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1. გზამკვლევის შესახებ

პარლამენტის ძირეული ფუნქცია მოქალაქეთა საჭიროებებზე მორგებული 
კანონმდებლობის შექმნაა. ასევე, პარლამენტის ფუნქციაა, შეაფასოს, თუ რამდენად 
მიაღწია მიღებულმა კანონმდებლობამ თავის მიზნებს. ნორმატიული აქტების 
აღსრულების კონტროლი (შემდგომში „ნააკ“) არის მექანიზმი, რომლითაც დგინდება: 
მიღებულმა ნორმატიულმა აქტმა უპასუხა თუ არა თავის მიზნებს, რა დოზით და თუ 
ვერ უპასუხა, რა გახდა ამის მიზეზი.

ნააკ-ის მექანიზმი გარკვეულწილად სიახლეს წარმოადგენს ქართულ საპარლამენტო 
ცხოვრებაში. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი არ მოიცავს ნააკ-ის 
განხორციელების დეტალურ პროცედურებს. მოცემული გზამკვლევის მიზანია, 
აჩვენოს ნააკ-ის დაგეგმვისა და განხორციელების გზები თუ მეთოდები, საერთა-
შორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით.1 

ნააკ-ის განხორციელებაში მონაწილეობენ როგორც საპარლამენტო სუბიექტები 
და მათი თანამშრომლები, ისე სხვადასხვა საჯარო დაწესებულება, კერძო პირები, 
არასამთავრობო ორგანიზაციები, ექსპერტები და ა.შ. აქედან გამომდინარე, 
გზამკვლევი საინტერესო იქნება ნააკ-ის პროცესში ჩართული ყველა დაინტერესე-
ბული პირისათვის.

2019 წლის იანვარში, საქართველოს პარლამენტის ორმა კომიტეტმა (გარემოს 
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი, ჯანმრთელობის დაცვისა და 
სოციალურ საკითხთა კომიტეტი) საპილოტე პროექტის ფარგლებში დაიწყო ნააკ-ის 
იმპლემენტაცია. პროექტი ხორციელდება „ვესტმინსტერის დემოკრატიის ფონდის“ 
(WFD) მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სა-
აგენტოს „დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის“ (USAID GGI) მხარდაჭერით. 
პროექტის შესრულებისას გამოვლენილი მიგნებები ასახულია გზამკვლევში.

1 გზამკვლევი ძირეულად ეფუძნება ნაშრომს: Franklin De Vrieze, Post-Legislative Scrutiny 
− Guide for Parliaments, Westminster Foundation for Democracy (WFD), London, November 
2017, https://bit.ly/2VDxA3C
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2. ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი 
(ნააკ) საქართველოში

პარლამენტი დიდ დროსა და რესურსს დებს კანონმდებლობის შექმნაში. თუმცა 
მიღებული კანონის იმპლემენტაცია იმდენად კომპლექსური საკითხია, რომ რთულია 
პარლამენტმა კანონის მიღებისთანავე ზედმიწევნით იწინასწარმეტყველოს ყველა 
მოსალოდნელი შედეგი. აღსრულების პროცესში შეიძლება გამოვლინდეს რიგი 
ხარვეზები, ნორმის ბუნდოვანება თუ ნაკლოვანებები. გარდა ამისა, დროთა 
განმავლობაში შესაძლოა საჭირო გახდეს სხვადასხვა ურთიერთობის ახლებურად 
მოწესრიგება. ნორმებს შესაძლოა განსხვავებული მნიშვნელობა მიეცეთ, ხოლო 
ამ ცვლილების საფუძველი სოციალურ-ეთიკური წარმოდგენები თუ სხვადასხვა 
ფაქტობრივი გარემოების შეცვლა გახდეს.2

2.1.	 ნააკ-ის	როლი	და	მნიშვნელობა	საპარლამენტო	ცხოვრებაში

ნააკ-ი პარლამენტის ძირეული − საკანონმდებლო და საზედამხედველო − ფუნქციების 
მაკავშირებელი რგოლია. პოლიტიკური პროცესი გარკვეულ ციკლს გადის და 
ერთგვარად წრეზე ტრიალებს.3 კანონშემოქ მედება და ნორმატიული აქტების 
აღსრულების კონტროლი ერთად ქმნიან ჯანსაღ პოლიტიკურ ციკლს, სადაც კანონის 
მიღება, მისი მონიტორინგი და ახალი ინიციატივების შემუშავება ერთმანეთს 
ენაცვლება. ეს პროცესი ასე გამოიყურება:4

2 რაინჰოლდ ციპელიუსი, იურიდიული მეთოდების მოძღვრება, ბეკის გამომცემლობა, 
მიუნხენი, 2006 (ქართულ ენაზე GTZ 2009), გვ. 31.

3 საპარლამენტო კონტროლის გზამკვლევი, USAID GGI, 2019, გვ. 3.

4 გზამკვლევი საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების აპარატისთვის, UNDP, 2019 გვ 
34-35.
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ნააკ-ს 4 მიზანი აქვს: (1) კანონმდებლობის აღსრულება დემოკრატიული და 
სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპების შესაბამისად; (2) აღსრულებისას 
გამოვლენილ ხარვეზებზე რეაგირება სწრაფად და მარტივად; (3) კანონმდებლობის 
ეფექტიანობის შეფასება ერთიანი სისტემით; (4) კანონმდებლობის გაუმჯობესების 
ბიძგი, რაც დაეფუძნება აღსრულების შედეგად დაგროვილი პრაქტიკისა და 
გამოცდილების ანალიზს.

