა შეფასებების ჩათვლით. 

ყველა მაგიდის პრეფერენციები დაჯამდა კენჭისყრის მეშვეობით.

195 ესტონეთის სახალხო კრების ვებ-გვერდი, ინფორმაცია: https://rahvakogu.ee/peoples-assembly-in-2013/
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შედეგად, 18 წინადადებისაგან 15 შეირჩა, რომლებიც გადაეგზავნა ესტონეთის პარლამენტს, რიგიკოგუს, 

საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის.

2014 წლის ზაფხულისათვის 15-დან 3 წინადადება იქცა კანონად. დამატებით 4 წინადადება ან ნაწილობრივ 

განხორციელდა ან ესტონეთის მთავრობის პროგრამაში მოხვდა, როგორც სამოქმედო პრიორიტეტი. 196

მსგავსი სახალხო კრება მოეწყო 2017 წელს ხანდაზმულთა და პენსიების პოლიტიკასთან დაკავშირებით.197

9.5. მონაწილეობა ადგილობრივ დონეზე

9.5.1. ზოგადი კონტექსტი

ესტონეთში ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებებში მოქალაქეთა მონაწილეობა, 

ძირითადად, ელექტრონული ჩართულობის მექანიზმებით გამოირჩევა. წინა ქვეთავებში ასევე 

ავღნიშნე იმ ფაქტის შესახებ, რომ ცენტრალურ დონეზე დადგენილი კონსულტაციების განხორციელების 

ვალდებულება ადგილობრივ ხელისუფლებაზეც ვრცელდება.

ესტონეთის მოქალაქეებს შეუძლიათ მონაწილეობითი დემოკრატიის პრინციპების საფუძველზე 

პირდაპირი მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტიელების მიღების 

პროცესში. ეს შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა გზით, მათ შორის, გამოიყენება ადგილობრივ 

თვითმმართველობასა და მოქალაქეებს შორის კონსულტაციები და ინფორმაციის მიმოცვლა, 

გადაწყვეტილებათა განხორციელების პროცესში ჩართვა, მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, სახალხო 

დისკუსიები, მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობაში 

მონაწილეობა და სხვ.198

ესტონეთის ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული გზამკვლევის თანახმად, საზოგადოება 

ადგილობრივი ხელისუფლებისაგან აქტიურად მოითხოვს ელექტრონული მომსახურებების 

მრავალფეროვნებას. შესაბამისად, ადგილობრივი ხელისუფლებებიც უფრო და უფრო მიილტვიან 

ფიზიკური მომსახურებების ელექტრონული სერვისებით ჩანაცვლებისაკენ.

ადგილობრივ დონეზე მოქალაქეთა ჩართულობისა და მონაწილეობის ხელშეწყობისათვის დაინერგა 

სხვადასხვა ელექტრონული ინსტუმენტები. ერთ-ერთი მათგანია საკრებულოთა საინფორმაციო 

სისტემა VOLIS-ი. ის საშუალებას აძლევს მოქალაქეებს გაეცნონ მასალებს და უყურონ საკრებულოს 

სესიებს ონლაინ რეჟიმში. ეს პლატფორმა მოქალაქეებს ასევე ხელს უწყობს ჩაერთონ საკრებულოთა 

და აღმასრულებელი საბჭოების გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. 

ადგილობრივი ხელისუფლებების მომსახურებების ხელმისაწვდომობისათვის შექმნილია პორტალები 

- KOVTP და KOVMEN, რომლებზეც მოქალაქეებს ელექტრონული მომსახურებების მიღება შეუძლიათ. 

არსებობს ასევე მომსახურება Anna Teada (შეგვატყობინეთ), რომელიც ძირითადად ელექტრონული 

აპლიკაციების მეშვეობით თვალსაჩინო პრობლემების შესატყობინებლად გამოიყენება.199 

ონლაინ ინსტრუმენტებს ბევრი ადგილობრივი ხელისუფლება ასევე იყენებს მოქალაქეთათვის 

მიმდინარე გეგმების შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად. ისინი ასევე ხშირად იყენებენ 

196 ესტონეთის სახალხო კრების ზეგავლენის შეფასება:  https://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2013/01/Peoples-assembly_summary-by-Praxis_2014.pdf 

197 ესტონეთის სახალხო კრების ვებ-გვერდი, ინფორმაცია 2017 წლის ღონისძიების შესახებ: https://rahvakogu.ee/peoples-assembly-on-future-
of-ageing-in-2017/

198 ადგილობრივი თვითმმართველობა ესტონეთში - ესტონეთის ფინანსთა სამინისტროს მიერ გამოცემული გზამკვლევი - გვ.27:  
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/KOV_haldusref_maavalitsus/KOV/eesti_kov_trykis_inglise_keel_web.pdf

199 იქვე, გვ.32
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ელექტრონული ინფორმაციის სისტემებს, რათა მიიღონ და დაამუშაონ განცხადებები (მაგ. სკოლამდელი 

და სახელოვნებო განათლების შესახებ). 

ადგილობრივი არჩევნებისას გამოიყენება როგორც ელექტრონული, ისე ხმის მიცემის ტრადიციული 

ინსტრუმენტები. ესტონეთში ასევე შესაძლებელია ელექტრონულად მიიღო მონაწილეობა ეროვნულ 

და ევროპული პარლამენტის არჩევნებში.

9.5.2. ჩართულობის მექანიზმები კანონში ადგილობრივი მმართველობის შესახებ

განვიხილოთ ესტონეთის ადგილობრივი მმართველობის ორგანიზების შესახებ კანონით200 

გათვალისწინებული მექანიზმები:

აღნიშნული კანონის მე-3 პარაგრაფი ადგენს ადგილობრივი მმართველობის პრინციპებს. მათ შორის, 

მე-4 პუნქტი ადგენს, რომ ადგილობრივი მმართველობის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპია 

ქალაქისა თუ სოფლის მაცხოვრებლების უფლება, მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივი მმართველობის 

განხორციელებაში.

ესტონეტის მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ადგილობრივ ხელისუფლებას წარუდგინონ სახალხო 

ინიციატივებიც. სოფლის ან ქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სულ მცირე 1 პროცენტს, 

რომელთაც არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება აქვთ, შეუძლიათ ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საკითხებთან დაკავშირებული რეგულაციების მიღების, შეცვლის ან გაუქმების ინიცირება მოახდინონ. 

ასეთი ინიციატივა განხილულ უნდა იქნეს 3 თვის განმავლობაში (32-ე პარაგრაფი).

რაც შეეხება ინდივიდუალურ პეტიციას, მოქალაქეებს უფლება აქვთ მოსთხოვონ ადგილობრივ 

ხელისუფლებას იმ დებულებების შეცვლა, რომლებიც პირადად მათ ინტერესებს უკავშირდება. 

კერძოდ, აღნიშნული კანონის 33-ე პარაგრაფი ადგენს, რომ ყველას აქვს უფლება სოფლის ან ქალაქის 

ხელისუფლებას მოსთხოვოს იმ რეგულაციის შესწორება ან გაუქმება, რომელიც უკანონოდ ზღუდავს 

მის უფლებებს.

ზოგადად, სახალხო ინიციატივები მიჩნეულია ადგილობრივი ხელისუფლების განხორციელების 

ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ფორმად. „ადგილობრივი ხელისუფლება ხორციელდება დემოკრატიულად 

ფორმირებული საკანონმდებლო და აღმასრულებელი დაწესებულებებისა და ადგილობრივ საკითხებთან 

მიმართებით სახალხო გამოკითხვებითა და საჯარო ინიციატივების საფუძველზე“ (მე-2 პარაგრაფის 

მე-2 პუნქტის, მე-2 ქვეპუნქტი).

რაც შეეხება სახალხო გამოკითხვებს, იგი პრაქტიკაში შეიძლება განხორციელდეს, როგორც 

ელექტრონული საშუალებების და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების გამოყენებით, ისე, მოქალაქეებთან 

პირადი კავშირით. ადგილობრივი მმართველობის შესახებ კანონის მე-15 პარაგრაფი კიდევ უფრო 

განამტკიცებს ამ მეთოდის გამოყენების შესაძლებლობას და ადგენს, რომ მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს უფლება აქვს ჩაატაროს ადგილობრივ მაცხოვრებელთა აზრთა გამოკითხვა იმ საკითხებზე, 

რომლებიც არსებითი მნიშვნელობისაა მუნიციპალიტეტისათვის.

ადგილობრივ დონეზე გარანტირებულია ბიუჯეტის ფორმირებასა თუ მუნიციაპალურ დაგეგმარებაში 

მონაწილეობის უფლებაც. კერძოდ, მუნიციპალიტეტის ხელისუფლება ვალდებულია სახალხო 

დისკუსიების მეშვეობით უზრუნველყოს ყველა დაინტერესებული პირის ჩართულობა განვითარების 

გეგმისა და საბიუჯეტო სტრატეგიის მომზადებაში (372 პარაგრაფი). სახალხო დისკუსიები გამოიყენება 

ასევე ოლქის განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში მოქალაქეთა ჩართულობისათვის. 374 

200 იხ. კანონი შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/513112019001/consolide
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პარაგრაფის მე-4 მუხლი ადგენს, რომ სოფლის ან ქალაქის მუნიციპალიტეტის მთავრობამ ან თავად 

უნდა გაუწიოს ორგანიზება ან დაამტკიცოს თანამშრომლობის ორგანოს (რამდენიმე მუნიციპალიტეტის 

გაერთიანების თანამშრომლობა) მიერ შემუშავებული გეგმა ოლქის განვითარების სტრატეგიის 

შემუშავებაში დაინტერესებული პირების მონაწილეობის შესახებ.

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ასევე უბნის ან ტერიტორიული (ლოკალური) ორგანოები. კანონის 

თანახმად, მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებელთა, სულ მცირე, 1 პროცენტს უფლება აქვთ შექმნან ასეთი 

ორგანოები (57-ე პარაგრაფის მე-2 პუნქტი). 

ამრიგად, ნათელია, რომ ადგილობრივი მმართველობის ორგანიზების შესახებ კანონი, ზემოთ 

განხილულ „კარგი საკანონმდებლო პრაქტიკისა და სამართლებრივი პროექტების წერის წესებთან“ 

და „ჩართულობის კარგი პრაქტიკის კოდექსთან“ ერთად, სოლიდურ საფუძვლებს ქმნის ადგილობრივ 

დონეზე მოქალაქეთა ინფორმირებისათვის, მათთან კონსულტაციისა და მონაწილეობითი დემოკრატიის 

სხვადასხვა ფორმების გამოყენებისათვის. ესტონეთში ელექტრონული მმართველობის ზოგადი 

ტენდენცია და ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლების მიერ დანერგილი ელექტრონული მომსახურებები 

კი, დამატებით შესაძლებლობებს უზრუნველყოფს მოქალაქეთა გადაწყვეტილებების პროცესში 

მონაწილეობისათვის.

9.5.3. სათემო ინიციატივა - Let’s Do It!

2008 წელს საფუძველი ჩაეყარა ყოველწლიურ სათემო აქტივობას Let’s Do It! 2009 წელს 11 000-ზე 

მეტმა ადამიანმა მონაწილეობა მიიღო მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართულ ღონისძიებაში (Let’s 

Do It! – My Estonia), რომელიც მიზნად ისახავდა ესტონეთში სხვადასხვა იდეების გენერირებას 

უკეთესი ცხოვრებისათვის. „ჩემი ესტონეთი“ იყო ერთდღიანი ღონისძიება, რომლის განმავლობაშიც 

საზოგადოების წარმომადგენლებს საშუალება ჰქონდათ იდენტიფიცირება მოეხდინათ და ემსჯელათ იმ 

საკითხების შესახებ, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანია მათ თემში და სამეზობლოში. დისკუსიაში 

მონაწილეებმა განიხილეს მათთვის სასურველი საკითხები და წარომოადგინეს იდეები ამ პრობლემების 

გადასაჭრელად.

ორგანიზატორებმა გამოყვეს 400 სადისკუსიო ადგილი, სადაც შეიკრიბა დაახლოებით 11 800 

მონაწილე. ასევე მოეწყო 16 ინტერნეტ ფორუმი და 17 სესია ესტონეთის საზღვრებს გარეთ მყოფი 

მოქალაქეებისათვის. შეიქმნა მოთხოვნების ონლაინ სივრცე, სადაც ჩამოთვლილი იყო იდეები და 

გადაწყვეტილებები. აქ ასევე გაგრძელდა შემდგომი დისკუსია.201

ამ იდეის საფუძველზე დამატებით აღმოცენდა რამდენიმე სათემო ინიციატივა: მაგალითად, 

ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მუშაობით ქალაქ ვილჯანდიში შეიქმნა პრობლემების შეტყობინების 

პორტალი - minu.viljandi.ee. ქალაქის მაცხოვრებლებს შეუძლიათ მონიტორინგი გაუწიონ მათ სათემო 

გარემოს და შეტყობინებები გაუგზავნონ ქალაქის ხელისუფლებას დაზიანებული ინფრასტრუქტურის, 

გადამწვარი ლამპიონებისა, ასფალტის ღრმულებისა თუ მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებულ 

სხვა საკითხებზე.

მსგავსი სათემო ინიციატივის საფუძველზე შეიქმნა ვებ-გვერდი meie.tallinn.ee. ეს არის ესტონეთის 

დედაქალაქის მაცხოვრებელთათვის განკუთვნილი ონლაინ ფორუმი, რომელიც საშუალებას იძლევა 

განხილული იყოს სამეზობლოებისათვის აქტუალური პრობლემები. ეს პორტალი ფუნქციონირებს, 

როგორც აზრთა გაცვლა-გამოცვლის სივრცე, რომელიც აერთიანებს სამეზობლოებსა და ქალაქის 

ხელისუფლების წარმომადგენლებს ქალაქის რაიონების მიხედვით. 

201 ელექტრონული მონაწილეობის პოლიტიკის მაგალითები: შვედეთი, ესტონეთი და ისლანდია, გვ. 27: https://www.digar.ee/arhiiv/en/collections/21918
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10. ხორვატია

10.1. მოკლე ცნობები ხორვატიის შესახებ

ხორვატიის რესპუბლიკა წარმოადგენს საპარლამენტო დემოკრატიის ქვეყანას. პოლიტიკური სისტემა 

ეფუძნება საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებას შორის ძალაუფლების 

დანაწილების პრინციპს.

კონსტიტუციის თანახმად, ხორვატია უნიტარული ქვეყანაა, მმართველობის სამდონიანი სისტემით: 

ცენტრალური, რეგიონული (ოლქები) და ადგილობრივი (მუნიციპალური და ქალაქის) ხელისუფლებით. 

ქალაქ ზაგრებს აქვს სპეციალური სტატუსი, რომლის ხელისუფლებაც ახორციელებს, როგორც ქალაქის, 

ასევე ოლქის ხელისუფლების კომპეტენციებს. ზაგრების ხელისუფლებას ასევე მნიშვნელოვანი როლი 

აქვს სახელმწიფო ადმინისტრაციული ფუნქციების განხორციელებაში მის ტერიტორიაზე.

ხორვატიაში არის 21 რეგიონული ხელისუფლება: 20 ოლქი და ქალაქი ზაგრები. ყველა ოლქი 

(ზაგრების გარდა) შედგება ქალაქებისა და მუნიციპალიტეტებისაგან. ხორვატიაში 128 ქალაქი და 

428 მუნიციპალიტეტია. 2005 წელს შემოღებული იქნა ვრცელი დიდი ქალაქის ცნება და ენიჭება 

ადგილობრივი ხელისუფლების ერთეულს, რომელშიც 35 000 მოქალაქეზე მეტი ცხოვრობს - ასეთ 

ქალაქებს გააჩნიათ გაფართოვებული უფლებამოსილებები.

ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლება გათვალისწინებულია კონსტიტუციით. ოლქებს 

აქვთ შედარებით ფართო ავტონომია. ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებები თავიანთ 

უფლებამოსილებებს ახორციელებენ სიბსიდიარობის პრინციპის საფუძველზე, რომელიც 2000 წლიდან 

კონსტიტუციურ პრინციპადაა აღიარებული.202

ხორვატიის მოსახლეობა დაახლოებით 4,100,000 ადამიანს შეადგენს. 

10.2. მოქალაქეთა ჩართულობა ხორვატიის ცენტრალური 
ხელისუფლების საქმიანობაში

10.2.1. კონსულტაციები

ხორვატიის ცენტრალური ხელისუფლება საჯარო კონსულტაციების კარგად განვითარებული სტრუქტურით 

გამოირჩევა. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ 2018 

წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, ხორვატია მე-5 ადგილს იკავებს პირველადი და ასევე, მეორადი 

კანონმდებლობის შემუშავებაში დაინტერესებული პირების ჩართულობის თვალსაზრისით.203

ხორვატიამ ისევე, როგორც სხვა ქვეყნებმა ღია მმართველობის დამკვიდრების პროცესში პრიორიტეტად 

გამჭვირვალობა განსაზღვრა.204 ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კანონში შესული ცვლილებების 

საფუძველზე, მათ შორის, დაინერგა კონსულტაციების სამართლებრივი მექანიზმები. ეს კანონი 

ხელისუფლების ორგანოებისაგან მოითხოვს ღია გახადონ კანონპროექტები და უზრუნველჰყონ 

202 ევროპის რეგიონთა კომიტეტის ვებ-გვერდი, ინფორმაცია ხორვატიის მმართველობის შესახებ: https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/
Pages/Croatia.aspx 

203 OECD (2019), რეგულაციური პოლიტიკა ხორვატიაში: განხორციელება არის მთავარი გასაღები. OECD-ის მიმოხილვები რეგულაციური 
რეფორმების შესახებ, OECD-ის გამომცემლობა, პარიზი. Regulatory Policy in Croatia: Implementation is Key, OECD Reviews of Regulatory 
Reform, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b1c44413-en. წყარო: 
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b1c44413-en/1/2/4/index.html?itemId=/content/publication/b1c44413-en&_
csp_=22b2ac02d474d19539fbbebcf1471163&itemIGO=oecd&itemContentType=book

204 იქვე.
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მოქალაქეთა შესაძლებლობა, წარადგინონ კომენტარები. 

2009 წელს ხორვატიამ ევროკავშირში გაერთიანების მიზნით განხორციელებული რეფორმების 

ფარგლებში მიიღო „კანონების, სხვა რეგულაციებისა და პოლიტიკის მიღების პროცესში დაინტერესებულ 

პირებთან კონსულტაციის პრაქტიკის კოდექსი“. იგი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს საჯარო 

კონსულტაციებისთვის და ადგენს სტანდარტებს, მაგალითად, განსაზღვრავს საზოგადოებრივი 

კონსულტაციების ფორმასა და ხანგრძლივობის, მიმდინარე კონსულტაციების შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდების გზებს, უკუკავშირის მეთოდებს, აგრეთვე სახელმწიფო ორგანოებს შორის კონსულტაციების 

კოორდინაციის პროცედურას. ხორვატიამ ასევე მიიღო ამ კოდექსის გამოყენების სახელმძღვანელო. 

დამატებით, ჩატარდა ტრენინგები საჯარო მოხელეებისათვის და შეიქმნა კონსულტაციების 

კოორდინატორთა ქსელი. ქვეყნდება კოდექსის განხორციელების წლიური ანგარიშები.

2013 წელს ცვლილებები შევიდა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ კანონში. ამ ცვლილებების 

თანახმად, დადგინდა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც შეიმუშავებენ 

კანონმდებლობას და კანონქვემდებარე რეგულაციებს, ვალდებულნი არიან, გამოაქვეყნონ მათი 

პროექტები უწყების ვებ-გვერდებზე და დაინტერესებულ პირებთან განახორციელონ კონსულტაციები 

მათ შესახებ. ასეთი პროექტები ქვეყნდება 30 დღის განმავლობაში, კონსულტაციების მიზნების 

შესახებ ინფორმაციასთან ერთად. კონსულტაციების პროცესის დასრულების შემდეგ, ხელისუფლების 

ორგანოები ვალდებულნი არიან, შეატყობინონ საზოგადოებას წარმოდგენილი კომენტარების და 

წინადადებების მიღებისა თუ უარყოფის შესახებ. მათ, ასევე მოეთხოვებათ გამოაქვეყნონ ანგარიშები 

განხორციელებული კონსულტაციების შესახებ და წარუდგინონ ის ხორვატიის მთავრობას შესაბამისი 

რეგულაციის პროექტთან ერთად. გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვებია კონსულტაციის ვადების 

შემოკლება, თუმცა, პრაქტიკაში ეს იშვიათად ხდება.205

ხორვატიის მთავრობის პროცედურის წესები, რომელიც 2011 წელს იქნა მიღებული და რამდენჯერმე 

შესწორდა, ასევე შეიცავს მნიშვნელოვან დებულებებს საჯარო კონსულტაციებთან დაკავშირებით. ისინი 

ადგენენ, რომ საზოგადოებრივი კონსულტაცია და კონსულტაციების შედეგების შესახებ ანგარიშგება 

ხორვატიის ცენტრალური ხელისუფლებისათვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესის განუყოფელი 

ნაწილია. 2012 წელს პროცედურის წესს დაემატა დებულება, რომელიც ცენტრალურ სახელისუფლებო 

სტრუქტურებს ავალდებულებს, კანონპროექტებთან და სხვა რეგულაციებთან ერთად, მთავრობას 

წარუდგინონ შესაბამისი მოხსენებები ჩატარებული კონსულტაციების შესახებ. ასეთი კონსულტაციები 

უნდა ჩატარდეს ან სპეციალური კანონმდებლობის ან კონსულტაციების პრაქტიკის ზემოაღნიშნული 

კოდექსის მიხედვით.

მთავრობის პროცედურების წესი ასევე შეიცავს დებულებებს, რომლებიც ეხება ადგილობრივი და 

რეგიონული თვითმმართველი ერთეულებისა და საჯარო უფლებამოსილებებით აღჭურვილი იურიდიული 

პირების მიერ ზოგადი აქტების მიღების წესს. ეს დებულებები გამიზნულია მოქალაქეთა უფლებების 

უშუალო განხორციელებასთან დაკავშირებული საკითხების დასარეგულირებლად, აღნიშნული ორგანოების 

სამოქმედო ტერიტრიაზე ან მათი საქმიანობის სფეროში (მაგ. ქალაქგეგმარება, საბინაო საკითხები, 

კომუნალური და სხვა საზოგადოებრივი მომსახურებები, გარემოს დაცვა და ა.შ.). ამ ორგანოებმა, საჯარო 

კონსულტაციები უნდა ჩაატარონ ინტერნეტით, უწყების ვებ-გვერდების გამოყენებით.206

10.2.2. ელექტრონული კონსულტაციები

ხორვატიის ხელისუფლება ღია მმართველობის პოლიტიკის ფარგლებში აქტიურად იყენებს ელექტრონულ 

205 იქვე. 

206 იქვე.
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ინსტრუმენტებს, იმისათვის, რომ სხვადასხვა საჯარო მომსახურებები ელექტრონულად განახორციელოს. 

2015 წელს ხორვატიამ ჯილდო მიიღო ღია მმართველობის პარტნიორობის გლობალურ სამიტზე 

პროექტისათვის - e-Citizens. ეს პროექტი საჯარო მომსახურებების განვითარების ნომინაციაში ევროპის 

საუკეთესო პროექტად დასახელდა.207

2015 წლის შემდეგ საჯარო კონსულტაციები ხორვატიაში სახელმწიფოს ცენტრალური პორტალის 

(e-Savjetovanja) მეშვეობით წარმოებს.208 პორტალი არის უნიკალური სივრცე, რომელიც თავს უყრის 

ყველა კონსულტაციას, რომელიც ხორციელდება კანონების, რეგულაციებისა და სხვა აქტების შესახებ. 

ის შემუშავდა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით. 

საჯარო მოსამსახურეებს უტარდებათ ტრენინგები პორტალის გამოყენების შესახებ და ასევე, მათ 

ეხმარებიან ექსპერტები საჯარო კონსულტაციების განხორციელებაში.

ყველას შეუძლია კომენტარების წარდგენა მარტივი რეგისტრაციის შემდეგ. ყველა წარდგენილი 

კომენტარის ნახვა შეუძლია სხვა მომხმარებლებსაც, რომლებსაც შეუძლიათ „მოიწონონ“ ეს 

კომენტარები. პორტალზე ასევე შესაძლებელია მსგავსი კომენტარების ერთად დაჯგუფება. საჯარო 

დაწესებულება ვალდებულია პასუხი გასცეს ყველა წარდგენილ კომენტარს ინდივიდუალურად. პასუხის 

ფორმა განსაზღვრული არ არის. პასუხების ნახვა შეუძლია პორტალის ყველა მომხმარებელს.

ელექტრონულმა კონსულტაციების პორტალმა 490%-ით გაზარდა კონსულტაციების რაოდენობა 2014 

წლიდან 2017 წლის ჩათვლით.209

10.2.3. საჯარო კონსულტაციები და რეგულაციების გავლენის შეფასების პროცესში

ხორვატიაში მიღებულია კანონი რეგულაციების გავლენის შეფასების შესახებ.210 კონსულტაციების 

განხორციელების დამატებითი ვალდებულება მოქმედების იმ სამართლებრივი აქტების პროექტების 

მიმართ, რომელიც ექცევა აღნიშნული კანონის მოქმედების სფეროში. ამ შემთხვევაში, ადმინისტრაციული 

ორგანო ვალდებულია აცნობოს ყველა დაინტერესებულ მხარეს. მთავრობის ცენტრალურ ვებ-გვერდზე 

ქვეყნდება კანონის პროექტი და რეგულაციის გავლენის შეფასების დოკუმენტი. კონსულტაციები 

გრძელდება 30 დღის განმავლობაში. საკითხის კომპლექსურობიდან გამომდინარე, ეს ვადა შეიძლება 

გაგრძელდეს. 

კონსულტაციების პერიოდის განმავლობაში ხელისუფლების ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია 

რეგულაციის პროექტის მომზადებაზე, ვალდებულია გამართოს ერთი ან მეტი საჯარო პრეზენტაცია 

განსახილველი საკითხის შესახებ.

კონსულტაციების სტანდარტული პროცესის მსგავსად, სავალდებულოა დაინტერესებული პირების 

მიერ წარდგენილი ყველა კომენტარის, წინადადების და მოსაზრების განხილვა. ამის შემდეგ, 

ხელისუფლების ორგანო, მთავრობის კონსულტაციების ცენტრალური ვებ-გვერდის მეშვეობით, 

აცნობებს საზოგადოებას მიღებული და უარყოფილი კომენტარებისა და წინადადებების შესახებ. 

2017 წლის მაისში ძალაში შევიდა „რეგულაციის ზეგავლენის შეფასების შესახებ კანონის“ ცვლილებები, 

207 ხორვატიის ცენტრალური მთავრობის პორტალი: https://vlada.gov.hr/news/croatia-s-e-citizens-voted-best-open-government-project-in-europe/18030

208 ელექტრონული კონსულტაციების პორტალი: https://savjetovanja.gov.hr/

209 იხ. კვლევა: Regulatory Policy in Croatia (რეგულაციური პოლიტიკა ხორვატიაში) https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b1c44413-en/1/2/4/index.
html?itemId=/content/publication/b1c44413-en&_csp_=22b2ac02d474d19539fbbebcf1471163&itemIGO=oecd&itemContentType=book#wrapper 
ქვეთავი: ელექტრონული კონსულტაციები (Electronic consultations). 

210 ხორვატიის კანონი რეგულაციების ზეგავლენის შეფასების შესახებ - არაოფიციალური თარგმანი ინგლისურ ენაზე - https://www.legislationline.
org/download/id/8129/file/Croatia_act_regulatory_impact_assessment_2011_en.pdf
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რომლითაც განისაზღვრა საჯარო სტრუქტურების ვალდებულება, საზოგადოებასთან კონსულტაცია 
განახორციელონ რეგულირების გავლენის შეფასების ადრეულ ეტაპზე. კერძოდ, პასუხისმგებელი 
ორგანო რეგულაციის ზეგავლენის პირველად შეფასებას ახორციელებს საკანონმდებლო საქმიანობის 
გეგმაში მოცემული თითოეული კანონპროექტის შესახებ. ყოველი წლის 1–დან 30 სექტემბრამდე 
პერიოდში სამართალშემოქმედების გეგმა, აგრეთვე თითოეული შემოთავაზებული კანონის საწყისი 
შეფასება, კონსულტაციის მიზნით, ქვეყნდება ცენტრალურ ვებ-გვერდზე. 

10.2.4. კონსულტაცია პოლიტიკისა და სამართლებრივი  
აქტების ფორმირების ეტაპზე

ხორვატიაში რეგულაციებისა თუ პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ადრეული ეტაპის კონსულტაციები, 
ძირითადად, იმართება სამუშაო ჯგუფების მეშვეობით, რომელსაც აყალიბებენ ცალკეული სამინისტროები. 
სამუშაო ჯგუფებში შედიან სამინისტროს წარმომადგენლები და დაინტერესებული მხარეები, რომელსაც 
შესაძლოა შეეხოს გადაწყვეტილება. იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება სამოქალაქო საზოგადოების 
ორგანიზაციების ჩართვა სამუშაო ჯგუფში, ხელისუფლების ორგანომ უნდა შეატყობინოს ოფიციალური 
წერილით სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საბჭოს, რომელიც ახორციელებს ორგანიზაციების 
შერჩევას სამუშაო ჯგუფისათვის. გარდა ამისა, გამოიყენება ისეთი საშუალებები, როგორებიცაა 
მრგვალი მაგიდის შეხვედრები, ფოკუს ჯგუფები, საჯარო ღონისძიებები და სხვ. ზოგიერთ შემთხვევაში, 
სამუშაო ჯგუფები იქმნება ხორვატიის პარლამენტთან, როდესაც მუშავდება ახალი კანონები. 

10.2.5. კონსულტაციების ხარისხის ზედამხედველობის ინსტიტუციური მოწყობა 

ინფორმაციის კომისარი და მისი ოფისი (OIC) პასუხისმგებელნი არიან საზოგადოებრივი კონსულტაციების 

პროცესის ხარისხის ზედამხედველობაზე. ოფისი ამოწმებს, ჩატარდა, თუ არა, კონსულტაცია სპეციალური 

პორტალის საშუალებით და გაგრძელდა, თუ არა, ის დადგენილი ვადის განმავლობაში. ის ასევე 

აკონტროლებს მომზადდა და გამოქვეყნდა, თუ არა, ანგარიში საკონსულტაციო პროცესის შესახებ.

კომისარი ახორციელებს ადმინისტრაციული ორგანოების რეგულარულ შემოწმებებს „ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უფლების შესახებ“, რაც ასევე მოიცავს ინდივიდუალურ კონსულტაციებს და 

სამინისტროთა კონსულტაციების გეგმებს.

საზოგადოების ნებისმიერ წევრს შეუძლია საჩივარი წარუდგინოს ინფორმაციის კომისარს, იმის 

შესახებ, რომ საზოგადოებრივი კონსულტაცია კანონის შესაბამისად არ განხორციელდა. კომისარს 

უფლება აქვს, გამოსცეს ბრძანება საკონსულტაციო პერიოდის გახანგრძლივების შესახებ, თუკი ის 

დაასკვნის, რომ დარღვეულია კონსულტაციის კანონიმიერი მოთხოვნები.

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საბჭო არის ხორვატიის რესპუბლიკის მთავრობის 

მრჩეველთა ორგანო, რომელიც ხელს უწყობს ხორვატიის მთავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობას. საბჭოს 37 წევრი ჰყავს, რომელთაგან 17 წარმოადგენს 

სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებს, 14 - არასამთავრობო და არაკომერციულ ორგანიზაციებს, 3 

- ფონდებს, პროფესიულ კავშირებს და დამსაქმებელთა ასოციაციებს, ხოლო 3 - ოლქების, ქალაქებისა 

და მუნიციპალიტეტების ასოციაციებს. საბჭოს მუშაობას უზრუნველყოფს ხორვატიის მთავრობის 

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ოფისი (GOfCNGO).

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საბჭოს ფუნქციებში, მათ შორის, შედის:

•	 იმ საზოგადოებრივი პოლიტიკის მუდმივ მონიტორინგსა და ანალიზში მონაწილეობა, რომელიც ეხება 

ან გავლენას ახდენს ხორვატიაში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებასა და სექტორთაშორის 

თანამშრომლობაზე;
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•	 მთავრობისათვის მოსაზრების წარდგენა კანონპროექტების შესახებ, რომლებიც გავლენას ახდენენ 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზე;

•	 იმ გზების შემუშავებაში მონაწილეობა, რომელიც მიზნად ისახავს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვას 

იმ რეგულაციების, სტრატეგიებისა და პროგრამების შემუშავებაში, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარებასა და ფუნქციონირებაზე და საჯარო და კერძო სექტორზე ახდენენ გავლენას;

მთავრობის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ოფისს ასევე ევალება ყოველწლიური 
მოხსენების გამოქვეყნება დაინტერესებულ საზოგადოებასთან კონსულტაციების განხორციელების 
შესახებ. საკონსულტაციო კოდექსის შესაბამისად, ოფისი აგროვებს და ამუშავებს სამინისტროების, 
საჯარო დაწესებულებების და სახელმწიფო ადმინისტრაციული ორგანოების და სააგენტოების 
მოხსენებებს წლის განმავლობაში ჩატარებული კონსულტაციების შესახებ. ანგარიშები ასევე მოიცავს 
ინფორმაციას გამოწვევების შესახებ და რეკომენდაციებს კონსულტაციების განხორციელების 
გასაუმჯობესებლად.

გარდა ამ სტრუქტურებისა, სამინისტროებში და სამთავრობო უწყებებში შექმნილია „საკონსულტაციო 
კოორდინატორთა“ ქსელი. ეს დანაყოფები ეხმარებიან და მეთოდოლოგიურ რჩევებს აძლევენ სამინისტროებს 
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის ღონისძიებების ორგანიზებაში. ისინი ყოველწლიურად ხვდებიან 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის მთავრობის ოფისს, რათა გაუზიარონ გამოცდილება 
და კარგი პრაქტიკა ზემოთ აღნიშნული კოდექსის განხორციელების თვალსაზრისით. ქსელმა ხელი შეუწყო 
საზოგადოებრივი კონსულტაციების ფორმირებას, იმ საჯარო მოხელეების უნარების გაძლიერების გზით, 
რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან კონსულტაციების განხორციელებაზე.

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის ოფისი და საჯარო ინფორმაციის კომისარი 
ტრეინინგებს უტარებენ კონსულტაციების კოორდინატორებს კონსულტაციების ეფექტიანად მომზადებისა 
და ჩატარების შესახებ. მაგალითად, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის სამთავრობო 
უწყებამ შეიმუშავა საგანმანათლებლო მოდული კონსულტაციების ეფექტიანი იმპლემენტაციის თაობაზე. 
ეს მოდული შედის საჯარო ადმინისტრირების ეროვნული სკოლის სასწავლო კურიკულუმში.211

ეროვნულ, ოლქების და ზოგჯერ, ქალაქის დონეზე ასევე შექმნილია ეკონომიკური და სოციალური 
საბჭოები. საბჭოების მეშვეობით, მათ შორის, ხორციელდება სამმხრივი სოციალური დიალოგი. 
ხორვატიის ეკონომიკური და სოციალური საბჭო შედგება მთავრობის, დამსაქმებელთა ასოციაციებისა 
და ხუთი მაღალი იერარქიის პროფესიული კავშირების წარმომადგენლებისაგან. ხელისუფლებას და 
სოციალურ პარტნიორებს ჰყავს თანაბარი რაოდენობის წარმომადგენლები.

მუდმივმოქმედმა სტრუქტურებმა, სისტემურმა მონიტორინგმა და სწავლებამ დიდი წვლილი შეიტანა 
კონსულტაციების მდგრადი პრაქტიკის ჩამოყალიბებაში. კონსულტაციების პროცესი წესად იქცა 
ეროვნული ხელისუფლების დონეზე და ის ნაკლებად არის დამოკიდებული ხელისუფლების დღის 

წესრიგის ცვლილებებზე.

10.2.6. ინიციატივის უფლება

ხორვატიის კონსტიტუციის 46-ე მუხლის თანახმად, მოქალაქეებს უფლება აქვთ, გამოიყენონ ინიციატივის 

წარდგენის შესაძლებლობა. ეს უფლება გულისხმობს, რომ ყველას აქვს უფლება, შეადგინოს პეტიცია 

და საჩივარი და წარუდგინოს წინადადება მთავრობას და სხვა საჯარო ორგანოებს, ასევე მიიღოს 

მათზე პასუხი.212 

211 მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში - ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში არსებული სტანდარტებისა და პრაქტიკის 
მიმოხილვა; გვ. 40 - https://rm.coe.int/civil-participation-in-decision-making-processes-an-overview-of-standa/1680701801 

212 მოქალაქეთა მონაწილეობა საბიუჯეტო პროცესში ხორვატიის რესპუბლიკაში, გორდან სტრუიჩი, ვიეკოსლავ ბრატიჩი (Public participation in 
the budgetary process in the Republic of Croatia - GORDAN STRUIĆ, VJEKOSLAV BRATIĆ) - გვ. 81 (გვ.15 მითითებულ ვებ-პუბლიკაციაზე). წყარო: 
http://www.pse-journal.hr/upload/files/pse/2018/1/struic_bratic.pdf 
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ეს დებულება ასევე ასახულია პარლამენტის რეგლამენტის 44 მუხლის მე-6 აბზაცში, რომლის თანახმად, 
თუ პარლამენტს მოქალაქეების მიერ წარედგინება პეტიცია ან წინადადება კანონის ან სხვა აქტის 
მიღების თაობაზე, პარლამენტის სპიკერმა ის უნდა მიმართოს შესაბამისი კომიტეტის ან კომისიის 
თავმჯდომარესთან, რომელმაც თავის მხრივ, უნდა აცნობოს პეტიციის ან წინადადების წარმდგენს 
მათი განხილვის შედეგები არაუგვიანეს 3 თვისა.

საკანონმდებლო ინიციატივის გარდა, იგივე ინსტრუმენტი შესაძლებლობას აძლევს მოქალაქეებს, 
პეტიცია გაუგზავნონ ნებისმიერ წარმომადგენელს, პოლიტიკურ ჯგუფს, პარლამენტის სამუშაო ორგანოს 
(კომიტეტი ან კომისია) ან მთავრობას.

10.2.7. ჩართულობის უფლება (The right to be involved)

კონსულტაციების კოდექსის თანახმად, მოქალაქეთა მონაწილეობის მესამე დონე არის ჩართულობა 
(involvement), რომელიც უზრუნველყოფს ორმხრივი პროცესის უფრო მაღალ დონეს, რომლის მეშვეობითაც 
მოქალაქეები და დაინტერესებული საზოგადოების წარმომადგენლები აქტიურად არიან ჩართული 
საჯარო პოლიტიკის შექმნაში, მაგალითად, სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობით.213

პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, არსებობს მოქალაქეთა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

ჩართულობის შემდეგი მექანიზმები:214

•	 კომიტეტის ან კომისიის შეხვედრებში მონაწილეობა;

•	 კომისიაზე და კომიტეტის შეხვედრებზე მოსაზრებების წარმოდგენა;

•	 კომიტეტებსა და კომისიებში დანიშვნა წევრობის ყველა უფლებით -გადაწყვეტილების უფლების 

(ხმის უფლების) გარდა.

მთავრობის პროცედურების წესები ასევე ითვალისწინებს მთავრობის სამუშაო და სააკორდინაციო 

ჯგუფებში მოქალაქეთა, განსაკუთრებით, ექსპერტების ჩართულობას. მთავრობის სამუშაო ჯგუფებში 

ჩართულობის შესახებ ასევე განხილულია წინა ქვეთავებში.

10.3. მოქალაქეთა მონაწილეობა ხორვატიის ადგილობრივი 
ხელისუფლებების გადაწყვეტილებებში

10.3.1. სუბ-მუნიციპალური მმართველობის ორგანოები - ტერიტორიული კომიტეტები 

ხორვატიაში არსებობს ადგილობრივ დონეზე მოქალაქეთა ჩართულობის შემდეგი მექანიზმები:215

• რეფერენდუმები;

• მოქალაქეთა ინიციატივები და პეტიციები;

• მოქალაქეთა კრებები;

• სუბ-მუნიციპალური მმართველობა;

• საკონსულტაციო შეხვედრები;

213 იქვე, გვ. 82 (გვ.16 მითითებულ ვებ-პუბლიკაციაზე);

214 იქვე, გვ. 82 (გვ.16 მითითებულ ვებ-პუბლიკაციაზე).

215 დემოკრატიის განვითარება ხორვატიაში - ექსპერიმენტული თვითმმართველობიდან სუსტ ადგილობრივ დემოკრატიამდე, პროფესორი 
ივან კოპრიჩი, ასისტენტ პროფესორი რომეა მანოჯლოვიჩი, ასისტენტი პეტრა დურმანი, გვ.29:  
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/416e31b7-05da-4298-862f-f954cd8b7c8e.pdf
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• ახალგაზრდობის საბჭოები;

• მონაწილეობითი ბიუჯეტირება;

ხორვატიის კანონი ადგილობრივი და რეგიონული თვითმმართველობის შესახებ216, კერძოდ კი, მისი 

57-ე მუხლი იძლევა შესაძლებლობას, მუნიციპალური ხელისუფლების ორგანოების სუბორდინირებულ 

- ქვე-მუნიციპალურ დონეზე ჩამოყალიბდეს ადგილობრივი (ტერიტორიული) კომიტეტები (საბჭოები).

სუბ-მუნიციპალური ერთეულები მოქალაქეთა მონაწილეობის გავრცელებული ფორმაა ხორვატიაში. 

კანონი ადგენს, რომ მათი დაფუძნება, კომპეტენციები, დაფინანსებისა და მისი ფუნქციონირებისათვის 

მნიშვნელოვანი სხვა საკითხები უნდა დარეგულირდეს თითოეული ადგილობრივი და რეგიონული 

თვითმმართველი ერთეულის მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტით. მერს მნიშვნელოვანი როლი 

აკისრია ამ კომიტეტების ზედამხედველობასა და ფუნქციონირებაში. თითოეულ სუბ-მუნიციპალურ 

ერთეულს ყავს კომიტეტი (საბჭო) და მისი თავმჯდომარე. მერს უფლება აქვს, დაშალოს სუბ-

მუნიციპალური კომიტეტი იმ შემთხვევაში, თუ ის ხშირად არღვევს ადგილობრივ კანონმდებლობას, 

სუბ-მუნიციაპლური საბჭოს წესებს ან თუ ის არ ასრულებს მასზე დელეგირებულ ამოცანებს. 217

ტერიტორიული კომიტეტები კანონმდებლობის თანახმად, განმარტებულია არა, როგორც მმართველობის 

ორგანოები, არამედ, როგორც მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმა. მათ არ აქვთ მომსახურებათა 

მიწოდების ან გადაწყვეტილებების მიღების კონსტიტუციური უფლებამოსილებები. ისინი განიხილავენ 

და მოსაზრებებს უგზავნიან მუნიციპალიტეტის მერს და საკრებულოებს სხვადასხვა საკითხებზე. თუმცა, 

გარკვეულ შემთხვევებში, ხდება მათზე საბიუჯეტო სახსრების მცირე ნაწილის ან ვიწრო ხასიათის 

გადაწყვეტილებების მიღების უფლებამოსილებების გადაცემა.218

„ადგილობრივი და რეგიონული თვითმმართველობის შესახებ“ ხორვატიის კანონის 57-ე მუხლის 

თანახმად, ადგილობრივი (ტერიტორიული) კომიტეტები (საბჭოები) წარმოადგენს გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში მოქალაქეთა დაუყოვნებელი მონაწილეობის ფორმას ისეთ საკითხებზე, 

როგორებიცაა ადგილობრივი მნიშვნელობის საქმეები, ადგილობრივ ცხოვრებაზე მყისიერი და 

ყოველდღიური ზეგავლენა და მოქალაქეთა შრომა. ამასთან ადგილობრივი (ტერიტორიული) კომიტეტი 

(საბჭო) შეიძლება დააფუძნოს ერთმა ან რამდენიმე დასახლებამ.

აღნიშნული კანონის 63-ე მუხლის თანახმად, ადგილობრივმა კომიტეტმა შეიძლება მოიწვიოს 

ადგილობრივ მოქალაქეთა შეხვედრები, იმისათვის, რომ განხილულ იქნეს მათი ინტერესები და 

საჭიროებები, ასევე, წარმოდგენილ იქნეს წინადადებები ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების 

გადასაწყვეტად. 

10.3.2. კონსულტაციები 219

ხორვატიაში საჯარო კონსულტაციები ექვემდებარება სხვადასხვა კანონსა და რეგულაციას. როგორც 

ზემოთ აღინიშნა, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების შესახებ ხორვატიის კანონი, ამ მხრივ, 

მთავარ საფუძვლებს ქმნის. იგი ვრცელდება რეგიონულ და ადგილობრივ ხელისუფლებაზეც.