ნააკ-ი ორი მიმართულებით შეიძლება განხორციელდეს: (1) სრულდება თუ არა 
კანონი, (2) რამდენად პასუხობს კანონი დასახულ ამოცანებს. რეკომენდებულია, რომ 
პარლამენტმა ორივე მათგანი შეაფასოს.
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2.2.	 ნააკ-ის	გამოცდილება	საქართველოში

ნააკ-ი საკანონმდებლო დონეზე წლებია არსებობს და მას კომიტეტი რუტინულად 
უნდა ახორციელებდეს. თუმცა, საქართველოს რეალობაში მას სათანადოდ და 
სისტემატიზირებულად არ იყენებენ. ეს მექანიზმი საქართველოს პარლამენტის 2018 
წლის ახალმა რეგლამენტმა გააცოცხლა. მისი შესრულების დამატებით გარანტიად კი 
დაავალდებულა კომიტეტები, რომ ყოველწლიური საქმიანობის სამოქმედო გეგმაში 
აუცილებლად მიუთითონ ნააკ-ის განხორციელების შესახებ.

ნააკ-ს ეთმობა პარლამენტის ახალი რეგლამენტის 38-ე მუხლი, სადაც მოცემულია 
მისი განხორციელების ზოგადი პროცედურები. 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხლი 38.
კომიტეტი აკონტროლებს მისი გამგებლობისათვის მიკუთვნებულ 
სფეროში პარლამენტის მიერ მიღებული ნორმატიული აქტების 
აღსრულების მდგომარეობას. ამ მიზნით იგი შეისწავლის და 
აანალიზებს აღნიშნული ნორმატიული აქტების ეფექტიანობას, 
მათი მოქმედების პერიოდში გამოვლენილ ხარვეზებს, განიხილავს 
მათ აღმოსაფხვრელად საჭირო ღონისძიებებს, ნორმატიული 
აქტების სრულფასოვნად ამოქმედების ხელშემშლელ ობიექტურ 
და სუბიექტურ ფაქტორებს და იღებს ზომებს მათი შესრულების 
უზრუნველსაყოფად.
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2.3.	 ნორმატიული	აქტები,	რომლებსაც	მოიცავს	ნააკ-ი
საქართველოს პარლამენტი სხვადასხვა სახის ნორმატიულ აქტებს იღებს. 
შესაბამისად, ნააკ-ი შესაძლებელია გავრცელდეს ყველა იმ ნორმატიულ აქტზე, 
რომელსაც პარლამენტი მიიღებს.

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონი ჩამოთვლის 
პარლამენტის ნორმატიულ აქტებს. საქართველოს პარლამენტის ნორმატიული 
აქტებია:

 � საქართველოს კონსტიტუცია; 
 � საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;
 � საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება;5

 � საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება;6

 � საქართველოს ორგანული კანონი;
 � საქართველოს კანონი;
 � საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი;
 � საქართველოს პარლამენტის დადგენილება.7

5 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის (სსმ, 33, 09/11/2009) 
თანახმად, საქართველოს პარლამენტი არ იღებს, არამედ „ამტკიცებს საქართველოს 
კონსტიტუციურ შეთანხმებას, რომელსაც საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ 
მართლმადიდებელ ეკლესიასთან საქართველოს სახელით დებს საქართველოს 
პრეზიდენტი საქართველოს მთავრობის წინასწარი თანხმობით“. მიუხედავად ამისა, ის 
მაინც უნდა მოექცეს ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლის ქვეშ, რადგან 
საბოლოო ლეგიტიმაციას მას პარლამენტი ანიჭებს. 

6 საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმების მსგავსად, აქაც არ ახსენებს კანონმდებლო-
ბა ტერმინს „მიღება“, არამედ პარლამენტი ახდენს ხელშეკრულებათა რატიფიცირებას, 
დენონსირებასა და გაუქმებას. რა თქმა უნდა, ისინი მაინც ექცევიან ნორმატიული აქტე-
ბის აღსრულების კონტროლის ქვეშ, რადგან საბოლოო ლეგიტიმაციას მათ პარლამენტი 
ანიჭებს. 

7 აქ იგულისხმება მხოლოდ ნორმატიული ხასიათის დადგენილებები. პარლამენტის 
დადგენილება შეიძლება იყოს ინდივიდუალური ხასიათისაც, მაგალითად, დადგენილება, 
რომელიც საკადრო ან პერსონალურ საკითხებს ეხება („ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონი (სსმ, 33, 09/11/2009), მუხლი 10.9).
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2.4.	 პარლამენტის	სუბიექტების	როლი	ნააკ-ის	პროცესში
ნააკ-ის განხორციელებისას წამყვანი როლი კომიტეტებს აკისრიათ. თუმცა, საკითხი 
შესაძლოა პარლამენტის პლენარულმა სხდომამაც განიხილოს. 

• ახორციელებს ნააკ-ს

• შეიმუშავებს დასკვნას / 
რეკომენდაციას

• საჭიროების 
შემთხვევაში საკითხს 
წარუდგენს ბიუროს

• უფლებამოსილია 
საკითხი შეიტანოს 
პლენარული სხდომის 
დღის წესრიგში

• განიხილავს საკითხს

• იღებს შესაბამის 
გადაწყვეტილებას

კომიტეტი ბიურო პლენარული 
სხდომა
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2.5.	 ნააკ-ი	და	რეგულირების	გავლენის	შეფასება	(RIA):	მსგავსება	და	
განსხვავება

RIA − Regulatory Impact Assessment − რეგულირების გავლენის შეფასება: ეს 
ინსტრუმენტი ფართოდ გამოიყენება განვითარებულ ქვეყნებში და განსაკუთრებით 
აქტუალურია აღმოსავლეთი ევროპის სახელმწიფოებისათვის, რომლებიც 
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის პროცესში არიან.8 ეს არის 
საშუალება, რომელიც ამოწმებს და აფასებს კანონის შესაძლო სარგებელს, 
დანახარჯებსა და შედეგებს.9

რეგულირების გავლენის შეფასება არის პროცესი, რომლის მეშვეობითაც პოლიტი-
კური გადაწყვეტილებების მიმღებთათვის მზადდება ერთგვარი მტკიცებულება 
პოლიტიკის დადებითი და უარყოფითი მხარეების შესახებ, მათი როგორც 
პოტენციური ზემოქმედების შეფასების (ex-ante), ასევე უკვე არსებული გავლენის 
(ex-post) შეფასების გზით.10

პოტენციური ზემოქმედების შეფასება (Ex-ante RIA) კანონპროექტის შემუშავებისას 
ხდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ პოტენციურ ზემოქმედებას თავად კანონპროექტის 
ავტორები აფასებენ. კანონპროექტებს დიდწილად აღმასრულებელი ხელისუფლება 
ამზადებს. შესაბამისად, ეს არ არის მხოლოდ პარლამენტის ხელთ არსებული 
ინსტრუმენტი. 

არსებული გავლენის შეფასებას (Ex-post RIA) კანონის მიღების შემდეგ 
აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები ახორციელებენ. ეს მექანიზმი 

8 პოლიტიკის დაგეგმვის სახელმძღვანელო, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია, 
2016, გვ. 37, https://bit.ly/2GBPtI2 

9 განმარტებითი ბარათი საქართველოს ორგანული კანონის პროექტზე „ნორმატიული 
აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, 
https://bit.ly/2VfP7iq

10 ლალი ღოღობერიძე, დიმიტრი ძაგნიძე, რეგულირების გავლენის შეფასება, პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო, USAID, EWMI/PROLoG, 2018, გვ. 6, https://bit.ly/2L3RDV8
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მთავრობის ანგარიშვალდებულების შემადგენელი ნაწილია.  ნააკ-ი არსებული 
გავლენის შეფასების ალტერნატიული საპარლამენტო მექანიზმია.11

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA) ამ 
ეტაპისთვის სრულად არ არის დამკვიდრებული. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
ქვეყანაში არსებული კანონმდებლობის აღსრულების ხარისხისა და ზეგავლენის 
შეფასების მიზნებისთვის ნააკ-ის მექანიზმი კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს.

2.6.	 ნააკ-ი	და	თემატური	მოკვლევა:	მსგავსება	და	განსხვავება

ნააკ-ის პარალელურად კომიტეტს ხელთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი აქვს 
- თემატური მოკვლევის მექანიზმი.12 აღნიშნული მექანიზმი საშუალებას აძლევს 
კომიტეტს, საზოგადოების ჩართულობით შეისწავლოს აქტუალური საკითხები. 
თემატური მოკვლევის საკითხი შეიძლება შეირჩეს შემოსული განცხადებების/
წერილების/პეტიციების ანალიზის საფუძველზე, მიმდინარე მოვლენების, საჯარო 
ინტერესისა თუ სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორებიდან გამომდინარე.13

ნააკ-სა და თემატურ მოკვლევას შორის განსხვავება ისაა, რომ თემატური 
მოკვლევისგან განსხვავებით, ნააკ-ს ვიწრო და კონკრეტული მიზანი აქვს - შეაფასოს, 
თუ რამდენად იმუშავა მიღებულმა ნორმატიულმა აქტმა. თემატური მოკვლევის 
ჩატარების მიზანი კი ბევრად უფრო ფართო და კომპლექსური შეიძლება იყოს. მისი 
ამოცანაა კომიტეტის საქმიანობის სფეროში პრობლემების იდენტიფიცირება, მათი 
შესწავლა და რეაგირების გზების ძიება.

11 Expert seminar: Legislative ex-post evaluation, legislative impact assessment and Post-
Legislative Scrutiny, Co-organised by the Centre for Legislative Studies of the University of 
Hull and the Westminster Foundation for Democracy (WFD), London, 26 April 2019, https://
bit.ly/2VfVBxM

12 თემატური მოკვლევის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. საპარლამენტო 
თემატური მოკვლევის გზამკვლევი (WFD, UNDP), 2019, https://bit.ly/2UJFSq9

13 გზამკვლევი საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების აპარატისთვის, UNDP, 2019, გვ. 
39.
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გარკვეულ შემთხვევებში ნააკ-ისა და თემატურის მოკვლევის მიზნები შეიძლება 
კვეთდნენ ერთმანეთს. შესაძლოა, ნააკ-ის პროცესში კომიტეტმა დაინახოს გარკვეული 
მიმართულებით თემატური მოკვლევის ჩატარების საჭიროება ან პირიქით, თემატური 
მოკვლევისას დადგეს დღის წესრიგში ნააკ-ის გამოყენების აუცილებლობა.

პარლამენტის რეგლამენტში ნააკ-ის განხორციელების პროცედურები დეტალურად 
არაა გაწერილი. ეს კომიტეტს საშუალებას აძლევს, ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში 
თავად განსაზღვროს, თუ რა გზებსა და მეთოდებს გამოიყენებს. თემატური მო-
კვლევის შემთხვევაში კი ეს პროცედურები მეტ-ნაკლებად დეტალურადაა 
გაწერილი და მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: ადმინისტრაციული ორგანოებისგან 
ინფორმაციის გამოთხოვა; დაინტერესებული პირებისგან მოსაზრებების მიღება; 
ზეპირი მოსმენის გამართვა, სადაც მოიწვევიან დაინტერესებული პირები, 
შესაბამისი სფეროს სპეციალისტები, ექსპერტები და იმ ადმინისტრაციული ორგანოს 
წარმომადგენლები, ვისაც უშუალოდ ეხება საკითხი.14 ეს ღონისძიებები გამოიყენება 
ნააკ-ის ფარგლებშიც.15

 

14  საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი (ვებგვერდი, 14/12/2018), მუხლი 155.

15 დეტალურად ამ ღონისძიებების შესახებ იხ. საპარლამენტო თემატური მოკვლევის 
გზამკვლევი (WFD, UNDP), 2019, https://bit.ly/2UJFSq9
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3. ნააკ-ის განხორციელების სტადიები

ნააკ-ი რამდენიმე სტადიად შეიძლება დაიყოს: (1) დაგეგმვის წინარე სტადია, (2) 
დაგეგმვის  სტადია, (3) განხორციელების სტადია, (4) განხორციელების შემდგომი 
სტადია.