216 ხორვატიის კანონი ადგილობრივი და რეგიონული თვითმმართველობის შესახებ https://www.legislationline.org/documents/id/5864

217 დემოკრატიის განვითარება ხორვატიაში - ექსპერიმენტული თვითმმართველობიდან სუსტ ადგილობრივ დემოკრატიამდე, პროფესორი 
ივან კოპრიჩი, ასისტენტ პროფესორი რომეა მანოჯლოვიჩი, ასისტენტი პეტრა დურმანი,.27:  
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/416e31b7-05da-4298-862f-f954cd8b7c8e.pdf

218 საჯარო ადმინისტრირების მახასიათებლები და განხორციელება ევროკავშირის 28 ქვეყანაში: ხორვატია: გვ. 104 (გვ.9):  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/97f87f51-9608-11e8-8bc1-01aa75ed71a1

219 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება ხორვატიაში - ექსპერიმენტული თვითმმართველობიდან სუსტ ადგილობრივ დემოკრატიამდე, 
პროფესორი ივან კოპრიჩი, ასისტენტ პროფესორი რომეა მანოჯლოვიჩი, ასისტენტი პეტრა დურმანი, გვ.31: 
https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/416e31b7-05da-4298-862f-f954cd8b7c8e.pdf
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ხელისუფლების ორგანოები ვალდებულნი არიან გამოაქვეყნონ კანონშემოქმედებითი ღონისძიებების 
გეგმა და ასევე, საჯარო კონსულტაციების გეგმა. ამ ინფორმაციაში უნდა მიეთითოს ცალკეული 
სამართლებრივი აქტების მიღების დაგეგმილი დრო, კონსულტაციების ფორმა (ელექტრონული თუ საჯარო 
დისკუსია). ასევე უნდა გამოქვეყნდეს სამართლებრივი აქტების პროექტები და კონსულტაციების შესახებ 
ანგარიში მისი დასრულების შემდეგ, რომელიც მოიცავს მიღებულ კომენტარებსა და წინადადებებზე 
განხორციელებული უკუკავშირის შესახებ ინფორმაციას.

ცენტრალური ხელისუფლებისაგან განსხვავებით, ადგილობრივ დონეზე ელექტრონული კონსულტაციების 
გარდა, შეიძლება გამოყენებული იქნეს პირისპირ შეხვედრები, სახალხო დისკუსიები და სხვა 
ინსტუმენტები. ყველაზე ხშირად, გამოიყენება დისკუსიის ფორმატი და ასევე, კომენტარების 
ელექტრონულად ან ფოსტის მეშვეობით მიწოდების შესაძლებლობა. 

„ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების“ შესახებ ხორვატიის კანონამდე კონსულტაციის 
ვალდებულება არსებობდა ზემოაღნიშნული კონსულტაციების პრაქტიკის კოდექსის საფუძველზე. 
აღნიშნული კოდექსის მე-9 თავი (კოდექსის გავრცელება ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებებზე) 
ადგენს, რომ ამ კოდექსის დებულებები, თავისებურებების გათვალისწინებით, ვრცელდება ადგილობრივი 
და რეგიონული ხელისუფლების ორგანოებზე მათი კომპეტენციის ფარგლებში.220 იმის გამო, რომ კოდექსს 
არ ჰქონდა სამარლებრივად სავალდებულო ხასიათი, მისი იმპლემენტაციის ხარისხი დაბალი იყო. 
პრაქტიკის გაუმჯობესება დაიწყო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების შესახებ კანონის მიღებით, 
რომელმაც დაადგინა, რომ კონსულტაციები აღნიშნული კოდექსის მიხედვით უნდა განხორცილედეს.

10.3.3. მოქალაქეთა ინიციატივები და პეტიციები

„ადგილობრივი და რეგიონული თვითმმართველობის შესახებ“ კანონის 25-ე მუხლის თანახმად, 
მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, ადგილობრივ წარმომადგენლობით ორგანოს შესთავაზონ 
ცალკეული აქტის მიღება ან მის კომპეტენციას მიკუთვნებული სხვა საკითხის გადაწყვეტა. ადგილობრივმა 
წარმომადგენლობითმა ორგანომ უნდა განიხილოს წინადადება თუ მას ხელს აწერს მუნიციპალიტეტის 
ან ქალაქის ამომრჩეველთა, სულ მცირე, 10%. აღნიშნულმა ორგანომ წინადადებას პასუხი უნდა 
გასცეს 3 თვის განმავლობაში.

ამავე კანონის 26-ე მუხლის თანახმად, ადგილობრივი და რეგიონული თვითმმართველობის ორგანოები 
ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ მოქალაქები და იურიდიული პირები, რომ მათ საშუალება 
ჰქონდეთ წარადგინონ საჩივრები და პეტიციები ამ ორგანოების მუშაობასთან დაკავშირებით, ასევე, 
ამ ორგანოთა თანამშრომლების ქმედებებთან დაკავშირებით.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა ხელმძღვანელები, ასევე ამ ორგანოთა დანაყოფები 
ვალდებულნი არიან, პასუხი გასცენ პეტიციას ან საჩივარს მათი წარდგენიდან 30 დღის განმავლობაში. 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ შესაბამისის ტექნიკური და სხვა 
საშუალებები პეტიციისა და საჩივრის წარდგენისათვის და ასევე, მათი ვერბალური გადმოცემისათვის.221

10.3.4. მონაწილეობითი ბიუჯეტირება

ხორვატიის რამდენიმე ქალაქი იყენებს მონაწილეობით ბიუჯეტირებას, როგორც მოქალაქეთა 

ჩართულობის ფორმას. თუმცა, ეს ინსტრუმენტი ცალკე გაწერილი არ არის ადგილობრივი და რეგიონული 

თვითმმართველობის შესახებ კანონში. 

220 კანონების, სხვა რეგულაციებისა და აქტების მიღების პროცესში დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციის კოდექსი: https://narodne-novine.
nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3402.html

221 ადგილობრივი და რეგიონული თვითმმართველობის შესახებ ხორვატიის კანონის 25-ე – 26-ე მუხლები: https://www.legislationline.org/documents/
id/5864
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ხორვატიაში მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გამოყენების ერთ-ერთი საუკეთესო პრქტიკა დამკვიდრდა 
ქალაქ პაზინში. აქ მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, როგორც საპილოტე პროექტი დაინერგა 2014 წელს. 
პროცესი მოიცავდა 40 000 ევროს ხარჯვის შესახებ პროექტების მოქალაქეთა მიერ შერჩევას. მასში 
მონაწილეობა მიიღო მოქალაქეთა დაახლოებით 6.8 %-მა. 

მოქალაქეებს ინფორმაცია მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტის შესახებ მიეწოდება ვებ-გვერდების, 
ბროშურების, საგანმანათლებლო და სამუშაო შეხვედრების, სუბ-მუნიციპალური კომიტეტებისა და 
სხვა მეთოდებით. ორგანიზების მოდელი შემდეგია: პირველი ფაზა - წინადადებების ინტერნეტით 
მიწოდება, მეორე ფაზა არის სუბ-მუნიციპალური დონეზე ღია დისკუსიები წინადადებების შესახებ 
(ფორუმები). ამის შემდეგ კი მიიღება გადაწყვეტილება.

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრაქტიკა ხორვატიაში საწყის 
ეტაპზეა. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულები კანონით არ არიან ვალდებულნი გამოიყენონ 

მონაწილეობის ეს ფორმა. მიუხედავად იმისა, რომ არის რამდენიმე კარგი მაგალითი, მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ეს თანამშრომლობითი ფორმა ჯერ კიდევ საჭიროებს ინსტიტუციონალიზაციას.222

10.3.5. ახალგაზრდული საბჭოები

ახალგაზრდული საბჭოები, როგორც ახალგაზრდების საკონსულტაციო მექანიზმი ადგილობრივ დონეზე 

დაინერგა 2007 წლის კანონით „ახალგაზრდული საბჭოების შესახებ“. ისინი იქმნება ადგილობრივი 

წარმომადგენლობითი ორგანოების მიერ, როგორც ადგილობრივი საბჭოების საკონსულტაციო ორგანო. 

მისი მიზანია მოიზიდოს ახალგაზრდები ადგილობრივ საჯარო ცხოვრებაში მონაწილეობის მისაღებად. 

ახალგაზრდები განმარტებულია, როგორც 15-დან 30 წლამდე პირები. 

ახალგაზრდული საბჭოების წევრების რაოდენობა 5-დან 21 წევრამდეა. ეს დამოკიდებულია 

ადგილობრივი მოსხლეობის ზომაზე. წევრის უფლებამოსილება 3 წელი გრძელდება. ადგილობრივ 

და რეგიონულ თვითმმართველ ერთეულთა პასუხისმგებლობაში შედის ახალგაზრდულ საბჭოთა 

უზრუნველყოფა ფინანსებითა და სხვა რესურსებით.223

10.3.6. მოქალაქეთა კრება (შეხვედრები)

„ადგილობრივი და რეგიონული თვითმმართველობის შესახებ“ ხორვატიის კანონის 24-ე მუხლის 

თანახმად, მოქალაქეებს შეუძლიათ პირდაპირ მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღებაში 

რეფერენდუმისა და მოქალაქეთა კრებების საშუალებით. ამავე მუხლის ბოლო აბზაცი ადგენს, რომ 

მუნიციპალურ ან ქალაქის საბჭოებს, შეუძლიათ მოითხოვონ მოსაზრებების წარდგენა მოქალაქეთა 

კრებისაგან, ზოგადი ნორმატიული აქტის პროექტის ან სხვა საკითხის შესახებ, რომელიც საბჭოს 

კომპეტენციას განეკუთვნება.

ამავე კანონის 63-ე მუხლის თანახმად, ადგილობრივ საბჭოს ან ადგილობრივ (ტერიტორიულ) კომიტეტს 

შეუძლია მოიწვიოს ადგილობრივი მოქალაქეთა კრება (შეხვედრა), იმისათვის, რომ განხილულ 

იქნეს მოქალაქეთა ინტერესები და საჭიროებები და ასევე წარმოდგენილი იქნეს წინადადებები 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების გადასაწყვეტად.

222 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება ხორვატიაში - ექსპერიმენტული თვითმმართველობიდან სუსტ ადგილობრივ დემოკრატიამდე, 
პროფესორი ივან კოპრიჩი, ასისტენტ პროფესორი რომეა მანოჯლოვიჩი, ასისტენტი პეტრა დურმანი, გვ.33: 
https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=29185&EventID=95

223 ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარება ხორვატიაში - ექსპერიმენტული თვითმმართველობიდან სუსტ ადგილობრივ დემოკრატიამდე, 
პროფესორი ივან კოპრიჩი, ასისტენტ პროფესორი რომეა მანოჯლოვიჩი, ასისტენტი პეტრა დურმანი, - გვ.30: 
https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=29185&EventID=95
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აქედან ჩანს, რომ მონაწილეობის ეს ფორმა მჭიდროდ არის დაკავშირებული სუბ-მუნიციპალურ 

კომიტეტებთან, ვინაიდან ხშირად, ასეთი შეხვედრები სწორედ მათი სამოქმედო ტერიტორიის 

მიხედვით მოიწვევა.

11. საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა 
მონაწილეობის მექანიზმები კანადაში

11.1. ზოგადი ინფორმაცია კანადის მმართველობის შესახებ 

კანადაში არსებობს მმართველობის სამი დონე: ფედერალური, პროვინციული/ტერიტორიული და 

მუნიციპალური. თითოეულ მათგანს პასუხისმგებლობის განსხვავებული სფეროები აქვს. ფედერალური 

ხელისუფლება ქმნის ფედერალურ კანონებს და მართავს პროგრამებსა და მომსახურებებს, რომელთაც 

ეფექტი მთელს ქვეყანაზე აქვს. იგი პასუხისმგებელია ეროვნულ თავდაცვაზე, უსაფრთხოებაზე, 

საგარეო პოლიტიკაზე და სხვ. პროვინციულ/ტერიტორიულ ხელისუფლებებს უფლება აქვთ მიიღონ 

გადაწყვეტილებები და გამოსცენ კანონები იმ საკითხებზე, რომელიც პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს 

პრივინციაზე ან ტერიტორიაზე. მუნიციპალური ხელისუფლება პასუხისმგებელია კანონქვემდებარე 

აქტებისა და მომსახურებების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებაზე, რომლებიც უნდა განხირციელდეს 

კონკრეტულ ქალაქში ან სოფელში. 

ფედერალური, პროვინციული და ტერიტორიული ხელისუფლებების პასუხისმგებლობების სფერო 

განისაზღვრება კონსტიტუციით.224 ადგილობრივი ხელისუფლების საკითხებს, როგორც წესი, აწესრიგებენ 

პროვინციები და ტერიტორიები. კომპეტენციების მიხედვით, მოქალაქეთა ჩართულობის პოლიტიკაც 

განსხვავდება სხვადასხვა დონეზე. თუმცა, სამივე დონეზე მოქალაქეთა და გამჭვირვალობა 

ხელისუფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია.

კანადაში 10 პროვინცია და 3 ავტონომიური ტერიტორიაა. მთავარი განსხვავება, პროვინციებსა და 

ტერიტორიებს შორის განსაზღვრულია კონსტიტუციით: პროვინციები საკუთარ უფლებამოსილებებს 

ახორციელებენ კონსტიტუციის საფუძველზე - მათი კომპეტენციები განსაზღვრულია კონსტიტუციით, 

ხოლო ტერიტორიების ხელისუფლებების უფლებამოსილებები ხორციელდება ცენტრალური 

მთავრობისგან დელეგირებული უფლებების საფუძველზე.

 კანადის მოსახლეობა დაახლოებით 37,820,000 ადამიანს შეადგენს.

შემდგომ ქვეთავებში განხილული იქნება მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმები, რომელიც 

დანერგილი აქვს კანადის პარლამენტს და ფედერალურ მთავრობას. ასევე, მოცემულია კანადის 

ერთ-ერთი პროვინციის პრაქტიკა და ადგილობრივი ხელისუფლების მაგალითები.

11.2. მოქალაქეთა მონაწილეობა კანადის ცენტრალური 
ხელისუფლების გადაწყვეტილებებში

11.2.1. პეტიციები კანადის პარლამენტს

კანადის პარლამენტი მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა ფორმით ჩაერთონ 

საკანანონმდებლო ორგანოს მუშაობაში და მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში. პარლამენტი შედგება თემთა პალატისა და სენატისაგან. ორივე პალატა გახსნილია 

224 კანადის მთავრობის ვებ-გვერდი: დემოკრატია კანადაში: https://www.canada.ca/en/democratic-institutions/services/democracy-canada.html
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მოქალაქეებისათვის და დადგენილია, როგორც სამართლებრივი, ასევე პრაქტიკული მექანიზმები 

მათი ჩართულობისათვის.

გადაწყვეტილებების ფორმირებაში მონაწილეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი პეტიციების 

წარდგენაა. მოქალაქეებს უფლება აქვთ, პეტიციები წარუდგინონ, როგორც თემთა პალატას225, ასევე 

სენატს.226 პეტიციები შესაძლოა, წარდგენილ იქნას, როგორც ფურცლად,227 ასევე ელექტრონული 

ფორმით.228 თემთა პალატაში წარდგენილი წერილობითი პეტიციით, მოქალაქეებს შეუძლიათ თემთა 

პალატას, კანადის მთავრობას, მინისტრს ან თემთა პალატის წევრს მოსთხოვონ განახორციელოს ან 

თავი შეიკავოს რაიმე მოქმედების განხორციელებისგან.229

პეტიციის ხელმომწერები არ არიან უფლებამოსილნი პირდაპირ წარუდგინონ პეტიცია თემთა პალატას. 

ეს შესაძლოა განხორციელდეს მხოლოდ პარლამენტის წევრის მეშვეობით. პეტიციას ხელს უნდა 

აწერდეს, სულ მცირე, კანადის 25 მოქალაქე.

თემთა პალატის რეგლამენტი მოითხოვს, რომ ხელისუფლებამ თითოეულ პეტიციას უპასუხოს 45 

კალენდარული დღის ვადაში. პასუხი პეტიციასთან ერთად ქვეყნდება პეტიციებისათვის განკუთვნილ 

სპეციალურ ვებ-გვერზე.

ელექტრონული პეტიციების ინსტიტუტი კანადის პარლამენტმა პრაქტიკაში 2015 წელს დანერგა. მათ 

მიმართ იგივე წესები და მოთხოვნები მოქმედებს, რაც ფურცელზე დატანილი პეტიციების მიმართ, მცირე 

განსხვავებებით. მაგალითად, ელექტრონული პეტიციის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებისათვის საჭიროა 

პარლამენტის წევრის მიერ მისი ავტორიზაცია. ავტორიზაცია არ ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტარი 

იზიარებს მასში აღნიშნულ მოსაზრებებს - ის მხოლოდ გასცემს ნებართვას, დაიწყოს ხელმოწერების 

პროცესი. ელ-პეტიციისათვის აუცილებელია 500 ხელმომწერის შეგროვება. ეს პეტიციები ხელმოსაწერად, 

ასევე მათზე პასუხები ქვეყნდება ვებ-გვერდებზე.230

11.2.2. მონაწილეობა კომიტეტის მუშაობაში231

პარლამენტში იქმნება კომიტეტები, რომლებიც ასრულებენ საპარლამენტო მუშაობის დიდ ნაწილს. 

კომიტეტები რეგულარულად იწვევენ მოქალაქეებს, ექსპერტებს, ორგანიზაციებს, საჯარო მოხელეებსა 

და მინისტრებს, რომ კომიტეტის წინაშე წარმოადგინონ შესასწავლელ საკითხთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია, კომიტეტს მიაწოდონ მოსაზრებები ან/და მონაწილეობა მიიღონ მის სხდომებში. 

თემთა პალატისა და სენატის კომიტეტები, როგორც წესი, გადაწყვეტილების მიღებამდე 

საზოგადოებას მიმართავენ დახმარებისათვის, რომ ისინი ჩაერთონ ამა თუ იმ საკითხის შესწავლაში, 

მოსაზრებების წარდგენის გზით. კომიტეტმა შეიძლება ასევე მიიღოს გადაწყვეტილება საზოგადოების 

წარმომადგენლებთან პირდაპირი ონლაინ კონსულტაციის წარმოების თაობაზე.232 იგივე მეთოდები 

შესაძლოა, გამოყენებული იქნეს კანადის პარლამენტის სენატის მიერ.233

225 ინფორმაცია თემთა პალატის პეტიციების შესახებ: https://petitions.ourcommons.ca/en/Home/Index

226 ინფორმაცია სენატის პეტიციების შესახებ: https://sencanada.ca/en/about/procedural-references/rules/11/ 

227 ინფორმაცია ფურცელზე დაწერილი პეტიციების შესახებ: https://petitions.ourcommons.ca/en/Home/AboutContent?guide=PIPaperGuide

228 ინფორმაცია ელ-პეტიციების შესახებ: https://petitions.ourcommons.ca/en/Home/AboutContent?guide=PIElectronicGuide

229 ფურცელზე დაწერილი პეტიციების შესახებ სახელმძღვანელო: https://petitions.ourcommons.ca/en/Home/AboutContent?guide=PIPaperGuide

230 კანადის თემთა პალატის პეტიციების ვებ-გვერდი: https://petitions.ourcommons.ca/en/Home/Index

231 კანადის თემთა პალატის ვებ-გვერდი მონაწილეობის შესაძლებლობების შესახებ: https://www.ourcommons.ca/Committees/en/Participate#participate

232 სახელმძღვანელო კომიტეტების პრაქტიკის შესახებ: https://www.ourcommons.ca/About/Guides/Committees-e.html

233 მეტი ინფორმაციისათვის კანადის პარლამენტის სენატის საქმიანობის შესახებ, იხ. სენატის მიერ გამოცემული სახელმძღვანელი ..სენატის 
პროცედურები პრაქტიკაში“. https://sencanada.ca/media/93509/spip-psep-full-complet-e.pdf
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ზოგადად, თემთა პალატა უფრო მრავლისმომცველ მექანიზმებს იყენებს მოქალაქეთა ჩართულობისათვის. 
ამასთან, თემთა პალატისა და სენატის მიერ გამოყენებული მეთოდები ძალიან გავს ერთმანეთს. ამიტომ, 
წინამდებარე ნაშრომის მიზნებისათვის, ჩვენ ძირითადად, თემთა პალატის პრაქტიკას მიმოვიხილავთ.

კომიტეტები კონსულატაციის პროცესს, ძირითადად, მოსაზრებების მიღების, საზოგადოების 

წარმომადგენელთა მოსმენისა და ელექტრონული კონსულტაციების გზით ახორციელებენ: 

ინფორმაციის (ცნობის წარდგენა) კომიტეტისათვის

ნებისმიერ პირს ან ორგანიზაციას შეუძლია წარუდგინოს კომიტეტს მისი მოსაზრებები, კომენტარები 

და რეკომენდაციები კომიტეტის მიერ განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით. ასეთი ინფორმაცია 

შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს ელექტრონულადაც, კომიტეტის ვებ-გვერდის ან ელ-ფოსტის 

გამოყენებით.234 კომიტეტებისათვის წარდგენილი ინფორმაცია ქვეყნდება ვებ-გვერდზე. იგი ურიგდება 

კომიტეტის წევრებს და გამოიყენება საკითხის განხილვისას. 

კომიტეტის მიერ თემთა პალატისათვის წარდგენილ დასკვნას, უნდა დაერთოს იმ ორგანიზაციებისა 

და ფიზიკური პირების სია, რომლებმაც ინფორმაცია წარმოადგინა. 

კომიტეტის წინაშე სიტყით გამოსვლა და ჩვენების მიცემა

მოქალაქეები და ორგანიზაციების წარმომადგენლები კომიტეტის წინაშე შესაძლოა სიტყვით 

გამოვიდნენ შემდეგ შემთხვევებში:

•	 თუ კომიტეტი მიიჩნევს, რომ წარდგენილი წერილობითი ინფორმაციის ავტორის დამატებითი 

მონაწილეობა სასარგებლო იქნება გადაწყვეტილების მიღების პროცესისათვის;

•	 თუ პირი, კომიტეტის ინიციატივით, მოწვეულია განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის წარმოსადგენად.

გარდა ამისა, ნებისმიერ ორგანიზაციას და დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს მოითხოვოს 

კომიტეტისაგან, რომ მას სურს კომიტეტის წინაშე წარადგინოს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია. ეს უფლება შესაძლოა, განხორციელდეს კომიტეტის კლერკისათვის ელ-ფოსტის მეშვეობით 

წერილის გაგზავნით.235 წერილში უნდა აღინიშნოს ფიზიკური პირის ან ორგანიზაციის ინტერესისა და 

მისი გამოცდილების შესახებ განსახილველ საკითხთან მიმართებით. კომიტეტის კლერკი შემოსულ 

მოთხოვნას უგზავნის კომიტეტის წევრებს. კომიტეტი აფასებს მას და ადგენს მოწმეთა სიას დადგენილი 

პრაქტიკის მიხედვით.

კომიტეტს ასევე უფლება აქვს, ამა თუ იმ პირს პირდაპირ გაუგზავნოს ოფიციალური მოთხოვნა 

კომიტეტის წინაშე ჩვენების მიცემის შესახებ. ამ შემთხვევაში გამოცხადება სავალდებულოა. 

სხვადასხვა გარემოების გამო, კომიტეტმა შესაძლოა, გადაწყვიტოს, რომ მოწმე მის წინაშე წარსდგეს 

ვიდეო-კონფერენციის საშუალებით. ასეთი ჩვენება სარგებლობს თანაბარი ღირებულებითა და 

სამართლებრივი დაცვით.

კომიტეტისათვის მიწოდებულ ინფორმაციაში ან ჩვენებაში წარმოდგენილი ცნობები დაცულია 

საპარლამეტო პრივილეგიით. ეს ნიშნავს, რომ რაც არ უნდა ითქვას მოწმის მიერ, არაფერი შეიძლება 

გამოყენებული იქნეს მის წინააღმდეგ სასამართლოში. ეს არ ეხება ისეთ შემთხვევას თუ პირი იგივე 

ინფორმაციას გააჟღერებს საჯაროდ, საპარლამენტო შეხვედრის გარეთ.236

234 დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. თემთა პალატის საინფორმაციო გვერდი კომიტეტებისათვის მოსაზრებების წარდგენის შესახებ: 
https://www.ourcommons.ca/About/Guides/brief-e.html

235 https://www.ourcommons.ca/Committees/en/Participate#participate

236 სახელმძღვანელო მოწმისათვის, რომელიც წარსდგება პარლამენტის თემთა პალაიტის კომიტეტის წინაშე: https://www.ourcommons.ca/
About/Guides/Witness-e.html



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
133

w
w

w
.a

s
b

.g
e

მსგავსი პროცედურებია დადგენილი კანადის პარლამენტის სენატის რეგლამენტითაც.237

პარლამენტის ვებ-გვერდზე ქვეყნდება ყველა მიმდინარე საკომიტეტო განხილვების შესახებ 

ინფორმაცია. მოქალაქეებს შეუძლიათ თავისუფლად გააგზავნონ მოთხოვნა მათში მონაწილეობის 

შესახებ.

გამონაკლისების გარდა, პარლამენტის პალატებისა და კომიტეტის სხდომები საჯაროა და ნებისმიერ 

მსურველს შეუძლია დაესწროს მას. დამსწრეთა შერჩევა ხდება რეგისტრაციის (მოთხოვნის) რიგითობის 

მიხედვით. საკომიტეტო განხილვების შესახებ ინფორმაცია და გრაფიკი გამოქვეყნებულია პარლამენტის 

ვებ-გვერდზე.238 დაინტერესებულ პირებს უფლება აქვთ, წარადგინონ მოთხოვნა დასწრების შესახებ.239

11.2.3. კომიტეტის სხდომების პირდაპირი ტრანსლირება და ვიდეო არქივი

პარლამენტის კომიტეტის სხდომები გადაიცემა პირდაპირ ეთერში, პარლამენტის ვებ- გვერდის 

მეშვეობით. მაგალითად, თემთა პალატის განხილვების გადმოცემისათვის შექმნილია ვებ-გვერდი 

ParlVU240. ამ ვებ-გვერდის მეშვეობით, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია პირდაპირ ეთერში 

ან პოსტ ფაქტუმ იხილოს თემთა პალატისა და მისი კომიტეტების სხდომები. ვებ-გვერდზე მოცემულია 

კალენდარი, სადაც აღნიშნულია ინფორმაცია ღია სხდომების შესახებ, თარიღების მითითებით.

11.2.4. გასვლითი სხდომები და ვიზიტები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ

საპარლამენტო კომიტეტებს უფლება აქვთ, განახორციელონ ვიზიტები ქვეყნის ფარგლებში და მის 

გარეთ და ჩაატარონ გასვლითი სხდომები. თემთა პალატისა და სენატის კომიტეტებმა უნდა მიიღონ 

ავტორიზაცია ასეთი გადაწყვეტილებებისათვის შესაბამისი პალატისაგან. კანადის შიგნით გასვლითი 

სხდომებისას სენატის კომიტეტს უფლება აქვს ან ჩაატაროს საჯარო მოსმენა ან განახორციელოს 

ფაქტების დამდგენი ვიზიტი, რომელიც უკავშირდება მის მიერ შესასწავლ საკითხს. პარლამენტის 

შენობის გარეთ გამართული სენატის კომიტეტის სხდომა სარგებლობს თანაბარი სტატუსით და 

დაცული უნდა იქნეს იგივე პროცედურა, რაც შენობის შიგნით. ასეთი სხდომების დროს ხორციელდება 

თარგმანი, ჩაწერა და მისი მიმდინარეობა ქვეყნდება ორივე ოფიციალურ ენაზე. საჯარო მოსმენის 

დროს გამოთქმული მოსაზრებები, ასევე სარგებლობს საპარლამენტო პრივილეგიით დაცვის უფლებით.

ფაქტების დამდგენი მისია, როგორც წესი, გულისხმობს პარლამენტის შენობის გარეთ, ადგილებზე 

ვიზიტს და კომიტეტის წევრების კერძო შეხვედრებს ორგანიზაციებთან ან/და ფიზიკურ პირებთან. 

ფაქტების დამდგენი მისიების შესახებ არ დგება ოქმები, მაგრამ შეგროვებული ინფორმაცია გამოიყენება 

კომიტეტის მიერ საკითხის განხილვისას. კომიტეტი, რომელიც გადის კანადის გარეთ, უფლებამოსილი 

არ არის ჩაატაროს საჯარო მოსმენა, ვინაიდან კანადის იურისდიქცია არ ვრცელდება მის ფარგლებს 

გარეთ. ის ამ დროს ახორციელებს ფაქტების დამდგენ მისიას. 241

237 მეტი ინფორმაციისათვის კანადის პარლამენტის სენატის საქმიანობის შესახებ, იხ. სენატის მიერ გამოცემული სახელმძღვანელი 
..სენატის პროცედურები პრაქტიკაში“. გვ. 199 (221) https://sencanada.ca/media/93509/spip-psep-full-complet-e.pdf  
იხ. ასევე: PARTICIPATING IN A SENATE COMMITTEE STUDY GIVING ORAL AND/OR WRITTEN EVIDENCE: https://sencanada.ca/media/21260/
witness_longv2-e.pdf

238 პარლამენტის თემთა პალატის ვებ-გვერდი: https://www.ourcommons.ca/Committees/en/Meetings

239 კანადის პარლამენტის ვებ-გვერდი: დაესწარი დებატებსა და კომიტეტის სხდომებს: https://visit.parl.ca/sites/Visit/default/en_CA/
DebatesAndCommittees#live-debates

240 იხ. ვებ-გვერდი: https://parlvu.parl.gc.ca/Harmony/en

241 იხ. სენატის მიერ გამოცემული სახელმძღვანელი „სენატის პროცედურები პრაქტიკაში“. გვ. 204 (226) https://sencanada.ca/media/93509/spip-
psep-full-complet-e.pdf
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11.2.5. ინფორმაცია კანონპროექტებზე

LEGISinfo – არის კანონპროექტების საძიებო სისტემა.242 აქ წარმოდგენილია შემდეგი ინფორმაცია 

თითოეული კანონპროექტის შესახებ:

•	 თემთა პალატაში და სენატში კანონპროექტის მსვლელობასთან დაკავშირებული დეტალები;

•	 კანონპროექტის პირველადი ვერსია და მისი მოდიფიკაციები;

•	 კენჭისყრის შედეგები;

•	 მნიშვნელოვანი გამოსვლები კანონპროექტის შესახებ მეორე მოსმენის დროს;

•	 სამართლებრივი შეფასება და მოკლე შინაარსი, რომესაც ადგენს პარლამენტის ბიბლიოთეკის 

საპარლამენტო ინფორმაციისა და კვლევის სამსახური;

•	 მთავრობის პრეს-რელიზები და კანონპროექტთან დაკავშირებული ფონური ინფორმაცია (მთავრობის 

მიერ წარდგენილ კანონპროექტებზე).

11.2.6. საპარლამენტო ჩართულობის პროგრამა SENGAGE 243

კანადის პარლამენტის სენატი აწარმოებს პროექტს - SENGAGE, რომელიც მიზნად ისახავს სენატის 

საქმიანობის შესახებ ახალგაზრდებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას. ამ პროგრამის ფარგლებში 

შესაძლებელია:

•	 სენატის წევრის მოწვევა სკოლაში ან უნივერსიტეტში, რათა მან წაიკითხოს ლექცია, როგორც 

მოწვეულმა ლექტორმა; 

•	 სენატორის მოწვევა სკოლის კლასებში;

•	 სათემო და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებებზე სენატორის გამომსვლელად მოწვევა;

•	 სენატორთან ინდივიდუალური და ჯგუფური შეხვედრების მოთხოვნა სენატის შენობაში.

11.2.7. მოქალაქეთა მონაწილეობა კანადის მთავრობის  
გადაწყვეტილებების მიღებაში

11.2.7.1. კანონპროექტის პროექტებზე კონსულტაცია

კანადის ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე ძლერ განვითარებულია 

კონსულტაციების მექანიზმი, როგორც კანონპროექტების, ასევე მათი პირველადი მონახაზებისა და 

სხვა რეგუაციების შესახებ. მინისტრთა კაბინეტის ერთ-ერთ დანაყოფს (ხაზინის საბჭოს), რომელიც 

რამდენიმე მინისტრისაგან შედგება, გამოცემული აქვს სახელმძღვანელო დოკუმენტი კონსულტაციების 

სტანდარტებისა და შესაბამისი პროცესის მართვის კრიტერიუმების შესახებ. ხაზინის საბჭოს სამდივნო 

კი, უზრუნველყოფს მინისტრთა კაბინეტის წევრებისა და სამთავრობო სტრუქტურების დახმარებას 

სამართლებრივი აქტების გამოცემის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფისათვის.

242 დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ LEGISinfo-ს ვებ-გვერდი:  
https://www.parl.ca/LegisInfo/Home.aspx?Language=E&Mode=1&ParliamentSession=43-1

243 იხ. პროგრამის შესახებ: https://sencanada.ca/en/sengage/#about
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მთავრობის კომინიკაციის სტრატეგია და შესაბამისი ვებ-პლატფორმები მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებენ მოქალაქეებისათვის ინფორმაციის მიწოდებისა და მათი მოსაზრებების მიღების 

თვალსაზრისით. გარდა ამისა, ხაზინის საბჭოს დირექტივა იძლევა დეტალურ წინადადებებს 

მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებისათვის. მნიშვნელოვანი სიახლეა 

ასევე მთავრობის ვალდებულება წინასწარ შეიმუშავოს მისაღები რეგულაციების გეგმა და იგი 

დაინტერესებული პირებისათვის ხელმისაწვდომი გახადოს, მათ შორის, გამოქვეყნების გზით. 

მთავრობას ასევე აქვს ვალდებულება ჩართოს სხვადასხვა უმცირესობების ჯგუფები, მკვიდრი 

მოსახლეობის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული პირები. ქვემოთ, უფრო დეტალურად 

არის მიმოხილული მთავრობის მიერ კონსულტაციების განხორციელების თავისებურებები:

კანადაში კონსულტაციები წარმოებს არამარტო კანონპროეტების მზა ვერსიების შესახებ, არამედ, ჯერ 

კიდევ მათი ფორმირებისას. კანონპროექტებზე საჯარო კონსულტაციები, ძირითადად, საპარლამენტო 

ეტაპზე მიმდინარეობს და ეს პროცედურები ჩვენ წინა ქვეთავებში განვიხილეთ. თუმცა, კანადაში 

ასეთი კონსულტაციები შესაძლებელია, ასევე განხორციელდეს ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც 

კანონპროექტი მომზადების ეტაპზე იმყოფება და ის ჯერ კიდევ არ არის წარდგენილი მთავრობისა 

თუ პარლამენტისათვის.

მაშინ, როდესაც მინისტრი წარუდგენს მთავრობას გარკვეულ კანონპროექტს, მას უნდა ახლდეს 

განმარტებითი მემორანდუმი (განმარტებითი ბარათი). მემორანდუმში, მათ შორის, უნდა აღინიშნოს 

ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სახის საჯარო კონსულტაციები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

გამართა (ან გეგმავს, რომ გამართოს) კანონპროექტის ავტორმა (მინისტრმა). 

ტრადიციის მიხედვით, კანონპროექტის პროექტებზე კონსულტაცია არ ხდებოდა პარლამენტში 

მის წარდგენამდე, თუმცა, ღიაობისა და კონსულტაციების შესახებ მთავრობის ვალდებულებებმა 

განაპირობეს ეს ახალი პრაქტიკა და ამ ღირებულებებთან თანხვედრისათვის, კანონპროექტის ავტორმა 

შესაძლოა, თავიდანვე განახორციელოს კონსულტაცია კანონპროექტის საფუძვლების თაობაზე. ასეთი 

კონსულტაციები გამიზნულია იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს, კანონპროექტში იმ პირების 

მოსაზრებების გათვალისწინება, ვისზეც ის ვრცელდება. 

თუ კონსულტაციები (კანონპროექტის პროექტზე) უნდა განხორციელდეს მას შემდეგ, რაც კანონპროექტის 

პროექტი წარდგენილია მთავრობისათვის (მთავრობისთვის წარდგენიდან - საპარლამენტო ეტაპამდე), 

ამ შემთხვევაში, კონსულტაციების გამართვისათვის საჭიროა მინისტრთა კაბინეტის თანხმობა.244

11.2.7.2. კონსულტაციები რეგულაციების შესახებ

კანადაში კონსულტაციები ხორციელდება არამარტო კანონპროექტებისა და მათი პირველადი 

მონახაზების შესახებ, არამედ მთავრობის რეგულაციებზეც. კანადის ხაზინის საბჭოს სამდივნოს 

გამოცემული აქვს „მინისტრთა კაბინეტის დირექტივა რეგულაციების შესახებ“.245 ეს დირექტივა 2018 

წელს შევიდა ძალაში და ჩაანაცვლა კანადის მინისტრთა კაბინეტის მიერ გამოცემული დირექტივა 

რეგულაციური მენეჯმენტის შესახებ.246

244 ანადის მინისტრთა კაბინეტის სახელმძღვანელო ფედერალური აქტების და რეგულაციების მომზადების შესახებ - მინისტრთა კაბინეტის 
დირქტივა კანონშემოქმედების შესახებ: https://www.canada.ca/en/privy-council/services/publications/guide-making-federal-acts-regulations/
guide-making-federal-acts-regulations-cabinet-directive-law-making.html

245 მინისტრთა კაბინეტის დირექტივა რეგულაციების შესახებ: https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/federal-regulatory-
management/guidelines-tools/cabinet-directive-regulation.html#toc9

246 იხ. დირექტივა: https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/federal-regulatory-management/guidelines-tools/cabinet-directive-
regulatory-management.html
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კანადის ხაზინის საბჭო არის კანადის მინისტრთა კაბინეტის კომიტეტი, რომელიც შედგება 

რამდენიმე მინისტრისაგან. ამ საბჭოს პრეზიდენტი კი, დამოუკიდებლად შედის მინისტრთა კაბინეტის 

შემადგენლობაში. ეს კომიტეტი ერთადერთია კანადის მინისტრთა კაბინეტის სისტემაში, რომელიც 

არის მუდმივი სტრუქტურული ერთეული და რომლის შექმნაც გათვალისწინებულია კანონით. ხაზინის 

საბჭო პასუხისმგებელია მინისტრთა კაბინეტის ანგარიშვალდებულებაზე, ეთიკაზე, ფინანსურ, საკადრო 

და ადმინისტრაციულ მართვაზე. მისი მნიშვნელოვანი ფუნქციაა რეგულაციების სანქციონირება 

(დადასტურება).

ხაზინის საბჭოში შემავალი მინისტრები განიხილავენ რეგულაციების პროექტებს და წყვეტენ საკითხს 

იმის შესახებ, რეკომენდაცია უნდა გაუწიონ, თუ არა, გენერალურ გუბერნატორს, რომ გამოსცეს 

რეგულაცია საბოლოოდ იმ სახით, რომლითაც შემოთავაზებულია. კანადის ხაზინის საბჭოს სამდივნო 

კი, პასუხისმგებელია მინისტრებისა და სამინისტროების დახმარებაზე გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში. იგი მათ ხელს უწყობს რეგულაციური პროცესის სწორად წარმართვასა და კარგი რეგულაციური 

პრაქტიკის დამკვიდრებაში. საბჭო მუდმივად განაახლებს პოლიტიკას, სახელმძღვანელო დოკუმენტებს 

და ინსტრუმენტებს რეგულაციების შესახებ მინისტრთა კაბინეტის დირექტივის იმპლემენტაციის 

ხელშეწყობისათვის.

„მინისტრთა კაბინეტის დირექტივა რეგულაციების შესახებ“ განსაზღვრავს მინისტრთა კაბინეტის 

მოთხოვნებს ფედერალური რეგულაციების შემუშავების, მართვისა და გადახედვის პროცესში. 

რეგულაცია ნიშნავს აღმასრულებელი ხელისუფლებისათვის, პარლამენტის მიერ გამოცემული 

აქტის საფუძველზე, მინიჭებული სამართალშემოქმედებითი უფლებამოსილების ფარგლებში 

გამოცემულ სამართლებრივ აქტს. ეს დირექტივა ეხება ყველა რეგულაციას, რომელსაც გამოსცემს 

ან რომელსაც ამტკიცებს (იწონებს) კანადის გენარალ-გუბერნატორი, ხაზინის საბჭო ან მინისტრები 

(მინისტრთა კაბინეტის წევრები). გარდა ამისა, დირექტივა განსაზღვრავს, რომ რეგულაციების 

გამოცემის უფლებამოსილების მქონე ხელისუფლების ორგანოები „ძლიერ წახალისებულნი არიან“, 

რაც შეიძლება ფართო მასშტაბით დაიცვან და გამოიყენონ აღნიშნული დირექტივის მოთხოვნები 

ყველა სხვა რეგულაციის შემუშავების, განხორციელებისა და გადახედვის პროცესში“.

დირექტივა განსაზღვრავს რეგულაციის სამ ციკლს: ა) შემუშავება, ბ) მართვა და გ) გადახედვა და 

შედეგების ანალიზი. ხელისუფლების ორგანოებმა რეგულაციების თითოეულ ციკლში უნდა ჩართონ 

დაინტერესებული პირები, მათ შორის, თავდაპირველი მკვიდრი (ადგილობრივი წარმოშობის) ხალხების 

წარმომადგენლები.

დირექტივაში ცალკე თავი ეძღვნება კონსულტაციებსა და ჩართულობას (4.1.)247 4.1.1. მუხლის თანახმად, 

დეპარტამენტები და სააგენტოები პასუხისმგებელნი არიან იმ მხარეების იდენტიფიცირებაზე, რომლებზეც 

შესაძლოა გავლენა ჰქონდეს რეგულაციას. ხელისუფლების ორგანოები ვალდებულნი არიან, აღნიშნულ 

პირებთან არსებითი კონსულტაციები აწარმოონ და ჩართონ ისინი რეგულაციების ყველა ციკლში. ამ 

ვალდებულების შესრულებისას დეპარტამენტებმა და სააგენტოებმა უნდა დაიცვან კანადის მთავრობის 

პოლიტიკები და სახელმძღვანელო დოკუმენტები კონსულტაციებისა და ჩართულობის შესახებ. 

დეპარტამენტებმა და სააგენტოებმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა გამოიყენონ თანამედროვე, 

ციფრული, ხელმისაწვომი და უსაფრთხო პლატფორმები და ინსტრუმენტები კონსულტაციებისა 

და მოქალაქეთა ჩართულობისათვის. კომუნიკაციის ინსტრუმენტები საშუალებას უნდა იძლეოდეს 

განხორციელდეს არსებითი და ინკლუზიური კონსულტაციები, მათ შორის, გათვალისწინებული უნდა 

იყოს კონსულტაციებზე წვდომის ყველა შესაძლო დაბრკოლება.

247 მინისტრთა კაბინეტის დირექტივა რეგულაციების შესახებ: https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/federal-regulatory-
management/guidelines-tools/cabinet-directive-regulation.html#toc9
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დირექტივის 5.1.3. მუხლის თანახმად, დეპარტამენტებმა და სააგენტოებმა წინასწარ უნდა აცნობონ 

დაინტერესებულ მხარეებს, მათ შორის, ადგილობრივი წარმოშობის (თავდაპირველი მკვიდრი) 

ხალხების წარმომადგენლებს რეგულაციების ცვლილებების გეგმის შესახებ. ასეთი შეტყობინება 

უნდა განხორციელდეს დაახლოებით 24 თვით ადრე, ისე, რომ მათ შეეძლოთ რაც შეიძლება ადრეულ 

ეტაპზე ჩაერთონ რეგულაციების შემუშავებაში და მომავალი ცვლილებების დაგეგმვაში.

დაინტერესებულ მხარეებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, მიაწოდონ მოსაზრებები დეპარტამენტებსა 

და სააგენტოებს რეგულაციების ცვლილებების გეგმის შესახებ, მათი გამოქვეყნების დღიდან. ეს 

მიზნად ისახავს ინფორმაციის შეგროვებას იმის შესახებ, ასახავს, თუ არა, გეგმა პრობლემებს, 

რომლებსაც ისინი აწყდებიან.

მოსალოდნელი რეგულაციების გეგმა უნდა განახლდეს ყოველწლიურად. რეგულაციების წინადადებები 

უნდა მოთავსდეს რეგულაციების გეგმაში, მანამ, სანამ იგი წინასწარი გაცნობისათვის გამოქვეყნდება 

კანადის ოფიციალურ გაზეთში.

დირექტივის 5.1.4. მუხლი განსაზღვრავს, რომ დეპარტამენტები და სააგენტოები ვალდებულნი არიან, 

რეგულაციის პროექტის შემუშავების პროცესში ჩართონ დაინტერესებული მხარეები, რომლებზეც 

შესაძლოა, ზეგავლენა მოახდინოს რეგულაციამ. დეპარტამენტები და სააგენტოები საკუთარი 

პასუხისმგებლობით განსაზღვრავენ კონსულტაციებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის მასშტაბებს. 

რეგულაციის პროექტის კანადის ოფიციალურ გაზეთში გამოქვეყნება არ ცვლის ადრეული კონსულტაციის 

ვალდებულებას.