აღსანიშნავია, რომ თითოეული სტადია სხვადასხვა საკითხსა და ეტაპს მოიცავს. 
ეტაპების თანმიმდევრობა მხოლოდ პირობითია და, შესაძლოა, სხვა ეტაპების 
პარალელურადაც განხორციელდეს ან კონკრეტული ნააკ-ის შინაარსიდან 
გამომდინარე, მათი გამოყენება საერთოდ არ გახდეს საჭირო.

ნააკ-ი კომიტეტის რუტინულ საქმიანობად შეიძლება მივიჩნიოთ. უმეტეს ნორმათა 
აღსრულების კონტროლი მარტივია და, შესაძლოა, მხოლოდ რამდენიმე ეტაპად 
განხორციელდეს, ხოლო მსხვილი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და რეფორმების 
აღსრულების კონტროლს მრავალეტაპიანი პროცედურა დასჭირდეს. 

3.1.	 დაგეგმვის	წინარე	სტადია

ნააკ-ის აქტივობების დაგეგმვამდე დასაფიქრებელია რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
საკითხი, რაც მისი განხორციელების ჩარჩოსა და შესაბამისი რესურსების 
მობილიზებას ეხება.

ეტაპი	1:	ცალკეული	ნორმატიული	აქტის	მიღებისას	მისი	აღსრულების	კონტროლის	
სპეციალური	მექანიზმის	დადგენა	

რეგლამენტის 38-ე მუხლით გათვალისწინებული ნააკ-ის პროცედურა ზოგადია და პარ-
ლამენტს მისი გამოყენება სხვადასხვა ნორმატიული აქტის მიმართ შეუძლია. თუმცა, 
ზოგიერთი ნორმატიული აქტის აღსრულების შეფასება, შესაძლოა, სპეციფიკურ 
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გეგმასა და კრიტერიუმებს საჭიროებდეს. პარლამენტს შეუძლია ნორმატიული 
აქტის მიღებისას ამავე აქტის გარდამავალ დებულებაში გააკეთოს ჩანაწერი მისი 
აღსრულების კონტროლის თაობაზე. მაგალითად: როდის განხორციელდეს ამ აქტის 
აღსრულების კონტროლი, რომელი უწყების მონაწილეობით, რა კრიტერიუმებით 
შეფასდეს და ა.შ.

ეტაპი	2:	როდის	გამოვიყენოთ	ნააკ-ი?

მიღებულ ნორმატიულ აქტებში მათი აღსრულების კონტროლის დადგენა და 
კონტროლის სპეციალური მექანიზმის გაწერა დღესდღეობით საქართველოში 
დამკვიდრებული პრაქტიკა არ არის. ასეც რომ იყოს, ყველა ნორმატიულ აქტში 
მსგავსი ჩანაწერის გაკეთება მაინც ვერ მოხერხდება, რადგან მათი მიღების მომენტში 
ამის საჭიროება შესაძლოა დღის წესრიგში არ იდგეს. შესაბამისად, პარლამენტს 
სხვადასხვა ეტაპზე თავად უწევს განსაზღვროს, როდის განახორციელოს ამა თუ იმ 
ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლი. 

საქართველოს პარლამენტში ნააკ-ი, ძირითადად, წინასწარ იგეგმება. რეგლამენტის 
მოთხოვნაა, რომ კომიტეტის სამოქმედო გეგმა აუცილებლად შეიცავდეს ინფორმა-
ციას ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლზე. ეს უკვე არსებულ ნორმა-
ტიულ აქტებს ეხება. შესაბამისად, სამოქმედო გეგმაში პირდაპირ უნდა მიეთითოს 
ნორმატიული აქტები, რომელთა აღსრულებაზე კონტროლსაც კომიტეტი მიმდინარე 
წლის განმავლობაში განახორციელებს.16

კომიტეტი ნააკ-ს ახორციელებს სამოქმედო გეგმის მიღმაც. მიმდინარე პოლიტი-
კურმა, სამართლებრივმა, სოციალურმა თუ სხვა პროცესებმა შეიძლება წარმოშვას 
ნააკ-ის ჩატარების საჭიროება, რაც სამოქმედო გეგმით არ იქნება გათვალისწინებული. 
ორივე შემთხვევაში − გეგმითაც და მის გარეშეც − ნააკ-ის განხორციელებას მრავალი 
მიზეზი შეიძლება განაპირობებდეს.

16 გზამკვლევი საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების აპარატისთვის, UNDP, 2019, გვ. 
35.
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რეკომენდებულია, რომ ნორმატიული აქტის მიღებიდან 3 წელი მაინც გავიდეს 
აღსრულების კონტროლამდე,  რათა დაგროვდეს შესაფასებლად ხელშესახები 
შედეგები. ცალკეულ შემთხვევებში, ნორმატიული აქტის სპეციფიკიდან გამომდინა-
რე, ეს ვადა შეიძლება განსხვავებული იყოს.

ეტაპი	3:	ნააკ-ში	ჩართული	ადამიანური	რესურსი

ნააკ-ის პროცედურა კომიტეტებში ხორციელდება. შესაბამისად, ძირეული 
დატვირთვაც სწორედ კომიტეტის აპარატის თანამშრომლებზე ნაწილდება. 
კომიტეტმა წინასწარ უნდა გათვალოს საკუთარი რესურსები და ამის მიხედვით 
დაგეგმოს პროცესი. ნააკ-ის განხორციელებისას მიზანშეწონილია პარალმენტის სხვა 
ადამიანური რესურსის გამოყენებაც. 