დირექტივის 5.4.1. მუხლის თანახმად, რეგულაციის პროექტი, რომელიც უნდა განიხილოს ხაზინის 

საბჭომ, გენერალურმა გუბერნატორმა ან რეგულაციების გამოცემის უფლებამოსილებით აღჭურვილმა 

სხვა ორგანომ, დეპარტამენტებმა და სააგენტოებმა უნდა წარადგინონ კანადის ოფიციალურ გაზეთში 

წინასწარი გამოქვეყნებისათვის. წინასწარ უნდა გამოქვეყნდეს რეგულაციის პროექტის ტექსტი და 

რეგულაციის ზეგავლენის ანალიზი.

კომენტარების წარდგენის სტანდარტული პერიოდი გრძელდება 30 დღეს, თუ სხვაგვარად არ 

არის განსაზღვრული კანონით ან საერთაშორისო ვალდებულებებით. დირექტივა განსაზღვრავს 

გამონაკლისებსაც ამ მოთხოვნებიდან.

11.2.7.3. კონსულტაციების შესახებ ინფორმაცია

კანადის მთავრობის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულია ინფორმაცია ყველა მიმდინარე კონსულტაციის 

შესახებ, რომლებსაც აწარმოებენ დეპარტამენტები და სააგენტოები248. ვებ-გვერდზე დაინტერესებულ 

პირებს შეუძლიათ საკითხის ან ხელისუფლების ორგანოს მიხედვით მოძებნონ სასურველი კონსულტაცია 

და მიიღონ მათზე ინფორმაცია, ასევე ჩაერთონ მათში.

კონსულტაციების ხელმისაწვდომობისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია კანადის ოფიციალური 

გაზეთის ვებ-გვერდი.249 მისი მეშვეობით კანადის ფედერალური დეპარტამენტები და სააგენტოები 

შესაძლელობას აძლევენ დაინტერესებულ პირებს განიხილონ და კომენტარი გააკეთონ რეგულაციის 

პროექტზე, სანამ ის გამოიცემა.

რეგულაციების პროექტები თავსდება კანადის ოფიციალური გაზეთის პირველ ნაწილში. უკვე მიღებული 

248 იხ. მიმდინარე კონსულტაციების ვებ-გვერდი: https://www.canada.ca/en/government/system/consultations/consultingcanadians.html

249 კანადის მთავრობის ოფიციალური გაზეთი, ინიცირებულ რეგულაციებზე კომენტარების შესაძლებლობა:  
http://gazette.gc.ca/consult/consult-eng.html
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რეგულაციები კი, თავსდება მეორე ნაწილში. შემოთავაზებულ რეგულაციასთან ერთად, ქვეყნდება 

რეგულაციის ზეგავლენის ანალიზის დოკუმენტი. მოქალაქეებს შეუძლიათ კონსულტაციის პერიოდის 

დასრულებამდე წარადგინონ მოსაზრებები და კომენტარები.

11.3. მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში კანადის 
პროვინციებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე

11.3.1. მოქალაქეთა ჩართულობის პრაქტიკა ბრიტანეთის კოლუმბიაში

დასაწყისშივე აღინიშნა, რომ კანადას აქვს 3 დონიანი მმართველობა: ფედერალური, პროვინციის და 

მუნიციპალური. პროვინციებს, ფედერალური ხელისუფლებისაგან, გადაცემული აქვთ ფართო ავტონომია. 

ადგილობრივი ხელისუფლება პროვინციის ხელისუფლების ქვემოთ მდგომი მმართველობის რგოლია. 

კონსტიტუციის თანახმად, პროვინციებს აქვთ ექსკლუზიური იურისდიქცია მუნიციპალურ საკითხებთან 

დაკავშირებით. თითოეულ პროვინციას ჩამოყალიბებული აქვს მეტ-ნაკლებად განხსხვავებული 

მუნიციპალური მმართველობის სისტემა, თუმცა, მათ შორის უფრო მეტი მსგავსებაა, ვინაიდან ყველა 

მათგანი ეფუძნება ბრიტანულ ან ამერიკულ მოდელებს.250

ბრიტანეთის კოლუმბია კანადის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროვინციაა. ხელისუფლება 

უზრუნველყოფს მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებს, როგორც პროვინციულ, ასევე ადგილობრივი 

თვითმმართველობის დონეზე. ბრიტანეთის კოლუმბიის მაგალითი კარგად აჩვენებს, თუ როგორი 

შეიძლება იყოს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის სისტემა 

მმართველობის ამ საფეხურზე.

ბრიტანეთის კოლუმბიის საკანონმდებლო ასამბლეა (პარლამენტი), თითქმის იმავე მეთოდებს 

იყენებს მოქალაქეთა ჩართულობისათვის, როგორც ფედერალური პარლამენტი. მათ შორის არის 

კონსულტაციები განსახილველი კანონმდებლობის შესახებ, საჯარო მოსმენები, კომიტეტებში 

მოქალაქეთა მონაწილეობა, განხილვების პირდაპირი ტრანსლაცია, განხილვების კალენდარი და ა.შ. 

ბრიტანეთის კოლუმბიის საკანონმდებლო ორგანოს ნოვაცია არის ის, რომ მოქალაქეებს კონსულტაციების 

პროცესში მოსაზრებების წარდგენა აუდიო და ვიდეო ფორმატითაც შეუძლიათ. გარდა ამისა, მათ 

უფლება აქვთ, შეავსონ ონლაინ გამოკითხვის ფორმები და ამით დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია 

განსახილველ საკითხებზე. ისევე, როგორც ფედერალურ დონეზე, აქაც შექმნილია კონსულტაციების 

ცალკე ვებ-გვერდი, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ ინფორმაცია მიიღონ მიმდინარე და უკვე 

განხორციელებული კონსულტაციების შესახებ.251

საჯარო მოსმენების (განხილვების) საინტერესო კომპონენტია ის, რომ ისინი შეიძლება გაიმართოს 

სხვადასხვა თემში ან ლოკაციაზე და ამავე დროს, აუდიო ან ვიდეო კონფერენციის საშუალებით მასში 

ჩაერთონ სხვა მუნიციპალიტეტში ან სამეზობლოში მცხოვრები მოქალაქეები.

მოქალაქეებს, როგორც წესი, 10 წუთი ეძლევათ გამოსვლისათვის, რასაც მოსდევს 5 წუთიანი კითხვა-

პასუხის პროცედურა თითოეული კომიტეტის წევრისათვის.

რაც შეეხება ბრიტანეთის კოლუმბიის აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრატეგიას მოქალაქეთა 

ჩართულობის თვალსაზრისით, 2012 წლიდან ბრიტანეთის კოლუმბიის მთავრობა გაძლიერებულ 

აქცენტს აკეთებს პროგრამებში, პოლიტიკებსა და მომსახურებებში მოქალაქეების ჩართვაზე. 

250 კანადის ენციკლოპედია, ინფორმაცია ადგილობრივ ხელისუფლებაზე: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/local-government

251 მეტი ინფორმაცია ბრიტანეთის კოლუმბიის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ გამოყენებული ჩართულობის მექანიზმების შესახებ, შეგიძლიათ 
იხილოთ შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/public-consultations
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შედეგად, შეიქმნა მოქალაქეთა ჩართულობის გუნდი მთავრობის სტრუქტურაში, კერძოდ, მთავრობის 

კომუნიკაციებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის დანაყოფში. მოქალაქეთა ჩართულობის გუნდი 

დახმარებას უწევს სამინისტროებს შექმნან ჩართულობის შესაძლებლობები.252 მთავრობის მოქალაქეთა 

ჩართულობის გუნდმა ასევე შექმნა ჩართულობის სახელმძღვანელო, რომელიც განკუთვნილია 

პროვინციის ხელისუფლების საჯარო მოხელეებისათვის. თუმცა, სახელმძღვანელო მიუთითებს, რომ ის 

შეიძლება გამოიყენოს სხვადასხვა ორგანიზაციებმა, რომელსაც სურთ, ეფექტიანად განახორციელონ 

მოქალაქეებთან კომუნიკაცია.253

ეს სახელმძღვანელო აღწერს მოქალაქეთა ჩართულობის ეტაპებს, პროცედურებს, პროცესებს, 

მეთოდებს და სხვა პრაქტიკულ დეტალებს, რათა მკითხველს გაუადვილდეს მონაწილეობის 

შესაძლებლობების უზრუნველყოფა საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. მოქალაქეთა 

ჩართულობის სახელმძღვანელოში რეკომენდირებულია ჩართულობის სხვადასხვა მეთოდების 

გამოყენება, რათა ხელისუფლება უფრო მეტად ინკლუზიური იყოს. მათ შორის, არის შემდეგი 

ჩართულობის ინსტრუმენტები:254

•	 პირისპირ შეხვედრები;

•	 სათემო შეხვედრები; 

•	 სამუშაო შეხვედრები და ღონისძიებები (workshop);

•	 ღია დარბაზები და ადმინისტრაციული სივრცეები განხილვისათვის;

•	 უკუკავშირის ფორმები ან გამოკითვები;

•	 ონლაინ დისკუსიის ფორუმები;

•	 დოკუმენტების პროექტებზე მოქალაქეთა კომენტარების შესაძლებლობა;

•	 ელ-ფოსტით კავშირი ან წერილები;

•	 სატელეფონო კავშირი ან სატელეფონო გამოკითხვა;

•	 სატელეფონო კონფერენციები და განხილვები;

•	 მოქალაქეთა პანელები ან კრებები;

ბრიტანეთის კოლუმბიის მთავრობას ასევე შექმნილი აქვს მოქალაქეთა ჩართულობის ჰაბი - 

govTogetherBC. ეს არის ვებ-გვერდი, სადაც ქვეყნდება მთავრობის ყველა კონსულტაცია და მოქალაქეთა 

ჩართულობის შესაძლებლობა, როგორც მიმდინარე, ასევე უკვე განხორციელებული. აქ გამოქვეყნებულია 

არამარტო კონსულტაციები, არამედ სამთავრობო პროგრამები და მოქალაქეებისათვის განმარტებულია, 

თუ რა ფორმით და რა გზებით შეუძლიათ მათ წვლილი შეიტანონ და ჩაერთონ ამა თუ იმ პროგრამის 

განხორციელების პროცესში (მოხალისეობა, მენტორობა, ადგილობრივი საბჭოს წევრობა, თემის 

მობილიზება და სხვ).255

252 მეტი ინფორმაციისათვის იხ. ბრიტანეთის კოლუმბიის მთავრობის მოქალაქეთა ჩართულობის გუნდის ვებ-გვერდი: https://www2.gov.bc.ca/
gov/content/governments/services-for-government/service-experience-digital-delivery/citizen-engagement

253 მეტი ინფორმაციისათვის იხ. სახელმძღვანელოს ელ-ვერსია: https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/british-columbians-our-governments/services-
policies-for-government/service-experience-digital-delivery/citizen-engagement/full_citizen_engagement_handbook.pdf

254 მოქალაქეთა ჩართულობის სახელმძღვანელო ბრიტანეთის კოლუმბიის მთავრობის თანამშრომლებისათვის, გვ.5.: https://www2.gov.bc.ca/
assets/gov/british-columbians-our-governments/services-policies-for-government/service-experience-digital-delivery/citizen-engagement/full_citizen_
engagement_handbook.pdf

255 იხ. წარმოებულ პროგრამებში ჩართვის შესაძლებლობები: https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/build-your-community/
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ვებ-გვერდი ხელისუფლებისათვის კარგი შესაძლებლობაა, ერთი მხრივ, გააძლიეროს მოქალაქეთა 

მონაწილეობა, ხოლო მეორე მხრივ, აწარმოოს უკუკავშირი მოქალაქეებთან. ვებ-გვერდზე ქვეყნდება 

დასრულებული კონსულტაციების შედეგები და ხელისუფლების პასუხები.

ეს ვებ-გვერდი ასევე იძლევა მთავრობის წარმოებულ სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობისა და 

წვლილის შეტანის საშუალებას. ასევე გამოქვეყნებულია მოხალისეობრივი შესაძლებლობები და სხვა.256 

თემატიკის მიხედვით, აქ თავმოყრილია სხვადასხვა პროგრამები და ახსნილია მოქალაქეებისათვის, 

თუ როგორ შეუძლიათ მათ ჩაერთონ ამ პროგრამების განხორციელებაში.

მოქალაქეთა ჩართულობის გუნდი არის ბრიტანეთის კოლუმბიის მთავრობის კომუნიკაციისა და 

მოქალაქეთა ჩართულობის დანაყოფის ნაწილი. ეს დანაყოფი ასევე პასუხისმგებელია მოქალაქეებთან 

ორმხრივ კავშირზე, ინფორმაციის გაცვლასა და მიწოდებაზე, ხელისუფლების სოციალური მედიის 

ეფექტიანობაზე, ონლაინ მომსახურებებზე, მედიასთან ურთიერთობაზე, მედია მონიტორინგზე, 

კომუნიკაციის პოლიტიკის შემუშავებასა და სხვ.257 ბრიტანეთის კოლუმბიის ხელისუფლებას ასევე 

შემუშავებული აქვს კომუნიკაციისა და საზოგადოების ჩართულობის პოლიტიკა, რომელშიც მოცემულია 

ამ სფეროს ძირითადი პრინციპები.258

11.3.2. მოქალაქეთა ჩართულობა ადგილობრივი ხელისუფლების 
გადაწყვეტილებებში

11.3.2.1. თემთა ქარტია

წინა ქვეთავებში აღინიშნა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მოწყობა მთლიანად პროვინციული 

ხელისუფლების პრეროგატივაა. ბრიტანეთის კოლუმბიაში მიღებულია 2 ძირითადი კანონი, რომელიც 

არეგულირებს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს, ესენია: „თემთა ქარტია“ და 

„ადგილობრივი ხელისუფლების შესახებ აქტი“. თემთა ქარტია არაერთ მუხლში ეხება მოქალაქეთა 

ჩართულობას ადგილობრივ თვითმმართველობაში. წინამდებარე ნაშრომის მიზნებისათვის ჩვენ 

განვიხილავთ მხოლოდ ფუნდამენტურ დებულებებს:

თემთა ქარტიის მე-4 ნაწილი ეხება მოქალაქეთა მონაწილეობისა ადგილობრივი საბჭოს (საკრებულოს) 

ანგარიშვალდებულებას.

82-მუხლი იძლევა ადგილობრივი საბჭოსთვის პეტიციების წარდგენის შესაძლებლობას. 83-ე მუხლში 

კი, ნათქვამია, რომ საბჭოს უფლება აქვს სხვადასხვა მეთოდებით, მათ შორის, ხმის მიცემისა და 

სხვა პროცესის მეშვეობით გამოიკვლიოს მოსახლეობის აზრი იმ საკითხებზე, რომელიც ზეგავლენას 

ახდენს მუნიციპალიტეტზე. პრაქტიკაში ეს მეთოდები სხვადასხვაგვარია.

საინტერესო პროცედურაა ასევე ამომრჩევლების მიერ სხვადახხვა კანონქვემდებარე აქტზე, 

შეთანხმებებსა თუ საკითხების მოწესრიგებაზე თანხმობის გაცხადების პრაქტიკა - ზოგიერთი ტიპის 

აქტი, შეთანხმება და გადაწყვეტილება, რომელსაც მუნიციპალიტეტის საბჭო ღებულობს, მოითხოვს 

ამომრჩეველთა თანხმობას. ქარტიის 84-ე მუხლის თანახმად, ამომრჩეველთა თანხმობა შესაძლებელია 

მოპოვებული იქნას: თანხმობის მისაღებად ჩატარებული არჩევნების (კენჭისყრის) პროცედურით 

256 იხ. ბრიტანეთის კოლუმბიის მოქალაქეთა ჩართულობის ჰაბის ვებ-გვერდი: https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/

257 მეტი ინფორმაციისათვის იხ. ვებ-გვერდი: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/ministries-organizations/
central-government-agencies/government-communications

258 იხ. ინფორმაცია პოლიტიკის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ინფორმაციის ნაწილი ამ პოლიტიკის შესახებ, ვებ-გვერდის მეშვეობით საჭიროებს 
სპეციალურ დაშვებას: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/policies-for-government/core-policy/policies/communications-and-public-
engagement
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ან ამომრჩეველთა მიერ მოწონების გამოხატვის ალტერნატიული მეთოდებით. ადგილობრივი 

ხელისუფლების შესახებ აქტის 169-ე მუხლის თანახმად, თანხმობის მისაღები კენჭისყრის მიმართ 

მოქმედებს იგივე წესები, რაც ადგილობრივი არჩევნების მიმართ. 259 

ამომრჩეველთაგან ნებართვის ალტერნატიული მეთოდებით მიღებისას, დაცული უნდა იყოს შემდეგი 

პირობები:

ა)  ხელისუფლების ორგანომ უნდა გამოაქვეყნოს საჯარო შეტყობინება თანხმობის მიღების პროცედურის 

შესახებ;

ბ)  უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ამომრჩეველთა პასუხის ფორმები, რომელშიც მოქალაქეებს 

შესაძლებლობა აქვთ, მიუთითონ, რომ ადგილობრივი აქტის, შეთანხმების ან გადაწყვეტილების 

მისაღებად, საბჭომ უნდა ჩაატაროს თანხმობის მისაღები არჩევნები (კენჭისყრა);

გ)  დადგენილი უნდა იყოს ამომრჩეველთა პასუხის მიღების ვადა, რომელიც არ უნდა იყოს 30 დღეზე 

ნაკლები. ამ პერიოდის განმავლობაში ამომრჩეველთა უარყოფითი პასუხების რაოდენობა არ უნდა 

იყოს გამოსაკითხ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობის 10% ან 

მეტი. თუ ეს ციფრი 10% არ აჭარბებს, საბჭოს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ამომრჩეველთა 

თანხმობის კენჭისყრის (არჩევნების) გამართვის გარეშე.

ქარტიის 99-ე მუხლის თანახმად, საბჭომ ყოველწლიურად საჯაროდ უნდა განიხილოს მუნიციპალიტეტის 
წლიური ანგარიში და საზოგადოებისაგან წარდგენილი მოსაზრებები და კითხვები. 111-ე მუხლის 
თანახმად კი, 10 ან მეტ ამომრჩეველს შეუძლია მიმართოს უმაღლეს სასამართლოს საბჭოს წევრის 
გამოწვევის ან დისკვალიფიკაციის მოთხოვნით, თუ არსებობს სამართლებრივი საფუძვლები, 
როგორებიცაა ინტერესთა კონფლიქტი, წევრის სტატუსთან შეუსაბამობა და სხვ.

საბჭოს პლენარული სხდომების გრაფიკი ქვეყნდება, სულ მცირე, წელიწადში ერთხელ, ხოლო საგანგებო 
და დაუგეგმავი სხდომების შესახებ ინფორმაცია უნდა გამოქვეყნდეს მინიმუმ, 24 საათით ადრე.

ქარტიის 134-ე მუხლის თანახმად, შესაძლებელია საბჭოს ან კომიტეტის გასვლითი სხდომების 

გამართვა. ასეთი სხდომების გამართვისათვის სამართლებრივი საფუძვლები გაწერილი უნდა 

იყოს ან საბჭოს მიერ მიღებულ ნორმატიულ აქტში ან კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებულ 

რეზოლუციაში.260

11.3.2.2. საჯარო მოსმენები

ბრიტანეთის კოლუმბიის ადგილობრივი ხელისუფლება ფართოდ იყენებს საჯარო მოსმენების 

პრაქტიკას. ზოგ შემთხვევაში, ასეთი სხდომების გამართვის ვალდებულება გაწერილია კანონით, ზოგ 

შემთხვევაში კი, ეს წარმოადგენს ადგილობრივი ხელისუფლების ნებას მოქალაქეთა ჩართულობის 

უზრუნველსაყოფად. ბრიტანეთის კოლუმბიის „ადგილობრივი მმართველობის შესახებ აქტის“ მე-14 

ნაწილის მე-3 დანაყოფი გაწერს საჯარო მოსმენების ჩატარების ვალდებულებას დაგეგმარებისა და 

მიწის გამოყენების გადაწყვეტილებათა მიღებისას.261

464-ე მუხლი გაწერს იმპერატიულ ნორმას, რომლის თანახმადაც, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არ 

უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება შემდეგ საკითხებზე საჯარო მოსმენის გამართვის გარეშე:

259 იხ. ადგილობრივი ხელისუფლების შესახებ აქტი, მუხ.169: http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/r15001_04#part4

260 ბრიტანეთის კოლუმბიის თემთა ქარტია: http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/03026_00

261 ადგილობრივი მმართველობის შესახებ აქტის მე-14 ნაწილის მე-3 დანაყოფი: http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/
r15001_14#division_d0e42888
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•	 კანონმდებლობა თემის ოფიციალური გეგმის შესახებ;

•	 კანონმდებლობა ზონირების შესახებ;

•	 კანონმდებლობა მიწის გამოყენების კონტრაქტების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ;

მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ ამ საკანონმდებლო აქტებში აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით 

მოსაზრებების წარდგენი უფლება.

465-ე მუხლის თანახმად, საჯარო მოსმენაზე ყველა პირს, რომელსაც მიაჩნია, რომ გადაწყვეტილება 

მასზე ზეგავლენას ახდენს, უნდა მიეცეს გონივრული შესაძლებლობა, განსახილველ აქტში არსებულ 

საკითხებთან დაკავშირებით, მოსაზრება წარმოადგინოს ზეპირსიტყვიერად ან წერილობით.

საჯარო მოსმენის გამართვის შესახებ უნდა გავრცელდეს საჯარო შეტყობინება. ასევე უნდა შედგეს 

წერილობითი ანგარიში, რომელიც შეიცავს წარმოდგენილი მოსაზრებების შეჯამებულ შინაარსს. იგი 

უნდა გამოქვეყნდეს საჯაროდ. 

„ადგილობრივი მმართველობის შესახებ აქტი“ ითვალისწინებს საბჭოს უფლებამოსილებათა 

დელეგირების შესაძლებლობას, მათ შორის, 469-ე მუხლი ითვალისწინებს საჯარო მოსმენის გამართვის 

უფლებამოსილების შესაძლებლობას. ამ შემთვევაში ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანომ 

არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება კონკრეტული საკითხის შესახებ მანამ, სანამ პირი რომელზეც 

დელეგირებულია საჯარო მოსმენის გამართვის უფლებამოსილება არ წარადგენს ანგარიშს ასეთ 

მოსმენაზე გამოთქმული და წარდგენილი მოსაზრებების შესახებ.

11.3.2.3. მუნიციპალური საბჭოს სხდომებზე გამოსვლა

გარდა საჯარო მოსმენებისა, მოქალაქეებს მოსაზრებების გამოთქმის შესაძლებლობა ასევე აქვთ 

მუნიციპალური საბჭოს ჩვეულებრივ სხდომებზე და რაიონის საბჭოს სხდომებზე. ისინი, როგორც 

წესი, იმართება ადგილობრივი ხელისუფლების შენობებში, საღამოს საათებში. შეხვედრები, როგორც 

წესი, საჯაროა და ყველა მსურველს შეუძლია დასწრება. ადგილობრივი ხელისუფლების უმრავლესობა 

ბრიტანეთის კოლუმბიაში სხდომების დროს განსაზღვრავს დღის ან კვირის იმ მონაკვეთში, როდესაც 

მაცხოვრებლებს შეუძლიათ მიმართონ მუნიციპალურ ან რაიონის (უბნის) საბჭოს. 262

გარდა ამისა, ადგილობრივ ხელისუფლებას უფლება აქვს, ამა თუ იმ საკითხზე გამოსაკითხად 

დაიბაროს პირი, რომელსაც გარკვეული ცოდნა გააჩნია ამ საკითხის შესახებ. ეს შესაძლოა მოხდეს 

ოფიციალური უწყების გაგზავნის წესითაც - ამ შემთხვევაში გამოცხადება სავალდებულოა.263

მუნიციპალურ საბჭოებს, ისევე როგორც რაიონულ საბჭოებს აქვთ გასვლითი სხდომებისა და 

ელექტრონული სხდომების გამართვის შესაძლებლობა. წევრებს ასევე უფლება აქვთ ჩვეულებრივ 

სხდომაში მონაწილეობა მიიღონ ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენებით.

ბრიტანეთის კოლუმბიაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, ასევე 

რეფერენდუმი. იგი შეიძლება გაიმართოს მუნიციპალური საბჭოების ან რეგიონული საბჭოების 

კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხების გადასაწყვეტად. რეფერენდუმის შედეგები შეიძლება იყოს 

შესასრულებლად სავალდებულო და შესაძლებელია იყოს სარეკომენდაციო ხასიათის. 264

262 ადგილობრივი ხელისუფლება ბრიტანეთის კოლუმბიაში - თემის ძალისხმევა, 2015 (Local Government in BC - A COMMUNITY EFFORT, 2015), 
გვ. 9. https://www.ubcm.ca/assets/Services/Documents/2015_CommunityEffortBooklet.pdf

263 თემთა ქარტიის 134-ე მუხლი. http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/03026_05#section134

264 ადგილობრივი ხელისუფლება ბრიტანეთის კოლუმბიაში - თემის ძალისხმევა, გვ. 8. https://www.ubcm.ca/assets/Services/Documents/2015_
CommunityEffortBooklet.pdf
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12. მაგალითები სხვა ქვეყნების პრაქტიკიდან

12.1. ავსტრია - მოქალაქეთა მონაწილეობის სტანდარტები265

წინამდებარე კვლევის პროცესში გამოიკვეთა რამდენიმე საინტერესო მაგალითი, რომლებიც მართალია, 

სრულად არ აღწერს, ამა თუ იმ ქვეყნის სისტემას მოქალაქეთა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

ჩართულობის თვალსაზრისით, თუმცა, კარგად აჩვენებს ამ ქვეყნების მცდელობებს დამკვიდრონ და 

გააძლიერონ მონაწილეობითი დემოკრატიის პრაქტიკა.

ვფიქრობ, ამ მაგალითების გაცნობა საინტერესო იქნება მკითხველისათვის და გამოადგებათ 

პრაქტიკოსებს მოქალაქეთა ჩართულობის კარგი პრაქტიკის გაზიარებაში.

ავსტრიაში 2008 წლის 2 ივლისს მინისტრთა საბჭოს მიერ მიღებული იქნა „მოქალაქეთა მონაწილეობის 

სტანდარტები“. ის თავდაპირველად გამიზნული იყო ავსტრიის ფედერალური ადმინისტრაციის 

მიერ გამოყენებისათვის. დოკუმენტი მომზადებული იყო სამინისტროთაშორისი სამუშაო ჯგუფის 

მიერ, ავტრიის ხელისუფლების ორგანოების, სააგენტოების, არასამთავრობო სექტორისა და გარე 

ექსპერტების მონაწილეობით. სტანდარტები დაყოფილია სამ სექციად: 

1. მონაწილეობის პროცესის მომზადების (ორგანიზების) სტანდარტები; 

2. მონაწილეობის პროცესის განხორციელების სტანდარტები;

3. მონაწილეობის პროცესის შემდგომი მონიტორინგისა და შეფასების სტანდარტები; 

ისინი ჩამოყალიბებულია, როგორც შეკითხვათა სია, რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს გადაწყვეტილებების 

მიღების დროს. თუ ყველა შეკითხვას დადებითი პასუხი გაეცა, მოქალაქეთა მონაწილეობის პროცესი 

შეფასდება მაღალი ხარისხით.

ახლა სტანდარტების გამოყენება რეკომენდირებულია საჯარო ადმინისტრაციის ყველა სფეროში. 

მექანიზმის ფუნქციონირება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული საჯარო მოხელეების 

შესაძლებლობებზე და მათ პასუხისმგებლობაზე - ხელი შეუწყონ სტანდარტების განხორციელებას. იმის 

გამო, რომ დოკუმენტი შემუშავებული იქნა მონაწილეობითი პრინციპების საფუძველზე, სტანდარტების 

შესახებ კომუნიკაცია ფართოდ განხორციელდა და მას დაეთანხმა საჯარო სექტორის ბევრი ძირითადი 

აქტორი. იმისთვის, რომ სტანდარტების გამოყენება ერგვაროვნად მოხდეს, რეკომენდაცია გაეწია იმ 

საჯარო მოხელეთა სწავლებას (ტრენინგებს), რომლებიც მათ პრაქტიკაში იყენებენ.

12.2. ლიეტუვა - მონაწილეობის ნორმატიული ჩარჩო266

ლიეტუვის კანონმდებლობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

შესახებ, საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ის ნორმატიულ დონეზე განსაზღვრავს ჩართულობის 

გარანტიებს. იგი იძლევა შესაძლებლობებს ხელისუფლებამ გამოიყენოს, როგორც კონსულტაციების 

მექანიზმი, ასევე აქტიურად ჩართოს მმართველობაში არასამთავრობო ორგანიზაციები.

საკანონმდებლო წინადადებების გამოქვეყნების ვალდებულება გათვალისწინებულია ლიეტუვის 

მთავრობის რეზოლუციაში #480 (2003 წლის 18 აპრილი).267 ის ასევე „მოცემულია საკანონმდებლო 

265 მოქალაქეთა მონაწილეობის სტანდარტები. კარგი პრაქტიკის რეკომენდაცია (Bundeskanzleramt Österreich, Standards of Public Participation. Recommendation 
for Good Practice. 2008): http://www.partizipation.at/fileadmin/media_data/Downloads/Standards_OeB/oebs_standards_engl_finale_web.pdf. 

266 კონსულტაციების ონლაინ პლატფორმა: http://lrv.lt/lt/ 

267 ლიეტუვას რესპუბლიკის მთავრობის 2003 წლის 18 აპრილის No. 480 რეზოლუცია: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=474365&p_tr2=2 
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ჩარჩოს შესახებ“ ლიეტუვის კანონში.268 აღნიშნული რეზოლუცია ავალდებულებს ყველა პასუხისმგებელ 

სახელმწიფო დაწესებულებას ჰქონდეთ სპეციალური ვებ-გვერდი და ჩამოთვლის იმ მოთხოვნებს, 

რომელსაც ეს ვებ- გვერდი უნდა აკმაყოფილებდეს, მათ შორის, ტექნიკურ კრიტერიუმებს.

რაც შეეხება კანონს, ის გაწერს იმ დოკუმენტების ჩამონათვალს, რომელიც აუცილებლად უნდა 

გამოქვეყნდეს. ყველა დოკუმენტზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს ვებ-გვერდი - ჩემი მთავრობა.269

„საკანონმდებლო ჩარჩოს შესახებ“ ლიეტუვის კანონის მე-7 მუხლი, „არასამთავრობო ორგანიზაციათა 

განვითარების შესახებ“ კანონის მე-4 მუხლი270 და „საჯარო ადმინისტრირების გაუმჯობესების შესახებ“ 

პროგრამის (2012-2020) მე-2 მუხლი ადგენენ მონაწილეობის მინიმალურ სტანდარტებს. „საკანონმდებლო 

ჩარჩოს შესახებ“ კანონი კონსულტაციების მიზნებთან დაკავშირებით განმარტავს, რომ ხალხთან 

უნდა განხორციელდეს კონსულტაცია დროულად და მნიშვნელოვან საკითხებზე (კონსულტაციის 

ეფექტიანობა), ასევე, აუცილებელი მოცულობით (კონსულტაციის პროპორციულობა). 

„არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარების შესახებ“ კანონი კი, ადგენს, რომ სოციალური 

უსაფრთხოებისა და შრომის სამინისტრომ კონსულტაციები უნდა გაიაროს არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან, როდესაც ის არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარების პოლიტიკებს 

შეიმუშავებს. ეს უკანასკნელი კანონი ასევე ითვალისწინებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა 

და მუნიციპალურ საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა საბჭოების შექმნის ვალდებულებას და მათი 

დაკომპლექტების წესს.

12.3. ფლანდრია (ბელგია) - მონაწილეობის ნორმატიული ჩარჩო

ბელგიაში, ფლანდრიის რეგიონის მთავრობას მიღებული აქვს რამდენიმე სამართლებრივი დოკუმენტი, 
რომლებიც გარანტირებულს ხდიან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობას. 
ისინი აღიარებენ 2 ტიპის მონაწილეობას:

კონსულტაციები - ღია მმართველობის შესახებ დეკრეტი271 ადგენს, რომ ყველა საკანონმდებლო 
წინადადების პროექტის შესახებ უნდა განხორციელდეს ფლანდრიელ ხალხთან კონსულტაცია. 
დამატებით, არსებობს არაშემბოჭველი ხასიათის კოდექსი კონსულტაციების შესახებ,272 რომელიც 
არეგულირებს კონსულტაციების მინიმალურ სტანდარტებსა და გაიდლაინებს. კოდექსი არის პრაქტიკული 
ინსტრუმენტების ნაკრები, რომელიც ეხმარება საჯარო მოხელეს დაგეგმოს, მოახდინოს ორგანიზება, 
აღასრულოს, გააანალიზოს, კომუნიკაცია მოახდინოს და შეაფასოს საჯარო კონსულტაციები.

აქტიური ჩართულობა - სტრატეგიული საკონსულტაციო დაწესებულებების შესახებ აქტის თანახმად, 

დაწესებულია ვალდებულება, დაარსდეს სტრატეგიული კონსულტაციის საბჭო ყველა სექტორისათვის. 

ერთ-ერთი ასეთი, მაგალითად, იყო სტრატეგიული საბჭო საგარეო საკითხების შესახებ, რომელიც 

შედგებოდა 20 წევრისაგან: 10 დამოუკიდებელი ექსპერტისა და 10 წარმომადგენელი არასამთავრობო 

სექტორიდან. 2015 წლის ივნისამდე ეს საბჭო იყო ფლანდრიის მთავრობის მრჩეველი საგარეო 

პოლიტიკის განხორციელების, საერთაშორისო მეწარმეობის, ტურიზმის და საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საკითხებში.273

268 იხ. ვებ-გვერდი: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4125a932084d11e687e0fbad81d55a7c?jfwid=nz8qn8ibr 

269 ვებ-გვერდი ჩემი ხელისუფლება: http://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/teises-aktu-paieska/teises-aktu-projektai-1 

270 არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარების შესახებ კანონი, No. XII-717, 2012 წლის 19 დეკემბერი: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=478626 

271 ღია მმართველობის შესახებ 2004 წლის 26 მარტის დეკრეტი: http://openbaarheid.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=15&order= 

272 კონსულტაციების კოდექსი - საგზაო რუკა რეგულაციების მომზადების პროცესში საჯარო კონსულტაციების წარმოებისათვის: http://www.
vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/consultatiecode

273 ფლანდრიის საგარეო საკითხთა მრჩეველთა საბჭო (SARiV): http://www.sariv.be/NL/algadviezen/1/ 



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
145

w
w

w
.a

s
b

.g
e

12.4. ალბანეთი - საჯარო კონსულტაციები საჯარო შეტყობინებებისა 
და კონსულტაციების შესახებ კანონით274

2014 წელს ალბანეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი საჯარო შეტყობინებისა და კონსულტაციების 

შესახებ. იგი არეგულირებს განსაზღვრულ ინტერესთა ჯგუფებთან კანონპროექტების, სტრატეგიებისა 

და პოლიტიკების შესახებ კონსულტაციების გამართვის საკითხებს. ყველა დაინტერესებული მხარე 

(საჯარო დაწესებულებები, ალბანეთის მოქალაქეები და ალბანეთში მუდმივად მცხოვრები უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეები) უფლებამოსილნია არიან:

•	 მოითხოვონ ინფორმაცია საჯარო კონსულტაციის შესახებ - ეს მოიცავს განსახილველი კანონპროექტის 

ხელმისაწვდომობასაც; 

•	 შესთავაზონ ხელისუფლებას დაიწყოს ახალი აქტის შემუშავებისა და მიღების პროცედურა; 

•	 წარადგინონ კომენტარები და რეკომენდაციები პროექტებზე.

მთელ ამ პროცესს ხელს უწყობს ინოვაციისა და საჯარო ადმინისტრირების სამინისტროს მიერ 

ადმინისტრირებადი ონლაინ პლატფორმა. 275 კანონი დამატებით არეგულირებს შეტყობინების 

გაგზავნისა და კომენტარებისა და რეკომენდაციების მიღების წესს, შესაბამის ვადებთან ერთად.

სამართლებრივი პროცედურის დარღვევის შემთხვევებისათვის, კანონი აწესებს საჩივრის პროცედურას. 

21-ე მუხლი ადგენს, რომ თუ დაინტერესებული მხარეები თვლიან, რომ ხელისუფლების ორგანომ 

დაარღვია შეტყობინებისა და საზოგადოებრივი კონსულტაციის უფლება, მათ შეიძლება საჩივარი 

წარუდგინონ ან კონსულტაციებზე პასუხისმგებელ საზოგადოებრივი ორგანოს ხელმძღვანელს, 

შესაბამისი პროექტის დამტკიცებამდე ან ინფორმაციის თავისუფლებისა და მონაცემთა დაცვის 

კომისარს აქტის მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში.

რაც შეეხება კანონის მოთხოვნების განხორციელებას, ეს კანონი ვალდებულებას აკისრებს თითოეულ 

საჯარო დაწესებულებას, დანიშნოს კოორდინატორი, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება საჯარო 

შეტყობინებებსა და კონსულტაციებზე. ის პასუხისმგებელია ამ პროცესის ზოგად კოორდინაციაზე და 

მასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ საქმიანობაზე.

12.5. მოლდოვის რესპუბლიკა - გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესის გამჭვირვალობა276

მოლდოვის რესპუბლიკის კანონი გადაწყვეტიელებების მიღების პროცესში გამჭვირვალობის შესახებ, 

არეგულირებს მოქალაქეთა, ასოციაციების და სხვა დაინტერესებული პირების უფლებას - მონაწილეობა 

მიიღონ გადაწყვეტიელბების მიღების პროცესში და ასევე, მათ ურთიერთობას ხელისუფლების 

ორგანოებთან.

კანონი ჩამოთვლის მთავარ ნაბიჯებს იმისა, რომ უზრუნველყოფილი იყოს გამჭვირვალობა: მათ შორის, 

გათვალისწინებულია რეგულარული ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება და იმ დოკუმენტების 

ხელმისაწვდომობა, რომლებიც გადაწყვეტილებას უკავშირდება, დაინტერესებულ მხარეებთან 

კონსულტაციის გავლის ვალდებულება და მათი რეკომენდაციების განხილვის ვალდებულება.

274 კანონი No. 146/2014 საჯარო შეტყობინებისა და კონსულტაციის შესახებ: www.elbasani.gov.al/previewdoc.php?file_id=5701 

275 ინოვაციისა და საჯარო ადმინისტრირების სამინისტრო, საჯარო კონსულტაციები: http://www.inovacioni.gov.al/al/legjislacioni/konsultim-publik 

276 მოლდოვის რესპუბლიკის კანონი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში გამჭვირვალობის შესახებ, 2008 წლის 13 ნოემბერი, No. 239: http://
lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=329849&lang=1 



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
146

w
w

w
.a

s
b

.g
e

კანონი ასევე შეიცავს საჯარო დაწესებულებების ვალდებულებას, შეადგინონ წლიური ანგარიშები 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში გამჭვირვალობის შესახებ და გამოაქვეყნონ ისინი. ამ 

კანონის 161-ე მუხლის თანახმად, გამჭვირვალობის შესახებ წესების შეუსრულებლობა წარმოადგენს 

დისციპლინურ გადაცდომას. 

12.6. დანია - ელექტრონული დემოკრატიის მაგალითები

დანია უკვე თითქმის 20 წელია, რაც შეიმუშავებს ელექტრონული დემოკრატიის ინიციატივებს.277 

ამჟამინდელი ელ-დემოკრატიის მექანიზმი მოიცავს მრავალ ინიციატივას, როგორც ეროვნულ, 

ისე ადგილობრივ დონეზე. ეს მექანიზმები დამოუკიდებლად ვითარდება ერთიანი ეროვნული ან 

ადგილობრივი დონის სტრატეგიის გარეშე. განვიხილოთ რამდენიმე მაგალითი:

ეროვნული დონე: 

•	 ღია მონაცემები: ეს ინიციატივა OGP სამოქმედო გეგმის ნაწილია და მიზნად ისახავს საჯარო 

მონაცემების ხელმისაწვდომობასა და მათ ხელახლა გამოყენებას. საჯარო მონაცემებზე წვდომა 

შეიძლება სხვადასხვა მიზანს ემსახურებოდეს, მაგალითად, ახალი სერვისების, ანალიტიკური 

დოკუმენტების და პროგრამების შექმნისისათვის შქმანს საფუძველი. იგი უზრუნველყოფს 

ახალ ინფორმაციას და უკეთეს წარმოდგენას, როგორც მოქალაქეების, ისე კერძო სექტორის 

სასარგებლოდ.

•	 ჩართულობა სოციალური მედიის მეშვეობით: მრავალი სახელმწიფო ინსტიტუტი სულ უფრო და 

უფრო მეტად იყენებს სოციალურ მედიას საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მისაწოდებლად 

და მათთან დებატებისატვის; ამის საპასუხოდ, დანიის პრემიერ-მინისტრის ოფისმა შეიმუშავა 

სახელმძღვანელო რეკომენდაციები ხელისუფლების ორგანოების მიერ სოციალური მედიის 

გამოყენების სამართლებრივი ასპექტების შესახებ; ამას გარდა, შემუშავდა მინისტრთა სრული 

სია, რომელზეც მოცემულია მათი Facebook და Twitter ანგარიშების მისამართები.278

ადგილობრივი დონე - ციფრული პანელები მოქალაქეეთათვის: პანელები არის ალტერნატიული 

საკონსულტაციო არხი, რომელიც ავსებს მუნიციპალიტეტების სხვა eDem ინიციატივებს. მოქალაქეები 

უბრალოდ რეგისტრირდებიან მუნიციპალიტეტის ვებ-გვერდზე და ხელისუფლების ორგანოს აწვდიან 

თავიანთ მოსაზრებებს განსახილველ საკითხებზე. პანელები ნაწილობრივ, გამოიყენება, როგორც 

გამოკითხვა. ისინი ასევე გამოიყენება მოქალაქეთა თვალთახედვის გათვალისწინებისათვის 

მუნიციპალიტეტებში პოლიტიკის დაგეგმვისა და სტრატეგიის შემუშავების პროცესში.

277 მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში - ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში არსებული სტანდარტებისა და 
პრაქტიკის მიმოხილვა: https://rm.coe.int/16806fa094 

278 იხ. ვებ-გვერდი: http://digitalkommunikation.net/politikere-og-partier/regeringen-paa-de-sociale-medier/ 
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13. გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 
მოქალაქეთა მონაწილეობის სამართლებრივი 
საფუძვლები საქართველოს კანონმდებლობაში

13.1. ზოგადი აღწერა

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საქართველო არის დემოკრატიული რესპუბლიკა. სახელმწიფო 

ხელისუფლების წყაროა ხალხი. ხალხი ძალაუფლებას ახორციელებს თავისი წარმომადგენლების, 

აგრეთვე რეფერენდუმისა და უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმების მეშვეობით. სახელმწიფო 

ხელისუფლება ხორციელდება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე დაყრდნობით.

საქართველოში არსებობს ორდონიანი მმართველობა: ცენტრალური და ადგილობრივი. ამასთან, 

აფხაზეთსა და აჭარას მინიჭებული აქვს ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსი. აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილებები და მათი განხორციელების 

წესი განისაზღვრება საქართველოს კონსტიტუციური კანონებით, რომლებიც საქართველოს კონსტიტუციის 

განუყოფელი ნაწილია.

კონსტიტუცია ადგენს, რომ საქართველოს ტერიტორიული სახელმწიფოებრივი მოწყობა გადაისინჯება 

საქართველოს კონსტიტუციური კანონით, უფლებამოსილებათა გამიჯვნის პრინციპის საფუძველზე, 

ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საქართველოს იურისდიქციის სრულად აღდგენის შემდეგ.

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში არსებობს რეგიონული დანაწილება, ფორმალურად, არ არსებობს 

რეგიონული მმართველობა. ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ტერიტორიაზე მთავრობის 

წარმომადგენლობის უზრუნველსაყოფად მთავრობა უფლებამოსილია დანიშნოს სახელმწიფო 

რწმუნებულები. რეგიონის რწმუნებულ-გუბერნატორი განიხილება ცენტრალური ხელისუფლების 

დანაყოფად რეგიონულ დონეზე.

კონსტიტუციის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეები ადგილობრივი მნიშვნელობის საქმეებს 

აწესრიგებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. სახელმწიფო ხელისუფლებისა და თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებათა 

გამიჯვნა ეფუძნება სუბსიდიარობის პრინციპს. სახელმწიფო უზრუნველყოფს თვითმმართველი 

ერთეულის ფინანსური სახსრების შესაბამისობას ორგანული კანონით განსაზღვრულ თვითმმართველი 

ერთეულის უფლებამოსილებებთან.

წინამდებარე თავში განხილული იქნება საჯარო გადაწყვეტილებებში მოქალაქეთა ჩართულობის 

სამართლებრივი საფუძვლები საქართველოში. განხილვას საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსით დავიწყებთ, ვინაიდან მის მიერ დადგენილი ადმინისტრაციული პროცედურა საერთოა, 

როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის. ამის შემდგომ განვიხილავთ 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით განსაზღვრულ ჩართულობის მექანიზმებს და 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის ბერკეტებს საქართველოს ცენტრალური 

აღმასრულებელი ხელისუფლების (მთავრობის) დონეზე. ვრცლად იქნება განხილული ასევე, 
ადგილობრივი ხელისუფლების განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის სამართლებრივი 

საფუძვლები და მონაწილეობითი დემოკრატიის სხვადასხვა საშუალებები თვითმმართველობების 

დონეზე.

ბოლოს, საერთაშორისო სამართლის, შესაბამისი რეკომენდაციების, საზღვარგარეთის პრაქტიკისა 

და ქართული რეალობის შეჯამების გზით, მოცემული იქნება რეკომენდაციები რეფორმების შესახებ, 

რომლებიც საქართველოში უნდა განხორციელდეს მონაწილეობითი დემოკრატიის, ეფექტიანი 

მმართველობისა და საჯარო გადაწყვეტილებებში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით.
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13.2. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

13.2.1. ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების სახეები და ადმინისტრაციული 
პროცედურა

საქართველოში ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურის 

ძირითადი მარეგულირებელი აქტი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსია (სზაკ). 

იგი განსაზღვრავს ადმინისტრაციული ორგანოების279 მიერ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტის გამოცემის და აღსრულების, ადმინისტრაციული საჩივრის და განცხადების განხილვის, 

ადმინისტრაციული გარიგების მომზადების, დადებისა და შესრულების წესს.

ზოგადად, საჯარო დაწესებულებების გადაწყვეტილება არის ადმინისტრაციული აქტი - ან ზეპირი 

ან წერილობითი. მაშასადამე, როდესაც ვსაუბრობთ გადაწყვეტილებების მიღებაში მოქალაქეთა 

ჩართულობაზე, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ადმინისტრაციული აქტი არის გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესის საბოლოო პროდუქტი. 

საქართველოს ზოგადი აადმინისტრაციული კოდექსით (სზაკ-ი) დადგენილი გადაწყვეტილების 

მიღების პროცედურული ნორმები, ძირითადად, ეხება ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული აქტის 

გამოცემის წესს. ეს კოდექსი ასევე აწესრიგებს კოლეგიური ორგანოს მიერ ნორმატიული აქტის 

გამოცემის პროცედურასაც, თუმცა, თუ ნორმატიულ აქტს არ გამოსცემს კოლეგიური ორგანო და ამგვარი 

გადაწყვეტილების მიმღებია ცალკეული თანამდებობის პირი - მაგ. მინისტრი - მასზე არ ვრცელდება 

სზაკ-ით დადგენილი მოთხოვნები. 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 

გამოცემული აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა შეზღუდული 

წრის უფლებებსა და მოვალეობებს. ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი კი, 

განიმარტება, როგორც ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე 

გამოცემული სამართლებრივი აქტი, რომელიც შეიცავს მისი მუდმივი ან დროებითი და მრავალჯერადი 

გამოყენების ქცევის ზოგად წესს.

მთავარი განსხვავება, ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ აქტსა და ნორმატიულ აქტს შორის, 

არის ის, რომ ინდ. აქტი ვრცელდება ერთ, რამდენიმე ან პითა განსაზღვრულ რაოდენობაზე და 

ხშირ შემთხვევაში, იგი ერთჯერადი გამოყენებისაა, ხოლო ნორმატიული აქტი ვრცელდება პირთა 

განუსაზღვრელ რაოდენობაზე (ყველაზე მოცემული ორგანოს კომპეტენციის ფარგლებში) და იგი 

გამოიყენება მრავალჯერადად. ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტის მაგალითად, შესაძლოა, 

მოყვანილი იქნეს მშენებლობის ნებართვა, რომელიც კონკრეტულ პირს ან პირთა ჯგუფს უფლებას 

აძლევს გარკვეულ ტერიტორიაზე ააშენონ ნაგებობა, ხოლო ნორმატიული ადმინისტრაციული აქტის 

მაგალითად, შეიძლება მოვიყვანოთ კონკრეტული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის 

ზოგადი წესების მარეგულირებელი აქტი ან ქალაქის გენერალური გეგმის დამტკიცების აქტი და სხვ. 

ამრიგად, კოდექსით დადგენილი გადაწყვეტილების მიღების პროცედურების განხილვისას, 

მხედველობაში უნდა მივიღოთ ის, რომ ისინი ძირითადად, ეხება ინდივიდუალური სამართლებრივი 

აქტის გამოცემის წესს, თუ ნორმა არ ეხება კოლეგიური ორგანოს მიერ გამოცემულ ნორმატიულ აქტს. 

279 მე-2 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო განიმარტება, როგორც ყველა სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 
ან დაწესებულება, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, 
რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს. თუმცა, საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსი სრულყოფილად არ ვრცელდება შემდეგი სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობაზე: ა) საქართველოს პარლამენტი; 
აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოები; ბ) საქართველოს პრეზიდენტისა და 
საქართველოს მთავრობის სათათბირო ორგანოები; გ) საქართველოს სახალხო დამცველი; დ) საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების 
ორგანოები; ე) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო; ვ) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური; ზ) საზღვარგარეთ საქართველოს 
დიპლომატიური წარმომადგენლობები და საკონსულო დაწესებულებები (ამ კოდექსის მოქმედება ვრცელდება აღნიშნული ორგანოების და 
ამ ორგანოთა თანამდებობის პირების იმ საქმიანობაზე, რომელიც დაკავშირებულია ადმინისტრაციული ფუნქციის განხორციელებასთან).
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წინამდებარე კვლევის მიზნებისათვის, რა თქმა უნდა, ტერმინი - „გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი“ - უფრო მეტად, გულისხმობს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებას, რომელიც განსაზღვრავს 

ადმინისტრაციული ორგანოების ზოგად პოლიტიკას ამა თუ იმ დარგში და შესაბამისად, უფრო დიდი 

ალბათობით, ნორმატიული აქტის სახით გამოიცემა. თუმცა, ზოგიერთ ქვეყანაში ხელისუფლების მიერ 

გამოცემული აქტები შესაძლოა, საერთოდაც არ იყოს დაყოფილი ინდივიდუალურ და ნორმატიულ 

აქტებად. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ადმინისტრაციული კოდექსის ნორმების განხილვისას, 

ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ ადმინისტრაციული წარმოების ზოგად წესზე, ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უფლების ნორმატიულ საფუძვლებზე და კოლეგიური ორგანოს მიერ აქტების 

გამოცემის პროცედურებზე:

13.2.2. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

წინამდებარე დოკუმენტის პირველივე თავებში აღინიშნა, რომ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

მოქალაქეთა ჩართულობის უფლების ერთ-ერთი ფუნდამენტია. მის გარეშე წარმოუდგენელია საჯარო 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის, როგორც სამართლებრივი ასპექტების გამართვა, 

ასევე ამ უფლების პრაქტიკული რეალიზება. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლება ფიგურირებს 

მონაწილეობითი დემოკრატიის ყველა ეტაპზე და თან გასდევს მის ყველა გამოვლინებას.

სზაკ-ის მე-3 თავი ეძღვნება ინფორმაციის თავისუფლებასა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უფლებას. ამით, იგი მნიშვნელოვნად განსხვავდება დასავლური დემოკრატიის ქვეყნებში არსებული 

ადმინისტრაციული პროცედურის მარეგულირებელი აქტებისაგან, ვინაიდან, ამ სახელმწიფოებში 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლება, როგორც წესი, ცალკე კანონით რეგულირდება. სზაკ-ის მე-3 

თავის თავისებურებაა ისიც, რომ იგი ვრცელდება იმ ორგანოების საქმიანობაზეც, რომელთა მუშაობის 

პროცედურასაც სპეციალური კანონები არეგულირებენ და სხვა ნაწილში გადიან სზაკ-ის იურისდიქციის 

სფეროდან - მაგალითად, საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების 

ორგანოები და სხვა. შეიძლება ითქვას, რომ კოდექსის ეს თავი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ძირითადი საკანონმდებლო აქტია ჩვენს ქვეყანაში. იგი შეიცავს მრავალ 

მნიშვნელოვან ჩანაწერს, რომლებიც კარგ საფუძვლებს ჰქმნიან ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უფლების რეალიზებისათვის, თუმცა, ეს ნორმები ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილი და რჩება არაერთი 

გამოწვევა საჯარო სტრუქტურების გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა ინფორმირების თვალსაზრისით:

სზაკ-ის 28-ე მუხლის თანახმად, „საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა და დადგენილი წესით სახელმწიფო, კომერციული ან პროფესიული საიდუმლოებისთვის 

ან პერსონალური მონაცემებისთვის მიკუთვნებული ინფორმაციისა.‘’

საჯარო ინფორმაცია განიმარტება, როგორც ოფიციალური დოკუმენტი (მათ შორის, ნახაზი, მაკეტი, 

გეგმა, სქემა, ფოტოსურათი, ელექტრონული ინფორმაცია, ვიდეო- და აუდიოჩანაწერები), ანუ საჯარო 

დაწესებულებაში დაცული, აგრეთვე საჯარო დაწესებულების ან მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ 

საქმიანობასთან დაკავშირებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი ინფორმაცია, 

ასევე საჯარო დაწესებულების მიერ პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია.

გარდა იმისა, რომ ადმინისტრაციულ ორგანოებს აქვთ ინფორმაციის რეაქციულად (მოთხოვნის 

საფუძველზე) ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ვალდებულება, ისინი ასევე მოვალენი არიან 

გამოაქვეყნონ გარკვეული ტიპის საჯარო ინფორმაცია პროაქტიულად. ის, თუ რა ტიპის ინფორმაცია 

უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო ორგანოების ინიციატივით, ადგენს საქართველოს მთავრობა.280

280 საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ - საქართველოს მთავრობის 
დადგენილება. იხ. ინტერნეტ წყარო: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2001875?publication=0 
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2012 წლის მაისში, საქართველოს სამოქალაქო სექტორის ადვოკატირების შედეგად, მნიშვნელოვანი 

ცვლილება იქნა შეტანილი ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში - ადმინისტრაციულ ორგანოებს 

დაევალათ პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია და ამასთანავე, გათვალისწინებული იქნა 

ვალდებულება, რომლის თანახმადაც, ყველა საჯარო დაწესებულებაში უნდა დაინიშნოს ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი საჯარო 

მოსამსახურე.281

სზაკ-ი გარანტირებულს ხდის ყველა დაინტერესებული პირის უფლებას - ხელი მიუწვდებოდეს საჯარო 

ინფორმაციაზე. კერძოდ, ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური 

ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების 

ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.282 საჯარო 

დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით, 

დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.283 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თავი ასევე ითვალისწინებს კოლეგიური საჯარო 

დაწესებულების სხდომათა საჯაროობის, მის თაობაზე შეტყობინებისა და მისი ღიაობის ვალდებულებას: 

თითოეული კოლეგიური საჯარო დაწესებულება ვალდებულია ღიად და საჯაროდ წარმართოს თავისი 

სხდომები, გარდა კანონით დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევებისა.284 

მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უფლების დარღვევის შემთხვევაში, განსაზღვრავს სანქციებსაც. მართალია, ეს დებულება არ არის 

სრულყოფილი, მაგრამ საბაზისო საფუძვლებს ჰქმნის ამ თვალსაზრისით. აღნიშნული კოდექსის 47-ე 

მუხლი განსაზღვრავს, რომ დაინტერესებულ პირს აქვს უფლება, საჯარო დაწესებულების, სახელმწიფო 

მოსამსახურის ან საჯარო მოსამსახურის გადაწყვეტილების გაუქმების ან შეცვლის მოთხოვნით 

მიმართოს სასამართლოს, აგრეთვე მოითხოვოს ქონებრივი და არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება:

•	 საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმისას, კოლეგიური საჯარო დაწესებულების სხდომის 

სრულად ან ნაწილობრივ დახურვისას, საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოებისას;

•	 არასწორი საჯარო ინფორმაციის შექმნისას და დამუშავებისას;

•	 საჯარო დაწესებულების, სახელმწიფო მოსამსახურის ან საჯარო მოსამსახურის მიერ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უფლების სხვაგვარი დარღვევისას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ითქვას, რომ სზაკ-ი ადგენს საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის საბაზისო გარანტიებს, თუმცა, აქვე უნდა შევეხოთ იმ გამოწვევებსაც, რომლებიც 

ამ მხრივ კანონმდებლობაში თუ პრაქტიკაში ჯერ კიდევ რჩება: პირველ ყოვლისა, მკითხველის 

ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე, რომ სახელმწიფო საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაცია არ 

ითვლება საჯარო ინფორმაციად და მასზე არ ვრცელდება ინფორმაციის ღიაობის სამართლებრივი 

მოთხოვნები. ინფორმაციის გასაიდუმლოებისათვის კი, არ არსებობს მკაფიოდ გაწერილი კრიტერიუმები 

და ადმინისტრაციული ორგანოები უფლებამოსილნი არიან გაასაიდუმლოონ საკმაოდ ფართო სპექტრის 

ინფორმაცია. აღნიშნული პრობლემატიკის სიღრმისეული შესწავლა არ წარმოადგენს წინამდებარე 

კვლევის საგანს და ამიტომ, დეტალებზე აქ აღარ შევჩერდები. თუმცა, ზოგადი რეკომენდაციის სახით, 

შეიძლება ითქვას, რომ აუცილებელია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და სახელმწიფო 

281 სზაკ-ის 35-ე მუხლი;

282 სზაკ-ის 37-ე მუხლი;

283 სზაკ-ის მე-40 მუხლი;

284 სზაკ-ის 32-ე მუხლი;
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საიდუმლოების შესახებ სამართლის ერთობლივი რეფორმირება და იმ კრიტერიუმების მკაფიოდ 

ჩამოყალიბება, თუ რა შემთხვევაში შეიძლება გასაიდუმლოვდეს ინფორმაცია. საჭიროა, საჯარო 

ინფორმაციის დეფინიციამ მოიცვას საჯარო დაწესებულებებში დაცული უფრო ფართო სპექტრის 

ცნობები, ვიდრე ეს დღევანდელ განმარტებაშია მოცემული. 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების მონაწილეობითი დემოკრატიის კონტექსტში 

განხილვისას, აუცილებელია დადგინდეს ისიც, თუ რა ინფორმაციის გამოქვეყნება ევალება ხელისუფლების 

ორგანოებს პროაქტიულად? საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზისას, ყურადღებას იპყრობს 

ის, რომ ასეთი გამოქვეყნების ვალდებულება არ ვრცელდება ისეთ მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე, 

როგორებიცაა ნორმატიული აქტების, პოლიტიკის დოკუმენტებისა თუ სტრატეგიების პროექტები, ასევე, 

საჯარო გადაწყვეტილებების განმაპირობებელი კვლევები, ფონური დოკუმენტები (background documents) 

თუ მოქალაქეთა მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებები... წინა ქვეთავებში საზღვარგარეთის ქვეყნების 

პრაქტიკის განხილვამ ნათლად აჩვენა, რომ ასეთი ინფორმაცია და მთელი რიგი სხვა დოკუმენტები 

საჯარო დაწესებულებების მიერ პროაქტიულად ქვეყნდება. ამ პროცესს ერთი მხრივ, მნიშვნელოვანი 

გავლენა აქვს ხელისუფლების მიერ მოქალაქეთა ინფორმირების ვალდებულების შესრულების ხარისხზე, 

ხოლო მეორე მხრივ, ხელს უწყობს დაინტერესებული მხარეების არსებით და გათვითცნობიერებულ 

მონაწილეობას საჯარო გადაწყვეტილებების მიღებაში. სწორედ ამიტომ, აუცილებელია საქართველოშიც 

შეიქმნას ხელისუფლების ორგანოთა ასეთი ვალდებულების სამართლებრივი საფუძვლები. ამისათვის, 

რეკომენდაციის სახით, უნდა აღინიშნოს, რომ აუცილებელია გადაიხედოს საჯარო ინფორმაციის 

პროაქტიულად გამოქვეყნების ვალდებულების მომწესრიგებელი სამართლებრივი დოკუმენტები. 

აღნიშნული ნორმატიული ბაზა უნდა შეიცვალოს იმგვარად, რომ მოქალაქეებს საშუალება 

ჰქონდეთ საჯარო გადაწყვეტილებების მიღებაში მიიღონ ინფორმირებული მონაწილეობა. მათ 

შორის, აუცილებელია საჯარო დაწესებულებებს დაევალოთ პროაქტიულად და გონივრულ ვადებში 

გამოაქვეყნონ ყველა ნორმატიული აქტის, სტრატეგიისა თუ პოლიტიკის დოკუმეტის პროექტი, 

მათთან დაკავშირებული კვლევები, მოქალაქეთა კომენტარები და ა.შ.

საქართველოში ასევე არ არსებობს არც ერთი ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც მოქალაქეებს 

საშუალებას მისცემდა წარედგინათ მოსაზრებები ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტების პროექტების 

შესახებ ან/და ინტერნეტ-ფორუმის ფორმატში განეხილათ ასეთი კომენტარების ავკარგიანობა. 

ამიტომ, რეკომენდაციის სახით, შესაძლებელია აღინიშნოს, რომ აუცილებელია საქართველოს 

საჯარო სტრუქტურების მიერ შეიქმნას, როგორც პროექტებისა და ფონური დოკუმენტების 

გამოქვეყნების, ასევე მოქალაქეთა კომენტარების წარდგენისა და საჯარო განხილვის 

ელექტრონული პლატფორმები.

ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებასთან ასევე დაკავშირებულია კიდევ ერთი გამოწვევა, 

რომელიც საჯარო დაწესებულებების მიერ ამ ვალდებულების დარღვევას უკავშირდება. საქართველოში 

საჯარო სტრუქტურების უმრავლესობას შექმნილი აქვს ცალკე ვებ-გვერდი ინფორმაციის პროაქტიული 

გამოქვეყნებისათვის, თუმცა, ისინი ძალიან იშვიათად განახლდება - ადმინისტრაციული დაწესებულებები 

სრულად და დროულად არ ასრულებენ ინფორმაციის გამოქვეყნების ვალდებულებას. ეს, ერთი მხრივ, 

განპირობებულია შესაბამისი საზედამხედველო ორგანოს არარსებობით, ხოლო მეორე მხრივ, იმით, 

რომ კანონით არ არის დადგენილი შესაბამისი საჯარო მოხელეებისა და სახელმწიფო მოსამსახურეების 

პერსონალური პასუხისმგებლობის საფუძვლები.

ზემოთ უკვე აღინიშნა, რომ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების ხელყოფის შემთხვევაში, 

დაინტერესებული პირი უფლებამოსილია მოითხოვოს გადაწყვეტილების გაუქმება ან შევლა 

სასამართლოს გზით და მიღებული ზიანის ანაზღაურება. თუმცა, პრაქტიკაში, ასეთი პრეცედენტები 

ძალიან იშვიათია. სასამართლოში ძალიან რთულია იმის მტკიცება, რომ საჯარო ინფორმაციის 



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  
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უფლების შელახვამ დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილების გამოტანა განაპირობა. ძალიან ხშირია 

შემთხვევა, როდესაც სასამართლო მიიჩნევს, რომ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების 

დარღვევას გავლენა არ მოუხდენია გადაწყვეტილებაზე შინაარსობრივად. შესაბამისად, რთულია 

ზიანის არსებობის ფაქტის მტკიცებაც. ამას გარდა, სასამართლო განხილვის პროცედურა დიდ დროსა 

და რესურსებს მოითხოვს. გადატვირთული სასამართლო სისტემის პირობებში, ადმინისტრაციული 

დავები, მხოლოდ პირველი ინსტანციის სასამართლოში, წლობით გრძელდება, რაც ეფექტს უკარგავს 

სასამართლოს შესაბამის გადაწყვეტილებას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სასამართლო აპლიკანტის 

მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. 

ამას გარდა, თვალშისაცემია ის ფაქტი, რომ ადმინისტრაციული კოდექსი არ ითვალისწინებს საჯარო 

მოხელეებისა და თანამდებობის პირების პირადი პასუხისმგებლობის შესაძლებლობას, როდესაც 

ისინი არღვევენ სზაკ-ის მე-3 თავის მოთხოვნებს. ბუნდოვანია საკითხი იმის შესახებაც, თუ ვის 

უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში - საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე 

პასუხისმგებელ პირს, იმ სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს, რომლისგანაც მოთხოვნილია 

ინფორმაცია, თუ საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელს? ხშირ შემთხვევაში, თავად საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს შესაბამის ინფორმაციას არ აწვდიან 

უშუალოდ ის სტრუქტურული ქვედანაყოფები, რომლებთანაც ეს ინფორმაცია ინახება. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1005-ე მუხლის თანახმად, თუ სახელმწიფო მოსამსახურე 

ან საჯარო მოსამსახურე განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით არღვევს თავის სამსახურებრივ 

მოვალეობას სხვა პირის მიმართ, სახელმწიფო (მუნიციპალიტეტი) ან ის ორგანო, რომელშიც აღნიშნული 

მოსამსახურე მუშაობს, ვალდებულია აანაზღაუროს მიყენებული ზიანი. განზრახვის ან უხეში 

გაუფრთხილებლობის დროს სახელმწიფო მოსამსახურე ან საჯარო მოსამსახურე სახელმწიფოსთან 

(მუნიციპალიტეტთან) ერთად, სოლიდარულად აგებს პასუხს.

მიუხედავად იმისა, რომ 1005-ე მუხლი განსაზღვრავს საჯარო მოხელისა თუ თანამდებობის პირის 

სოლიდარული პასუხისმგებლობის თეორიულ შესაძლებლობას, ემპირიული დაკვირვებებით შესაძლოა 

ითქვას, რომ ამ მუხლის გამოყენების პრაქტიკა საქართველოში არ არსებობს. წინამდებარე კვლევის 

ფარგლებში ვერ მოხერხდა ვერც ერთი პრეცედენტის მოძიება, როდესაც სახელმწიფო მოსამსახურეს 

სახელმწიფოსთან (ან მუნიციპალიტეტთან) ერთად მოუწია მოქალაქისათვის მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურება. ამ საკითხებზე ასევე არ იწარმოება არავითარი სტატისტიკა. 

სამოქალაქო კოდექსის აღნიშნული მუხლის ჩანაწერი, ასევე არაეფექტურია ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უფლების დარღვევით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების თვალსაზრისით. 

ამ შემთხვევაში, მოქალაქემ სასამართლოს გზით უნდა დაადასტუროს ზიანის არსებობის ფაქტი 

და ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან მოითხოვის მისი ანაზღაურება. ასევე შესაძლებელია 

სასარჩელო მოთხოვნების (ზიანის ანაზღაურების) ადრესატი შესაბამისი სახელმწიფო მოსამსახურეც 

იყოს. თუმცა, ერთი მხრივ, ასეთი სასამართლო განხილვა დიდ დროსა და რესურსებს მოითხოვს, 

ხოლო მეორე მხრივ, რთულია, უშუალო ზიანთან კონკრეტული სახელმწიფო მოსამსახურის ქმედების 

მიზეზშედეგობრივი კავშირის მტკიცება. 

წინა ქვეთავებში საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკის განხილვისას არაერთხელ აღინიშნა, რომ 

მრავალ სახელმწიფოში არსებობს საზედამხედველო დაწესებულებები, რომლებიც ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობაზე არიან პასუხისმგებელნი (მაგ. ხორვატია). ასეთი დაწესებულებები უზრუნველყოფენ, 

როგორც საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრაქტიკის კანონმდებლობასთან შესაბამისობას, 

ასევე რელევანტური დავების სწრაფად გადაწყვეტასა და დაზარალებული პირების დარღვეული 

უფლებების აღდგენას. 
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ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, ზოგადი რეკომენდაციის სახით, ასევე უნდა გამოვყოთ, 

რომ: აუცილებელია საქართველოში არსებობდეს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე 

ზედამხედველი ადმინისტრაციული ორგანო. ასეთი როლი შეიძლება შეითავსოს უკვე არსებულმა 

სტრუქტურებმაც, მაგალითად, სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატმა, საჯარო სამსახურის 

ბიურომ და სხვ. ზედამხედველი ორგანოს განსაზღვრა ერთი მხრივ, ხელს შეუწყობს ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, ხოლო მეორე მხრივ, შექმნის ამ სფეროში არსებული 

ადმინისტრაციული დავების სწრაფი გადაწყვეტის შესაძლებლობას. 

გარდა ამისა, რეკომენდაციის სახით, უნდა გამოიყოს ისიც, რომ საჭიროა საქართველოს 

კანონმდებლობაში გაჩნდეს იმ საჯარო მოსამსახურეებისა თუ თანამდებობის პირების დისციპლინური 

და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ბერკეტები, რომლებიც ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

კანონისმიერ ვალდებულებებს არღვევენ. კანონში მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს ადმინისტრაციულ 

ორგანში დასაქმებული პირების როლი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 

თვალსაზრისით, რომელთაგან განსაკუთრებული აქცენტი იმ ადმინისტრაციული ორგანოს 

ხელმძღვანელზე უნდა გაკეთდეს, რომელშიც შესაბამისი საჯარო ინფორმაცია ინახება და რომელსაც 

ასეთი ინფორმაციის გაცემისა თუ გამოქვეყნების უფლებამოსილება გააჩნია. ასევე აუცილებელია, 

გათვალისწინებული იქნეს თავად ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულება, მოითხოვოს ზიანის 

სოლიდარული ანაზღაურება იმ საჯარო მოხელეებისაგან/თანამდებობის პირებისაგან, რომლებიც 

თავიანთი ბრალეული ქმედებით ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებს ზიანს მიაყენებენ. 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკანონმდებლო საფუძვლებისა და შესაბამისი პრაქტიკული და 

სამართლებრივი გამოწვევების განხილვის შემდეგ, აუცილებელია შევეხოთ საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის იმ ნორმებს, რომლებიც უშუალოდ გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის პროცესს განსაზღვრავს:

13.2.3. მოქალაქეთა ჩართულობის უფლების ზოგადი პრინციპები და 
განსხვავებული პროცედურები

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, როგორც პრინციპების, ასევე სპეციალური ნორმების 

საფუძველზე ითვალისწინებს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 

უფლებას, თუმცა, ამ უფლების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად რეალიზებისათვის, 

საჭიროა დამატებითი საკანონმდებლო ცვლილებები, რასაც მოგვიანებით, სპეციალური ნორმების 

განხილვისას მიმოვიხილავთ.

სზაკ-ის მე-10 მუხლით განმტკიცებულია ადმინისტრაციულ ორგანოთა საქმიანობის საქვეყნოობის 

პრინციპი. ამ მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია უზრუნველყოს საკითხის 

საჯაროდ განხილვა, თუ ამას ითვალისწინებს კანონი.   

სზაკ-ის შემდეგი პრინციპია ადმინისტრაციული ორგანოსათვის მიმართვის უფლება. ამ პრინციპის 

საფუძველზე, ნებისმიერ პირს აქვს უფლება მიმართოს ადმინისტრაციულ ორგანოს ამ უკანასკნელის 

უფლებამოსილებას მიკუთვნებული იმ საკითხის გადასაწყვეტად, რომელიც უშუალოდ და პირდაპირ 

ეხება პირის უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს. 

პრინციპების დონეზე გარანტირებულია ასევე დაინტერესებული მხარის მიერ საკუთარი მოსაზრების 

წარდგენის უფლება (მუხლი 13). ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლება აქვს განიხილოს და გადაწყვიტოს 

საკითხი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაინტერესებულ მხარეს, რომლის უფლება ან კანონიერი 

ინტერესი იზღუდება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, მიეცა საკუთარი მოსაზრების 
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წარდგენის შესაძლებლობა. გამონაკლისს ადგენს კანონი. დაინტერესებულ პირს ასევე უნდა ეცნობოს 

ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ და უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს მისი მონაწილეობა საქმეში.

ზემოთ აღნიშნული პრინციპებისა და ზოგადად, ადმინისტრაციულ პროცედურებში ჩართვის უფლების 

განხორციელების სპეციფიკა დამოკიდებულია ადმინისტრაციული წარმოების სახეზე, რომელსაც 

ითვალისწინებს ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა. ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის საფუძველზე, ადმინისტრაციულმა ორგანომ გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს (გამოსცეს 

სამართლებრივი აქტი) 3 ტიპის ადმინისტრაციული წარმოების გზით: 

•	 მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება; 

•	 ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოება; 

•	 საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება.

სამივე მათგანი მოქალაქეთა ჩართულობის სხვადასხვა ხარისხითა და ღიაობისა და გამჭვირვალობის 

განსხვავებული დონით ხასიათდება. ამასთან, მკითხველის ყურადღებას, კიდევ ერთხელ, გავამახვილებ 

იმაზე, რომ ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი ზემოთ ჩამოთვლილი ფორმების გამოყენებით, 

ძირითადად, გამოიცემა ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები, ხოლო კოლეგიურ ადმინისტრაციულ 

ორგანოს უფლება აქვს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების გზით გამოსცეს ნორმატიული აქტიც. 
ფორმალურ და საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებაშიც, გამოიყენება მარტივი ადმინისტრაციული 

წარმოების ნორმები, შესაბამისი ადმინისტრაციული პროცედურის მარეგულიერებელი სპეციალური 

ნორმები არ ითვალისწინებენ განსხვავებულ მოწესრიგებას.

თავდაპირველად, განვიხილოთ მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება, როგორც წარმოების ძირითადი 

ფორმა, რომელიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციული პროცედურის საბაზისო ჩარჩოსაც:

13.2.4. მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება

ადმინისტრაციული პროცედურის ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ფორმა და ძირითადი მეთოდი 

არის მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება. ეს არის ადმინისტრაციული პროცედურის მთავარი და 

საბაზისო სახე, რომლის დებულებები გამოიყენება წარმოების სხვა სახეების შემთხვევაშიც. ზოგადი 

წესის თანახმად, თუ კანონი არ ითვალისწინებს სხვა სახის ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების 

ვალდებულებას, ადმინისტრაციული ორგანო ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს 

ამზადებს მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით.

მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში მოქალაქეს ენიჭება მეტ-ნაკლებად აქტიური 

როლი. მოქალაქის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, სზაკ-ით დადგენილია შემდეგი უფლებები: ა) 

განმცხადებლის მიერ საკუთარი აზრის გამოთქმის უფლება; ბ) ადმინისტრაციული მასალების გაცნობის 

უფლება; გ) შუამდგომლობის აღძვრის, მტკიცებულებების წარდგენის უფლება; დ) ადმინისტრაციულ 

ორგანოსთან წარმომადგენლის მეშვეობით ურთიერთობის უფლება; ე) ინფორმაციის საიდუმლოების 

უზრუნველყოფა.

მარტივ ადმინისტრაციულ წარმოებაში და ზოგადად, წარმოების სხვა ფორმებში მონაწილეობის 

მიღების უფლება, მათ შორის, აქვთ:285

•	 განმცხადებელს;

285 სზაკ-ის 75-ე მუხლი;
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•	 დაინტერესებულ მხარეს.286

•	 სხვა პირს, რომელსაც სპეციალური ნორმებით ენიჭება ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის 

უფლება;

სზაკ-ის 95-ე მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია ადმინისტრაციულ 

წარმოებაში ჩააბას დაინტერესებული მხარე მისი მოთხოვნის საფუძველზე, ხოლო კანონით 

განსაზღვრულ შემთხვევაში ვალდებულია უზრუნველყოს მისი მონაწილეობა ადმინისტრაციულ 

წარმოებაში. ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ადმინისტრაციულ წარმოებაში ჩააბას მასში 

მონაწილეობის უფლების მქონე პირი ამ უკანასკნელის წერილობითი თხოვნის საფუძველზე. ამავე 

მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ადმინისტრაციული 

წარმოების დაწყების შესახებ აცნობოს დაინტერესებულ მხარეს, თუ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით შეიძლება გაუარესდეს მისი სამართლებრივი მდგომარეობა და უზრუნველყოს 

მისი მონაწილეობა ადმინისტრაციულ წარმოებაში. თუ ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის 

უფლების მქონე პირთა რაოდენობა 50-ს აღემატება, ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია, 

თითოეული მათგანის ინფორმირების ნაცვლად. ოფიციალურად გამოაქვეყნოს ცნობა ადმინისტრაციული 

წარმოების შესახებ.

ზოგადად, ყველა ტიპის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილე დაინტერესებულ მხარეს უფლება 

აქვს წარადგინოს მტკიცებულებები, აგრეთვე შუამდგომლობები საქმის გარემოებათა გამოკვლევის 

თხოვნით.287

მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებისას, როგორც წესი, ზეპირი განხილვა არ იმართება. 

ადმინისტრაციული ორგანო თავად აფასებს მოცემულ გარემოებებს და ამ შეფასების პროცესში, 

დაინტერესებულ მხარეებს მხოლოდ მინიმალური როლი აკისრიათ (მაგ. წერილობითი მტკიცებულებების 

წარდგენა, წერილობითი შუამდგომლობის დაყენება და ა.შ.).

მარტივი ადმინისტაციული წარმოება გამოიყენება ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის 

გამოცემისას. ასეთი აქტი კი, პირთა შეზღუდულ წრეზე ვრცელდება. შესაბამისად, სზაკ-ით დადგენილი 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის შესაძლებლოები ვერ იქნება მიჩნეული გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის უფლების რეალიზების კლასიკურ ფორმად. მარტივი 

ადმინისტრაციული წარმოების პროცედურების განხილვა ამ ნაშრომის მიზნებისათვის მნიშვნელოვანია 

იმდენად, რამდენადაც ასეთი პროცედურა წარმოადგენს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ 

გადაწყვეტილებების მიღების ძირითად წესს.

წინა ქვეთავებში, საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკის განხილვისას, ჩვენ შევეხეთ იტალიაში 

გამოცემულ ნორმატიულ აქტს - „ახალი წესები ადმინისტრაციული პროცედურისა და ადმინისტრაციული 

დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის თაობაზე“. ისიც, ძირითადად, ინდივიდუალურ-სამართლებრივი 

აქტის გამოცემის ასპექტებს არეგულირებს. თუმცა, ნიშანდობლივია, რომ იტალიური კანონის თანახმად, 

ასეთი აქტების გამოცემაში მონაწილეობის უფლება აქვთ არამარტო დაინტერესებულ მხარეებს, 

არამედ იმ პირებსაც, რომელთა ინტერესებსაც შესაძლოა, გადაწყვეტილება, თუნდაც არაპირდაპირი 

ფორმით შეეხოს. კერძოდ, იტალიის კანონით გათვალისწინებული შეტყობინების მიღების უფლება და 

ადმინისტრაციულ პროცედურებში მონაწილეობის შესაძლებლობა ასევე ვრცელდება იდენტიფიცირებულ 

ან ადვილად იდენტიფიცირებად პირებზეც, რომლებიც მართალია არ არიან მისაღები გადაწყვეტილების 

პირდაპირი სუბიექტები, მაგრამ გადაწყვეტილება შეიძება მათ მნიშვნელოვნად შეეხოთ. 

286 დაინტერესებული მხარე – ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ადმინისტრაციული ორგანო, რომლებთან დაკავშირებითაც 
გამოცემულია ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, აგრეთვე რომლის კანონიერ ინტერესზე პირდაპირ და უშუალო გავლენას ახდენს 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ან ადმინისტრაციული ორგანოს ქმედება;

287 სზაკ-ის 98-ე მუხლი: დაინტერესებული მხარის მიერ საკუთარი აზრის გამოთქმის უფლება.
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საქართველოშიც, ინდ. აქტების გამოცემის პროცესის გამჭვირვალობისათვის, მნიშვნელოვან 

როლს შეასრულებდა, თუ ადმინისტრაციული ორგანო ასეთი აქტის გამოცემამდე შეატყობინებდა იმ 

პირებსაც, რომლებიც ამ გადაწყვეტილების უშუალო სუბიექტები არ არიან, მაგრამ გადაწყვეტილებამ 

შესაძლოა, გავლენა მოახდინოს მათ ინტერესებზე. სასურველია, ასეთი პირები ადმინისტრაციულმა 

ორგანომ, იტალიაში დადგენილი წესის მსგავსად, პროაქტიულად ჩართოს პროცესში, მაშინ, 

როდესაც ასეთი პირების იდენტიფიცირება სირთულეს არ უკავშირდება.

13.2.5. ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოება

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიღებისას, კანონით დადგენილ 

შემთხვევებში288, ადმინიტრაციული ორგანო ვალდებულია გამოიყენოს ადმინისტრაციული წარმოების 

უფრო გამჭვირვალე ფორმა, რომელიც მოქალაქეს გადაწყვეტილებაზე გავლენის მოხდენის მეტი 

ინსტრუმენტებით აღჭურვავს. ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოების თავისებურებებია:

•	 დაინტერესებული მხარის მონაწილეობა; 

•	 მოწმისა და ექსპერტის მონაწილეობის განსხვავებული პროცედურა; 

•	 ზეპირი მოსმენის გამართვის აუცილებლობა;

ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოება, ძირითადად, გამოიყენება ისეთ შემთხვევებში, როდესაც, 

საკითხის სირთულიდან გამომდინარე, საქმის მთელი რიგი გარემოებები წინასწარ დადგენილი არ 

არის. მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებისაგან განსხვავებით, ფორმალური ადმინისტრაციული 

წარმოების დროს აუცილებელია ზეპირი მოსმენის ჩატარება. მარტივ ადმინისტრაციულ წარმოებაში 

მოწმე და ექსპერტი ვალდებულნი არ არიან მისცენ ჩვენება ან დასკვნა, ფორმალური წარმოების 

დროს ასეთი ვალდებულება არსებობს.

მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებისაგან განსხვავებით, ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოების 

დროს ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია, ყველა დაინტერესებულ მხარეს289 აცნობოს წარმოების 

დაწყების შეასახებ და უზრუნველყოს მათი მონაწილეობა. დაინტერესებულ მხარეს უნდა მიეცეს 

შესაძლებლობა - წარადგინოს თავისი მოსაზრება ან შუამდგომლობა ადმინისტრაციული წარმოების 

ყველა გარემოებასთან დაკავშირებით. 

დაინტერესებულ მხარეს უფლება აქვს დაესწროს მოწმის ან ექსპერტის დაკითხვას, დაუსვას 

მათ შეკითხვები, გაეცნოს ექსპერტის წერილობით დასკვნას, დაესწროს შემთხვევის ადგილის 

დათვალიერებას. ასეთ პირს ასევე უფლება აქვს განაცხადოს შუამდგომლობა საქმისათვის 

მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა გამოკვლევასთან დაკავშირებით.

ფორმალური წარმოების პროცედურა არ არის ორიენტირებული მასში საზოგადოების ფართო 

მონაწილეობაზე, როგორც ეს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას ხდება. მასში მონაწილეობენ 

მხოლოდ ის პირები, რომელთა ინტერესებსაც პირდაპირ შეეხება გადასაწყვეტი საკითხი. ფორმალური 

ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით, გარდა იმ 

ნაწილისა, რომელშიც მისი მარეგულირებელი ნორმები ითვალისწინებენ განსხვებულ პროცედურას. 

288 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოების საფუძველზე გამოიცემა მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ ეს პირდაპირ არის გათვალისწინებული კანონით.

289 დაინტერესებული მხარე – ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ადმინისტრაციული ორგანო, რომლებთან დაკავშირებითაც 
გამოცემულია ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, აგრეთვე რომლის კანონიერ ინტერესზე პირდაპირ და უშუალო გავლენას ახდენს 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ან ადმინისტრაციული ორგანოს ქმედება;
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როგორც წესი, ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოების დროს გადაწყვეტილება მიიღება მხოლოდ 

ზეპირი მოსმენის გამართვის საფუძველზე. დაინტერესებულ მხარეებს უნდა ეცნობოთ ზეპირი მოსმენის 

შესახებ მის გამართვამდე 7 დღით ადრე მაინც და მოწვეულ იქნენ მასში მონაწილეობის მისაღებად. 

სხდომა ზეპირ მოსმენასთან დაკავშირებით საჯაროა. მისი დახურვა შესაძლებელია პერსონალური 

მონაცემების, სახელმწიფო, კომერციული ან პროფესიული საიდუმლოების დაცვის უზრუნველყოფის 

მიზნით.

ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოების პროცედურა ბევრად მეტ გარანტიებს ითვალისწინებს 

დაინტერესებული მხარეების ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის გამოცემაში მონაწილეობის 

თვალსაზრისით. თუმცა, კიდევ ერთხელ, ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ უმჯობესი იქნებოდა ფორმალურ 

წარმოებაში, ისევე, როგორც მარტივ წარმოებაში მონაწილეობის საშუალება ჰქონდეთ არამარტო იმ 

პირებს ვის მიმართაც გამოიცემა აქტი ან იმ პირებს, რომლის ინტერესებზეც უშუალო და პირდაპირ 

გავლენას ახდენს აქტი, არამედ იმ პირებსაც, ვის ინტერესებსაც ეს აქტი შეიძლება მნიშვნელოვნად 

შეეხოს, თუნდაც არაპირაპირი ფორმით.

13.2.6. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება წარმოადგენს ადმინისტრაციული პროცედურის ყველაზე 

კომპლექსურ ფორმას, რომელიც ყველაზე მეტად უზრუნველყოფს დაინტერესებულ პირთა ფართო 

სპექტრის მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღებაში. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით 

გამოიცემა ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტები, თუ ეს წესი არ გამოიყენება კოლეგიური 

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნორმატიულ ადმინისტრაციული აქტის გამოცემისათვის. 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტი საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით გამოიცემა მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში, თუ ეს პირდაპირ არის გათვალისწინებული კანონით.290 თუმცა, ადმინისტრაციულ 

ორგანოს ასევე უფლება აქვს, თავისი ინიციატივითაც გამართოს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება 

იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი ეხება პირთა ფართო წრის ინტერესებს.

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია გამოაქვეყნოს 

ცნობა საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ.291 ცნობაში უნდა მიეთითოს:

•	 ადმინისტრაციული ორგანო, რომელშიც მიმდინარეობს წარმოება; 

•	 განცხადების ან/და ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე გადაწყვეტილების მოკლე 

შინაარსი;

•	 ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადა;

•	 საკუთარი მოსაზრების წარდგენის ვადა.

გარდა ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ ცნობის გამოქვეყნებისა, ადმინისტრაციულმა ორგანომ 

საჯარო გაცნობისათვის უნდა წარადგინოს:

•	 განცხადება და მასზე დართული დოკუმენტები, აგრეთვე ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილება 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე;

290 მაგალითად, სახელმწიფო ან მუნიციპალური საკუთრების განკარგვასთან, ლიცენზირებასთან, გარემოსდაცვითი ნებართვების გაცემასთან, 
სტანდარტიზაციასთან და სატელეკომუნიკაციო სიხშირის განაწილებასთან დაკავშირებით ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტის გამოცემისას გამოიყენება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება.

291 საჯარო გაცნობისათვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ ცნობის გამოქვეყნება;
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•	 დასკვნა ან მოსაზრება, რომელიც ამ განცხადებასთან დაკავშირებით იქნა წარდგენილი 

ადმინისტრაციულ ორგანოში;

•	 იმ დოკუმენტების ნუსხა, რომლებიც არ არის საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილი.

ყველას აქვს უფლება დაუბრკოლებლად გაეცნოს საჯარო გაცნობისათვის წარდგენილ დოკუმენტებს. 

ამასთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ საჯარო გაცნობისათვის ზემოთ ჩამოთვლილი 

დოკუმენტების წარდგენა არ არის საკმარისი განცხადებაზე, აქტის პროექტზე და მათთან დაკავშირებულ 

დოკუმენტებზე მოქალაქეთა ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. პირველ ყოვლისა, კანონი არ 

განსაზღვრავს იმას, თუ რას ნიშნავს ტერმინი „საჯარო გაცნობისათვის წარდგენა“ და მეორეც, ასეთი 

ვალდებულება პრაქტიკაში, ძირითადად, დაინტერესებული პირის მიერ განცხადების საფუძველზე 

საჯარო ინფორმაციის მიღებაში ტრანსფორმირდება. ამის გამო, აუცილებელია, კანონმდებლობაში 

მკაფიოდ განისაზღვროს, რომ ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტები ადმინისტრაციულმა ორგანომ 

უნდა გამოაქვეყნოს პროაქტიულად, სულ მცირე, ადმინისტრაციული ორგანოს ვებ-გვერდზე.

ნიშანდობლივია, რომ კანონი არ ითვალისწინებს ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის პროექტის 

გამოქვეყნების ვალდებულებას, რაც შეუძლებელს ხდის დაინტერესებული პირების მიერ მის არსებით 

შეფასებასა და ზღუდავს სიღრმისეული კომენტარების წარდგენის შესაძლებლობას.

ადმინისტრაციული კოდექსი განსაზღვრავს, რომ ყველას აქვს უფლება, წარადგინოს თავისი 

წერილობითი მოსაზრება 20 დღის განმავლობაში ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტის გამოცემის შესახებ განცხადების ან ასეთი აქტის პროექტის საჯარო გაცნობისათვის წარდგენის 

დღიდან.292 თუმცა, კოდექსი არ განსაზღვრავს ასეთი მოსაზრებების განხილვისა და უკუკავშირის 

ვალდებულებას, რაც უფრო დეტალურად ქვემოთ არის მიმოხილული.