ნააკ-ის განხორციელების შესაძლო მიზეზები:
 � თავად ნორმატიულ აქტში არსებობს ჩანაწერი გარკვეული 

ვადის შემდეგ მისი გადახედვის თაობაზე;

 � არსებობს ცალკეული ინდივიდებისა თუ ორგანიზაციების 
მიმართვები ნორმატიული აქტის გადასინჯვის 
აუცილებლობის შესახებ;

 � მედიის დაინტერესება გარკვეული საკითხით მიუთითებს 
ნააკ-ის განხორციელების აუცილებლობაზე;

 � სასამართლოში ნორმის ინტერპრეტაციისას ვლინდება მისი 
ბუნდოვანება ან კოლიზია სხვა ნორმებთან;

 � საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმების გამოყენებისას 
დღის წესრიგში დადგა ნააკ-ის განხორციელების 
აუცილებლობა;

 � კომიტეტი საკუთარი ინიციატივით, დადგენილი სხვადასხვა 
კრიტერიუმითა და პერიოდულობით ახორციელებს ნააკ-ს.
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ნააკ-ის მასშტაბიდან გამომდინარე, შესაძლოა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფიც, სადაც 
კომიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად, საჭიროების შემთხვევაში, სფეროს 
სპეციალისტები და სხვა დაინტერესებული პირები გაერთიანდებიან.

თუკი შერჩეული ნორმატიული აქტით რამდენიმე კომიტეტი ინტერესდება, მათ 
შესაძლოა ნააკ-ი ერთობლივად განახორციელონ. 

ეტაპი	4:	ნააკ-ისთვის	საჭირო	ფინანსური	რესურსები

გარკვეულ შემთხვევებში, ნააკ-ის განხორციელება დამატებით ფინანსურ 
რესურსებს მოითხოვს. ფინანსები შეიძლება საჭირო გახდეს საჯარო შეხვედრების 
ორგანიზებისთვის, ადგილზე ვიზიტებისთვის, საექსპერტო-საკონსულტაციო 
მომსახურებისთვის და ა.შ. 

ნააკ-ის გეგმის გაწერისას კომიტეტმა უნდა გაითვალისწინოს მის ხელთ არსებული 
ფინანსური რესურსები და განსაზღვროს, რა აქტივობებს განახორციელებს თავისი 
ძალებით. 

თუ პარლამენტს არ აქვს საკმარისი რესურსი ნააკ-ის აქტივობებისთვის, მათი მოძიება 
შესაძლოა სხვადასხვა დონორის დახმარებით.
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3.2.	 დაგეგმვის	სტადია

ნააკ-ის განხორციელებამდე საჭიროა გარკვეული მოსამზადებელი სამუშაოების 
ჩატარება, რომელიც იწყება შესაბამისი ნორმის/ნორმების შერჩევით.

შესაბამისი ნორმის/ნორმების შერჩევა

შეკითხვების შედგენა

ნააკ-ის სამოქმედო გეგმის შემუშავება

შერჩეულ ნორმატიულ აქტთან დაკავშირებული სამართლებრივი და სხვა 
დოკუმენტების მიმოხილვა

შერჩეული ნორმატიული აქტის აღსრულებაში მონაწილე ორგანოების 
იდენტიფიცირება

დაინტერესებული პირების განსაზღვრა
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ეტაპი	5:	შესაბამისი	ნორმის/ნორმების	შერჩევა
ზოგადად, აღსრულების კონტროლს ყველა სამართლებრივი დოკუმენტი და ნორმა 
უნდა ექვემდებარებოდეს. თუმცა, ყველა მათგანი არ არის იმ სპეციფიკის, რომ 
პარლამენტმა მათი აღსრულების კონტროლს დიდი დრო დაუთმოს. 

დიდი რეფორმის, მოცულობითი ნორმატიული აქტისა თუ საკითხის კონტროლისას, 
დგება მათგან გარკვეული ნორმების ამორჩევის საჭიროება. პრიორიტეტი 
უნდა მიენიჭოს ნორმებს, რომლებიც სამართლებრივ, პოლიტიკურ, სოციალურ 
თუ ეკონომიკურ გავლენას ახდენენ ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებზე. 
ახლადდამკვიდრებული, ნოვატორული ნორმების აღსრულების კონტროლი ასევე 
პრიორიტეტულია.

რიგ შემთხვევებში, ნააკ-ის მიზნების ხარისხიანად მიღწევისთვის, საჭიროა გარკვეუ-
ლი ნორმატიული აქტების დებულებები კომპლექსურად შემოწმდეს. მაგალითად, 
სისხ ლის სამართლის კოდექსში დანაშაულის მაკვალიფიცირებელი ნორმის 
აღსრულების კონტროლისთვის, პარალელურად შესაძლოა საჭირო გახდეს სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისი ნორმების შეფასებაც. ან მაგალი-
თად, პოლიციის აღსრულებას დაქვემდებარებული რომელიმე სამართალდარღვე ვის 
მაკვალიფიცირებელი ნორმის აღსრულების კონტროლისას, სამართალდარღვევათა 
კოდექსთან ერთად, საჭირო იქნება „პოლიციის შესახებ კანონის“ ნორმების 
შეფასებაც.

ეტაპი	6:	შეკითხვების	შედგენა
აღსრულების კონტროლის მიზნებისთვის, შესაბამისი ნორმატიული აქტის შერჩევის 
შემდეგ, მნიშვნელოვანია იმ კითხვების ჩამოყალიბება, რომლებსაც პასუხი უნდა 
გაეცეს ამ ნორმატიული აქტის შემოწმებისას.

როგორც უკვე აღინიშნა, ნააკ-ის ჩატარებისას ერთნაირად საინტერესოა ორი 
საკითხი: სრულდება თუ არა კანონი და რამდენად პასუხობს იგი დასახულ ამოცანებს. 
შესაბამისად, შეკითხვებიც ამ პრინციპით იქნება შედგენილი.