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებისას უნდა გაიმართოს ზეპირი მოსმენა.293 ზეპირ მოსმენასთან 

დაკავშირებით, გამოიყენება ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოების წესები, მათ შორის, ზეპირი 

სხდომის საჯაროობა, დაინტერესებული პირის მონაწილეობა, დაინტერესებული მხარის უფლება - 

გამოთქვას საკუთარი მოსაზრებები, განაცხადოს შუამდგომლობა და სხვ. 

სხდომის თავმჯდომარე ვალდებულია უზრუნველყოს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა 

გამოკვლევა ზეპირ მოსმენაზე და დამსწრე დაინტერესებულ მხარეს მისცეს საქმესთან დაკავშირებით 

საკუთარი აზრის გამოთქმის უფლება. სხდომის თავმჯდომარის ეს ვალდებულებები შეიცავს ერთ 

მნიშვნელოვან დეტალს, რომელიც შესაძლოა, დაბრკოლებად მოევლინოს მოქალაქეთა მონაწილეობის 

უფლების განხორციელებას. კერძოდ, საკუთარი მოსაზრებების გამოთქმის უფლება მიემართება 

დამსწრე დაინტერესებულ მხარეს და არა ყველა დამსწრეს. ტერმინი - „დაინტერესებული მხარე“ 

- ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, მოიცავს იმ პირებს, რომელთა მიმართაც გამოიცემა 

ადმინისტრაციული აქტი, აგრეთვე რომლის კანონიერ ინტერესზე პირდაპირ და უშუალო გავლენას 

ახდენს ეს აქტი. მოსაზრებათა წარდგენის უფლება კი, ყველა პირზე უნდა ვრცელდებოდეს, მათ 

შორის, ყველა იმაზე, ვინც სხდომას ესწრება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, აუცილებელია კანონმდებლობაში მკაფიოდ გაიწეროს ყველას უფლება 

- განსახილველ ინდივიდუალურ თუ ნორმატიულ აქტზე გამოთქვას მოსაზრება ზეპირი მოსმენის 

მიმდინარეობისას და ეს უფლება ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულებადაც განისაზღვროს.

წინამდებარე ნაშრომის მიზნებისათვის განსაკუთრებით საყურადღებოა ის, რომ საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების წესს კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოები იყენებენ ნორმატიული 

292 სზაკ-ის 118-ე მუხლი: საკუთარი მოსაზრების წარდგენის წესი;

293 სზაკ-ის 120-ე მუხლი - ზეპირი მოსმენა. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა;



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
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აქტის გამოცემისას. ადმინისტრაციული კოდექსით კი, ამ შემთხვევებში გათვალისწინებულია 

ხელისუფლების ორგანოთა დამატებითი ვალდებულებები: 

კოლეგიური ორგანოს მიერ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების გამოყენებისას აუცილებელია 

ნორმატიული აქტის პროექტის გამოქვეყნება (განსხვავებით ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტის 

პროექტისაგან). იგი ქვეყნდება შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს ოფიციალურ ბეჭდვით 

ორგანოში. თუ ადმინისტრაციულ ორგანოს არ გააჩნია ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანო, აქტის 

პროექტი უნდა გამოქვეყნდეს ბეჭდვით ორგანოში, რომელიც ვრცელდება ადმინისტრაციული ორგანოს 

მთელ სამოქმედო ტერიტორიაზე და გამოიცემა კვირაში ერთხელ მაინც, ან გამოცხადდეს საჯაროდ. 

ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტთან ერთად უნდა გამოქვეყნდეს 

ცნობა ადმინისტრაციული წარმოების შესახებ.294

მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ თუ ადმინისტრაციულ ორგანოს არ აქვს ბეჭდვითი ორგანო, კანონი, 

გამოქვეყნების ნაცვლად, ადმინისტრაციულ ორგანოს აძლევს შესაძლებლობას - გამოაცხადოს პროექტი 

საჯაროდ. საჯაროდ გამოცხადება კი, ნიშნავს აქტის ადმინისტრაციულ ორგანოში ყველასათვის 

ხელმისაწვდომ ადგილზე, ღიად განთავსებას. თუ ადმინისტრაციული ორგანო საჯაროდ გამოცხადების 

უფლებით ისარგებლებს, მაშინ მოქალაქეებსა და სხვა დაინტრერესებულ მხარეებს მნიშვნელოვნად 

ეზღუდება შესაძლებლობა - გაეცნონ ნორმატიული აქტის პროექტს და ასევე, წარადგინონ მოსაზრებები. 

ამიტომ აუცილებელია, კანონმდებლობიდან ამოღებული იქნეს შესაძლებლობა - ადმინისტრაციულმა 
ორგანომ ნორმატიული აქტის გამოქვეყნება შეცვალოს მისი საჯარო გამოცხადებით.

ადმინისტრაციული კოდექსი ასევე ადგენს სხვა ალტერნატივასაც. კერძოდ, ნორმატიული აქტის 
პროექტი შეიძლება გამოქვეყნდეს კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოს ვებ-გვერდზე. ეს არ 
არის ვალდებულება - ეს არის გამოქვეყნების ალტერნატიული საშუალება. ბუნებრივია, ვებ-გვერდზე 
გამოქვეყნება მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მოქალაქეთა და დაინტერეებული პირების უფლებას - 
გაეცნონ ნორმატიული აქტის პროექტს და წარადგინონ მოსაზრებები. ამიტომ, აუცილებელია, რომ 
კანონმდებლობაში ეს შესაძლებლობა ფორმულირებული იყოს არა, როგორც ალტერნატივა, 
არამედ, როგორც ვალდებულება.

მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას იმასაც, რომ პრაქტიკაში, მოქალაქეებს არ აქვთ შესაძლებლობა, 
ელექტრონულად წარადგინონ მოსაზრებები კოლეგიური ადმინისტაციული ორგანოს მიერ გამოქვეყნებულ 
პროექტთან დაკავშირებით. პრაქტიკაში, ადმინისტრაციული ორგანოების ვებ-გვერდები არ იძლევიან 
შესაძლებლობას, მოქალაქეებმა ადმინისტრაციული ორგანოს ვებ-გვერდის მეშვეობით წარადგინონ 
მოსაზრებები, საჯაროდ გააკეთონ კომენტარები და მოაწყონ საჯარო დისკუსიები. წინა ქვეთავებში 
ნათლად გამოჩნდა, რომ ხელისუფლებები დასავლური დემოკრატიის ქვეყნებში თითქმის ყველა 
შემთხვევაში იყენებენ ასეთ შესაძლებლობებს და ნერგავენ ვებ-პლატფორმებს მოქალაქეების აზრის 
მოსასმენად - ეს კი, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მოქალაქეთა აქტიურ და არსობრივ ჩართულობას. 
აქედან გამომდინარე, საქართველოში ნორმატიული აქტების მომზადების პროცესში მოქალაქეთა 
ჩართულობის უფლების რეალიზებისათვის, აუცილებელია ადმინისტრაციული ორგანოების ვებ-გვერდებზე 
მოქალაქეებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ, ერთი მხრივ, გაეცნონ ნორმატიული აქტის პროექტებს, ხოლო 
მეორე მხრივ, წარადგინონ მოსაზრებები ელექტრონულად და ჩაერთონ დისკუსიაში დაინტერესებულ 
მხარეებთან და აქტის მომზადებაზე პასუხისმგებელ პირებთან. ამისათვის, ერთი მხრივ, აუცილებელია 
კანონმდებლობის რეფორმირება, ხოლო მეორე მხრივ, ადმინისტრაციული ორგანოების ვებ-
გვერდების რეფორმირება და შესაბამისი სტრატეგიული და პრაქტიკული ღონისძიებების განსაზღვრა.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით გარანტირებულია ყველას უფლება - წარადგინოს 
საკუთარი მოსაზრება კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოს ნორმატიული აქტის პროექტთან 
დაკავშირებით.295 თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არ არსებობს ამ უფლების განხორციელების 

294 სზაკ-ის 1062 მუხლი - კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოს ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის გამოქვეყნება.

295 სზაკ-ის 1064, მუხლი - საკუთარი მოსაზრების წარდგენა;



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
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ხელშემწყობი ელექტრონული საშუალებები. ნორმატიული აქტის პროექტთან დაკავშირებული ყოველი 
მოსაზრება უნდა განიხილოს შესაბამისმა კოლეგიურმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ. მასზე პასუხის 
გაცემა კი, სავალდებულო არ არის. პირი უფლებამოსილია საკუთარი მოსაზრების წარდგენისას არ 
მიუთითოს თავისი ვინაობა.

მკითხველის ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე, რომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი პირდაპირ 
განსაზღვრავს იმას, რომ მოქალაქეთა მოსაზრებებზე პასუხის გაცემა სავალდებულო არ არის. ეს 
მნიშვნელოვანი პრობლემაა მოქალაქეთა ჩართულობის თვალსაზრისით. ჩვენ წინა ქვეთავებში 
აღვნიშნეთ, რომ არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტი, რეკომენდაცია და გაიდლაინი მოქალაქეთა 
მონაწილეობის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად მიიჩნევს წარდგენილ მოსაზრებებზე ადმინისტრაციული 
ორგანოების უკუკავშირს. საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკაც აჩვენებს, რომ ბევრი ქვეყანა 
კანონისმიერ ვალდებულებად განსაზღვრავს ხელისუფლების ორგანოთა უკუკავშირს სხვადასხვა 
ფორმით. მოქალაქეებთან უკუკავშირი წარმოადგენს მონაწილეობის უფლების და პრაქტიკული 
რეალიზების უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას, თუნდაც იმიტომ, რომ მოქალაქეებს ჰქონდეთ გარანტია 
იმისა, რომ მათ მიერ წარდგენილი კომენტარები განხილული იქნება. ასევე, უკუკავშირი მოქალაქეებს 
აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რატომ იქნა ან არ იქნა გათვალისწინებული ესა თუ ის 
მოსაზრება. ეს კი, თავის მხრივ, მოქალაქეებს უადვილებს იგივე და სხვა საკითხებზე სამომავლო 
კომუნიკაციას ხელისუფლების ორგანოებთან. 

აქედან გამომდინარე, აუცილებელია საქართველოს კანონმდებლობიდან ამოღებული იქნეს ჩანაწერი 
იმის შესახებ, რომ ადმინისტრაციულ ორგანოს არ აქვს ვალდებულება უპასუხოს წარდგენილ 
მოსაზრებებს. მეტიც, ამ ჩანაწერის გაუქმება არ იქნება საკმარისი ამ თვალსაზრისით არსებული 
დაბრკოლებების აღმოსაფხვრელად. კანონმდებლობაში უნდა განისაზღვროს ადმინისტრაციული 
ორგანოების პოზიტიური ვალდებულება - განახორციელოს მოქალაქეებთან უკუკავშირი წარდგენილ 
მოსაზრებებთან დაკავშირებით. ასეთი უკუკავშირი შეიძლება იყოს, როგორც კოლექტიური, ასევე 
ინდივიდუალური. თუ რა სტრატეგიას აირჩევს კანონმდებელი საქართველოს შემთხვევაში, ეს 
მოითხოვს უკუკავშირის ორივე ფორმის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შეფასებას და ასევე, 
ქვეყნის კონტექსტის გათვალისწინებას. რომელი სტრატეგიაც არ უნდა აირჩიოს კანონმდებელმა, 
აუცილებელია, ასეთმა უკუკავშირმა მოიცვას ყველა წარდგენილ მოსაზრებაზე პასუხი და არც ერთი 
წარდგენილი მოსაზრება არ დარჩეს პასუხგაუცემელი, თუნდაც, შეჯამებული ფორმით.

13.2.7. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება კოლეგიურ  
ადმინისტრაციულ ორგანოში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ადგენს კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოს 

მიერ ნორმატიული აქტის მიღების პროცედურას, თუმცა, კოლეგიური ორგანოს მიერ ასეთი აქტის 

მიღების მიმართ ასევე ვრცელდება „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით, სხვა 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით გათვალისწინებული წესები.

კოლეგიური ორგანო ნორმატიულ აქტს გამოსცემს ზეპირი მოსმენის გამართვის საფუძველზე. ასეთი 

საჯარო დაწესებულება ვალდებულია ერთი კვირით ადრე საჯაროდ გამოაცხადოს296 მომავალი სხდომის, 

მისი ჩატარების ადგილის, დროისა და დღის წესრიგის თაობაზე, ხოლო შესაბამისი გადაწყვეტილების 

მიღებისას – აგრეთვე მისი დახურვის შესახებ.297

მკითხველის ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე, რომ სზაკ-ის თანახმად, საჯაროდ გამოცხადება 

ნიშნავს აქტის ადმინისტრაციულ ორგანოში ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე, ღიად 

განთავსებას. ბუნებრივია, აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფს დაინტერესებული მხარეების ეფექტიან 

296 საჯაროდ გამოცხადება ნიშნავს აქტის ადმინისტრაციულ ორგანოში ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე, ღიად განთავსებას.

297 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 34-ე მუხლი - კოლეგიური საჯარო დაწესებულების სხდომა;



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
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ინფორმირებას კოლეგიური ორგანოს სხდომისა და განსახილველი საკითხების შესახებ. მართალია, 

ბევრი ადმინისტრაციული ორგანო ვებ-გვერდზეც განათავსებს ასეთი სახის ინფორმაციას, თუმცა, 

ეს მათ კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. ამიტომ, აუცილებელია სზაკ-ში გაიწეროს კოლეგიური 

ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულება - გასამართი სხდომის შესახებ ინფორმაცია 

განათავსოს ვებ-გვერდზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და იზრუნოს გასამართი სხდომის 

შესახებ ინფორმაციის სხვა არხებით გავრცელებაზე.

სზაკ-ით განსაზღვრულია, რომ თითოეული კოლეგიური საჯარო დაწესებულება ვალდებულია 

ღიად და საჯაროდ წარმართოს თავისი სხდომები, გარდა იმ შემთხვევვისა, როდესაც სხდომის 

დახურვა აუცილებელია სახელმწიფო საიდუმლოების, პერსონალური მონაცემებისა და კომერციული 

საიდუმლოების გამჟღავნების თავიდან აცილების მიზნით.298

გადაუდებელი აუცილებლობისას კოლეგიური საჯარო დაწესებულება უფლებამოსილია ჩაატაროს 

სხდომა საჯაროობისა და შეტყობინების ვალდებულების დაუცველად. ამ შემთხვევაში საჯარო 

დაწესებულება ვალდებულია დაუყოვნებლივ გამოაცხადოს სხდომის ჩატარების ადგილის, დროისა და 

დღის წესრიგის თაობაზე, ხოლო შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებისას – აგრეთვე მისი დახურვის 

შესახებ.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ თუ კოლეგიური ორგანო დაარღვევს სხდომის საჯაროობის 

შესახებ წესს ან კანონით დადგენილი წესით არ შეატყობინებს მოქალაქეებს დაგეგმილი სხდომის 

შესახებ, მის მიერ გამოცემული აქტი შესაძლოა ბათილად იქნეს ცნობილი. ეს წესი, გარკვეულწილად, 

აკმაყოფილებს მოქალაქეთა მიერ საჩივრების წარდგენის, კომპენსაციისა და გადაწყვეტილების 

გაუქმების საერთაშორისო სტანდარტს, რომელიც წინამდებარე კვლევის პირველივე თავებში 

განვიხილეთ. თუმცა, მნიშვნელოვანია, რომ ზემოაღნიშნული ნორმით დადგენილი გადაწყვეტილების 

გაუქმების საფუძვლები ეხება მხოლოდ სხდომის საჯაროობისა და სხდომის შესახებ შეტყობინების 

ვალდებულების დარღვევის შემთხვევებს. იგივე მექანიზმი უნდა იყოს გათვალისწინებული, 

როდესაც ადმინისტრაციული ორგანო დაარღვევს მოსაზრებების მიღების, დამუშავებისა და 

განხილვის ვალდებულებებს, ვინაიდან, მოქალაქეთა მოსაზრებებს შეუძლიათ მნიშვნელოვანწილად 

განაპირობონ მისაღები გადაწყვეტილების შინაარსი. თუ ნორმატიული აქტი ასეთი უფლების დარღვევის 

საფუძველზე იქნება მიღებული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება ასეთი გადაწყვეტილების ლეგიტიმურობა.

ამიტომ აუცილებელია, კანონმდებლობაში პირდაპირ იქნეს გათვალისწინებული შესაძლებლობა 

ნორმატიული აქტი ან მისი ნაწილი ბათილად იქნეს ცნობილი თუ დარღვეული იქნება მოქალაქეთა 

მოსაზრებების წარდგენისა და მათი განხილვის პროცედურა.

სზაკ-ის 601 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი 

ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით 

დადგენილი სხვა მოთხოვნები. არსებით დარღვევად ითვლება აქტის გამოცემა კოლეგიური 

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, სხდომის ღიაობისა და გამოქვეყნების წესის დარღვევით ჩატარებულ 

სხდომაზე ან კანონით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოების სახის დარღვევით, ანდა 

კანონის ისეთი დარღვევა, რომლის არარსებობის შემთხვევაში მოცემულ საკითხზე მიღებული 

იქნებოდა სხვაგვარი გადაწყვეტილება. აქტის ბათილად ცნობა შეუძლია ზემდგომ ადმინისტრაციულ 

ორგანოს ან სასამართლოს. თუ ადმინისტრაციულ ორგანოს არ ჰყავს ზემდგომი, აქტის ბათილობის 

შესახებ გადაწყვეტილება შეუძლია გამოიტანოს ამავე დაწესებულებამ. 

კიდევ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ნორმატიული აქტის გამოცემის პროცესში 

მოქალაქეთა ჩართულობას უკავშირდება არის ის, რომ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში 

298 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 32-ე მუხლი - სხდომათა საჯაროობა;



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
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გარანტირებული ჩართულობის ვალდებულებები და ზოგადად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება 

არ გამოიყენება, თუ ნორმატიული აქტის პროექტი არ გამოიცემა კოლეგიური ადმინისტრაციული 

ორგანოს მიერ. 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი (პირველი მუხლის მე-3 

პუნქტი), რომელიც იერარქიულად უფრო მაღლა მდგომი კანონია, ვიდრე საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსი, ადგენს რომ: „ნორმატიული აქტების (გარდა კოლეგიური ორგანოს 

ნორმატიული აქტისა) მომზადებისა და მიღების (გამოცემის) მიმართ არ გამოიყენება საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოების სახეები.“ 

სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, თუ ნორმატიული აქტი არ გამოიცემა კოლეგიური ადმინისტრაციული 

ორგანოს მიერ, სახელისუფლებო დაწესებულებას არ აქვს ვალდებულება, წინასწარ გამოაქვეყნოს მისი 

პროექტი, წარადგინოს დასკვნები და კომენტარები საჯარო განხილვისათვის, მისცეს დაინტერესებულ 

პირებს მის მომზადებაში და განხილვაში მონაწილეობის უფლება, გამართოს ზეპირი მოსმენა, 

განიხილოს წარმოდგენილი კომენტარები და ა.შ.

პრაქტიკაში, აღნიშნულის მაგალითად შესაძლოა, განხილულ იქნეს მინისტრის მიერ გამოცემული 

ნორმატიული აქტი299 ან ნებისმიერი იმ თანამდებობის პირის გამოცემული ნორმატიული აქტი, რომელსაც 

ამის უფლებამოსილება აქვს. ასეთ შემთხვევაში, ასეთი თანამდებობის პირი არ არის შეზღუდული 

ერთპიროვნულად განსაზღვროს აქტის შინაარსი და გამოსცეს იგი.

ასეთი სამართლებრივი ვითარება სერიოზულ სირთულეებს ქმნის ცენტრალური აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოების მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 

თვალსაზრისით. ეს შეეხება აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ რეგულირებადი სექტორების ძალიან 

ფართო სპექტრს და მათ კომპეტენციებში შემავალი პოლიტიკის განსაზღვრას. პირველ ყოვლისა, ისეთი 

გადაწყვეტილებების ერთპიროვნული ან თუნდაც შიდასტრუქტურული ან უწყებათაშორისი მიღების 

პროცედურა, როგორიცაა ნორმატიული აქტები, სერიოზულ გამოწვევებს უქმნის დემოკრატიული 

მმართველობის წესს, გადაწყვეტილებების ლეგიტიმურობასა და მოქალაქეთა მიერ მათ მხარდაჭერას. 

მეორე მხრივ, ასეთი მიდგომა გაუმჭვირვალეს ხდის ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლების 

მიერ ნორმატიული აქტების გამოცემის, პოლიტიკისა და სტრატეგიების განსაზღვრის პროცესს.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, არამარტო გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და მათ მიღებაში 

მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, არამედ მათი ლეგიტიმურობისათვის და დემოკრატიული 

მმართველობის უზრუნველყოფისათვის, აუცილებელია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესები 

გავრცელდეს იმ თანამდებობის პირების მიერ ნორმატიული ატების გამოცემაზე, რომლებიც 

კოლეგიურ ადმინისტრაციულ ორგანოს არ წარმოადგენენ. ალტერნატიულად, შესაძლებელია ამ 

ორგანოებზე არ გავრცელდეს საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ნორმები, მაგრამ ცალკე კანონით 

განისაზღვროს ასეთი ადმინისტრაციული ორგანოების ვალდებულება, ნორმატიული აქტების 

გამოცემის, სტრატეგიებისა და პოლიტიკების განსაზღვრის პროცესში უზრუნველყონ მისაღები 

გადაწყვეტილებების პროექტების ხელმისაწვდომობა, მათზე მოქალაქეთა კომენტარებისა და 

მოსაზრებების წარდგენის პროცესი, მოქალაქეებთან უკუკავშირი და სხვა იმ სტანდარტების 

შესრულება, რომლებიც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს უნდა ახასიათებდეს.

ამასთან ერთად, აუცილებელია, კანონში გაიწეროს ნორმები, რომლებიც შესაძლებელს გახდიან 

მონაწილეობითი პროცედურების დარღვევის შემთხვევაში ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების 

გაუქმებისა და ბათილობას და შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების სანქციონირებას.

299 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, ნორმატიული აქტი განიმარტება, 
როგორც უფლებამოსილი სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღებული (გამოცემული) სამართლებრივი აქტი, რომელიც შეიცავს მისი მუდმივი ან დროებითი და 
მრავალჯერადი გამოყენების ქცევის ზოგად წესს.
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საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
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13.3. მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები საქართველოს 
პარლამენტის საქმიანობაში

13.3.1. ჩართულობა საკომიტეტო საქმიანობაში

საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე, თუ ეს დაკავშირებული არ არის ადმინისტრაციული 

გადაწყვეტილებების მიღებასთან, არ ვრცელდება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნები 

და შესაბამისად, ამ კანონით დადგენილი პროცედურული წესები. ჩვენი ქვეყნის საკანონმდებლო 

ორგანოს საქმიანობის მთავარი მომწესრიგებელი აქტი არის პარლამენტის რეგლამენტი. ეს არის 

კანონის ძალის მქონე რეგულაცია, რომელიც განსაზღვრავს პარლამენტის უფლებამოსილებას, 

სტრუქტურასა და მუშაობის წესს.

რეგლამენტი ითვალისწინებს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 

მრავალ ბერკეტს, მათ შორის, ინფორმაციის მიწოდების, დიალოგისა და პარტნიორობის ფორმატებში. 

ამ საშუალებათა ინსტიტუციონალიზაცია საკმაოდ კარგ შესაძლებლობებს ქმნის მონაწილეობითი 

დემოკრატიისა და პრაქტიკის დამკვიდრებისათვის ცენტრალური საკანონმდებლო ორგანოს დონეზე. 

თუმცა, რეგლამენტით გათვალისწინებული ზოგიერთი მექანიზმი, მიუხედავად მისი პროგრესული 

ინსტიტუციური საფუძვლებისა, სამართლებრივი არასრულყოფილების გამო, ვერ პასუხობს მოქალაქეთა 

ჩართულობის საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებსა და დასავლური დემოკრატიის საუკეთესო 

პრაქტიკის საფუძველზე განსაზღვრულ პრინციპებს, რაც საბოლოო ჯამში, დაბრკოლებებს უქმნის 

მოქალაქეების მიერ ამ საშუალებებით სარგებლობას. ამასთანავე, პარლამენტს არ გააჩნია კარგად 

განვითარებული კონსულტაციის პლატფორმები და შესაძლებლობები.

საქართველოს პარლამენტში, ისევე, როგორც სხვა ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოებში, მოქალაქეთა 

ჩართულობის თვალსაზრისით, წამყვან როლს ასრულებენ კომიტეტები. რეგლამენტი განსაზღვრავს, 

რომ: „საკანონმდებლო საკითხების წინასწარ მომზადებას, პარლამენტის გადაწყვეტილებათა 

შესრულებისათვის ხელის შეწყობას, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წინაშე 

ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოების საქმიანობის კონტროლს  პარლამენტი უზრუნველყოფს 

კომიტეტების მეშვეობით.“ 

რეგლამენტი განსაზღვრავს კომიტეტის საქმიანობის საჯაროობისა და გამჭვირვალობის ძალიან კარგ 

საშუალებებს. პირველ ყოვლისა, მნიშვნელოვანია კომიტეტის სხდომების საჯაროობის სავალდებულობა. 

არსებობს მცირე გამონაკლისები, რომლებიც ქმნიან კომიტეტის სხდომების დახურვის სამართლებრივ 

საფუძვლებს, თუმცა, კანონპროექტების განხილვის დროს კომიტეტის სხდომის დახურვა დაუშვებელია. 

სხდომის ღიაობის მიმართ რეგლამენტის ამგვარი მიდგომა სრულად აკმაყოფილებს საუკეთესო 

საერთაშორისო პრაქტიკით ჩამოყალიბებულ კრიტერიუმებს. მეტიც, მრავალ ქვეყანაში ჯერ კიდევ 

რჩება შესაძლებლობა, კომიტეტის სხდომა დაიხუროს კანონპროექტის განხილვის დროს, თუმცა, 

საქართველო, ამ მხრივ, დემოკრატიის საუკეთესო სტანდარტს აჩვენებს.

გამჭვირვალობას ხელს უწყობს ისიც, რომ კომიტეტის საჯარო სხდომები გადაიცემა პირდაპირი 

ტრანსლაციით. ამას უზრუნველყოფს პარლამენტის აპარატი, მათ შორის, საკანონმდებლო ორგანოს 

ვებ-გვერდის საშუალებით. მედიის წარმომადგენლებს ასევე უფლება აქვთ, დაესწრონ კომიტეტის 

სხდომებს და გააშუქონ იგი.

სამწუხაროდ, კომიტეტის ღიაობის თვალსაზრისით არსებულ დემოკრატიულ სტანდარტებს 

მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება კომიტეტის სხდომებზე მოქალაქეთა დასწრებისა და აზრის გამოთქმის 

მარეგულირებელი ნორმების ხარისხი. პარლამენტის რეგლამენტი ადგენს, რომ კომიტეტის სხდომას 

შეიძლება სათათბირო ხმის უფლებით დაესწრონ სხვა პარლამენტის წევრები, საქართველოს მთავრობის 
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წევრები და მოწვეული პირები. აქვე აღნიშნულია, რომ „კომიტეტის სხდომაზე დასასწრებად შეიძლება 

მოწვეულ იქნენ საზოგადოების დაინტერესებული წარმომადგენლები. მათ, სხდომის თავმჯდომარის 

გადაწყვეტილებით, მიეცემათ სიტყვით გამოსვლის უფლება.“

საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე დასწრების მარეგულირებელი ზემოაღნიშნული ნორმა, ერთი 

მხრივ, პრობლემურია უკვე არსებული ჩანაწერების გამო, ხოლო მეორე მხრივ, იმიტომ, რომ ის არ 

შეიცავს მოქალაქეთა მონაწილეობის უფლების რეალიზების მთელ რიგ გარანტიებსა და მექანიზმებს. 

პირველად ყურადღებას იპყრობს ის, რომ კომიტეტის ღია სხდომაზე ყველა დამსწრე არ სარგებლობს 

სიტყვით გამოსვლის უფლებით - რეგლამენტი ადგენს, რომ მოსაზრების გამოხატვის უფლება 

რეალიზდება კომიტეტის თავმჯდომარის ნებართვით, თუმცა, არსად არის გაწერილი ის, თუ რა 

პრინციპით განსაზღვრავს კომიტეტის თავმჯდომარე - ვის უნდა მიეცეს სიტყვა და ვის - არა. ასევე 

არ არის განსაზღვრული სიტყვით გამომსვლელთა რიგითობა და ამ რიგითობის წესი. ამას გარდა, 

რეგლამენტი არ იძლევა შესაძლებლობას, მოქალაქემ წინასწარ მიმართოს კომიტეტს განსახილველ 

საკითხზე მოსაზრების ზეპირსიტყვიერად დაფიქსირების თხოვნით - არ არის მოცემული ასეთი 

განცხადების განხილვის პროცედურაც. კომიტეტის სხდომაზე ასევე შეუძლებელია დამსწრე მოქალაქემ 

მოახდინოს სიტყვით გამომსვლელთა სიაში რეგისტრაცია - არ არსებობს წესი, რომლის მიხედვითაც 

განისაზღვრებოდა დამსწრეთა მოსაზრებების წარდგენის პროცესი. რეგლამენტის ზემოხსენებული 

ჩანაწერი იმდენად ბუნდოვანია, რომ თეორიულად, სხდომის თავმჯდომარეს უტოვებს შესაძლებლობას, 

საერთოდ არ მისცეს დამსწრეს აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა და მის ამგვარ ქმედებას არ 

მოჰყვება არავითარი ნეგატიური სამართლებრივი შედეგი ან სანქცია.

რეგლამენტი ასევე არ იცნობს საჯარო მოსმენების გამართვის შესაძლებლობას. საზღვარგარეთის 

ქვეყნების პრაქტიკამ აჩვენა, რომ კომიტეტების მიერ საჯარო მოსმენების მოწყობა საკანონმდებლო 

პროცესისა და მოქალაქეთა ჩართულობის ერთ-ერთი არსებითი კომპონენტია. საქართველოს 

პარლამენტში კანონმდებლები არ არიან ვალდებულნი, მოისმინონ მოქალაქეთა აზრი ამა თუ იმ 

საკითხზე კენჭისყრის პროცედურის ჩატარებამდე, განიხილონ მათ მიერ წარდგენილი კომენტარები 

და ზოგადად, აწარმოონ კონსულტაციის პროცესი. 

მოსაზრებების გამოთქმისა და კომენტარების წარდგენის უფლების მხოლოდ ისეთი ფორმით რეალიზება, 

როგორიცაა მოწვეული პირის სიტყვით გამოსვლა კომიტეტის თავმჯდომარის ნებართვით, რბილად, რომ 

ვთქვათ, არ შეესაბამება თანამედროვე და დემოკრატიული საკანონმდებლო პროცესის კრიტერიუმებს 

და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საკომიტეტო განხილვების ობიექტურობასა და სრულფასოვნებას. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, კრიტიკულად აუცილებელია, საქართველოს პარლამენტის 

რეგლამენტში მოხდეს საჯარო მოსმენების ინსტიტუტის სამართლებრივი რეგულირება. რეგლამენტმა 

უნდა გაითვალისწინოს კომიტეტების ვალდებულება - გამართონ საჯარო მოსმენები და საკომიტეტო 

კენჭისყრამდე მოქალაქეებსა და დაინტერესებულ პირებს მიეცეთ შესაძლებლობა, გამოთქვან 

მოსაზრებები განსახილველი საკითხის თაობაზე. ასეთი ვალდებულება, სულ მცირე, უნდა არსებობდეს 

მაშინ, როდესაც კომიტეტი განიხილავს მნიშვნელოვან კანონპროექტს ან მაღალი საზოგადოებრივი 

ინტერესის მქონე საკითხს. სასურველია, რეგლამენტში აისახოს ის შემთხვევები, როდესაც საჯარო 

მოსმენის გამართვა აუცილებელი იქნება. კანონმდებლები ინფორმირებული უნდა იყვნენ ყველა 

აქტორისა და საზოგადოებრივი ჯგუფის შეხედულებების შესახებ და არა მხოლოდ იმ ძლიერი ჯგუფების 

პოზიციების თაობაზე, რომლებიც მედიით, პრესითა თუ სხვა არაფორმალური მეთოდებით წინასწარვე 

ახერხებენ კანონმდებლებამდე საკუთარი შეხედულებების მიტანას. კანონმდებლის მიერ კენჭისყრით 

განხორციელებული არჩევანი ლეგიტიმური, ხოლო კომიტეტის დასკვნა რეალურ გარემოებებთან 

მაქსიმალურად დაახლოებული შეიძლება იყოს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ხდება ყველა დაინტერესებული 

მხარისა თუ საზოგადოებრივი ჯგუფის წარმომადგენელთა მოსაზრებების განხილვა და გათვალისწინება. 
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ცალკე საკითხია მოქალაქეთა მიერ წერილობით წარდგენილი მოსაზრებების განხილვისა და მათზე 

უკუკავშირის ვალდებულება. უკვე აღინიშნა, რომ ასეთ მოვალეობას რეგლამენტი არ ითვალისწინებს 

გარდა ერთი გამონაკლისისა. კერძოდ, 107-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ადგენს, რომ პარლამენტის 

ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ კანონპროექტთან ან მის ცალკეულ მუხლებთან დაკავშირებით 

დაფიქსირებული მოსაზრება/შენიშვნა წარედგინება წამყვანი კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომელიც 

საჭიროების შემთხვევაში, კანონპროექტის კომიტეტის სხდომაზე განხილვისას გააცნობს მას კომიტეტის 

წევრებს. ვებ-გვერდზე კომენტარების წარდგენის შესაძლებლობა კი, იმდენად გაუმართავია, რომ 

ასეთი პრაქტიკა ძალზედ იშვიათია საქართველოში. გაუმართავობა ერთი მხრივ, განპირობებულია 

სამართლებრივი ნორმების არასრულყოფილებით, ხოლო მეორე მხრივ, თავად იმ ვებ-გვერდის 

დაბალი ხარისხით, რომელზეც კანონპროექტები ქვეყნდება. კომენტარების წარდგენის ველი ისეა 

განთავსებული ამ ვებ-გვერდზე, რომ თავისუფლად შესაძლებელია, მომხმარებელმა ის საერთოდ 

ვერ შეამჩნიოს.

კრიტიკას ვერ უძლებს ასევე ზემოთ აღნიშნული მუხლის შინაარსი: კომიტეტის თავმჯდომარე საჭიროების 

შემთხვევაში მოქალაქეების მიერ წარდგენილ მოსაზრებებსა და შენიშვნებს გააცნობს კომიტეტის 

წევრებს... პირველ ყოვლისა, გაურკვეველია რას გულისხმობს ტერმინი - „საჭიროების შემთხვევაში“ 

და ამ საჭიროების განსაზღვრის კრიტერიუმები. მეორეც, სამართლებრივად გაუგებარია, თუ რატომ 

უნდა წყვეტდეს კომიტეტის თავმჯდომარე, გააცნოს, თუ არა, მოქალაქეების მიერ წარდგენილი 

შენიშვნები და კომენტარები კანონმდებლებს (კომიტეტის წევრებს). მესამეც, არ არსებობს ამ 

კომენტარების განხილვის ვალდებულება - რეგლამენტში საუბარია მხოლოდ კომიტეტის წევრებისათვის 

„გაცნობის“ შესაძლებლობაზე. მეოთხეც, ბუნებრივია, არ არსებობს ამ კომენტარებზე უკუკავშირის 

ვალდებულება. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ვებ-გვერდზე კომენტარების წარდგენისას შეუძლებელია 

სხვა მომხმარებლების მიერ მათი ხილვა და განხილვა და ასევე, კანონმდებლებთან ორმხრივი 

დისკუსია. 

რაც შეეხება წერილობით, ფურცელზე ან ზეპირსიტყვიერად კომიტეტისათვის მიწოდებულ კომენტარებს, 

იმისათვის, რომ ისინი გაზიარებული იყოს კომიტეტის მიერ, მას უნდა დაეთანხმოს მომხსენებელი ან 

უნდა დადგეს კენჭისყრაზე. კენჭისყრაზე კომენტარის დასაყენებლად, აუცილებელია, იგი წარდგენილი 

იყოს ალტერნატიული წინადადების სახით, რაც ბუნებრივია, მნიშვნელოვნად ზღუდავს მოქალაქეთა 

შესაძლებლობას - ზეგავლენა მოახდინონ მისაღები გადაწყვეტილების ფორმულირებაზე ან მოახდინონ 

კონტრიბუცია გადაწყვეტილების მიღებისას. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, აუცილებელია რეგლამენტში გაიწეროს წესი, თუ რა გზით შეუძლიათ 

მოქალაქეებს დააფიქსირონ მოსაზრებები განსახილველი საკითხების შესახებ, რა ეტაპზე 

წარედგინება იგი კომიტეტის წევრებს და როგორ მოხდება მათი განხილვა - ინდივიდუალურად 

თუ კოლექტიურად (შინაარსობრივად დაჯამებულად). ასევე უნდა ჩამოყალიბდეს მოქალაქეებთან 

უკუკავშირის სამართლებრივი მექანიზმები. ეს შეიძლება იყოს კომიტეტის დასკვნაში გამოყოფილი 

ცალკე სექცია, რომელიც შინაარსობრივად აღწერს და პასუხს გასცემს მოქალაქეებისაგან მიღებულ 

მოსაზრებებს და ასევე იმას, თუ რა და რატომ იქნა ან არ იქნა ისინი გათვალისწინებული. ეს 

შეიძლება ასევე განხორციელდეს კომიტეტის აპარატის მიერ ინდივიდუალური ან კოლექტიური 

პასუხის ფორმულირებით. ასევე, შესაძლებელია კომიტეტის დასკვნას ცალკე ახლდეს ინფორმაცია 

კომიტეტისათვის მოქალაქეების მიერ მიწოდებული კომენტარების შესახებ და ეს შეჯამებული ანგარიში 

წარედგინოს პარლამენტარებს სხდომაზე, საკითხზე კენჭისყრის ჩატარებამდე. ნებისმიერ შემთხვევაში, 

მოქალაქეებთან უკუკავშირის ვალდებულება და მისი ფორმები უნდა გაიწეროს რეგლამენტით.

ის, რომ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი ლეგიტიმურად აღიარებს და სცნობს მხოლოდ 

შიდასტრუქტურულ მოსაზრებებს და რომ კომიტეტი უპირატესად რჩება შიდასტრუქტურულ და საჯარო 
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უწყებებს შორის დისკუსიის ფორმატად, ძალიან კარგად ჩანს რეგლამენტის 107-ე მუხლის მე-11 პუნქტში. 

კერძოდ: „პარლამენტის ბიუროსათვის წარდგენილ კანონპროექტს უნდა ერთვოდეს წამყვანი კომიტეტის 

დასკვნა, აგრეთვე სხვა კომიტეტების, ფრაქციების, უმრავლესობის, უმცირესობის, დამოუკიდებელი 

პარლამენტის წევრების, პარლამენტის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის, საბიუჯეტო ოფისისა და 

სხვა უფლებამოსილი სუბიექტების დასკვნები და მათი შენიშვნების კანონპროექტში გათვალისწინების 

მდგომარეობის ამსახველი ფურცელი.“ 

ამ მუხლში ყველაფერია ჩამოთვლილი მოქალაქეთა მიერ წარდგენილი მოსაზრებების შინაარსისა და 

კანონპროექტზე მისი დართვის ვალდებულების გარდა. ეს ძალიან კარგი ინდიკატორია, თუ რაოდენ 

დახურულია დღეს კომიტეტი და ზოგადად, პარლამენტი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და 

რომელი აქტორების მოსაზრებებზე დაყრდნობით ფასდება ამა თუ იმ კანონპროექტის ავკარგიანობა. 

ამ პირობებში, ბუნებრივია, კრიტიკულად აუცილებელია რეგლამენტში აისახოს პარლამენტის 

ბიუროსათვის და კანონმდებლებისათვის მოქალაქეთა მიერ წარდგენილი მოსაზრებების 

შინაარსის წარდგენის ვალდებულება.

დამატებით, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ უნდა მოხდეს კომიტეტის სხდომაზე დამსწრე პირების 

სიტყვით გამოსვლის უფლების, მისი ხანგძლივობისა და პროცედურის რეგლამენტირებაც. დღეს 

არსებული პრაქტიკით, ყველა ეს საკითხი კომიტეტის თავმჯდომარის უფლებამოსილებას განეკუთვნება, 

რომლის მიერაც პროცესი იმართება ყოველგვარი წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების გარეშე. 

ხშირია შემთხვევები, როდესაც საკომიტეტო განხილვებისას დაცული არ არის პარიტეტი და ამა თუ 

იმ მოქალაქეს, საზოგადოებრივ ჯგუფსა თუ ექსპერტს ეძლევა შესაძლებლობა, გამოთქვას საკუთარი 

მოსაზრება, ხოლო სხვა დამსწრე წევრები ასეთი შესაძლებლობის რეალიზებას ვერ ახერხებენ. ეს, 

ერთი მხრივ, განაპირობებს განსახილველი საკითხის გარემოებების არასრულყოფილ და ცალმხრივ 

გამოკვლევას, ხოლო მეორე მხრივ, იწვევს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის უფლების არასამართლიან შეზღუდვას. არსებული სიტუაცია ასევე ხშირად განაპირობებს 

საკომიტეტო დარბაზში წესრიგის დარღვევას და საკომიტეტო განხილვას ორიენტირებულს ხდის არა 

გადაწყვეტილების მოქალაქეთა საჭიროებებზე მისადაგებაზე, არამედ, პროცესს აქცევს სხვადასხვა 

დაინტერესებული ჯგუფების წინასწარ ცნობილ პოზიციებს შორის ჭიდილის ასპარეზად. საკომიტეტო 

განხილვის არსი კი, განსახილველი საკითხის ირგვლივ არსებული ვითარების ყოველმხრივი გამოკვლევა, 

შეფასება და მათ საფუძველზე პოლიტიკური გადაწყვეტილების ფორმირებაა. 

საპარლამენტო კომიტეტების სისუსტეა ისიც, რომ არ არსებობს პრაქტიკული შესაძლებლობები 

და მექანიზმები იმისა, რომ მოქალაქეებმა ელექტრონულ ფორმატში და ინტერნეტ არხების 

გამოყენებით წარადგინონ საკუთარი მოსაზრებები, იმსჯელონ სხვათა კომენტარებზე და ინტერაქციაში 

შევიდნენ კანონმდებლებთან ან დაინტერესებულ ჯგუფებთან. წინამდებარე ნაშრომში აღინიშნა, 

რომ დასავლური დემოკრატიის მრავალ ქვეყანაში ასეთი ელექტრონული პლატფორმები უხვადაა. 

ამიტომ, რეკომენდაციის სახით შესაძლოა გამოიყოს პარლამენტის ვებ-გვერდის რეფორმირებისა 

და მოქალაქეთა მოსაზრებებისა განხილვის ელექტრონული შესაძლებლობების დანერგვის 

აუცილებლობა. პრაქტიკულ ასპექტებთან ერთად, უნდა მოწესრიგდეს ასეთი მექანიზმების 

სამართლებრივი მხარეც.

განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ასევე თემატური მოკვლევების ინსტიტუტი. რეგლამენტის 

თანახმად, აქტუალური საკითხის შესწავლისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების პროექტის 

მომზადების მიზნით, პარლამენტის წევრთაგან, კომიტეტის ან პარლამენტის მუდმივმოქმედი საბჭოს 

გადაწყვეტილებით შეიძლება შეიქმნას თემატური მოკვლევის ჯგუფი. საკითხზე მოკვლევის დაწყების 

შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება კომიტეტის ან პარლამენტთან მოქმედი მუდმივმოქმედი საბჭოს 

სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. 



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  
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მოკვლევის დაწყების შესახებ ინფორმაცია პარლამენტის ვებ-გვერდზე განთავსდება მისი დაწყებიდან 

არაუგვიანეს 5 დღეში. ეს ინფორმაცია, მათ შორის, უნდა მოიცავდეს საკითხის მოკლე აღწერასა და 

დაინტერესებული პირების მიერ საკუთარი მოსაზრებებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის წესსა და 

ვადებს. მოკვლევის ფარგლებში მიღებული დოკუმენტები ქვეყნდება პარლამენტის ვებ-გვერდზე.

საკითხის მოკვლევის ფარგლებში სავალდებულოა გაიმართოს საკითხის მოსმენა, რომელზედაც 

მოწვეულნი უნდა იქნენ დაინტერესებული პირები, შესაბამისი სფეროს სპეციალისტები, ექსპერტები 

და იმ ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლები, რომელსაც უშუალოდ ეხება საკითხი. მოსმენის 

გამართვის შესახებ ინფორმაცია 1 კვირით ადრე ქვეყნდება პარლამენტის ვებ-გვერდზე.

ყურადღებას იპყრობს ზემოაღნიშნული ჩანაწერი დაინტერესებული პირების მოწვევის შესახებ. 

იმისათვის, რომ საკითხის მოკვლევა სრულფასოვანი და ობიექტური იყოს, მოსმენაზე დასწრებისა 

და შესაბამისის მტკიცებულებების წარდგენის უფლება ყველა მოქალაქესა და დაინტერესებულ 

პირს უნდა ჰქონეს. მათი დასწრება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს არამარტო კომიტეტის მიერ 

მათი მოწვევით, არამედ უნდა იყოს შესაძლებლობაც, კომიტეტმა უპასუხოს მოსმენაზე დასწრების 

განცხადებასა და თხოვნას. ასეთი შესაძლებლობა კი, რეგლამენტით გაწერილი არ არის. ასევე 

უნდა გაიწეროს თავად საკითხის მოსმენის, მოქალაქეთა გამოსვლის, მათთვის კითხვების დასმისა 

და მტკიცებულებების წარდგენის პროცედურაც, ისე, როგორც ეს ზემოთ განხილული ქვეყნების 

პარლამენტებშია მოწესრიგებული.

თემატური მოკვლევის ჯგუფი მოკვლევის დაწყებიდან 2 თვის ვადაში ამზადებს დასკვნას, რომელიც 

წარედგინება პარლამენტის ბიუროს ან კომიტეტს. ეს ვადა შესაძლებელია გაგრძელდეს არაუმეტეს 1 

თვით. პარლამენტის ბიურო უფლებამოსილია აღნიშნული საკითხი შეიტანოს პარლამენტის პლენარული 

სხდომის დღის წესრიგში. დასკვნის საფუძველზე შესაბამისი კომიტეტი ან პარლამენტი შეიმუშავებს 

რეკომენდაციებს ან ახორციელებს რეგლამენტით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებას. 

კომიტეტის, პარლამენტის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები ან/და დავალებები ეგზავნება 

შესაბამის ადმინისტრაციულ ორგანოებს და ქვეყნდება პარლამენტის ვებ-გვერდზე.

თემატური მოკვლევის ინსტიტუტის განვითარებისათვის, ასევე აუცილებელია მისი დასკვნებისა და 

რეკომენდაციების გაძლიერება შედეგობრივი თვალსარისით. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ბიურო 

უფლებამოსილია თემატური მოკვლევის დასკვნა შეიტანოს ან არ შეიტანოს პლენარული სხდომის 

დღის წესრიგში. ასეთი გადაწყვეტილებებისათვის აუცილებელია დადგინდეს წინასწარ განსაზღვრული 

კრიტერიუმები. ასევე, მკაფიოდ უნდა გაიწეროს ის, თუ რა ქმედებებს ახორციელებს კომიტეტი 

თემატური მოკვლევის დასკვნის საფუძველზე - დღეს არსებული რედაქციის მიხედვით, ასეთი 

ქმედებები ძალიან ბუნდოვანია და თეორიულად, შესაძლებელია, მას არავითარი გაგრძელება და 

მსვლელობა არ მიეცეს. 

წინა ქვეთავებში აღინიშნა, რომ თემატურ მოკვლევას გაერთიანებულ სამეფოში გადაწყვეტილების 

მიღებისათვის პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით კი, იქმნება 

შთაბეჭდილება, რომ ის მაინც ახალი საკითხის გარშემო ინფორმაციის შეგროვებისთვის ხორციელდება. 

რა თქმა უნდა, საკითხის შესწავლის კომპონენტი, რომელსაც უნდა დაეშენოს კანონმდებელთა შემდგომი 

ქმედებები, მნიშვნელოვანი ნაწილია თემატური მოკვლევების ჩატარებისას, თუმცა, ამ ინსტიტუტის 

ეფექტიანობისათვის, აუცილებელია მკაფიოდ გაიწეროს თემატური მოკვლევის საფუძველზე 

სავალდებულოდ განსახორციელებელი მოქმედებები - ანუ ის, თუ რა სახის დასკვნას რა მსვლელობა 

უნდა მიეცეს. ასევე, სასურველია თემატურ მოკვლევას დაემატოს მეორე განზომილება - უკვე 

ინიცირებულ კანონპროექტზე მოკვლევის ჩატარების შესაძლებლობა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ 

შედეგად მივიღებთ თემატური მოკვლევების არაეფექტიან მექანიზმსა და მის კვაზი-მოდელს. 
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საინტერესო საკითხია ასევე, თემატური მოკვლევებისა და საჯარო მოსმენების ინსტიტუტების 

ურთიერთმიმართება. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს პარლამენტს რეგლამენტით გათვალისწინებული 

თემატური მოკვლევის ინსტიტუტი შეიძენს ახალ განზომილებას და შესაძლებელი გახდება უკვე 

ინიცირებულ კანონპროექტებზე მოკვლევის განხორციელება და მასში მოქალაქეთა აქტიური ჩართვა 

(მათ შორის, სიტყვით გამოსვლისა და მტკიცებულებების წარდგენის უფლებით), მაშინ შესაძლებელია, 

საჭირო აღარ გახდეს საჯარო მოსმენების ინსტიტუციონალიზაცია. იმ შემთხვევაში კი, თუ თემატური 

მოკვლევები შეინარჩუნებს მხოლოდ დღეს არსებულ მანდატს, მაშინ აუცილებელი იქნება უკვე 

ინიცირებულ კანონპროექტებზე საჯარო მოსმენების ჩატარების შესაძლებლობის დანერგვაც. ნებისმიერ 

შემთხვევაში, თემატური მოკვლევის დღეს არსებული რედაქცია საჭიროებს მოქალაქეთა ჩართულობისა 

და მათთან კონსულტაციის კომპონენტის გაძლიერებას და ასევე, მისი დასკვნის შედეგობრივი 

თვალსაზრისით რეფორმირებას. 

რეგლამენტით გათვალისწინებული კიდევ ერთი არსებითი საკითხი არის გასვლითი სხდომები. ასეთი 

სხდომების ჩატარების შესაძლებლობა აქვთ საქართველოს საპარლამენტო კომიტეტებს. ეს მექანიზმი 

ძალიან ჰგავს საზღვარგარეთის ქვეყნებში არსებულ სათემო განხილვების პრაქტიკას. 

მიუხედავად რეგლამენტში გაწერილი უფლებამოსილებებისა, პრაქტიკაში გასვლითი სხდომები (სათემო 

განხილვები) უკიდურესად იშვიათად ტარდება. გარდა იმისა, რომ არ არსებობს ამისი ინსტიტუციური 

გამოცდილება, ასევე გასამართია თავად ამ მექანიზმის სამართლებრივი ასპექტები. რეგლამენტით 

არ არის განსაზღვრული გასვლითი სხდომების ჩატარების პროცედურა, ასევე ის, თუ რა შემთხვევაში 

უნდა ჩატარდეს იგი, მისი ფინანსური ასპექტები და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელთა 

არარსებობა დღეს წინ ეღობება ამგვარი დემოკრატიული შესაძლებლობის პრაქტიკაში რეალიზებას. 

სათემო განხილვების (გასვლითი სხდომების) მექანიზმი უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში იმ მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, რომლებიც, 

ჩვეულებრივ, თავს იკავებენ ასეთ პროცესებში მონაწილეობისაგან. გარდა ამისა, სათემო განხილვები 

გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს აძლევს შესაძლებლობას, საკითხის შესახებ ინფორმაცია მოიპოვონ 

პირველწყაროებიდან და ადგილებზე ინტერაქციის ფორმატში განიხილონ დაგეგმილი საჯარო 

ღონისძიებები. ასეთი შესაძლებლობების საქართველოს საპარლამენტო კომიტეტების შემთხვევაში 

უზრუნველსაყოფად და „გასვლითი სხდომების“ ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად, აუცილებელია 

პარლამენტის რეგლამენტში განხორციელდეს ცვლილებები და გაიწეროს ზემოთ აღნიშნული 

პროცედურები და კრიტერიუმები.

საკომეტეტო დონეზე გათვალისწინებულია დიალოგის ფორმატიც მოქალაქეთა ჩართულობის 

უზრუნველსაყოფად. კერძოდ, რეგლამენტი შესაძლებლობას იძლევა შეიქმნას კომიტეტის სამუშაო 

ჯგუფი: კომიტეტის საქმიანობის ხელშეწყობის, საკანონმდებლო საკითხების წინასწარ მომზადების 

მიზნით და სხვა მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით კომიტეტი ქმნის სამუშაო ჯგუფებს. კომიტეტის 

სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში შესაძლებელია შედიოდნენ პარლამენტის წევრები და შესაბამისი 

დარგის სპეციალისტები. 

აღნიშნული ჩანაწერი არასაკმარისია, როგორც საკომიტეტო ჯგუფის საქმიანობის, ასევე მისი მეშვეობით 

მოქალაქეთა ჩართულობის ეფექტიანობსათვის. რეგლამენტში უნდა გაიწეროს სამუშაო ჯგუფის 

ფორმირების, მისი წევრების შერჩევის, მის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურა და 

ასევე ის, თუ რა წონა ექნება სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციებსა თუ დასკვნებს.

იგივე შეიძლება ითქვას სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს შესახებაც. რეგლამენტი 

განსაზღვრავს, რომ კომიტეტთან, კომიტეტის დარგობრივი სპეციალიზაციისა და მიმართულებებისთვის 

მიკუთვნებულ საკითხებზე კონსულტაციის გაწევის მიზნით, პარლამენტის უფლებამოსილების ვადით, 
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კომიტეტის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია შეიქმნას სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც 

შედგება შესაბამისი დარგის კომპეტენტური სპეციალისტებისგან. სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს 

შემადგენლობა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება კომიტეტის გადაწყვეტილებით. 

რეგლამენტი არაფერს ამბობს ასეთი საბჭოს დაკომპლექტების წესზე, სპეციალისტებისა და ექსპერტების 

შერჩევის სამართლიან კრიტერიუმებზე, ასევე საბჭოს მიერ კონსულტაციების გამართვის ფორმატზე, 

მისი დასკვნებისა და ზოგადად, საქმიანობის ღიაობაზე, დასკვნების განხილვასა და მის შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელებაზე. 

13.3.2. პარლამენტის სათათბირო ორგანოები

მოქალაქეთა ჩართულობას დიალოგის ფორმატში უზრუნველყოფს ასევე საქართველოს პარლამენტის 

მუდმივმოქმედი სათათბირო საბჭოები. რეგლამენტის თანახმად, საკანონმდებლო ორგანოში იქმნება 

მუდმივმოქმედი სათათბირო საბჭოები, რომლებიც „ხელს უწყობენ განსაზღვრულ სფეროებში 

პარლამენტის წინაშე მდგარი განგრძობადი, სისტემური და მდგრადი პოლიტიკის შემუშავებასა და 

კოორდინაციას“300 ასეთი სათათბირო ორგანოებია: ა) გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი 

საპარლამენტო საბჭო; ბ) ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო; და გ) ბავშვის 

უფლებათა დაცვის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო.

რეგლამენტი ადგენს, რომ გენდერულ საკითხებზე სისტემური და კოორდინირებული მუშაობის 

უზრუნველსაყოფად, პარლამენტში იქმნება გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საბჭო. მის 

შემადგენლობას განსაზღვრავს პარლამენტის თავმჯდომარე, ფრაქციებთან წინასწარი კონსულტაციების 

საფუძველზე. მისი მანდატი, მათ შორის, მოიცავს: 

•	 კანონმდებლობის ანალიზსა და წინადადებების შემუშავებას კანონმდებლობაში არსებული 

გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრისათვის. 

•	 საკანონმდებლო ინიციატივით წარდგენილი აქტების პროექტების ექსპერტიზას გენდერული 

თანასწორობის ჭრილში;

•	 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისათვის ღონისძიებების შემუშავებასა და დაგეგმვას; 

•	 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისათვის განხორციელებული ღონისძიებების 

მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დანერგვას, ასევე შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემას;

•	 გენდერული თანასწორობის დარღვევის თაობაზე წარდგენილი განცხადებების განხილვას, მათზე 

რეაგირებასა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშვებას;

•	 პარლამენტისათვის გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის წარდგენას; 

გენდერული თანასწორობის საპარლამენტო საბჭოს ჩამოყალიბება, უდავოდ ძალიან მნიშვენელოვანი 

ნაბიჯია გადაწყვეტილებების მიღებაში დაინტერესებული მხარეების ჩართვისა და ქვეყანაში 

გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის თანამშრომლიბითი და განსჯითი ფორმატების მეშვეობით 

ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. თუმცა, იმისათვის, რომ ეს საბჭო არ იქცეს ელიტურ ჯგუფებს შორის 

მსჯელობის ფორუმად და მისი როლი გახდეს უფრო ეფექტიანი, აუცილებელია, საბჭო უფრო მეტად 

გახსნილი იყოს მოქალაქეებისათვის, ხოლო მისი საქმიანობა უფრო გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი.

300 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 75-ე მუხლი;
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ამ მხრივ, პირველ ყოვლისა, ყურადღებას იპყრობს მისი დაკომპლექტების წესი. კერძოდ, როგორც აღინიშნა, 

საბჭოს შემადგენლობას განსაზღვრავს და ამტკიცებს პარლამენტის თავმჯდომარე, ფრაქციებთან 

კონსულტაციების შედეგად. ამასთან, არ არის განსაზღვრული კრიტერიუმები, რომელთა საფუძველზეც 

შეირჩევიან საბჭოს წევრები. ასეთი კრიტერიუმები არც მისი დებულებითაა გათვალისწინებული.301 

აღნიშნული, რა თქმა უნდა, ვერ უზრუნველყოფს ამ სფეროში მოღვაწე ჯგუფებისა და დაინტერესებული 

პირების სამართლიან სელექციას და მათ სრულ წარმომადგენლობას. ამიტომ, აუცილებელია თავად 

პარლამენტის რეგლამენტით განისაზღვროს გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრთა შერჩევისა 

და დანიშვნის კრიტერიუმები. ეს პროცესი ასევე არ უნდა იყოს დამოკიდებული მხოლოდ პარლამენტის 

ამა თუ იმ თანამდებობის პირის გადაწყვეტილებაზე. კრიტერიუმების დადგენასთან ერთად, 

შესაძლებელია, ასევე განისაზღვროს, რომ საბჭოს წევრთა გარკვეული რაოდენობა დაკომპლექტდეს 

თვით სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ არჩეული წარმომადგენლებით. 

გარდა ამისა, პრობლემურია თავად ამ საბჭოში მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებიც. საბჭო 

საკმაოდ დახურული სტრუქტურაა და მოქალაქეების დიდი ნაწილისათვის არათუ ცნობილი არ არის 

მასში ჩართვის მექანიზმები, არამედ მრავალ შემთხვევაში მოქალაქეებს არ გააჩნიათ ინფორმაცია ამ 

საბჭოს არსებობისა და მისი ფუნქციების თაობაზე. საბჭოს დებულება (მე-7 მუხლი) მხოლოდ ადგენს, რომ 

საბჭოს თავმჯდომარის მიწვევით, საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობა შეიძლება მიიღონ საქართველოს 

მთავრობის წევრებმა, უწყებათა ხელმძღვანელებმა, არასამთავრობო და დონორი ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებმა. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, გაიწეროს საბჭოს მუშაობაში, მათ 

შორის, მის სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის სამართლებრივი საფუძვლები და ასევე, 

შეიქმნას შესაბამისი პრაქტიკული შესაძლებლობები, მათ შორის, ელექტრონულ ფორმატში. 

ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო 

პარლამენტში ასევე იქმნება ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო, რომლის 

მიზანი პარლამენტის ღიაობის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა  და 

ამ მიმართულებით პარლამენტის სისტემური და კოორდინირებული მუშაობაა. ამასთან, საბჭო 

ზედამხედველობას უწევს ღია მმართველობის ფარგლებში საქართველოს აღმასრულებელი 

ხელისუფლების მიერ შემუშავებული სამოქმედო გეგმის შესრულებას.

მიუხედავად იმისა, რომ საბჭო ძალიან კარგი ბერკეტია ღია მმართველობის გაძლიერების, წახალისებისა 

და უზრუნველყოფის გზაზე და ასევე, დაინტერესებულ ჯგუფებთან თანამშრომლობისა და პარტნიორობის 

თვალსაზრისით, საბჭოს აქვს იგივე პრობლემები, რაც გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან 

მიმართებით აღინიშნა. კერძოდ, აუცილებელია, შეიცვალოს საბჭოს დაკომპლექტების წესი, 

გაიწეროს წევრთა სელექციის კრიტერიუმები და მისი საქმიანობა უფრო ღია და ხელმისაწვდომი 

გახდეს მოქალაქეებისათვის. 

იგივე შეიძლება ითქვას ბავშვის უფლებათა დაცვის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს წევრთა 

სელექციაზე, მისი საქმიანობის ხელმისაწვდომობასა და გამჭვირვალობაზე, ასევე, მოქალაქეთა მიერ 

მის საქმიანობაში კონტრიბუციის შესაძლებლობების შესახებ.

13.3.3. მოქალაქეთა დასწრება პარლამეტის საჯარო სხდომებზე

საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფისათვის ასევე 

მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა პარლამენტის სხდომაზე დასწრება და განხილვის პროცესზე წვდომის 

301 საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულება: http://parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-
sabchoebi-9/genderuli-tanasworobis-sabcho/oficialuri-dokumentebi/sabchos-debuleba
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შესაძლებლობა. რეგლამენტის 84-ე მუხლის თანახმად, პარლამენტის მუშაობის გაცნობის მიზნით, 

პლენარული სხდომის მიმდინარეობისას განსაზღვრული დროით, სხდომათა დარბაზში, სხდომის 

თავმჯდომარის თანხმობით დაიშვებიან საზოგადოების წარმომადგენლები.

92-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი კი, განსაზღვრავს, რომ საჯარო პლენარულ სხდომაზე დასწრების უფლება 

აქვთ დადგენილი წესით აკრედიტებულ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლებს. 

ამავე მუხლის მე-4 პუნქტი ასევე ადგენს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს უფლება აქვს, პარლამენტის 

პლენარულ სხდომაზე მოიწვიოს საზოგადოების წარმომადგენლები და უცხოელი სტუმრები, რომლებიც 

სხდომათა დარბაზში მათთვის განკუთვნილ ადგილებს იკავებენ.

აღნიშნული ჩანაწერები, რა თქმა უნდა, შემზღუდველი ხასიათისაა მოქალაქეთა ჩართულობის უფლების 

რეალიზების თვალსაზრისით. პლენარულ სხდომაზე დასწრების უფლების რეალიზება არ უნდა იყოს 

პარლამენტის თავმჯდომარის დისკრეციული უფლებამოსილება. მართალია, სხდომის თავმჯდომარეს 

უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, შეზღუდოს სხდომის დარბაზში შესვლა, იმ შემთხვევაში, თუ დამსწრეთა 

რაოდენობა გადაჭარბებს სხდომათა დარბაზში არსებული ადგილების რიცხოვნობას, თუმცა, თავად 

სხდომაზე დასწრება, როგორც უფლება გარანტირებული უნდა იყოს ყველა მოქალაქისათვის. 

ბევრ ქვეყანაში პარლამენტისა თუ კომიტეტების სხდომაზე დასასწრებად დაიშვებიან ის მოქალაქეები, 

რომლებიც უფრო ადრე მიმართავენ შესაბამის უფლებამოსილ პირს ასეთი მოთხოვნით. ზოგ ქვეყანაში 

კი, სხდომათა დარბაზი დამსწრეთათვის იხურება ადგილების შევსების შემდგომ. არსებობს ასევე 

სხვადასხვა განსხვავებული შესაძლებლობები. საკმარისი ადგილების არარსებობის შემთხვევაში, 

ასევე უნდა არსებობდეს ალტერნატიული მეთოდები დასწრების მსურველთა პარლამენტის სხდომის 

მიმდინარეობის ვიზუალური და აუდიო გაცნობის შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის. 

ცალკე განხილვას იმსახურებს ასევე პარლამენტის შენობაში მოხვედრის საკითხიც. მოქალაქეებს 

უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, შევიდნენ საკანონმდებლო ორგანოს შენობაში დეპუტატთან 

კომუნიკაციის, კომიტეტის თუ პლენარულ სხდომებზე დასწრების მიზნით. ამ გზაზე მოქალაქეებს 

ზოგჯერ, გადაულახავი წინააღმდეგობები ეღობებათ, რომელთა აღმოფხვრისათვის აუცილებელია 

შესაბამისი სამართლებრივი ცვლილებები. 

13.3.4. მოქალაქეებთან კომუნიკაციის სტრატეგია

წინამდებარე კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, ყურადღებას იქცევს კანონმდებლების მოქალაქეებთან 

კომუნიკაციის სტრატეგიის არარსებობაც. ცალკეული პარლამენტარები საკუთარი ინიციატივით 

ქმნიან ოფიციალურ ვებ-გვერდებს სოციალურ ქსელებში, ზოგიერთი მათგანი საკუთარი ხარჯებით 

ქირაობს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტს ან საკუთარი აპარატის სტრუქტურაში 

ასაქმებს ასეთი პროფესიის ადამიანებს, თუმცა, ზოგადად, პარლამენტს არ გააჩნია სტრატეგია, 

რომელიც ორიენტირებული იქნებოდა ყოველი ინდივიდუალური კანონმდებლის საზოგადოებასთან 

კომუნიკაციაზე. არ არსებობს შესაბამისი პრაქტიკული ბერკეტებიც. პარლამეტის ვებ-გვერდი და 

სოციალური ქსელების ანგარიშებიც, ძირითადად, პარლამენტის თავმჯდომარისა და რამდენიმე 

მაღალი თანამდებობის პირის საზოგადოებასთან ურთიერთობაზეა კონცენტრირებული. ამიტომ, 

აუცილებელია შეიქმნას პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განახლებული სტრატეგია, 

რომელიც შექმნის პრაქტიკულ მექანიზმებს მოხდეს ორმხრივი კავშირი და აზრთა გაცვლა-

გამოცვლა ყოველ ინდივიდუალურ კანონმდებელსა და მოქალაქეებს შორის. სტრატეგიაში უნდა 

აისახოს მოქალაქეთა ინფორმირებისა და მათგან მოსაზრებების შეგროვების მრავალფეროვანი 

მექანიზმები.
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13.3.5. საკანონმდებლო ინიციატივა, წინადადება და პეტიცია

საქართველოს კანონმდებლობა, მათ შორის, პარლამენტის რეგლამენტი ითვალისწინებს 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის ისეთ მნიშვნელოვან ფორმებს, 

როგორებიცაა საკანონმდებლო ინიციატივის, საკანონმდებლო წინადადებისა და პეტიციის 

წარდგენის უფლება. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, 

აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა, ასევე აქვს 25 000 

და მეტ ამომრჩეველს. 

საქართველოს პარლამენტს შექმნილი აქვს სპეციალური ვებ-გვერდი - https://esignature.parliament.ge, 

სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ ელექტრონულად მოაწერონ ხელი საკანონმდებლო ინიციატივას ან 

წარადგინონ პეტიციები. საკანონმდებლო ინიციატივაზე ხელის მოწერა ასევე შესაძლებელია პირადად, 

სპეციალურად დადგენილი ფორმების საშუალებით. საკანონმდებლო ინიციატივა ფორმულირებული 

უნდა იყოს, როგორც კანონპროექტი.

პარლამენტის რეგლამენტის 127-ე მუხლის თანახმად, კანონპროექტის წარდგენის მიზნით, საარჩევნო 

უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქეები ქმნიან საინიციატივო ჯგუფს არანაკლებ 5 წევრის 

შემადგენლობით. ეს ჯგუფი უნდა დარეგისტრირდეს პარლამენტში და წარადგინოს სასურველი 

კანონპროექტი. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი საინიციატივო ჯგუფს 

გადასცემს სარეგისტრაციო მოწმობას. საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი განცხადება და 

კანონპროექტი საინიციატივო ჯგუფისათვის სარეგისტრაციო მოწმობის გადაცემის შემდეგ პარლამენტის 

ვებ-გვერდზე განთავსდება. 

საინიციატივო ჯგუფი სარეგისტრაციო მოწმობის მიღების დღიდან უფლებამოსილია დაიწყოს 

კანონპროექტის მხარდამჭერთა ხელმოწერების შეგროვება. საინიციატივო ჯგუფმა სარეგისტრაციო 

მოწმობის მიღებიდან 45 დღის ვადაში უნდა შეაგროვოს 25 000 ამომრჩევლის ხელმოწერა ფურცელზე, 

ელექტრონულად ან შერეულ ფორმატში. 

პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი ხელმოწერების ფურცლებისა და 

შეგროვებული კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერების შესახებ ინფორმაციის მიღებიდან 

2 კვირის ვადაში შერჩევითი პრინციპის საფუძველზე ამოწმებს ხელმოწერების ნამდვილობას და 

შედეგებს წარუდგენს პარლამენტის ბიუროს უახლოეს სხდომას. 

ხელმოწერების ნამდვილობის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის 

დადებითი დასკვნა და წარმოდგენილი კანონპროექტი წარედგინება პარლამენტის ბიუროს, ხოლო 

ამომრჩეველთა ხელმოწერების ფურცლები გადაეცემა პარლამენტის აპარატის საორგანიზაციო 

დეპარტამენტს. 

პარლამენტი არანაკლებ 25 000 ამომრჩევლის ინიციატივით წარდგენილ კანონპროექტს განიხილავს 

კანონპროექტის განხილვისათვის რეგლამენტით დადგენილი წესით.

საკანონმდებლო ინიციატივისაგან განსხვავდება საკანონმდებლო წინადადება. ეს უკანასკნელი არის 

საკანონმდებლო ინიციატივის უფლების არმქონე სუბიექტის მიერ პარლამენტისათვის მატერიალურად 

ან ელექტრონულად წარდგენილი, დასაბუთებული მიმართვა ახალი კანონის მიღების, კანონში 

ცვლილების შეტანის ან კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე. 

საკანონმდებლო წინადადების წარდგენის უფლება აქვთ: საქართველოს მოქალაქეებს, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებს, კანონით დადგენილი წესით საქართველოში რეგისტრირებულ 

პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გაერთიანებებს, სხვა იურიდიულ პირებს. 
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საკანონმდებლო წინადადება შეიძლება წარდგენილი იქნეს კანონპროექტის ან/და მოსამზადებელი 
კანონპროექტის ძირითადი პრინციპების ან კონკრეტული წინადადებების სახით - ამით, წინადადება 
განსხვავდება ინიციატივისაგან, რომელიც აუცილებლად ფორმულირებული უნდა იყოს კანონპროექტის 
სახით.

საკანონმდებლო წინადადება პარლამენში რეგისტრაციის შემდეგ წარედგინება ბიუროს უახლოეს 
სხდომას. პარლამენტის ბიურო მას გადასცემს წამყვან კომიტეტს (საჭიროების შემთხვევაში – აგრეთვე სხვა 
კომიტეტს), რომელიც მას განიხილავს 30 დღეში. ამ ვადის გაგრძელება შესაძლებელია კიდევ 30 დღით. 

რეგლამენტი განსაზღვრავს, რომ კომიტეტის სხდომაზე საკანონმდებლო წინადადების განხილვისას 
შესაძლებელია მოწვეულ იქნეს მისი ავტორი. მოქალაქეთა მონაწილეობის ამ ფორმის ეფექტიანობისათვის 
და საკანონმდებლო წინადადებების განხილვის ობიექტურობის უზრუნველყოფისათვის, სასურველია, 
რომ წინადადების ავტორის მოწვევა იყოს არა კომიტეტის დისკრეციული უფლებამოსილება, არამედ 
ვალდებულება. 

საკომიტეტო განხილვის შედეგად საკანონმდებლო წინადადება მოტივირებული გადაწყვეტილებით 
შეიძლება ცნობილ იქნეს მიღებულად ან უარყოფილად. კომიტეტი საკანონმდებლო წინადადების 
თაობაზე თავის გადაწყვეტილებას აცნობებს პარლამენტის ბიუროს უახლოეს სხდომას. - საკანონმდებლო 
ინიციატივასა და წინადადებას შორის მთავარი განსხვავებაც სწორედ ეს არის - ინიციატივის განხილვასა 
და მის მსვლელობას ვერ აბრკოლებს კომიტეტის უარყოფითი დასკვნა და იგი აუცილებლად უნდა 
განიხილოს პარლამენტმა სხდომაზე, ხოლო წინადადების შემთხვევაში, წამყვანი კომიტეტის უარყოფითი 
დასკვნა, ფაქტობრივად, პერსპექტივას უსპობს წინადადების პარლამენტის სხდომაზე განხილვას. 

თუ საკანონმდებლო წინადადება წარდგენილია მოსამზადებელი კანონპროექტის ძირითადი 
პრინციპების ან კონკრეტული წინადადებების სახით და წამყვანმა კომიტეტმა მისაღებად ცნო იგი, 
კომიტეტი, პარლამენტის ბიუროსთან შეთანხმებით, განსაზღვრულ ვადაში შეიმუშავებს კანონპროექტს 
და რეგლამენტით დადგენილი წესით გადასცემს მას ბიუროს. 

თუ საკანონმდებლო წინადადება წარდგენილია კანონპროექტის სახით და წამყვანმა კომიტეტმა 
მისაღებად ცნო იგი, კანონპროექტი რეგლამენტით დადგენილი წესით და განსაზღვრულ ვადაში 
გადაეცემა პარლამენტის ბიუროს. საკანონმდებლო წინადადების მიღების შემთხვევაში საკანონმდებლო 
ინიციატივის უფლების მქონე სუბიექტად ითვლება წამყვანი კომიტეტი. 

საკანონმდებლო წინადადების წარდგენის ინსტიტუტი ძალზედ პროგრესული და დემოკრატიული 
ინსტრუმენტია გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობისათვის. იგი 
შესაძლებლობას იძლევა ნებისმიერმა მოქალაქემ, თუ დაინტერესებულმა ჯგუფმა პარლამენტს 
გაუზიაროს საკუთარი ხედვა საკანონმდებლო ცვლილებებისა თუ ამა თუ იმ საკითხის გადაწყვეტის 
შესახებ. მეტიც, წინადადება განიხილება პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე და მასზე მსჯელობენ 
საპარლამენტო კომიტეტები. თუ წინადადება ცნობილი იქნება მიზანშეწონილად, ის თავისუფლად 
შესაძლებელია იქცეს კანონად. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი მოქალაქეთა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 
ჩართვისა და მონაწილეობითი დემოკრატიისათვის არის პარლამენტისათვის პეტიციის წარდგენის 
უფლება. რეგლამენტის თანახმად, პეტიცია არის არანაკლებ 300 პირის მიმართვა, რომელიც შეეხება 
სახელმწიფოებრივი ან/და საზოგადოებრივი პრობლემიდან გამომდინარე საკითხს. 

პეტიციის განაცხადი წერილობით ან/და ელექტრონულად წარედგინება პარლამენტის თავმჯდომარეს. 
პეტიციის ელექტრონულად წარსადგენად პირი ავსებს და კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით 
ადასტურებს პარლამენტის ვებ-გვერდზე განთავსებულ, ელექტრონული პეტიციის ფორმას. 

პეტიციის განაცხადი პარლამენტის თავმჯდომარისთვის წარდგენიდან 3 დღის ვადაში ქვეყნდება 
პარლამენტის ვებ-გვერდზე. გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში უნდა შეგროვდეს არანაკლებ 300 
მხარდამჭერი. თუ პეტიციის განაცხადი 1 თვის ვადაში ვერ მიიღებს 300 პირის მხარდაჭერას, იგი არ 
განიხილება, რის შესახებაც ეცნობება პეტიციის ავტორს. 
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1 თვის ვადაში 300 მხარდამჭერის შეგროვების შემთხვევაში, პეტიციას პარლამენტის თავმჯდომარე 

წარუდგენს პარლამენტის ბიუროს უახლოეს სხდომას. პეტიცია, რომელიც წარდგენისას მხარდაჭერილია 

არანაკლებ 300 პირის მიერ, მხარდამჭერთა შეგროვების მიზნით პარლამენტის ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნების გარეშე პარლამენტის თავმჯდომარე გადასცემს ბიუროს უახლოეს სხდომას. 

პარლამენტის ბიურო პეტიციას შესასწავლად და განსახილველად გადასცემს შესაბამის კომიტეტს. 

პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე შესაძლებელია მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება შესასწავლად და 

განსახილველად პეტიციის დროებითი კომისიისთვის გადაცემის შესახებ. 

შესაბამისი კომიტეტი იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას: 

ა) მიზანშეწონილად მიიჩნევს პეტიციის უშუალოდ შესწავლასა და განხილვას; 

ბ) პეტიციას შესაბამის სამინისტროს, სხვა უწყებას უგზავნის; 

გ) მიზანშეუწონლად მიიჩნევს პეტიციის შესწავლასა და განხილვას. 

ეს გადაწყვეტილება 2 კვირის ვადაში ეცნობება პეტიციის ავტორს და ქვეყნდება პარლამენტის 

ვებგვერდზე. 

თუ კომიტეტი გადაწყვეტს პეტიციის უშუალოდ შესწავლას, იგი განიხილავს პეტიციას მისთვის 

გადაცემიდან 1 თვის ვადაში და დასკვნას, რომელსაც თან ერთვის პეტიციის სრული ტექსტი, 

წარუდგენს პარლამენტის ბიუროს. აღნიშნული ვადა შესაძლებელია გაგრძელდეს კიდევ 2 თვემდე. 

საჭიროების შემთხვევაში, კომიტეტის დასკვნის საფუძველზე პარლამენტის ბიუროს შესაბამისი 

საკითხი განსახილველად შეაქვს პარლამენტის პლენარული სხდომის დღის წესრიგში. 

სამინისტრო, სხვა უწყება 1 თვის ვადაში აცნობებს პასუხს პეტიციის ავტორს და შესაბამის კომიტეტს. 

ეს ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 1 თვით. თუ სამინისტრო, სხვა უწყება დადგენილ ვადაში 

არ აცნობებს პასუხს პეტიციის ავტორს, პარლამენტი იღებს სათანადო გადაწყვეტილებას. 

პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პეტიციის განხილვის შემდეგ პარლამენტი იღებს დადგენილებას. 

პეტიციის შესახებ გადაწყვეტილება ქვეყნდება პარლამენტის ვებგვერდზე და ეცნობება პეტიციის ავტორს.

პეტიციის ინსტრუმენტი სამართლებრივად საკმაოდ გამართულია. თუმცა, მისი სრულყოფის 

მიზნით, აუცილებელია, გაიწეროს ის, თუ რა შემთხვევაში შეაქვს პარლამენტის ბიუროს პეტიცია 

პლენარული სხდომის დღის წესრიგში, ასევე რა შემთხვევაშია ვალდებული კომიტეტი მოახდინოს 

საკითხის ან კანონპროექტის ინიცირება და ზოგადად, რა ტიპის სამართლებრივი შედეგები 

შეიძლება მოჰყვეს პეტიციის ინიცირებას. ამას გარდა, აუცილებელია დაიხვეწოს პეტიციის ვებ-

გვერდიც. კერძოდ, პეტიციის გამოქვეყნების შემდეგ, შესაძლებელი უნდა იყოს მოქალაქეებმა 

გააკეთონ კომენტარები, განიხილონ პეტიციის ესა თუ ის საკითხი და შეიქმნას ერთგვარი ფორუმის 

შესაძლებლობა პეტიციის ირგვლივ.

13.3.6. კონსტიტუციური პროექტის განხილვა

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით ძალიან გამართულად არის მოწესრიგებული კონსტიტუციური 

კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის პროცედურა: კონსტიტუციაში ცვლილებების 

პროექტი ქვეყნდება და იქმნება მისი საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისია. ეს 

კომისია 1 თვის ვადაში განიხილავს საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტთან  დაკავშირებულ 

მასალებს. 
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ამის შემდგომ, კომისია კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვის მიზნით, მოსახლეობის 

მაქსიმალური ინფორმირებისა და ჩართულობის პრინციპის გათვალისწინებით, მართავს შეხვედრებს 

საქართველოს სხვადასხვა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში.

მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით კონსტიტუციური კანონის პროექტის  არსის  შესახებ მოკლე 

ინფორმაცია თავსდება პარლამენტის ვებ-გვერდზე, აგრეთვე, რიგდება შეხვედრების დროს. კომისიის 

შეხვედრაზე მოქალაქეთა მოსაზრებების დაფიქსირება ხდება ზეპირად ან/და წერილობით. მოქალაქეთა 

ზეპირი მოსაზრებები აისახება შეხვედრის ოქმში და ასევე, აღნიშნული კომისიის შემაჯამებელ 

ოქმში, ხოლო საყოველთაო-სახალხო განხილვისას წერილობით ან/და ელექტრონულად წარდგენილი  

მოსაზრებები დაერთვის მხოლოდ შემაჯამებელ ოქმს. 

შეხვედრების ოქმები ქვეყნდება პარლამენტის ვებ-გვერდზე თითოეული შეხვედრის გამართვიდან 

არაუგვიანეს 3 დღისა, ხოლო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი – საყოველთაო-სახალხო განხილვის 

დასრულებიდან 10 დღის ვადაში. 

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განხილვა 

იწყება საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის თავმჯდომარის ან კომისიის 

მიერ უფლებამოსილი წევრის მოხსენებით, რომელიც პლენარულ სხდომას გააცნობს საქართველოს 

კონსტიტუციური კანონის პროექტის  საყოველთაო-სახალხო განხილვის შედეგებს. ამის შემდეგ, 

საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტს პლენარულ სხდომას წარუდგენს საინიციატივო 

ჯგუფის მიერ დანიშნული საინიციატივო ჯგუფის წევრი.

13.4. ჩართულობა ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლების 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

საქართველოს პარლამენტისაგან განსხვავებით, ცენტრალური მთავრობა და სამინისტროები არ 

უზრუნველყოფენ გადაწყვეტილებების მიღებაში მოქალაქეთა ჩართვის ეფექტიან შესაძლებლობებს. 

წინამდებარე ნაშრომში უკვე აღინიშნა, რომ სამინისტროების მიერ ნორმატიული აქტების, 

პოლიტიკის დოკუმენტებისა და სტრატეგიების შემუშავებისა და გამოცემის პროცესზე არ ვრცელდება 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი პროცედურული ნორმები. გარდა 

ამისა, საქართველოში არ არსებობს სხვა სპეციალური ან დარგობრივი კანონი, რომელიც მოქალაქეთა 

ჩართულობის სამართლებრივი საფუძვლებს შექმნიდა.

საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის პროცედურას აწესრიგებს 

საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის 

წესის შესახებ“.302 ეს კანონი არ შეიცავს მოქალაქეთა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

მონაწილეობის არც ერთი ტიპის მექანიზმს (ინფორმაციის მიწოდება, კონსულტაცია, თანამშრომლობა, 

პარტნიორობა, აქტიური ჩართულობა, დიალოგი). ერთადერთი გამონაკლისი ამ კანონის 29-ე მუხლია, 

რომელიც ადგენს, რომ პრემიერ-მინისტრს, მთავრობას და მთავრობის წევრს (მინისტრს) ცალკეულ 

საკითხთა შესწავლის მიზნით შეუძლია შექმნას სათათბირო ორგანოები – კომისიები და საბჭოები. 

სათათბირო ორგანო იქმნება შესაბამისი სტრუქტრურის კომპეტენციისათვის მიკუთვნებული სხვადასხვა 

საკითხების მოსამზადებლად. 

ეს კანონი არ განსაზღვრავს სათათბირო ორგანოთა დაკომპლექტების წესს, მასში მოქალაქეთა 

მონაწილეობისა და საზოგადოების მიერ მოსაზრებებისა და მტკიცებულებების წარდგენის პროცედურას, 

302 საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ - https://matsne.gov.
ge/document/view/2062?publication=40



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
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ასევე, ასეთი ორგანოების ღიაობისა და გამჭვირვალობის გარანტიებს. ბუნებრივია, აღნიშნული 

ხარვეზები შესაბამის კანონში ცვლილებების გზით უნდა აღმოიფხვრას.

ზოგადად, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის 
წესის შესახებ“ საქართველოს კანონი საჭიროებს არსებით ცვლილებას. მასში აუცილებელია 
გაიწეროს საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართვის 
მექანიზმები და პროცედურები. მაგალითისათვის, კანონში შეიძლება გაიწეროს საქართველოს 
მთავრობისათვის და სამინისტროებისათვის პეტიციისა და მოქალაქეთა ინიციატივების წარდგენის 
და ასევე, პარტნიორობითი და თანამშრომლობითი ჩართულობის სხვა მექანიზმები. ამას გარდა, 
აუცილებელია შეიქმნას ელექტრონული პლატფორმები მოქალაქეთა მთავრობასთან ინტერაქციისა 
და მოსაზრებების მიწოდებისათვის. უნდა გაიწეროს ნორმატიული აქტების, პოლიტიკის 
დოკუმენტებისა თუ სტრატეგიების მომზადების პროცედურა, რომელშიც გათვალისინებული 
იქნება დაინტერესებული პირების ინფორმირებისა და ჩართულობის საფუძვლები. შესაძლებელია 
ასევე გაიწეროს სამინისტროების მიერ ნორმატიული აქტის გამოცემამდე კონსულტაციებისა და 
საჯარო მოსმენების გამართვის სამართლებრივი საფუძვლები, რაც დაინტერესებულ პირებს 
საშუალებას მისცემს საკუთარი წვლილი შეიტანონ უკეთესი გადაწყვეტილებების ფორმირებაში.

დამატებით, აუცილებლად უნდა შეიქმნას გადაწყვეტილების გაუქმებისა და შესაბამისი თანამდებობის 

პირების სანქციონირების ბერკეტები იმ შემთხვევებისათვის, როდესაც დაცული არ არის მოქალაქეთა 

ინფორმირების, ჩართულობისა და კონსულტაციების ვალდებულებები.

მთავრობის საქმიანობის მარეგულირებელი პროცედურები რეფორმირებისა და მონაწილეობითი 

დემოკრატიის შესაბამისი მექანიზმების ჩამოყალიბებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

დაეთმოს მოწყვლად ჯგუფებსა და იმ პირებს, რომლებიც გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობის 

განსაკუთრებულ ბარიერებს აწყდებიან.

ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

მოქალაქეთა მონაწილეობის წასახალისებლად, ასევე მნივნელოვანია, კანონით დადგინდეს 

ხელისუფლების ორგანოთა ვალდებულება, მოქალაქეებთან მოახდინონ უკუკავშირი მათ მიერ 

წარდგენილი მოსაზრებების, დოკუმენტებისა და მტკიცებულებების თაობაზე. ეს, როგორც 

აღვნიშნეთ კრიტიკულად აუცილებელია გადაწყვეტილებების მიღების მიმართ მოქალაქეთა ნდობის 

გასაძლიერებლად და იმის დასამტკიცებლად, რომ მათ მიერ წარდგენილი პოზიციები ნამდვილად 

განიხილება ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ. ამას გარდა, ეს ხელს უწყობს თავად მოქალაქეებს 

გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩართულნი იყვნენ საჯარო საკითხების გადაწყვეტაში და სტაბილურად 

გააგრძელონ ხელისუფლების გადაწყვეტილებებში საკუთარი წვლილის შეტანა. 

საზღვარგარეთის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით და ასევე საერთაშორისო 

რეკომენდაციების საფუძველზე, დამატებით, აუცილებელია ცენტრალური აღმასრულებელი 

ხელისუფლების დონეზე შეიქმნას სხვადასხვა პროგრამები და წამახალისებელი მექანიზმები თავად 

მონაწილეობითი დემოკრატიის პრაქტიკის ხელშეწყობის მიზნით. საქართველოს ხელისუფლება უნდა 

შეეცადოს, პროაქტიულად წაახალისოს მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში და ხელი შეუწყოს მათი მოსაზრებებისა და პოზიციების საჯარო სტრუქტურებისათვის 

გაზიარების პროცესს. ამის მრავალი მაგალითი იქნა განხილული საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკის 

აღწერისას. ის, თუ რომელ გზას და მეთოდს აირჩევს საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლება, 

უნდა გადაწყდეს მას შემდეგ, რაც მოხდება თავად მონაწილეობითი დემოკრატიის მექანიზმების 

ფორმირება მთავრობის საქმიანობის მომწესრიგებელ კანონმდებლობაში. 

საქართველოში ასევე აუცილებლად უნდა დაიწყოს მსჯელობა იმის შესახებ, საჭირო არის თუ არა 

ე.წ. „მეკარიბჭე“ (gatekeeper) სტრუქტურის ფორმირება, რომელიც ერთი მხრივ გააკონტროლებს 
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საჯარო დაწესებულებების მიერ მოქალაქეთა ჩართულობის საკანონმდებლო ვალდებულებების 

შესრულებას, ხოლო მეორე მხრივ, უფლებამოსილი იქნება, სხვადასხვა მეთოდით წაახალისოს 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა. ტოსკანას რეგიონის მაგალითზე 

ნათლად გამოჩნდა, რომ ასეთი სტრუქტურის არსებობამ მნიშვნელოვანი პროგრესი შეიძლება 

უზრუნველყოს მონაწილეობითი დემოკრატიის სფეროში. საქართველოში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

პრაქტიკის ზედამხედველობა შესაძლოა, უზრუნველყოს დამოუკიდებელმა საჯარო სტრუქტურამ ან ეს 

ფუნქციები შეითავსოს უკვე არსებულმა (მაგ. სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი, საჯარო სამსახურის 

ბიურო ან სხვ.). ასევე, საჭიროა განხილულ იქნეს თავად საჯარო დაწესებულებებში მონაწილეობის 

პროცესზე პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესაძლებლობა.