კითხვების შემუშავებისას, საჭიროების შემთხვევაში, კომიტეტმა შეიძლება ზეპირი 
თუ წერილობითი კონსულტაცია გაიაროს სფეროს ექსპერტებთან, სხვადასხვა 
დაინტერესებულ პირთან.
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კითხვების შედგენისას გასათვალისწინებელია, რომ ნააკ-ის მიზანი არ არის, 
პარლამენტმა დაიცვას მის მიერვე მიღებული ნორმატიული აქტები ან პირიქით, 
აკრიტიკოს სხვა პოლიტიკური ძალის მიერ შექმნილი კანონმდებლობა. ნააკ-ის 
მიზანია, ობიექტურად დაადგინოს ნორმატიული აქტების აღსრულების შედეგები, 
როგორც დადებითი მხარეები, ისე აღსრულების პროცესში გამოვლენილი ხარვეზები.

ეტაპი	7:	ნააკ-ის	სამოქმედო	გეგმის	შემუშავება

კომიტეტში აღსრულების კონტროლისათვის ნორმების გამორჩევის შემდეგ, 
მნიშვნელოვანია სამოქმედო გეგმის შემუშავება. გეგმის შემუშავება, უმეტესწილად, 
აქტუალურია ნააკ-ის ისეთი პროცესისათვის, რომელიც სხვადასხვა აქტივობას 
მოიცავს.

გეგმა ითვალისწინებს უშუალოდ განხორციელების სტადიის აქტივობებსაც და 
დაგეგმვის სტადიის კომპონენტებსაც. სამოქმედო გეგმა უნდა იყოს დროში გაწერილი 
და თითოეულ აქტივობაზე მითითებული იყოს შესაბამისი პასუხისმგებელი პირი/
პირები. რეკომენდებულია, რომ ნააკ-ის პროცედურა არ გაგრძელდეს 6 თვეზე 
მეტხანს.  

ეტაპი	8:	მონაცემთა	შეგროვების	მეთოდოლოგიის	განსაზღვრა

ნააკ-ის დაგეგმვის პროცესში მნიშვნელოვანი ეტაპია სათანადო მონაცემების 
შეგროვება. არსებობს ორი სახის მონაცემი: პირველადი და მეორადი. პირველადია 
თავად კომიტეტის მიერ შეგროვებული მონაცემები, ხოლო მეორადი − სხვათა 
მიერ მოწოდებული. რესურსებისა და დროის დაზოგვის მიზნით, მეორადი სახით 
მონაცემების შეგროვება ბევრად უფრო მომგებიანია. 

მონაცემების შეგროვების წყარო შეიძლება იყოს:

 � სტატისტიკა;

 � აკადემიური კვლევები;

 � საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები;

 � დარგობრივი კვლევები;
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 � ახალი ამბები, მედია;

 � არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევები და ანგარიშები;

 � საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევები.

მონაცემები შეიძლება იყოს როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისობრივი. ნააკ-ის 
მიზნებისთვის ორივე მათგანი მნიშვნელოვანია − ღირებულია როგორც დამდგარი 
შედეგების რაოდენობრივი მონაცემების ცოდნა, ასევე დაინტერესებულ პირთა 
გამოცდილების გაზიარება და შეფასებები.

მონაცემების შეგროვება შეიძლება კომიტეტისთვის მოსახერხებელი სხვადასხვა 
გზით: პირისპირი თუ სატელეფონო ინტერვიუებით, ფოკუს-ჯგუფებითა თუ სამუშაო 
შეხვედრებით; ორგანიზებული დისკუსიებითა და კონსულტაციებით, გამოკითხვებით.

ეტაპი	9:	შერჩეულ	ნორმატიულ	აქტთან	დაკავშირებული	სამართლებრივი	და	სხვა	
დოკუმენტების	მიმოხილვა

ბევრ სხვა სტატისტიკურ, საინფორმაციო თუ ანალიტიკურ მონაცემთან ერთად, 
ნააკ-ისთვის მნიშვნელოვანია შერჩეულ ნორმატიულ აქტთან დაკავშირებული ყველა 
სამართლებრივი და ოფიციალური დოკუმენტის თავმოყრა. 

ამ მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტებია ნორმატიული აქტის განმარტებითი 
ბარათი და რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) დოკუმენტი (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში), რომლებიც არსებით ინფორმაციას იძლევიან ნორმატიული აქტის 
მიზნებზე, მოსალოდნელ შედეგებსა და მათი შეფასების კრიტერიუმებზე; აგრეთვე, 
არსებული გავლენის შეფასების (Ex-post RIA) დოკუმენტი (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში).

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა და სახალხო 
დამცველის ანგარიშები, რომლებიც შეიძლება ღირებულ ინფორმაციას შეიცავდეს 
შერჩეული ნორმატიული აქტის აღსრულებისას გამოვლენილ ხარვეზებზე.

მნიშვნელოვანია პარლამენტში შემოსული ყველა იმ დოკუმენტის (განცხადებები, 
წერილები, პეტიციები) შეკრება, რომელიც განსახილველ საკითხს შეეხება.
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ამავე ეტაპზე უნდა შეირჩეს ის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებიც, რომლებიც 
კავშირშია ნააკ-ის ფარგლებში განსახილველ ნორმებთან. 

დაკავშირებული დოკუმენტების სიაში უნდა მოვიაზროთ სასამართლოს ის 
გადაწყვეტილებებიც, რომლებიც შერჩეული ნორმების გამოყენებას შეეხება. 

ამ ეტაპისთვის საკმარისია ამ დოკუმენტების მხოლოდ შეგროვება და კლასიფიკაცია. 
მათი დეტალური განხილვა და ანალიზი შემდგომი ეტაპების საქმეა. ასევე, არაა 
გამორიცხული ზოგიერთი დოკუმენტი უშუალოდ ნააკ-ის პროცესში დაემატოს 
(მაგალითად, სასამართლოს გადაწყვეტილებები).