და ბოლოს, საქართველოში საჯარო გადაწყვეტილებების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

პრაქტიკის ემპირიული დაკვირვების საფუძველზე, უნდა აღინიშნოს, რომ აუცილებელია განხორციელდეს 

მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლების კამპანიები უკვე არსებული საკანონმდებლო შესაძლებლოების 

შესახებ, რომლებიც საჯარო სტრუქტურების საქმიანობაში მონაწილეობის შესაძლებლობას 

იძლევიან. ცხადია, რომ ქვეყანაში უკვე ფორმირებულია მონაწილეობითი დემოკრატიის მრავალი 

კარგი მექანიზმი (თუნდაც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით), მაგრამ მათი გამოყენების პრაქტიკა 

უკიდურესად მწირია. მთავრობის და ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის 

მარეგულირებელი სამართლის რეფორმირების შემთხვევაში კი, ასევე საჭირო გახდება საჯარო მოხელეთა 

სწავლება მონაწილეობითი დემოკრატიის ახალი მექანიზმების თაობაზე. 

13.5. მოქალაქეთა ჩართულობის სამართლებრივი საფუძვლები 
საქართველოს ადგილობრივ ხელისუფლებათა გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში

13.5.1. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით გათვალისწინებული 
მექანიზმების ზოგადი აღწერა

საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკის განხილვიდან ნათლად გამოჩნდა, რომ გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმები, ყველაზე მრავალფეროვანი ადგილობრივი 

ხელისუფლების დონეზეა. ზოგადად, რაც უფრო ახლოსაა მმართველობის რგოლი ხალხთან, მით 

უფრო ძლიერია კავშირი და ინტერაქცია ხელისუფლებასა და მოქალაქეებს შორის.

საერთაშორისო დონეზე და ასევე, განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნებში სულ უფრო მეტი 

აქცენტი კეთდება ხელისუფლების დეცენტრალიზაციაზე, სუბსიდიარობის პრინციპის დანერგვაზე, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერებასა და მასში მოქალაქეთა აქტიურ ჩართულობაზე. 

ეს, ერთი მხრივ, გამოიხატება საერთაშორისო და ეროვნულ კანონმდებლობებში რეგიონული და 

მუნიციპალური ხელისუფლებების უფლებამოსილებებისა და კომპეტენციების გაძლიერებით, ხოლო 

მეორე მხრივ, მოქალაქეთა ადგილობრივ თვითმმართველობაში ჩართულობის სამართლებრივი 

საფუძვლების გაფართოვებითა და ჩართულობის ახალი და მრავალფეროვანი მეთოდების 

აღმოცენებით. საერთაშორისო და საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლისა და პრაქტიკის მიმოხილვის 

შედეგად, ნათელია, რომ უკანასკნელ პერიოდში სხვადასხვა რგოლის მმართველობითი ორგანოების 

წარმომადგენლები სულ მეტად ცდილობენ წაახალისონ მოსახლეობა, უშუალოდ შეიტანონ წვლილი 

რეგიონის, პროვინციის, ქალაქის, სოფლისა თუ თემისათვის საჭირბოროტო საკითხების გადაწყვეტაში. 

თვითმმართველობის უფლება თავისთავად გულისხმობს მოქალაქეთა უშუალო მონაწილეობას 

ადგილობრივი პოლიტიკის, მომსახურებების, პროგრამებისა და პროექტების დაგეგმვისა და 
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განხორციელების პროცესში. მსოფლიოს ირგვლივ, ამ პროცესების მხარდასაჭერად იყენებენ 

მრავალფეროვან მეთოდებსა და სტრატეგიებს, რაც ნაწილობრივ, წინა ქვეთავებში განვიხილეთ. 

საქართველოს კანონმდებლობითაც, ადგილობრივი თვითმმართველობა აღიარებულია, როგორც 

„საქართველოს მოქალაქეთა უფლება და შესაძლებლობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების მეშვეობით, ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად გადაწყვიტონ 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები.“ ორგანული კანონით კი, დადგენილია ამ უფლების 

რეალიზების შესაძლებლობები. 

წინასწარვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ადგლობრივი თვითმმართველობის კოდექსი მოიცავს 

გადაწყვეტილებების მიღებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის არაერთ კარგ ბერკეტს. მიუხედავად ამისა, 

სამართლებრივი და პრაქტიკული გაუმართაობის გამო, მათ იმპლემენტაციას ექმნება დაბრკოლებები, 

რაც ამ მექანიზმების გამოყენების მწირ პრაქტიკას განაპირობებს. ზოგადად, ემპირიული დაკვირვებების 

საფუძველზე, შესაძლოა ითქვას, რომ მუნიციპალურ მმართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის 

ინტენსივობა საქართველოში დაბალია - ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა მიზეზით, რომელთა 

ნაწილიც, თავისი არსით სცდება წინამდებარე კვლევის პრობლემატიკას. თუმცა, ხაზი უნდა გაესვას 

იმასაც, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი კოდექსის ამოქმედების შემდეგ, შეიმჩნევა 

მუნიციპალურ ხელისუფლებასა და მოქალაქეებს შორის ინტერაქციის მატება. ამ თვალსაზრისით ძალიან 

მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლობებმა და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებმა, რომლებიც ჯერ კიდევ ადგილობრივი თვითმმართველობის ახალი კოდექსის 

მიღებამდე მხარს უჭერდნენ საქართველოში მონაწილეობითი დემოკრატიის განვითარებასა და 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის წახალისებას. 

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში შესწავლილი იქნა საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსით გათვალისწინებული მექანიზმები, რომლებიც საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

მოქალაქეთა ჩართულობას ისახავს მიზნად. შედეგად, დადგინდა, რომ ერთი მხრივ, სამართლებრივ 

ხარვეზებს შეიცავს უკვე არსებული ნორმები, ხოლო მეორე მხრივ, პრობლემურია ის, რომ აღნიშნული 

კოდექსი არ იცნობს მონაწილეობითი დემოკრატიის მრავალ პროგრესულ და აპრობირებულ ფორმას 

(მაგ. ისეთებს, როგორებიცაა, საჯარო მოსმენები, სათემო მოსმენები, მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, 

ელექტრონული კონსულტაციები და ბევრი სხვა). განხილვას კოდექსში უკვე არსებული ჩართულობის 

მექანიზმებითა და მათთან დაკავშირებული გამოწვევებით დავიწყებთ: 

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ითვალისწინებს ცალკე კარს, რომელიც 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობას ეძღვნება. ამ 

კანონის თანახმად, საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა მუნიციპალური ხელისუფლებების 

პოზიტიურ ვალდებულებად არის აღიარებული, რისთვისაც, უნდა განახორციელონ შესაბამისი 

ღონისძიებები.303 თავად კოდექსში გაწერილია მუნიციპალურ მმართველობაში მოქალაქეთა 

ჩართულობის შემდეგი ფორმები:

•	 დასახლების საერთო კრება;

•	 პეტიციის წარდგენის უფლება;

•	 სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო;

•	 საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის სხდომებში მონაწილეობა;

•	 მუნიციპალიტეტის მერის და საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების 

მოსმენა.

303 იხ. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 85-ე მუხლი;
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ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით ასევე გათვალისწინებულია ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის უფლების დამატებითი ნორმები. გარდა ამისა, მუნიციპალურ ორგანოებზე 

ვრცელდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითა და სხვა კანონებით დადგენილი 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მოთხოვნები, რომლებიც წინა ქვეთავებშია წარმოდგენილი. 

მოქალაქეთა ჩართულობის ეს განზომილება მეტად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მმართველობის 

დონეზეც, ვინაიდან ქმნის აუცილებელ საფუძვლებსა და გარანტიებს მონაწილეობითი დემოკრატიის 

სხვა ფორმების რეალიზებისათვის. ამიტომ, ზემოთ ჩამოთვლილი მექანიზმების მიმოხილვამდე, 

საჭიროა გავეცნოთ მუნიციპალური ორგანოების სპეციფიურ ვალდებულებებს, რომლებიც მოქალაქეთა 

ინფორმირებას უკავშირდება. 

პირველი და მნიშვნელოვანი საკითხი, თავად ჩართულობის მექანიზმების შესახებ მოქალაქეთა 

ინფორმირებაა: საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 85 1 მუხლის თანახმად, 

მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, განახორციელონ ღონისძიებები თავიანთი 

საქმიანობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

შესაძლებლობების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებისათვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერია 

იმ თვალსაზრისით, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს აკისრებს ვალდებულებას პროაქტიულად 

მიაწოდონ ინფორმაცია მოქალაქეებს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მათი ჩართულობის 

შესაძლებლობების შესახებ. 

მუნიციპალიტეტის ორგანოები ასევე ვალდებულნი არიან, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსით განსაზღვრულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით გამოაქვეყნონ მიღებული 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, მათი პროექტები და სხვა საჯარო ინფორმაცია. გარდა 

ამისა, მუნიციპალიტეტის ორგანოებმა უნდა გამოაქვეყნონ ან/და საჯაროდ გამოაცხადონ:

•	 საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის, ბიუროს, მთავრობის, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, 

დასახლების საერთო კრების ოქმები;

•	 ინფორმაცია დასახლების საერთო კრების დღის წესრიგის და გამართვის თარიღის, დროისა და 

ადგილის შესახებ; 

•	 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი და ასევე მისი შესრულების ანგარიში;

•	 მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა;

•	 მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების გეგმა;

•	 მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული მუშაობის 

შესახებ ანგარიშები;

•	 პეტიცია, მისი რეგისტრაციიდან 10 დღის ვადაში; 

მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული ადგილობრივი 

ხელისუფლების მავალებელი ნორმები საკმაოდ მრავალფეროვანია, პრაქტიკაში მათი იმპლემენტაციის 

ხარისხი ძალიან დაბალია. ეს, ერთი მხრივ, გამოწვეულია იმით, რომ არ არსებობს სანქციები 

ამ ვალდებულებათა შეუსრულებლობის გამო, ხოლო მეორე მხრივ, ზედამხედველი ორგანოს 

არარსებობით. შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის შემთხვევაშიც, ძალაში რჩება 

ის რეკომენდაციები, რომლებიც წინამდებარე ნაშრომში ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 თავის 

განხილვის შედეგად ჩამოყალიბდა.
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13.5.2. დასახლების საერთო კრება 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის განზომილების მარეგულირებელი ნორმების გაანალიზების 

შემდეგ, აუცილებელია შევეხოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით გათვალისწინებულ იმ 

მექანიზმებს, რომლებიც გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა უშუალო ჩართულობას 

ისახავს მიზნად. პირველი და შედარებით ახალი სამართლებრივი ინსტიტუტი, ამ თვალსაზრისით, 

არის დასახლების საერთო კრება. იგი ძირითადად, ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების 

სათემო განხილვასა და ამ გზით მუნიციპალური ხელისუფლებებისათვის პრიორიტეტების შესახებ 

ინფორმაციისა და რეკომენდაციების მიწოდებას ისახავს მიზნად. კანონის თანახმად, საერთო კრება, 

მათ შორის, უფლებამოსილია: 

•	 განიხილოს სოციალური და ეკონომიკური საკითხები და მუნიციპალიტეტის ორგანოებისთვის 

წარსადგენად მოამზადოს შესაბამისი წინადადებები;

•	 განიხილოს დასახლებაში განსახორციელებელი პროექტები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მათ 

ასახვამდე და მუნიციპალიტეტის ორგანოებს წარუდგინოს დასაბუთებული შენიშვნები და 

წინადადებები;

•	 განიხილოს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და განხორციელებული პროექტები და მუნიციპალიტეტის 

ორგანოებისთვის წარსადგენად მოამზადოს შესაბამისი შენიშვნები და წინადადებები;

•	 ორგანიზება გაუწიოს დასახლებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში, ადგილობრივი 

მოსახლეობის ჩართვას და საჭიროების შემთხვევაში, დახმარებისთვის მიმართოს მუნიციპალიტეტის 

ორგანოებს;

•	 მიიღოს გადაწყვეტილება საკრებულოსთვის პეტიციის წარდგენის შესახებ;

•	 განიხილოს დასახლების საზღვრების დადგენისა და შეცვლის საკითხები;

•	 განიხილოს დასახლების ტერიტორიაზე არსებული ქონების მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო 

ობიექტების ნუსხაში შეტანის საკითხი და მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოს წარუდგინოს 

საკუთარი შენიშვნები;

•	 განახორციელოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსითა და საკრებულოს მიერ მინიჭებული 

სხვა უფლებამოსილებები.

საერთო კრების წევრი არის დასახლებაში რეგისტრირებული ამომრჩეველი. საერთო კრებაში 

სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობის უფლება ასევე აქვთ დასახლების ტერიტორიაზე არსებული 

უძრავი ქონების მესაკუთრეს და ამ დასახლებაში მცხოვრებ სხვა სრულწლოვან პირს.

იმ დასახლებისთვის, რომელში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 500-ს აღემატება, 

შეიძლება დაწესდეს საერთო კრების დასახლების ცალკეულ ნაწილებში ეტაპობრივად მოწვევის 

პროცედურა. საერთო კრება უფლებამოსილია საქმიანობის წარმართვისა და მისი ხელშეწყობის 

მიზნით, საკუთარი შემადგენლობიდან აირჩიოს საერთო კრების რჩეული. საერთო კრების საქმიანობაში 

უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ქალისა და მამაკაცის თანასწორი მონაწილეობის შესაძლებლობა.

საერთო კრების მოწვევის ინიცირების უფლება აქვთ:

•	 დასახლებაში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა არანაკლებ 5%-ს;

•	 მუნიციპალიტეტის მერს – საკუთარი ინიციატივით ან მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შუამდგომლობით;

•	 საერთო კრების რჩეულს. 



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
181

w
w

w
.a

s
b

.g
e

ამომრჩეველთა მიერ საერთო კრების მოწვევის ინიცირებისათვის იქმნება საინიციატივო ჯგუფი 

დასახლებაში რეგისტრირებული არანაკლებ 3 ამომრჩევლის შემადგენლობით. საინიციატივო ჯგუფი 

მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს განცხადებას საერთო კრების მოწვევის შესახებ ინიციატივის 

რეგისტრაციის თაობაზე. რეგისტრაციის ცნობის მიღების დღიდან არაუგვიანეს 1 თვისა საინიციატივო 

ჯგუფი მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს განცხადებას საერთო კრების მოწვევის შესახებ. განცხადებაში 

მიეთითება საერთო კრების მოწვევის თარიღი, დრო და ადგილი (შესაბამისი დასახლების ტერიტორიის 

ფარგლებში). განცხადებას თან ერთვის შესაბამის დასახლებაში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 

არანაკლებ 5%-ის ხელმოწერები.

იმ დასახლებაში, სადაც არჩეულია საერთო კრების რჩეული, მუნიციპალიტეტის მერი ვალდებულია 

უზრუნველყოს საკუთარი ინიციატივით საერთო კრების მოწვევა წელიწადში არანაკლებ 2-ჯერ.

საერთო კრება გადაწყვეტილებას იღებს საერთო კრებაზე დამსწრე საერთო კრების წევრთა ხმების 

უმრავლესობით. საერთო კრების გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოებს 

რეაგირებისთვის წარედგინებათ. მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, განიხილონ 

საერთო კრების გადაწყვეტილება და განხილვის შედეგების შესახებ დასაბუთებული პასუხი აცნობონ 

საერთო კრების შესაბამის წევრებს ან საერთო კრების რჩეულს.

საერთო კრების ინსტიტუტი საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის მარეგულირებელ 

სამართალში 2015-2017 წლებში აისახა და შედარებით ახალია. სამართლებრივი თვალსაზრისით, ეს 

ინსტიტუტი საკმაოდ გამართულია, ვინაიდან ითვალისწინებს საერთო კრების შესახებ მოქალაქეთა 

ინფორმირებას, მათი ჩართულობის შესაძლებლობას, კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების 

სავალდებულო წესით განხილვას ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ და შესაბამისი უკუკავშირის 

მოვალეობას. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მუნიციპალიტეტის მერი და გამგებელი ვალდებულნი არიან 

წელიწადში 2-ჯერ საკუთარი ინიციატივით მოიწვიონ საერთო კრება იქ, სადაც არჩეულია კრების 

რჩეული - ეს ჩანაწერი პრაქტიკის დანერგვასა და განვითარებას უწყობს ხელს. ამ ინსტიტუტის 

დახვეწისა და სრულყოფისათვის კი, სასურველია, მუნიციპალიტეტებმა ბიუჯეტებში ასახონ საერთო 

კრების მოწვევის წამახალისებელი პროგრამები, გამოჰყონ შესაბამისი რესურსები და უფრო 

დეტალურად გაწერონ კრებაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოწვევისა და 

მათი მონაწილეობის სამართლებრივი საფუძვლები. საერთო კრების ფორმატში შესაძლებელია, 

წახალისებული იყოს მოქალაქეთა ჩართულობის ისეთი მეთოდების გამოყენება, როგორებიცაა 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, მუნიციპალური მომსახურებების ერთობლივი დაგეგმვა და სხვ. 

13.5.3. პეტიცია

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით ინსტიტუციონალიზებულია მონაწილეობითი 

დემოკრატიის ისეთი ფორმა, როგორიც არის პეტიცია. აღნიშნული კოდექსის თანახმად, პეტიციის 

წარდგენის უფლება აქვთ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 

არანაკლებ 1%-ს ან საერთო კრებას. საკრებულოებს უფლება აქვთ, დაადგინონ, რომ პეტიციის 

წარდგენისათვის საკმარისია ამომრჩეველთა 1%-ზე ნაკლების ხელმოწერაც. პეტიციით ადგილობრივი 

ხელისუფლებისაგან შეიძლება მოთხოვნილი იქნეს საკმაოდ ფართო სპექტრის მოქმედებები. კერძოდ, 

პეტიცით მოქალაქეებმა საკრებულოებს შეიძლება წარუდგინონ: 

•	 ნორმატიული აქტის პროექტი;

•	 მოსამზადებელი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის პროექტის ძირითადი 

პრინციპები ან კონკრეტული წინადადებები;
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•	 მუნიციპალიტეტისთვის ან/და დასახლებისთვის საერთო მნიშვნელობის პრობლემებიდან 

გამომდინარე საკითხების საკრებულოს სხდომაზე შესწავლის, განხილვისა და გადაწყვეტის 

მოთხოვნა.

განსხვავებულია ზემოთ აღნიშნული პეტიციების სახეობებზე რეაგირების ფორმებიც: 

პეტიციით წარდგენილ ნორმატიული აქტის პროექტს საკრებულო განიხილავს და გადაწყვეტილებას 

იღებს დადგენილების მიღებისათვის განსაზღვრული წესით. 

პეტიცია, რომელიც საკრებულოს სთავაზობს ნორმატიული აქტის ძირითად პრინციპებსა და 

წინადადებებს ან ეხება საერთო მნიშვნელობის პრობლემების საკრებულოს სხდომაზე შესწავლისა 

და განხილვის საკითხს, საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილებით, მისი რეგისტრაციიდან 7 დღის 

ვადაში, შესასწავლად გადაეცემა:

•	 საკრებულოს შესაბამის კომისიას ან 

•	 საკრებულოს - სამუშაო ჯგუფის შექმნის წინადადებით, ან 

•	 განსახილველად ეგზავნება მუნიციპალიტეტის მერს. 

საკრებულო, ბიუროს მიერ პეტიციის გადაგზავნიდან 1 თვის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას პეტიციის 

შესასწავლად სამუშაო ჯგუფის შექმნის მიზანშეწონილობის შესახებ ან პეტიციას უგზავნის საკრებულოს 

შესაბამის კომისიას. კომისია ან სამუშაო ჯგუფი პეტიციას, მისი მიღებიდან 15 დღის ვადაში განიხილავს 

და იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას:

•	 პეტიციის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მომზადების 

მიზანშეწონილად მიჩნევის თაობაზე;

•	 მუნიციპალიტეტისთვის ან/და დასახლებისთვის საერთო მნიშვნელობის პრობლემებიდან 

გამომდინარე საკითხების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე შესწავლის, განხილვისა ან/და 

გადაწყვეტის მოთხოვნის შემთხვევაში - შესაბამისი პეტიციის შესწავლისა და მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სხდომისთვის განსახილველად წარდგენის თაობაზე;

•	 პეტიციის განხილვის მიზანშეუწონლად მიჩნევის თაობაზე.

თუ კომისია ან სამუშაო ჯგუფი, მიზანშეწონილად მიიჩნევს პეტიციის საფუძველზე შესაბამისი 

დადგენილების პროექტის მომზადებას, მისი მიღებიდან 1 თვის ვადაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სხდომას განსახილველად წარედგინება შესაბამისი ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტის პროექტი. საკრებულო შესაბამისი დადგენილების პროექტს განიხილავს დადგენილების 

მიღებისათვის განსაზღვრული წესით.

თუ კომისია ან საკრებულოს სამუშაო ჯგუფი მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ კონკრეტული საერთო 

მნიშვნელობის პრობლემის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის მოთხოვნა უნდა დაკმაყოფილდეს, 1 

თვის ვადაში მზადდება პეტიციის შესახებ დასკვნა და პეტიცია დასკვნასთან ერთად განსახილველად 

წარედგინება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას. მუნიციპალიტეტის საკრებულო პეტიციასთან 

დაკავშირებით შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს 1 თვის ვადაში.

თუ კომისია ან სამუშაო ჯგუფი მიზანშეუწონლად მიიჩნევს პეტიციის განხილვას, ეს გადაწყვეტილება 

15 დღის ვადაში წარედგინება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს. მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი დასკვნა 

ავტომატურად არ აჩერებს პეტიციის განხილვას და ამის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას 

იღებს მუნიციპალიტეტის საკრებულო. მუნიციპალიტეტის საკრებულო პეტიციის განხილვის 
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მიზანშეუწონლობის შესახებ გადაწყვეტილებასა და შესაბამის ინფორმაციას ცნობად იღებს ან არ 

ეთანხმება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესაბამისი კომისიის ან სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებას 

და იღებს სხვა, შესაბამის გადაწყვეტილებას.

მუნიციპალიტეტის მერი ვალდებულია განიხილოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მიერ 

უფლებამოსილების შესაბამისად გადაგზავნილი პეტიცია და განხილვის შედეგების შესახებ 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და პეტიციის წარმდგენ სუბიექტს აცნობოს პეტიციის მიღებიდან 

1 თვის ვადაში. ეს ვადა საკრებულოს ბიუროს თანხმობით, შეიძლება გაგრძელდეს კიდევ 1 თვით. 

საკრებულო უფლებამოსილია მერს მოსთხოვოს პეტიციის განხილვის შედეგების შესახებ ანგარიშის 

ან/და პეტიციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის საკრებულოს სხდომაზე პირადად წარდგენა.

საკრებულოს/კომისიის/სამუშაო ჯგუფის სხდომაზე პეტიციას წარადგენენ და შესაბამის სხდომაში 

სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობენ პეტიციის წარმდგენი სუბიექტის მომხსენებელი/

მომხსენებლები.

პეტიციის განხილვის შემდეგ მუნიციპალიტეტის საკრებულო შესაბამის გადაწყვეტილებას, მისი 

მიღებიდან 10 დღის ვადაში აცნობებს პეტიციის წარმდგენ სუბიექტს, გარდა იმ შემთხვევისა როცა 

პეტიცია წარდგენილია საერთო კრების მიერ. თუ პეტიცია საერთო კრების მიერ არის წარდგენილი, 

პეტიციის განხილვის შედეგების შესახებ ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ორგანოების შესაბამისმა 

მოსამსახურეებმა საერთო კრებას უნდა წარუდგინონ უშუალოდ – შესაბამისი გადაწყვეტილების 

მიღებიდან 1 თვის ვადაში ან/და უნდა წარუდგინონ საერთო კრების რჩეულს – შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში.

მუნიციპალიტეტის საკრებულო უფლებამოსილია, დადგენილებით განსაზღვროს პეტიციის ელექტრონული 

ფორმით წარდგენის წესიც.

13.5.4. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო არის მუნიციპალიტეტის მერის ან ქალაქ თბილისის რაიონის გამგებლის 

სათათბირო ორგანო. მის შემადგენლობაში შედიან მეწარმე იურიდიული პირების, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წარმომადგენლები. საბჭოს შემადგენლობას 

ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის მერი/რაიონის გამგებელი. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში ერთი 

სქესის წარმომადგენელთა რაოდენობა 1/3-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს - საბჭო უფლებამოსილი არ 

არის, თუ დარღვეულია ეს მოთხოვნა.

მუნიციპალიტეტის მერი ვალდებულია მის მიერ დამტკიცებულ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს 

განსახილველად წარუდგინოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი, მუნიციპალიტეტის სივრცითი 

დაგეგმარების დოკუმენტები, მუნიციპალიტეტის გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ 

წინადადებები, აგრეთვე სხვა განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტების, ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტები. აღნიშნული საბჭოს 

გადაწყვეტილება ფორმდება სხდომის ოქმით. იგი იკრიბება არანაკლებ 3 თვეში ერთხელ.

ორგანული კანონით გათვალისწინებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ინსტიტუტი, თავისი არსით, 

კარგად პასუხობს მოქალაქეთა ჩართულობის დიალოგისა და კონსულტაციის ფორმატებს, თუმცა, 

შეიმჩნევა რამდენიმე სამართლებრივი უსწორობა, რომელთა აღმოფხვრა აუცილებელია ამ მექანიზმის 

პრაქტიკაში გამართული ფუნქციონირებისათვის: პირველ ყოვლისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსით მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს სავალდებულოა, თუ არა, მუნიციპალიტეტში ასეთი 
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სტრუქტურის ფორმირება. კანონი, ერთი მხრივ, განსაზღვრავს, რომ მერი ვალდებულია საბჭოს 

წარუდგინოს გარკვეული გადაწყვეტილებების პროექტები, თუმცა, აქ საუბარია უკვე ფორმირებულ 

სათათბირო ორგანოზე. ამიტომ, ბუნდოვანი რჩება სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ფორმირება 

უფლებამოსილებაა თუ ვალდებულება?

ამას გარდა, ნიშანდობლივია, რომ ისევე, როგორც პარლამენტის მუდმივმოქმედი საბჭოების 

შემთხვევაში, ბუნდოვანია მუნიციპალური სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს დაკომპლექტების 

წესიც. აღნიშნული, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს მერის ან რაიონის (თბილისის რაიონის) გამგებლის 

დისკრეციული უფლებამოსილების საგანი. აუცილებელია, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში 

დაცული იყოს ყველა დაინტერესებული ჯგუფების, მათ შორის, მოწყვლადი პირობების მქონე 

ადამიანების წარმომადგენლობის თანასწორობა. ამასთანავე, მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს 

მეწარმე იურიდიული პირებისა თუ სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შერჩევის 

კრიტერიუმები. 

ამ ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, შესაძლებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით 

განისაზღვროს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრების სელექციის ძირითადი კრიტერიუმები ან 

კოდექსით დადგინდეს, რომ საბჭოს წევრების შერჩევის წესი და წინაპირობები უნდა განისაზღვროს 

საკრებულოს ნორმატიული აქტით.

ამას გარდა, მოწესრიგებას საჭიროებს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს გამჭვირვალობის, მისი 

გადაწყვეტილებების გამოქვეყნებისა და მისთვის მოქალაქეთა მოსაზრებების წარდგენის წესი. ეს 

ყოველივე კანონის ამ რედაქციით არ არის გადაწყვეტილი, რაც ამ მექანიზმის ეფექტიანობას კითხვის 

ნიშნის ქვეშ აყენებს.

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ინსტიტუტის გასაძლიერებლად, ასევე აუცილებელია 

თვითმმართველობის კოდექსში გაიწეროს ის მინიმალური შედეგები, რაც შეიძლება მოჰყვეს 

საბჭოს მიერ საკითხის განხილვას. მართალია, მერი ან თბილისის რაიონის გამგებელი არ უნდა 

იყოს ვალდებული აპელაციის გარეშე გაიზიაროს საბჭოს რეკომენდაციები, თუმცა, მას, სულ მცირე, 

შესაბამისი რეკომენდაციის ან მოსაზრებების განხილვის ვალდებულება უნდა გააჩნდეს.

 

13.5.5. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მისი კომისიის სხდომებში მონაწილეობა

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ადგენს მოქალაქეთა უფლებას, დაუბრკოლებლად 

დაესწრონ მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო ხელისუფლების ორგანოების სხდომებს. აღნიშნული 

კოდექსის თანახმად, საკრებულოსა და საკრებულოს კომისიის, აგრეთვე თბილისის მთავრობის 

სხდომები საჯაროა, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა.

მიუხედავად იმისა, რომ ორგანული კანონი იმპერატიულად ადგენს სხდომებზე დაუბრკოლებელი 

დასწრების უფლებას, მისი პრაქტიკაში რეალიზაცია დაკავშირებულია გარკვეულ პრობლემებთან. 

კანონში აღნიშნულია, რომ ნებისმიერ პირს აქვს უფლება, წინასწარი შეტყობინების ან/და წინასწარი 

ნებართვის გარეშე დაესწროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და კომისიის საჯარო სხდომებს. 

ლოგიკურია, რომ ეს, მათ შორის, გულისხმობს საკრებულოს შენობაში მოხვედრის დაუბრკოლებელ 

შესაძლებლობასაც. თუმცა, პრაქტიკაში, იმისათვის, რომ მოქალაქე საკრებულოსა თუ კომისიის 

სხდომას დაესწროს, მან, პირველ ყოვლისა, უნდა მოიპოვოს საკრებულოს შენობაში შესვლის 

ნებართვა. ამისათვის კი, გაიცემა ე.წ. „საშვები“ მოქალაქეთა მისაღებში და ამის შემდეგ ხდება 

პირი უფლებამოსილი - დაესწროს სხდომას. ამ შემთხვევაში პრობლემა არის ის, რომ მოქალაქეებს 

არ აქვთ არავითარი გარანტია იმისა, რომ ისინი ასეთ საშვს მიიღებენ ან მათ შენობაში დაუშვებენ. 
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ასეთ ნებართვას საკრებულოს წევრები ან აპარატის თანამდებობის პირები გასცემენ, რომლებსაც 

ინდივიდუალურად, არ აქვთ ვალდებულება, შეასრულონ ამგვარი ქმედება. სხვა სიტყვებით, რომ 

ვთქვათ, ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს დაესწროს საჯარო სხდომას, თუმცა, ამ უფლების რეალიზების 

ხელშეწყობის საპასუხო ვალდებულებები არც კანონში და არც რეგლამენტებშია გაწერილი. ეს არც 

თუ ისე იშვიათად იწვევს მოქალაქეთა სხდომებზე დასწრების პრობლემებსა და შესაბამისი უფლების 

გაუმართლებელ შეზღუდვას. ასეთი პრაქტიკა ეწინააღმდეგება ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის ჩანაწერებს და არღვევს ორგანული კანონის მოთხოვნებს. 

აღნიშნული ხარვეზის აღმოსაფხვრელად, აუცილებელია მოიხსნას ბარიერები საკრებულოებისა 

და მერიების შენობებში მოხვედრაზე ან გაიწეროს კანონისმიერი ვალდებულება, შესაბამისმა 

ორგანოებმა დაადგინონ მოქალაქეთა სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის პროცედურები. 

საერთაშორისო პრაქტიკის განხილვისას არაერთხელ აღინიშნა, რომ მუნიციპალური ან თუნდაც, 

შტატის ხელისუფლებათა შენობები ღიაა მოქალაქეთათვის და მათში დაუბრკოლებელი 

შესვლის უფლება უზრუნველყოფილია. ასეთივე საკანონმდებლო გარანტიები უნდა დაინერგოს 

საქართველოშიც, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით.

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ასევე განსაზღვრავს, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის საჯარო სხდომებზე დასწრების მსურველთათვის 

სხდომათა დარბაზში ადგილები უნდა იყოს გამოყოფილი. იმ შემთხვევაში კი, როდესაც სხდომაზე 

დასწრების მსურველთა რაოდენობა აღემატება მათთვის სხდომათა დარბაზში გამოყოფილი ადგილების 

რაოდენობას, საკრებულოს აპარატი ვალდებულია უზრუნველყოს მის ხელთ არსებული იმ ტექნიკური 

საშუალებების გამოყენება, რომლებიც სხდომაზე დასწრების მსურველებს სხდომის მსვლელობის 

მოსმენის საშუალებას მისცემს.

აღნიშნული ჩანაწერიც პრაქტიკაში ვერ უზრუნველყოფს საკრებულოს ან კომისიის სხდომაზე 

დასწრებას. იმ საკითხების განხილვისას, რომლებზეც საზოგადოებრივი ინტერესი განსაკუთრებით 

დიდია ან პოზიციებს შორის დაპირისპირება მწვავეა, საკრებულოებში წარმოდგენილი პოლიტიკური 

ჯგუფები ცდილობენ სხდომათა დარბაზი წინასწარვე შეავსონ საკუთარი მხარდამჭერებით. 

ამისათვის, ისინი ადრიანად უშვებენ საშვებს სასურველ პირებზე, რომლებიც ადგილს იკავებენ 

სხდომათა დარბაზში, ხოლო დაინტერესებული მოქალაქეები, რომლებსაც კომუნიკაცია არც ერთ 

პოლიტიკურ ჯგუფთან არ აქვთ, ან საერთოდ ვერ ახერხებენ საკრებულოს შენობაში შესვლას ან 

რთულად ახერხებენ თავად სხდომაზე დასწრებას. ამ პრაქტიკის გამოსასწორებლად, აუცილებელია 

აღმოიფხვრას მუნიციპალურ შენობებში ე.წ. „საშვით“ შესვლის პრაქტიკა ან ალტერნატიულად, 

ასეთი საშვის მიღება მარტივად შესაძლებელი უნდა იყოს ყველა მოქალაქისათვის. ეს 

უკანასკნელი შეიძლება განხორციელდეს შენობაში დაშვების ელექტრონული პროგრამების 

დანერგვით, სხდომებზე დასწრების უფლების რეალიზებაზე პასუხისმგებელი სისტემებისა და 

პროცედურების განსაზღვრით და ა.შ.

აქვე ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ სხდომაზე დასწრებისა და ფიზიკური წვდომის უფლების 

დაუბრკოლებელი რეალიზაციაც კი, ვერ უზრუნველყოფს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

მოქალაქეთა არსებით ჩართულობას, თუ დაინტერესებულ პირებს არ ექნებათ შესაძლებლობა, 

წარმოადგინონ საკუთარი მოსაზრებები, მტკიცებულებები თუ კომენტარები განსახილველი საკითხების 

შესახებ. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ადგენს, რომ „საკრებულოს და კომისიის 

საჯარო სხდომებზე დამსწრე პირებს უფლება აქვთ, წინასწარი ნებართვის გარეშე, მაგრამ მხოლოდ 

სხდომის თავმჯდომარის თანხმობის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით 

დადგენილი წესით დაუსვან შეკითხვები მომხსენებელს და თანამომხსენებელს, გააკეთონ განმარტება 

და განცხადება და წარადგინონ ინფორმაცია.“



საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში  
მოქალაქეთა მონაწილეობა - საერთაშორისო სტანდარტები,  

საზღავრგარეთის პრაქტიკა და საქართველოს რეალობა
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აღნიშნული ნორმა შეიცავს წინააღმდეგობრივ ჩანაწერებს, ვინაიდან ერთი მხრივ, გარანტირებულს 

ხდის ყოველგვარი წინასწარი ნებართვის გარეშე სხდომაზე მოსაზრებების გამოთქმის უფლებას, 

ხოლო მეორე მხრივ, ამისათვის აუცილებელია სხდომის თავმჯდომარის თანხმობა. ამასთანავე, 

ეს მუხლი განსაზღვრავს, რომ შეკითხვების დასმისა თუ ინფორმაციის წარმოდგენა უნდა 

ხდებოდეს საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით - საქართველოს მუნიციპალიტეტების 

სამართალშემოქმედებითი ორგანოების უმრავლესობის რეგლამენტი კი, არ ითვალისწინებს ასეთი 

პროცედურის მომწესრიგებელ ნორმებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, აუცილებელია შეიცვალოს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის ზემოაღნიშნული წინააღმდეგობრივი ჩანაწერი. ამ 

ნორმით გარანტირებული უნდა იყოს მოსაზრებების გამოთქმის, მტკიცებულებების წარდგენისა 

თუ შეკითხვების დასმის დაუბრკოლებელი უფლება - ამ პროცესის მიმდინარეობა კი, უნდა 

მოწესრიგდეს საკრებულოების რეგლამენტებით. იმისათვის, რომ რეგლამენტებში აუცილებლად 

გაიწეროს ამ პროცედურის მარეგულირებელი ნორმები, საჭიროა, შესაბამისი მავალებელი 

ჩანაწერი გაჩნდეს თავად ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში.

წინა ქვეთავებში საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკის განხილვისას, არაერთხელ აღინიშნა, რომ 

განსახილველი საკითხის შესახებ მოსაზრებებისა და მტკიცებულებების წარდგენის და გადაწყვეტილების 

ფორმირების პროცესში აქტიური წვლილის შეტანის უფლება მჭიდროდაა დაკავშირებული საჯარო 

მოსმენების პრაქტიკასთან. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი კი, არ 

ითვალისწინებს მონაწილეობითი დემოკრატიის ამ ინსტიტუტს. საჯარო მოსმენების გამართვის 

ვალდებულება არ გააჩნიათ არც საკრებულოებს და არც მერებს. მოქალაქეთა გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში არსებითი მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად და ადგილობრივი დემოკრატიის 

განვითარებისათვის კი, აუცილებელია საქართველოშიც მოხდეს საჯარო მოსმენების სამართლებრივი 

საფუძვლების ფორმირება. 

საჯარო მოსმენების ინსტიტუციონალიზაცია განსხვავებულ პრობლემატიკას უკავშირდება 

საკრებულოებისა და მერის შემთხვევებში. საკრებულოში, როგორც ზემოთ განხილული ნორმებიდან 

გამოჩნდა, არ არსებობს მოქალაქეთა მიერ ამა თუ იმ საკითხის განხილვისა და მის გადაწყვეტაში 

წვლილის შეტანის სტრუქტუირებული ფორმა. მხოლოდ ის, რომ მოქალაქეებს უფლება აქვთ სტიქიურად 

დასვან შეკითხვები ან წარმოადგინონ ინფორმაცია, ვერ უზრუნველყოფს მათ არსებით ჩართვას 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მუნიციპალური წარმომადგენლობითი ორგანოების დეპუტატები 

ვალდებულნი უნდა იყვნენ, ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებისას, რომლებსაც მნიშვნელოვანი 

გავლენა აქვს თვითმმართველი ერთეულის მოსახლეობაზე, გამოიკვლიონ მოქალაქეთა პოზიციები 

და მოუსმინონ მათ მოსაზრებებს შესაბამის საკითხზე კენჭისყრის ჩატარებამდე. საჯარო მოსმენების 

დროს უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მოქალაქეებსა და საკრებულოს წევრებს შორის ორმხრივი 

ინტერაქცია, მოქალაქეებს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ რეგლამენტირებული დროის განმავლობაში 

დააფიქსირონ საკუთარი მოსაზრება, წარადგინონ ამის მხარდამჭერი მტკიცებულებები, შეკითხვები 

დაუსვან დეპუტატებს და პასუხი გასცენ მათ შეკითხვებს. საჯარო მოსმენის შედეგად, უნდა დგებოდეს 

შემაჯემებელი ოქმი, რომელიც ასახავს მოქალაქეთა მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს, შეთავაზებულ 

ალტერნატივებს და მათ მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებს. აღნიშნული შემაჯამებელი ოქმი უნდა 

წარედგინოს შესაბამისი კომისიისა და შემდგომ ეტაზე, საკრებულოს წევრებს სხდომაზე საკითხის 

საბოლოო განხილვამდე და კენჭისყრის ჩატარებამდე. 

იმისათვის, რომ საქართველოს ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილებათა 

მარეგულირებელ კანონმდებლობაში საჯარო მოსმენების ინსტიტუციონალიზაცია განხორციელდეს, 

აუცილებელია, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში შეიქმნას მისი სამართლებრივი 

საფუძვლები. მართალია, საკრებულოებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ თავად გადაწყვიტონ 

ის, თუ რა საკითხებზე უნდა გაიმართოს საჯარო მოსმენები, ასევე მისი მომწესრიგებელი 
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პროცედურა, ფორმატი და ა.შ., მაგრამ ცენტრალურ კანონმდებლობაში უნდა აისახოს მინიმალური 

გარანტიები იმისა, რომ მუნიციპალიტეტებში დაინერგოს მოქალაქეთა მონაწილეობის ეს ფორმა, 

სულ მცირე, მნიშვნელოვანი საჯარო საკითხების განხილვის დროს.

რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის მერის მიერ საჯარო მოსმენებისა თუ კონსულტაციების გამართვის 

ვალდებულებას, უნდა აღინიშნოს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში საერთოდ არ 

არის გათვალისწინებული მსგავსი ურთიერთობის მომწესრიგებელი ნორმა. ასეთი ვალდებულებების 

დაკანონება მნიშვნელოვანია მონაწილეობითი დემოკრატიისა და მოქალაქეთა ჩართულობის უფლების 

რეალიზებისათვის მრავალი ფაქტორის გამო: მაგალითის სახით, შესაძლებელია მოყვანილი იყოს, 

თუნდაც, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განხილვისა და შეცვლის პროცედურა. გარდა უკიდურესად 

გამონაკლისი შემთხვევებისა, საკრებულოს უფლება არ აქვს შეცვალოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

მუხლები, მასში გათვალისწინებული პროგრამები და ა.შ. საკრებულო მხოლოდ შენიშვნებს უგზავნის 

მერს/გამგებელს ბიუჯეტის განხილვის შედეგად და ამ უკანასკნელს აქვს სრული უფლებამოსილება ან 

გაითვალისწინოს ან არ გაითვალისწინოს ეს შენიშვნები. მოყვანილი მაგალითი საჯარო მოსმენების 

კონტექსტში ნიშანდობლივია იმიტომ, რომ არსებობს შემთხვევები, როდესაც მოქალაქის საკრებულოსა 

თუ კომისიის სხდომებში ჩართვის მიუხედავად, მას მნიშვნელოვანი გავლენა ვერ ექნება საბოლოო 

გადაწყვეტილების ფორმირებაზე (მაგალითად, ბიუჯეტის შემთხვევაში, როდესაც საკრებულო და მით 

უმეტეს, კომისია თავად არიან შეზღუდული თავისი ინიციატივით შეცვალონ ამ ფინანსური დოკუმენტის 

პროექტი). ამიტომ, აუცილებელია, მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მსგავსი გადაწყვეტილებების 

ფორმირების პროცესში და ასევე, სხვა სოციალური, ეკონომიკური და მუნიციპალური პროგრამების 

დაგეგმვისას, მერს ჰქონდეს ვალდებულება წინასწარვე განიხილოს მოქალაქეთა მოსაზრებები 

მუნიციაპლიტეტისათვის საჭირბოროტო საკითხების შესახებ. ასეთი მოსმენები უნდა იყოს 

ინსტიტუციონალიზებული ან საჯარო მოსმენების ან კონსულტაციების ფორმით, რისთვისაც 

აუცილებელია შესაბამისი ცვლილებები ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში. 

მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა მოქალაქეთა მიერ საკითხზე 

წინასწარ წარდგენილი მოსაზრებების განხილვისა და მათზე უკუკავშირის პროცედურის არარსებობაც. 

პირველ ყოვლისა, აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტების უმრავლესობა არ უზრუნველყოფს 

ელექტრონულ პლატფორმებს, რომელთა მეშვეობითაც მოქალაქეებს საშუალება ექნებოდა წარედგინათ 

მოსაზრებები განსახილველ საკითხზე, ემსჯელათ მასზე ელექტრონული ფორუმის ფარგლებში ან 

მიეწოდებინათ მუნიციპალური ორგანოებისათვის განსახილველ საკითზებზე მტკიცებულებები. 

პრაქტიკული ასპექტების გარდა, მოსაწესრიგებელია ამ პროცესის სამართლებრივი მხარეც, 

კერძოდ, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში უნდა გაიწეროს, მოქალაქეთა უფლება 

- მათთვის ხელსაყრელი მეთოდებით წარადგინონ მოსაზრებები, ასევე, ამ მოსაზრებების 

განხილვისა და შესაბამისი უკუკავშირის ვალდებულება. საკრებულო და მისი კომისიები კანონის 

თანახმად, კოლეგიურ ორგანოებად ითვლებიან და შესაბამისად, მათზე თანაბრად ვრცელდება 

ის რეკომენდაციები, რომლებიც წინამდებარე ნაშრომში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

დებულებების, კერძოდ კი, კოლეგიური ორგანოების მიერ ნორმატიული აქტის მიღების მომწესრიგებელი 

ნორმების განხილვისას გამოიკვეთა. 