ნორმატიული აქტი

სახალხო დამცველის, 
აუდიტის ანგარიშები

განცხადებები, 
წერილები, 
პეტიციები

კანონქვემდებარე 
აქტები

სასამართლოს 
გადაწყვეტილებები

განმარტებითი ბარათი,
RIA/Ex-post RIA
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ეტაპი	10:	შერჩეული	ნორმატიული	აქტის	აღსრულებაში	მონაწილე	ორგანოების	
იდენტიფიცირება
პარლამენტის მიერ კანონმდებლობით დადგენილ პოლიტიკას ყოველდღიურ რეჟიმ-
ში სხვადასხვა ორგანო და დაწესებულება აღასრულებს. შესაბამისად, მათ ზუსტ 
იდენტიფიცირებას ნააკ-ისთვის განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. არ არსებობს 
ერთი ტერმინი, რომელიც ყველა ამ ორგანოს გააერთიანებდა, ამიტომ ნააკ-ის 
მიზნებისთვის მათ „აღმასრულებელი უწყებები“ შეგვიძლია ვუწოდოთ.

საჯარო უფლებამოსილებათა განხორციელება ემყარება პრინციპს, რომ აღმასრუ-
ლებელ უწყებებს უფლება არ აქვთ იმოქმედონ კანონმდებლობის მოთხოვნების 
საწინააღმდეგოდ.17 შესაბამისად, მათ უფლებამოსილებას საკანონმდებლო აქტები 
ან ამ აქტების საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები 
განსაზღვრავს. გარკვეულ შემთხვევაში, ზოგიერთ აღმასრულებელ უწყებას საჯარო 
უფლებამოსილება შეიძლება გადაეცეს ადმინისტრაციული ხელშეკრულების 
საფუძველზეც.

17  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (სსმ, 32(39), 15/07/1999), მუხლი 5.

აღმასრულებელი უწყებები

სახელმწიფო ორგანოები:

ხელისუფლების სამ 
შტოში შემავალი 

უწყებები (პარლამენტი, 
სასამართლოები, 

მთავრობა, 
სამინისტროები, 

საქვეუწყებო 
დაწესებულებები);

ხელისუფლების შტოებს 
გარეთ არსებული 

სახელმწიფო ორგანოები 
(ცესკო, ეროვნული ბანკი, 

ა.შ.)

ტერიტორიული 
ორგანოები:

ავტონომიური 
რესპუბლიკის 
ორგანოები;

ადგილობრივი 
თვითმმართვე-

ლობის ორგანოები

საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირები 

(სსიპ):

ყველა სსიპ გარდა 
რელიგიური და 
პოლიტიკური 

გაერთიანებე ბისა 
(ეს უკანასკნელნი 
არ მონაწილეობენ 

საჯარო 
მმართველობით 
საქმიანობაში)

კერძო პირები:

ნებისმიერი ფიზიკური 
თუ კერძო სამართლის 

იურიდიული 
პირი, რომელსაც 
დელეგირებული 

აქვს საჯარო 
უფლებამოსილება 

(მაგ., ავტომობილის 
სავალდებულო 

ტექნიკური 
ინსპექტირების 

განმახორციელებელი 
პირები)
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აღმასრულებელ უწყებებზე უფლებამოსილებები შემდეგი პრინციპით ნაწილდება:18

 � დარგობრივი იურისდიქცია: უწყებებზე უფლებამოსილება საგნობრივად და 
თემატურადაა გადანაწილებული. მაგალითად, განათლების სამინისტრო ვერ 
იქნება ჩართული პარკირების საკითხების რეგულირებაში.

 � ტერიტორიული იურისდიქცია: გარკვეულ უწყებებს უფლებამოსილების 
განხორციელებისას აქვთ ტერიტორიული შეზღუდვა. მაგალითად, თბილისის 
მერიის კომპეტენცია მხოლოდ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვრცელდება.

 � ორგანიზაციული იურისდიქცია: უფლებამოსილებები უწყებებში გადანა-
წილებულია ვერტიკალშიც. მაგალითად, სამინისტროს დეპარტამენტს 
არ აქვს უფლებამოსილება, გადაწყვიტოს საკითხი, რომელიც მინისტრის 
კომპეტენციას მიეკუთვნება.

კომიტეტი შესაბამის აღმასრულებელ უწყებას გამოარჩევს ყოველ ცალკეულ 
შემთხვევაში კანონმდებლობის ანალიზისა და ზემოთ მოყვანილი პრინციპების 
გათვალისწინებით.

ეტაპი	11:	დაინტერესებული	პირების	განსაზღვრა
დაინტერესებული პირების განსაზღვრა ნააკ-ის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
ეტაპია. დაინტერესებულად შეიძლება ჩაითვალოს ნებისმიერი ფიზიკური თუ 
იურიდიული პირი, რომელიც ღირებულ ინფორმაციას ფლობს განსახილველ 
საკითხთან დაკავშირებით ან რომელსაც უშუალოდ ეხება შერჩეული ნორმები. 

დაინტერესებული პირები შეიძლება იყვნენ სფეროს ექსპერტები და სპეციალისტები, 
აკადემიური და პროფესიული გაერთიანებების წარმომადგენლები, არასამთავრობო 
ორგანიზაციები და ნებისმიერი სხვა პირი, ვისაც აქვს შესაძლებლობა, ნააკ-ის 
პროცესს საკუთარი დასაბუთებული მოსაზრებებით სარგებელი შესძინოს. 

დაინტერესებული პირები შეიძლება შეარჩიოს კომიტეტმა ან კომიტეტის 
თავმჯდომარემ, კომიტეტის წევრებთან კონსულტაციის შედეგად.

დაინტერესებული პირების შერჩევისას აუცილებელია სხვადასხვა უმცირესობის 
ჯგუფების შეხედულებათა გათვალისწინება, განსაკუთრებით, როცა ნორმატიული 

18  იხ. ადეიშვილი ზ., ვარდიაშვილი ქ., იზორია ლ., კალანდაძე ნ., კოპალეიშვილი მ., სხირტლაძე 
ნ., ტურავა პ., ქიტოშვილი დ., ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო, 
თბილისი, 2005, გვ. 55-56.
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აქტი უშუალო ზეგავლენას ახდენს მათზე. ასევე, აუცილებელია გენდერული ბალანსის 
დაცვა, განსაკუთრებით, საჯარო კონსულტაციებისას. 