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში ცალკე უნდა გამოიყოს მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პრაქტიკის 

სიმწირე საქართველოს მუნიციპალიტეტებში. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ამისი კარგი 

პრეცედენტები (მაგ. ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში, ახალციხეში და სხვა.), ასეთი პროექტები, 

ძირითადად, სამოქალაქო სექტორის ძალისხმევის შედეგია და მათი დიდი ნაწილი დონორი 

ორგანიზაციების მიერ ფინანსდება. ადგილობრივ თვითმმართველობებს საქართველოში ჯერ 

კიდევ არ აქვთ გაცნობიერებული მონაწილეობითი ბიუჯეტირების მნიშვნელობა და ის, თუ რაოდენ 

დიდი სარგებლის მოტანა შეუძლია მას ერთი მხრივ, მოსახლეობისათვის მათთვის საჭირბოროტო 
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საკითხების გადაწყვეტის თვალსაზრისით, ხოლო მეორე მხრივ, ხელისუფლების ორგანოებისათვის, 

მათ გადაწყვეტილებებზე მოქალაქეთა მიკუთვნებულობის გრძნობის გაძლიერებისა და მხარდაჭერის 

კუთხით. 

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების საქართველოში დანერგვისათვის აუცილებელი არ არის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების შეტანა. ამ კოდექსის 85-ე მუხლის მე-3 და მე-5 

პუნქტებით უკვე განსაზღვრულია, მუნიციპალიტეტების უფლება - ადგილობრივ თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით, ბიუჯეტში გაითვალისწინოს 

შესაბამისი პროგრამები. მუნიციპალიტეტი ასევე უფლებამოსილია, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის კანონით განსაზღვრული ფორმების გარდა, 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვროს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის სხვა ფორმები. 

ეს დებულებები შესაძლებლობას იძლევიან, რომ მონაწილეობითი ბიუჯეტირება საქართველოში 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების გარეშე დაინერგოს. თუმცა, სასურველია, 

ცენტრალურ დონეზე გამოიცეს ადგილობრივი ბიუჯეტირების სახელმძღვანელო მითითებები - ეს 

გაადვილებს ამ ინსტიტუტის უხარვეზოდ იმპლემენტაციას საქართველოს მუნიციპალიტეტებში და 

ხელს შეუწყობს შესაბამის ორგანოებს იხელმძღვანელონ საუკეთესო პრაქტიკით. მონაწილეობითი 

ბიუჯეტირების გაიდლაინები შეიძლება გამოიცეს, როგორც ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების 

მიერ, ასევე თავად ადგილობრივი თვითმმართველობების გაერთიანებებისა და ასოციაციების 

მეშვეობით.

საქართველოს ადგილობრივი ხელისუფლების უფლებამოსილებათა მარეგულირებელ კანონებში ასევე 

არ არის გაწერილი ისეთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის სამართლებრივი საფუძვლები, როგორიცაა 

სათემო განხილვები. მონაწილეობითი დემოკრატიის ეს ფორმა საშუალებას იძლევა ხელისუფლების 

წარმომადგენლებმა ცალკეულ ტერიტორიებზე და ადგილებზე მოახდინონ სხვადასხვა საჭირბოროტო 

საკითხების განხილვა და მათზე გადაწყვეტილების მიღება და ამასთანავე, ამ პროცესში ჩართონ 

ადგილობრივი (თემის) მოსახლეობა. 

სათემო განხილვების ინსტიტუტი საქართველოში ცნობილია ტერმინით - „გასვლითი სხდომა.“ 

პრაქტიკაში, ასეთ სხდომებს ცალკეული მუნიციპალიტეტის საკრებულოები მართავენ, თუმცა, ძალზედ 

იშვიათად. მაგალითად, თბილისის საკრებულოს ვებ-გვერდზე მოიპოვება ინფორმაცია რამდენიმე 

კომისიის მიერ გასვლითი სხდომების ჩატარების შესახებ. თბილისის შემთხვევაში მონაწილეობითი 

დემოკრატიის ამ ინსტიტუტს ყველაზე ხშირად განათლებისა და კულტურის კომისია იყენებს, რომელმაც 

თბილისის სხვადასხვა რაიონში გამართულ სხდომაზე, ადგილობრივი მოსახლეობისა და ექსპერტების 

ჩართულობით304 არაერთხელ მოისმინა განათლების სფეროში მუნიციპალური აღმასრულებელი 

ხელისუფლების მიერ განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში და ინფორმაცია შესაბამისი 

გამოწვევების შესახებ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ თბილისის საკრებულოს შემთხვევაში, გასვლითი 

სხდომების პრაქტიკა გამაგრებული არ არის შესაბამისი სამართლებრივი ბაზით - არც ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი და არც თბილისის საკრებულოს რეგლამენტი არ ითვალისწინებენ 

ამგვარ ინსტიტუტს. ამიტომ, კომისიები გასვლით სხდომებს, ძირითადად, ანგარიშების მოსმენისათვის 

304 იხ. შესაბამისი ინფორმაცია: http://tbsakrebulo.gov.ge/index.php?m=255&news_id=4513&news=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1
%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%20%E1%83%93%E1%83%90%20
%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%
E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9B%20%E1%83%97%E1%83%91%E1
%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90-
%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90
%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%9
0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9
8%E1%83%A8%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90
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იყენებენ, რადგანაც საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება სხდომაზე, რომლის სამართლებრივი 

საფუძვლები არ არსებობს - შეუძლებელია. თბილისის საკრებულოს შემთხვევაში გასვლითი სხდომების 

ჩატარება, უფრო საკრებულოს ცალკეული წევრების დემოკრატიული ძალისხმევის შედეგია, ვიდრე 

ინსტიტუციური პრაქტიკა. 

განსხვავებული მიდგომა აქვს საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტს - მაგალითად, ბათუმის 

საკრებულოს რეგლამენტით გათვალისწინებულია თავად საკრებულოს გასვლითი სხდომის ჩატარების 

შესაძლებლობა, ტყიბულის საკრებულოს რეგლამენტი „მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობის 

მიზნით“ ითვალისწინებს წელიწადში  ერთი გასვლითი სხდომის ჩატარების შესაძლებლობას; 

თელავის საკრებულოს რეგლამენტი უშვებს კომისიის გასვლითი სხდომის ჩატარებას, საკრებულოს 

თავმჯდომარესთან შეთანხმებით305 და სხვ.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნათელია, რომ სათემო მოსმენების (გასვლითი სხდომების) 

ჩატარების სამართლებრივი საფუძვლები საჭიროებს მოწესრიგებას. აუცილებელია, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსით მოხდეს ამ ინსტიტუტის სამართლებრივი აღიარება და მისი 

მინიმალური საფუძვლების ფორმირება. ამასთანავე, თვითმმართველი ერთეულების საკრებულოებს 

უნდა დაევალოთ საკუთარ რეგლამენტებში ასახონ გასვლითი სხდომების მომწესრიგებელი 

ნორმები.

სათემო განხილვების პრაქტიკა ასევე ძალიან იშვიათად გამოიყენება მუნიციპალიტეტების 

აღმასრულლებელი ხელისუფლებების მიერ. თუ საკრებულოს შემთხვევაში ეს პრობლემა შესაძლოა, 

აღმოიფხვრას გასვლითი სხდომების მარეგულირებელი ნორმების ფორმირებით, მერის შემთხვევაში, 

აუცილებელია მოხდეს სათემო მოსმენების განხვავებული ფორმით ინსტიტუციონალიზაცია - 

მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირებს უნდა ჰქონდეთ სამართლებრივი შესაძლებლობა და 

ვალდებულება, ადგილებზე შეხვდნენ მოსახლეობას, მათგან მოისმინონ მოსაზრებები ამა თუ იმ 

მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ და განიხილონ იგი. ეს ყოველივე დღეს შესაბამისი სამართლებრივი 

ფორმატების გარეშე ხორციელდება - არ არსებობს პროცედურა და იურიდიული ფორმა, რომელსაც 

ასეთი შეხვედრები დაექვემდებარებოდა. ამიტომ, პრაქტიკაში ასეთი შეხვედრები მოქალაქეების 

მიერ თანამდებობის პირებისათვის არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებითა 

და მეორე მხრივ, ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხიდან დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ 

ინფორმაციის ფრაგმენტულად მიწოდებით შემოიფარგლება. პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ 

არ არსებობს მექანიზმი, რომლის მიხედვითაც, ადგილებზე ჩატარდებოდა ფორმალური შეხვედრა 

და კომპლექსურად იქნებოდა განხილული მოსახლეობისათვის საინტერესო საკითხები. ამასთანავე, 

აუცილებელია ასეთ განხილვას მოჰყვეს იურიდიული შედეგი, შედგეს ოქმი, მოხდეს უკუკავშირი და ა.შ., 

რისი ვალდებულებაც დღევანდელი კანონმდებლობით მუნიციპალურ აღმასრულებელ ხელისუფლებას 

არ აქვს.

კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც წინამდებარე კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა, არის ის, რომ 

სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების საკრებულოების რეგლამენტები მნიშვნელოვნად განსხვავებულია 

მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების თვალსაზრისით, ზოგიერთი მათგანი კი, საერთოდ არ 

ითვალისწინებს შესაბამის პროცედურებს. ამიტომ, აუცილებელია ცენტრალური კანონმდებლობით 

განისაზღვროს ის საკითხები, რომლებიც საკრებულოთა რეგლამენტებში აუცილებლად უნდა 

აისახოს. ალტერნატიულად, ცენტრალური რეგულაციით შეიძლება დადგინდეს, საკრებულოთა 

ვალდებულება - რეგლამენტებში ასახონ მოქალაქეთა ჩართულობის პროცედურები, მათ შორის, 

სხდომაზე დასწრების, სიტყვით გამოსვლის, წარდგენილი ინფორმაციის განხილვის, საჯარო და 

სათემო მოსმენების მარეგულირებელი ნორმები და სხვა რელევანტური საკითხები. 

305 იხ. თელავის საკრებულოს რეგლამენტი: https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2437487?publication=0
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საზღვარგარეთის პრაქტიკის განხილვიდან ასევე გამოჩნდა, რომ სხვადასხვა სახელმწიფოში 

ცენტრალურ დონეზე ან თავად მუნიციპალიტეტების გაერთიანებების მიერ მიღებულია მოქალაქეთა 

ჩართულობის რეკომენდაციები და სახელმძღვანელოები. აუცილებელია ასეთი დოკუმენტები 

საქართველოშიც შეიქმნას. ეს, ერთი მხრივ, შეავსებს კანონმდებლობაში ამ თვალსაზრისით 

არსებულ ხარვეზებს, ხოლო მეორე მხრივ, მუნიციპალურ ხელისუფლებებს მისცემს პრაქტიკულ 

რჩევებს, თუ როგორ შეუძლიათ გააძლიერონ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა 

მონაწილეობა.

ყურადღებას იპყრობს ისიც, რომ არ არსებობს ელექტრონული პლატფორმები -არც ადგილობრივ 

და არც ცენტრალურ დონეზე - არც მოქალაქეთა ინიციატივებისათვის და არც მათი მოსაზრებების 

მოქალაქეთა ფორუმის ფორმატში განხილვისათვის. ძალიან კარგი პრაქტიკა აქვს დანერგილი ფინეთს 

და ესტონეთს, სადაც მოქალაქეთა ინიციატივების ელექტრონული ფორმატი ცენტრალიზებულია. 

ჩვენი ქვეყნის სიდიდისა და პოლიტიკური მოწყობის გათვალისწინებით და ასევე, საბიუჯეტო 

ხარჯების ეკონომიისათვის, კარგი იქნება, თუ პირველ ეტაპზე მოქალაქეთა მიერ ადგილობრივი 

ხელისუფლებისათვის ინიციტივების წარდგენის ელექტრონული პორტალი ცენტრალურ დონეზე 

დაინერგება.ასეთი პორტალი შესაძლებლობას იძლევა ერთ სივრცეში გაერთიანდეს საქართველოს 

ყველა მუნიციპალური ხელისუფლებისათვის წინადადების წარდგენის ელექტრონული საშუალებები, 

ამავე ვებ-გვერდზე განთავსდეს საჭირო სამართლებრივი და პრაქტიკული ინფორმაცია და მოხდეს 

ვებ-გვერდის მომხმარებელთა ტექნიკური და სამართლებრივი მხარდაჭერა.

ცალკე საკითხია საკრებულოსა და მისი კომისიის სხდომების ტრანსლირების პრაქტიკა. საზღვარგარეთის 

ქვეყნების მაგალითების განხილვისას, არაერთხელ აღინიშნა, რომ კოლეგიური საჯარო ორგანოები 

ხშირად იყენებენ მათი სხდომების ონლაინ ტრანსლირებისა და ვებ-გვერდზე განთავსების 

შესაძლებლობებს. საქართველოს კანონმდებლობაში არ არის გაწერილი მუნიციპალური ორგანოების 

ვალდებულება მოახდინონ სხდომების პირდაპირ ეთერში, მათ შორის ინტერნეტით გაშუქება. 

მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, რომ საქართველოს სულ რამდენიმე მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

საკუთარ სხდომებს ვებ-გვერდზე გადასცემს (ბათუმი, ლანჩხუთი, ქუთაისი (ფეისბუქით) და ა.შ.), 

თუმცა ეს უფრო მეტად გამონაკლისს წარმოადგენს საერთო კონტექსტიდან, ვიდრე დამკვიდრებულ 

პრაქტიკას. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (მაგ. თბილისი), სრული 

ტექნიკური შესაძლებლობა აქვს ონლაინ რეჟიმში გადმოსცეს საკრებულოსა და კომისიის სხდომები, 

ასეთი პრაქტიკა დამკვიდრებული არ არის. თბილისის საკრებულოს შემთხვევაში, ზოგჯერ ხდება 

საკრებულოს სხდომების ტრანსლირება, თუმცა, კომისიების სხდომების ტრანსლირების პრაქტიკა არ 

არსებობს. არსებობს ძალიან ბევრი მუნიციპალიტი, რომლებიც არც საკრებულოსა და არც კომისიის 

სხდომის გაშუქებას არ ახდენს. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, საჭიროა, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, 

გათვალისწინებული იყოს საკრებულოთა ვალდებულება, ტექნიკური შესაძლებლობის შემთხვევაში, 

საკუთარი ვებ-გვერდის საშუალებით მოახდინონ საკრებულოსა და კომისიის სხდომების ონლაინ 

გაშუქება და ასევე, შესაბამისი სხდომების ვიდეო-ჩანაწერების განთავსება.

13.5.6. მუნიციპალიტეტის მერის და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის 
მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა

საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად, მერისა და საკრებულოს 

წევრების წლიური ანგარიშების მოსმენა განხილულია, როგორც თვითმმართველობაში მოქალაქეთა 

მონაწილეობის ფორმა. კოდქსის თანახმად, მერი და საკრებულოს წევრი ვალდებულნი არიან, 
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წელიწადში ერთხელ მაინც, არაუგვიანეს 1 ნოემბრისა, მოაწყონ საჯარო შეხვედრები მუნიციპალიტეტის 

ამომრჩევლებთან და წარუდგინონ ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ და უპასუხონ მუნიციპალიტეტის 

ამომრჩეველთა მიერ დასმულ შეკითხვებს.

მოქალაქეებს უფლება აქვთ, შეუზღუდავად დაესწრონ მუნიციპალიტეტის მერის და საკრებულოს 

წევრის საჯარო ანგარიშების განხილვას. ასეთი ანგარიშები ასევე უნდა გამოქვეყნდეს საჯაროდ.

მიუხედავად იმისა, რომ მერისა და საკრებულოს წევრების ანგარიშების წარდგენა მათი საქმიანობის 

გამჭვირვალობისა და საჯაროობის მნიშვნელოვანი მექანიზმია, პრაქტიკაში ასეთი ანგარიშების 

წარდგენას ფორმალური ხასიათი აქვს. ხშირ შემთხვევაში, ეს თანამდებობის პირები ან საერთოდ არ 

წარადგენენ ანგარიშებს ან ეს მოხსენებები დახურული აუდიტორიის წინაშე ხორციელდება, სადაც 

არ ხდება მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნლოვანი საკითხების არსობრივი მიმოხილვა. 

პრობლემა ერთი მხრივ, ამ ინსტიტუტის სამართლებრივ საფუძვლებში მდგომარეობს. კერძოდ, არ 

არსებობს სანქციები და პასუხისმგებლობის ზომები (გარდა პოლიტიკური პასუხისმგებლობისა) იმ 

შემთხვევისათვის, თუ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ანგარიშებს არ წარმოადგენენ. 

ამასთანავე, მნიშვნელოვან პრობლემას ქმნის ისიც, რომ არ არსებობს ამ ანგარიშების განსაზღვრული 

ფორმატი და პროცედურა - მაგალითად ის, თუ რა ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს ასეთი ანგარიში ან 

რა პროცედურის თანახმად უნდა ხდებოდეს თავად ანგარიშის წარდგენის შეხვედრის მიმდინარეობა. 

ხშირ შემთხვევაში, საკრებულოს წევრების ანგარიშები შემოიფარგლება იმით, თუ რამდენ სხდომაში 

მიიღეს მათ მონაწილეობა წლის განმავლობაში, რამდენი წერილი განიხილეს და სხვა ტექნიკური 

ხასიათის საკითხებით. რაც შეეხება მათ შინაარსობრივ ნაწილს, საკრებულოს წევრები იშვიათად 

თუ შედიან ასეთ დეტალებში ანგარიშების წარმოდგენისას. 

გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს ანგარიშების წარდგენის თარიღისა და ადგილის და მასში 

მონაწილეობის თაობაზე მოქალაქეთათვის ინფორმაციის მიწოდებაც. ხშირად, ასეთი ქმედებები 

მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს წევრების მიერ არ ხორციელდება და ანგარიშების განხილვა 

მათი სასურველი აუდიტორიის წინაშე ხორციელდება. აღნიშნული, რა თქმა უნდა, შინაარსობრივ 

საფუძვლებს აცლის ამ ინსტიტუტს და ანგარიშების წარდგენას ფორმალურ ვალდებულებად აქცევს. 

აღნიშნული პრობლემების გამოსასწორებლად, აუცილებელია, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებს კანონით დაევალოთ გაწერონ მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს წევრების 

მიერ ანგარიშების წარდგენის ფორმატი და პროცედურა, მისი შინაარსობრივი ასპექტები, 

ამ ღონისძიებების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირების ვალდებულება და მასში ატიური 

მონაწილეობის მექანიზმები. 
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14. რეკომენდაციები:

შეჯამების სახით, წინამდებარე ნაშრომში გამოიკვეთა რეკომენდაციები საქართველოს 

კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ. ამ ცვლილებათა 

განხორციელება ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობას 

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე და მოახდენს საქართველოს კანონმდებლობისა 

და პრაქტიკის ჰარმონიზაციას საერთაშორისო სამართალთან და დასავლური დემოკრატიის ქვეყნებში 

დამკვიდრებულ სტანდარტებთან. რეკომენდაციები მათ შორის შეეხება საქართველოს ზოგად 

ადმინისტრაციულ კოდქსს, საქართელოს პარლამენტის რეგლამენტს, საქართველოს მთავრობის 

საქმიანობის მარეგულირებელ კანონმდებლობას, საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსს და სხვ.:

რეკომენდაციები საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში განსახორციელებელი 

ცვლილებების შესახებ:

1. აუცილებელია გადაიხედოს საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების ვალდებულების 

მომწესრიგებელი სამართლებრივი დოკუმენტები. მათ შორის, აუცილებელია საჯარო დაწესებულებებს 

დაევალოთ პროაქტიულად და გონივრულ ვადებში გამოაქვეყნონ ყველა ნორმატიული აქტის, 

სტრატეგიისა თუ პოლიტიკის დოკუმეტის პროექტი, მათთან დაკავშირებული კვლევები, მოქალაქეთა 

კომენტარები და ა.შ.;

2. აუცილებელია საქართველოს საჯარო სტრუქტურების მიერ შეიქმნას, როგორც პროექტებისა და 

ფონური დოკუმენტების გამოქვეყნების, ასევე მოქალაქეთა კომენტარების წარდგენისა და საჯარო 

განხილვის ელექტრონული პლატფორმები;

3. საქართველოში უნდა განისაზღვროს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე ზედამხედველი 

ადმინისტრაციული ორგანო. ასეთი როლი შეიძლება შეითავსოს უკვე არსებულმა სტრუქტურებმაც;

4. საჭიროა საქართველოს კანონმდებლობაში გაჩნდეს იმ საჯარო მოსამსახურეებისა თუ თანამდებობის 

პირების დისციპლინური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ბერკეტები, რომლებიც ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის კანონისმიერ ვალდებულებებს არღვევენ;

5. აუცილებელია, გათვალისწინებული იქნეს თავად ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულება, 

მოითხოვოს ზიანის სოლიდარული ანაზღაურება იმ საჯარო მოხელეებისაგან/თანამდებობის 

პირებისაგან, რომლებიც თავიანთი ბრალეული ქმედებით ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებს ზიანს 

მიაყენებენ;

6. აუცილებელია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და სახელმწიფო საიდუმლოების 

შესახებ სამართლის ერთობლივი რეფორმირება და იმ კრიტერიუმების მკაფიოდ ჩამოყალიბება, 

თუ რა შემთხვევაში შეიძლება გასაიდუმლოვდეს ინფორმაცია. საჭიროა, საჯარო ინფორმაციის 

დეფინიციამ მოიცვას საჯარო დაწესებულებებში დაცული უფრო ფართო სპექტრის ცნობები, ვიდრე 

ეს დღევანდელ განმარტებაშია მოცემული;

7. აუცილებელია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესები გავრცელდეს იმ თანამდებობის 

პირების მიერ ნორმატიული ატების გამოცემაზე, რომლებიც კოლეგიურ ადმინისტრაციულ 

ორგანოს არ წარმოადგენენ. ალტერნატიულად, შესაძლებელია ამ ორგანოებზე არ გავრცელდეს 

საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ნორმები, მაგრამ ცალკე კანონით განისაზღვროს ასეთი 
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ადმინისტრაციული ორგანოების ვალდებულება, ნორმატიული აქტების გამოცემის, სტრატეგიებისა 

და პოლიტიკების განსაზღვრის პროცესში უზრუნველყონ მისაღები გადაწყვეტილებების პროექტების 

ხელმისაწვდომობა, მათზე მოქალაქეთა კომენტარებისა და მოსაზრებების წარდგენის პროცესი, 

მოქალაქეებთან უკუკავშირი და სხვა იმ სტანდარტების შესრულება, რომლებიც გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესს უნდა ახასიათებდეს;

8. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების მომწესრიგებელ ნორმებში აუცილებელია მკაფიოდ გაიწეროს 

ყველას უფლება - განსახილველ ინდივიდუალურ თუ ნორმატიულ აქტზე გამოთქვას მოსაზრება 

ზეპირი მოსმენის მიმდინარეობისას და ეს უფლება ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულებადაც 

განისაზღვროს;

9. ნორმატიული აქტების მომზადების პროცესში აუცილებელია ადმინისტრაციული ორგანოების 

ვებ-გვერდებზე მოქალაქეებს შესაძლებლობა ჰქონდეთ, ერთი მხრივ, გაეცნონ ნორმატიული 

აქტის პროექტებს, ხოლო მეორე მხრივ, წარადგინონ მოსაზრებები ელექტრონულად და ჩაერთონ 

დისკუსიაში დაინტერესებულ მხარეებთან და აქტის მომზადებაზე პასუხისმგებელ პირებთან. 

ამისათვის, ერთი მხრივ, აუცილებელია კანონმდებლობის რეფორმირება, ხოლო მეორე მხრივ, 

ადმინისტრაციული ორგანოების ვებ-გვერდების მოდერნიზება; 

10. აუცილებელია, კანონმდებლობაში მკაფიოდ განისაზღვროს, რომ ადმინისტრაციულმა 

ორგანომ პროაქტიულად, სულ მცირე, ადმინისტრაციული ორგანოს ვებ-გვერდზე გამოაქვეყნოს 

ადმინისტრაციულ წარმოებასთან დაკავშირებული მასალები;

11. აუცილებელია, კანონმდებლობიდან ამოღებული იქნეს შესაძლებლობა - ადმინისტრაციულმა 

ორგანომ ნორმატიული აქტის გამოქვეყნება შეცვალოს მისი საჯარო გამოცხადებით;

12. აუცილებელია, კანონმდებლობაში (მათ შორის, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით) განისაზღვროს, 

რომ ნორმატიული აქტის პროექტი, უნდა გამოქვეყნდეს ადმინისტრაციული ორგანოს ვებ-გვერდზე 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში). კანონმდებლობაში ეს შესაძლებლობა ფორმულირებული იყოს 

არა, როგორც დისკრეცია, არამედ, როგორც ვალდებულება;

13. აუცილებელია სზაკ-ში გაიწეროს კოლეგიური ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულება - გასამართი 

სხდომის შესახებ ინფორმაცია განათავსოს ვებ-გვერდზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და 

იზრუნოს გასამართი სხდომის შესახებ ინფორმაციის სხვა არხებით გავრცელებაზე;

14. აუცილებელია საქართველოს კანონმდებლობიდან ამოღებული იქნეს ჩანაწერი იმის შესახებ, 

რომ ადმინისტრაციულ ორგანოს (კოლეგიურ ორგანოს) არ აქვს ვალდებულება უპასუხოს 

წარდგენილ მოსაზრებებს. მეტიც, კანონმდებლობაში უნდა განისაზღვროს ადმინისტრაციული 

ორგანოების პოზიტიური ვალდებულება - განახორციელოს მოქალაქეებთან უკუკავშირი წარდგენილ 

მოსაზრებებთან დაკავშირებით;

15. სხდომის საჯაროობის ვალდებულების დარღვევის მსგავსად, ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში 

უნდა გაიწეროს შესაძლებლობა, გაუქმებული იყოს ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილება, 

მაშინ, როდესაც დარღვეული იქნება მოქალაქეთა მოსაზრებების მიღების, დამუშავებისა და 

განხილვის ვალდებულებები. აუცილებელია, კანონმდებლობაში პირდაპირ იქნეს გათვალისწინებული 

შესაძლებლობა ასეთ შემთხვევებში ნორმატიული აქტი ან მისი ნაწილი ბათილად იქნეს ცნობილი;
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16. აუცილებელია, კანონში გაიწეროს ნორმები, რომლებიც შესაძლებელს გახდიან მონაწილეობითი 

პროცედურების დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების ინდივიდუალურ 

სანქციონირებას;

17. ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტების გამოცემის პროცესის გამჭვირვალობისათვის, სასურველია 

ადმინისტრაციულმა ორგანომ აქტის გამოცემამდე შეატყობინოს და პროცესში პროაქტიურად ჩართოს 

პირები, რომლებიც ამ გადაწყვეტილების უშუალო სუბიექტები არ არიან, მაგრამ გადაწყვეტილებამ 

შესაძლოა, გავლენა მოახდინოს მათ ინტერესებზე.

რეკომენდაციები პარლამენტის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის მიმართულებით:

1. კრიტიკულად აუცილებელია, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში მოხდეს საჯარო მოსმენების 

ინსტიტუტის სამართლებრივი რეგულირება. სასურველია, რეგლამენტში აისახოს ის შემთხვევები, 

როდესაც საჯარო მოსმენის გამართვა აუცილებელი იქნება;

2. აუცილებელია პარლამენტის რეგლამენტში გაიწეროს წესი, თუ რა გზით შეუძლიათ მოქალაქეებს 

დააფიქსირონ მოსაზრებები განსახილველი საკითხების შესახებ, რა ეტაპზე წარედგინება იგი 

კომიტეტის წევრებს და როგორ მოხდება მათი განხილვა - ინდივიდუალურად თუ კოლექტიურად 

(შინაარსობრივად დაჯამებულად). ასევე უნდა ჩამოყალიბდეს მოქალაქეებთან უკუკავშირის 

სამართლებრივი მექანიზმები;

3. კრიტიკულად აუცილებელია პარლამენტის რეგლამენტში აისახოს პარლამენტის ბიუროსათვის და 

კანონმდებლებისათვის მოქალაქეთა მიერ წარდგენილი მოსაზრებების შინაარსის წარდგენის 

ვალდებულება;

4. აუცილებელია მოხდეს კომიტეტის სხდომაზე დამსწრე პირების სიტყვით გამოსვლის უფლების, 

მისი ხანგძლივობისა და პროცედურის რეგლამენტირება;

5. თემატური მოკვლევის ინსტიტუტის ეფექტიანობის უზრუნველყოფისათვის აუცილებელია შესაბამის 

მოსმენაზე დასწრებისა და შესაბამისი მტკიცებულებების წარდგენის უფლება ყველა მოქალაქესა 

და დაინტერესებულ პირს ჰქონეს. მათი დასწრება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს არამარტო 

კომიტეტის მიერ მათი მოწვევით, არამედ უნდა იყოს შესაძლებლობაც, კომიტეტმა უპასუხოს 

მოსმენაზე დასწრების განცხადებასა და თხოვნას. ასევე უნდა გაიწეროს თავად საკითხის 

მოსმენის, მოქალაქეთა გამოსვლის, მათთვის კითხვების დასმისა და მტკიცებულებების წარდგენის 

პროცედურაც; 

6. თემატური მოკვლევის ინსტიტუტის განვითარებისათვის, ასევე აუცილებელია მისი დასკვნებისა 

და რეკომენდაციების გაძლიერება შედეგობრივი თვალსარისით. მკაფიოდ უნდა გაიწეროს ის, თუ 

რა ქმედებებს ახორციელებს პარლამენტის ბიურო ან კომიტეტი თემატური მოკვლევის დასკვნის 

საფუძველზე;

7. აუცილებელია პარლამენტის რეგლამენტში მკაფიოდ გაიწეროს თემატური მოკვლევის საფუძველზე 

სავალდებულოდ განსახორციელებელი მოქმედებები - ანუ ის, თუ რა სახის დასკვნას რა მსვლელობა 

უნდა მიეცეს. ასევე, სასურველია თემატურ მოკვლევას დაემატოს მეორე განზომილება - უკვე 

ინიცირებულ კანონპროექტზე მოკვლევის ჩატარების შესაძლებლობა;

8. გასვლითი სხდომების ინსტიტუტის დამკვიდრებისა და გაძლიერებისათვის აუცილებელია 

პარლამენტის რეგლამენტში განხორციელდეს ცვლილებები და გაიწეროს ასეთი სხდომების 

ჩატარების პროცედურა, ასევე ის, თუ რა შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს იგი, მისი ფინანსური 

ასპექტები და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები; 
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9. რეგლამენტში უნდა გაიწეროს კომიტეტის სამუშაო ჯგუფის ფორმირების, მისი წევრების შერჩევის, 

მის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცედურა და ასევე ის, თუ რა წონა ექნება სამუშაო ჯგუფის 

რეკომენდაციებსა თუ დასკვნებს. იგივე რეკომენდაცია ვრცელდება კომიტეტის სამეცნიერო-

საკონსულტაციო საბჭოზე;

10. გენდერული თანასწორობის საბჭოს (ასევე სხვა მუდმივმოქმედი საბჭოების) საქმიანობის 

გამჭვირვალობისა და ხელმისაწვდომობისათვის, აუცილებელია თავად პარლამენტის რეგლამენტით 

განისაზღვროს გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრთა შერჩევისა და დანიშვნის კრიტერიუმები. 

კრიტერიუმების დადგენასთან ერთად, შესაძლებელია, ასევე განისაზღვროს, რომ საბჭოს წევრთა 

გარკვეული რაოდენობა დაკომპლექტდეს თვით სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

მიერ არჩეული წარმომადგენლებით.

11. ასევე აუცილებელია, გაიწეროს გენდერული თანასწორობის საბჭოს (ასევე ღია მმართველობის 

საპარლამენტო საბჭოს და სხვ.) მუშაობაში, მათ შორის, მის სხდომებში მოქალაქეთა მონაწილეობის 

სამართლებრივი საფუძვლები და ასევე, შეიქმნას შესაბამისი პრაქტიკული შესაძლებლობები, მათ 

შორის, ელექტრონულ ფორმატში.

12. აუცილებელია შეიქმნას პარლამენტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განახლებული სტრატეგია, 

რომელიც შექმნის პრაქტიკულ მექანიზმებს მოხდეს ორმხრივი კავშირი და აზრთა გაცვლა-

გამოცვლა ყოველ ინდივიდუალურ კანონმდებელსა და მოქალაქეებს შორის. სტრატეგიაში უნდა 

აისახოს მოქალაქეთა ინფორმირებისა და მათგან მოსაზრებების შეგროვების მრავალფეროვანი 

მექანიზმები;

13. აუცილებელია პარლამენტის ვებ-გვერდის რეფორმირება და მოქალაქეთა მოსაზრებებისა განხილვის 

ელექტრონული შესაძლებლობების დანერგვა. პრაქტიკულ ასპექტებთან ერთად, უნდა მოწესრიგდეს 

ასეთი მექანიზმების სამართლებრივი მხარეც;

14. პეტიციის ინსტრუმენტის სრულყოფის მიზნით, აუცილებელია, გაიწეროს ის, თუ რა შემთხვევაში 

შეაქვს პარლამენტის ბიუროს პეტიცია პლენარული სხდომის დღის წესრიგში, ასევე რა შემთხვევაშია 

ვალდებული კომიტეტი მოახდინოს საკითხის ან კანონპროექტის ინიცირება და ზოგადად, რა ტიპის 

სამართლებრივი შედეგები შეიძლება მოჰყვეს პეტიციის ინიცირებას. ამას გარდა, აუცილებელია 

დაიხვეწოს პეტიციის ვებ-გვერდიც. კერძოდ, პეტიციის გამოქვეყნების შემდეგ, შესაძლებელი 

უნდა იყოს მოქალაქეებმა გააკეთონ კომენტარები, განიხილონ პეტიციის ესა თუ ის საკითხი და 

შეიქმნას ერთგვარი ფორუმის შესაძლებლობა პეტიციის ირგვლივ;

რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობასთან 

მიმართებით:

1. საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე უნდა შეიქმნას 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმები. ეს, პირველ 

ყოვლისა, ეხება მოქალაქეებთან კონსულტაციის ინსტრუმენტებს. გარდა ამისა, უნდა განვითარდეს 

მთავრობის საქმიანობაში ჩართულობის დიალოგის, პარტნიორობისა და აქტიური ჩართულობის 

ფორმატები;

2. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი საჭიროებს არსებით ცვლილებას. მასში აუცილებელია გაიწეროს 

საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართვის 

მექანიზმები და პროცედურები. მაგალითისათვის, კანონში შეიძლება გაიწეროს საქართველოს 
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მთავრობისათვის და სამინისტროებისათვის პეტიციისა და მოქალაქეთა ინიციატივების წარდგენის 

და ასევე, პარტნიორობითი და თანამშრომლობითი ჩართულობის სხვა მექანიზმები. ამას 

გარდა, აუცილებელია შეიქმნას ელექტრონული პლატფორმები მოქალაქეთა მთავრობასთან 

ინტერაქციისა და მოსაზრებების მიწოდებისათვის. უნდა გაიწეროს ნორმატიული აქტების, პოლიტიკის 

დოკუმენტებისა თუ სტრატეგიების მომზადების პროცედურა, რომელშიც გათვალისინებული იქნება 

დაინტერესებული პირების ინფორმირებისა და ჩართულობის საფუძვლები. აუცილებელია ასევე 

გაიწეროს სამინისტროების მიერ ნორმატიული აქტის გამოცემამდე კონსულტაციებისა და საჯარო 

მოსმენების გამართვის სამართლებრივი საფუძვლები;

3. უნდა შეიქმნას გადაწყვეტილების გაუქმებისა და შესაბამისი თანამდებობის პირების სანქციონირების 

ბერკეტები იმ შემთხვევებისათვის, როდესაც დაცული არ არის მოქალაქეთა ინფორმირების, 

ჩართულობისა და კონსულტაციების ვალდებულებები;

4. ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

მოქალაქეთა მონაწილეობის წასახალისებლად, ასევე მნივნელოვანია, კანონით დადგინდეს 

ხელისუფლების ორგანოთა ვალდებულება, მოქალაქეებთან მოახდინონ უკუკავშირი მათ მიერ 

წარდგენილი მოსაზრებების, დოკუმენტებისა და მტკიცებულებების თაობაზე;

5. აუცილებელია ცენტრალური აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე შეიქმნას სხვადასხვა 

პროგრამები და წამახალისებელი მექანიზმები თავად მონაწილეობითი დემოკრატიის პრაქტიკის 

ხელშეწყობის მიზნით;

6. საქართველოში ასევე აუცილებლად უნდა დაიწყოს მსჯელობა იმის შესახებ, საჭირო არის, თუ არა, 

ე.წ. „მეკარიბჭე“ (gatekeeper) სტრუქტურის ფორმირება, რომელიც ერთი მხრივ გააკონტროლებს 

საჯარო დაწესებულებების მიერ მოქალაქეთა ჩართულობის საკანონმდებლო ვალდებულებების 

შესრულებას, ხოლო მეორე მხრივ, უფლებამოსილი იქნება, სხვადასხვა მეთოდით წაახალისოს 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა;

7. აუცილებელია განხორციელდეს მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლების კამპანიები უკვე არსებული 

საკანონმდებლო შესაძლებლოების შესახებ, რომლებიც საჯარო სტრუქტურების საქმიანობაში 

მონაწილეობის შესაძლებლობას იძლევიან;

რეკომენდაციები ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობასთან 

მიმართებით:

1. აუცილებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით გარანტირებული გახდეს საკრებულოსა 

და კომისიის სხდომებზე მოქალაქეთა მოსაზრებების გამოთქმის, მტკიცებულებების წარდგენისა 

თუ შეკითხვების დასმის დაუბრკოლებელი უფლება; აუცილებელია შეიცვალოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსის ჩანაწერი, რომელიც მოქალაქეთა მოსაზრებების გამოთქმისათვის 

აუცილებელს ხდის სხდომის თავმჯდომარის თანხმობას;

2. აუცილებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში 

მოხდეს საჯარო მოსმენების ინსტიტუციონალიზაცია; ცენტრალურ კანონმდებლობაში უნდა აისახოს 

მინიმალური გარანტიები იმისა, რომ მუნიციპალიტეტებში დაინერგოს მოქალაქეთა მონაწილეობის 

ეს ფორმა, სულ მცირე, მნიშვნელოვანი საჯარო საკითხების განხილვის დროს;
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3. აუცილებელია ცენტრალური კანონმდებლობით განისაზღვროს ის საკითხები, რომლებიც 

საკრებულოთა რეგლამენტებში აუცილებლად უნდა აისახოს. ალტერნატიულად, ცენტრალური 

რეგულაციით შეიძლება დადგინდეს, საკრებულოთა ვალდებულება - რეგლამენტებში ასახონ 

მოქალაქეთა ჩართულობის პროცედურები, მათ შორის, სხდომაზე დასწრების, სიტყვით გამოსვლის, 

წარდგენილი ინფორმაციის განხილვის, საჯარო და სათემო მოსმენების მარეგულირებელი ნორმები 

და სხვა რელევანტური საკითხები;

4. სათემო მოსმენების (გასვლითი სხდომების) ჩატარების სამართლებრივი საფუძვლები საჭიროებს 

მოწესრიგებას. აუცილებელია, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით მოხდეს ამ 

ინსტიტუტის სამართლებრივი აღიარება და მისი მინიმალური საფუძვლების ფორმირება. ამასთანავე, 

თვითმმართველი ერთეულების საკრებულოებს უნდა დაევალოთ საკუთარ რეგლამენტებში ასახონ 

გასვლითი სხდომების მომწესრიგებელი ნორმები.

5. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში უნდა გაიწეროს, მოქალაქეთა უფლება - მათთვის 

ხელსაყრელი მეთოდებით წარადგინონ მოსაზრებები, ასევე, ამ მოსაზრებების განხილვისა და 

შესაბამისი უკუკავშირის ვალდებულება.

6. აუცილებელია, მუნიციპალიტეტის მერის მიერ თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ფორმირების 

პროცესში და ასევე, სხვა მნიშვნელოვანი სოციალური, ეკონომიკური და მუნიციპალური პროგრამების 

დაგეგმვისას, მერს ჰქონდეს ვალდებულება წინასწარვე განიხილოს მოქალაქეთა მოსაზრებები 

მუნიციაპლიტეტისათვის საჭირბოროტო საკითხების შესახებ. ასეთი მოსმენები უნდა იყოს 

ინსტიტუციონალიზებული ან საჯარო მოსმენების ან კონსულტაციების ფორმით, რისთვისაც 

აუცილებელია შესაბამისი ცვლილებები ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში. 

7. აუცილებელია მოიხსნას ბარიერები საკრებულოებისა და მერიების შენობებში მოხვედრაზე ან 

გაიწეროს კანონისმიერი ვალდებულება, შესაბამისმა ორგანოებმა დაადგინონ მოქალაქეთა 

სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის პროცედურები. აუცილებელია აღმოიფხვრას მუნიციპალურ 

შენობებში ე.წ. „საშვით“ შესვლის პრაქტიკა ან ალტერნატიულად, ასეთი საშვის მიღება მარტივად 

შესაძლებელი უნდა იყოს ყველა მოქალაქისათვის. 

8. საჭიროა, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, გათვალისწინებული იყოს საკრებულოთა 

ვალდებულება, ტექნიკური შესაძლებლობის შემთხვევაში, საკუთარი ვებ-გვერდის საშუალებით 

მოახდინონ საკრებულოსა და კომისიის სხდომების ონლაინ გაშუქება და ასევე, შესაბამისი 

სხდომების ვიდეო-ჩანაწერების განთავსება.

9. სასურველია ცენტრალურ დონეზე ან თავად მუნიციპალიტეტების გაერთიანებების მიერ 

გამოიცეს მოქალაქეთა ჩართულობის რეკომენდაციები და სახელმძღვანელოები, რომლებიც 

მუნიციპალურ ხელისუფლებებს მისცემს პრაქტიკულ რჩევებს, თუ როგორ შეუძლიათ გააძლიერონ 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა.

10. სასურველია, ცენტრალურ დონეზე გამოიცეს ადგილობრივი ბიუჯეტირების სახელმძღვანელო 

მითითებები - ეს გაადვილებს ამ ინსტიტუტის უხარვეზოდ იმპლემენტაციას საქართველოს 

მუნიციპალიტეტებში და ხელს შეუწყობს შესაბამის ორგანოებს იხელმძღვანელონ საუკეთესო 

პრაქტიკით;

11. დასახლების საერთო კრების ინსტიტუტის დახვეწისა და სრულყოფისათვის, სასურველია, 

მუნიციპალიტეტებმა ბიუჯეტებში ასახონ საერთო კრების მოწვევის წამახალისებელი პროგრამები, 
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გამოჰყონ შესაბამისი რესურსები და უფრო დეტალურად გაწერონ კრებაში ადგილობრივი 

ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოწვევისა და მათი მონაწილეობის სამართლებრივი 

საფუძვლები. საერთო კრების ფორმატში შესაძლებელია, წახალისებული იყოს მოქალაქეთა 

ჩართულობის ისეთი მეთოდების გამოყენება, როგორებიცაა მონაწილეობითი ბიუჯეტირება, 

მუნიციპალური მომსახურებების ერთობლივი დაგეგმვა და სხვ.;

12. აუცილებელია, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოში დაცული იყოს ყველა დაინტერესებული ჯგუფების, 

მათ შორის, მოწყვლადი პირობების მქონე ადამიანების წარმომადგენლობის თანასწორობა. 

ამასთანავე, მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს მეწარმე იურიდიული პირებისა თუ სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შერჩევის კრიტერიუმები; 

13. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით მკაფიოდ უნდა განისაზღვროს სავალდებულოა, 

თუ არა, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ფორმირება;

14. აუცილებელია განისაზღვროს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრების სელექციის ძირითადი 

კრიტერიუმები ან კოდექსით დადგინდეს, რომ საბჭოს წევრების შერჩევის წესი და წინაპირობები 

უნდა განისაზღვროს საკრებულოს ნორმატიული აქტით;

15. მოწესრიგებას საჭიროებს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს გამჭვირვალობის, მისი 

გადაწყვეტილებების გამოქვეყნებისა და მისთვის მოქალაქეთა მოსაზრებების წარდგენის წესი; 

16. სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ინსტიტუტის გასაძლიერებლად, ასევე აუცილებელია 

თვითმმართველობის კოდექსში გაიწეროს ის მინიმალური შედეგები, რაც შეიძლება მოჰყვეს 

საბჭოს მიერ საკითხის განხილვას;

17. აუცილებელია, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს კანონით დაევალოთ გაწერონ 

მუნიციპალიტეტის მერისა და საკრებულოს წევრების მიერ ანგარიშების წარდგენის ფორმატი და 

პროცედურა, მისი შინაარსობრივი ასპექტები, ამ ღონისძიებების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირების 

ვალდებულება და მასში ატიური მონაწილეობის მექანიზმები.
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