დაინტერესებული პირების განსაზღვრის პარალელურად, უნდა შეიქმნას 
საინფორმაციო ბაზა, სადაც კომიტეტი შეაგროვებს ყველა აღნიშნული პირის 
საკონტაქტო ინფორმაციას, რაც მათთან შემდგომ კომუნიკაციაში დაეხმარება.

3.3.	 განხორციელების	სტადია
ნააკ-ი თავის თავში სხვადასხვა სახის ღონისძიებას მოიცავს. ქვემოთ მოყვანილ 
ღონისძიებათაგან ზოგიერთს რეგლამენტი პირდაპირ ითვალისწინებს, ხოლო 
ზოგიერთი საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილებას ემყარება.

ეტაპი	12:	საჯარო	კონსულტაცია	

ნააკ-ის პროცესში შეიძლება მნიშვნელოვანი როლი ითამაშონ დაინტერესებულმა 
პირებმა. შესაბამისად, კომიტეტი მათ სთავაზობს საკუთარი მოსაზრებების 
წარმოდგენას, აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, სხვადასხვა სახით, მათთან 
საჯარო კონსულტაციას მართავს.

დაინტერესებული მხარეებისგან წერილობითი მოსაზრებების მიღება და საჯარო 
კონსულტაციების გამართვა შეიძლება შემდეგი ფორმით წარიმართოს:

ა)	დაინტერესებული	პირების	მოწვევა	წერილობითი	დასაბუთებული	მოსაზრების	
წარსადგენად

დაინტერესებული პირების მოწვევამდე დასაბუთებული მოსაზრების წარსადგენად, 
საჭიროა შესაბამისი მოთხოვნების შემუშავება, სადაც ზუსტად იქნება აღწერილი, თუ 
რა სახის კონტრიბუცია შეუძლიათ დაინტერესებულ პირებს და რა ფორმით.

წერილობითი დასაბუთებული მოსაზრების მისაღებად გამოქვეყნებული განცხადება 
უნდა  შეიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას: ნააკ-ის თემას, მიზანს, საკითხის 
შესახებ მოკლე ინფორმაციას; იმ შეკითხვების ჩამონათვალს, რომელზე პასუხის 
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მიღებაც სურს კომიტეტს; დასაბუთებული მოსაზრების გამოგზავნის წესებსა და 
ვადებს.

მოსაზრებების გამოგზავნის ვადად შეიძლება განისაზღვროს 1 თვე. არ არის 
აუცილებელი თითოეულმა დაინტერესებულმა პირმა უპასუხოს ნააკ-ის ფარგლებში 
დასმულ ყველა კითხვას. რეკომენდებულია ეს მოსაზრებები არ იყოს 3000 სიტყვაზე 
მეტი. თუ პირს სურს მტკიცებულების სახით მოცულობითი დოკუმენტაციის 
წარდგენა, მას შეუძლია ეს დოკუმენტები თან დაურთოს მოსაზრებას. 

მოსაზრებების მისაღებად განცხადება ქვეყნდება პარლამენტის ვებგვერდზე. 
მიზანშეწონილია ეს ინფორმაცია კომიტეტმა ყველა შესაძლო ხერხით გაავრცელოს: 
შეადგინოს და სხვადასხვა მედიასაშუალებას გაუგზავნოს მოკლე პრესრელიზი, 
სადაც გაცხადდება ნააკ-ის დაწყება და დაინტერესებულ პირებს მოსაზრებების 
წარდგენისკენ მოუწოდებენ; გამოაქვეყნოს ინფორმაცია სოციალურ ქსელებში; ელ-
ფოსტის მეშვეობით შეტყობინებები დაუგზავნოს დაინტერესებულ პირებს; მათი 
მონაწილეობით ჩაატაროს გაცნობითი შეხვედრა, სადაც კომიტეტის თავმჯდომარე 
ან სხვა წარმომადგენელი ისაუბრებს ნააკ-ის დაწყების შესახებ, გააცნობს პირობებს 
და მხარეებს მისცემს მოტივაციას, აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პროცესში.

ბ)	შემოსული	წერილობითი	ინფორმაციისა	და	დასაბუთებული	მოსაზრებების	
გაანალიზება	და	გამოქვეყნება

შემოსული წერილობითი მოსაზრებები ქვეყნდება პარლამენტის ვებგვერდზე, თუმცა 
კომიტეტს შეუძლია უარი თქვას ისეთი მოსაზრების გამოქვეყნებაზე, რომელიც:

 � შეიცავს მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების 
დამხობისა ან ძალადობით შეცვლისკენ, ქვეყნის დამოუკიდებლობის 
ხელყოფის, ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის, ომის, სიძულვილისა 
ან დისკრიმინაციისკენ, ან აღვივებს ეროვნულ, კუთხურ, რელიგიურ ან 
სოციალურ შუღლს, ანდა ქმნის ამ რომელიმე ქმედების აშკარა საფრთხეს;

 � არ შეეხება ნააკ-ის თემატიკას და არ პასუხობს ტექნიკურ მოთხოვნებს;

 � შეურაცხმყოფელი ან უხამსი შინაარსისაა;

 � შეიცავს პირად მონაცემებს თუ კომერციულ საიდუმლოებას და ავტორი არ 
არის თანახმა მათ გამოქვეყნებაზე.
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კომიტეტი არ არის ვალდებული, პასუხი გასცეს მოსაზრების წარმდგენ თითოეულ 
პირს. ის აგროვებს მოსაზრებებს, აანალიზებს და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში 
თავად წყვეტს, რომელი მათგანი მიიჩნიოს ღირებულად და რომელი არა. 

გ)	საჯარო	კონსულტაციაში	მონაწილეობის	მისაღებად	დაინტერესებული	პირების	
შერჩევა

იმ დაინტერესებულ პირებს, რომელთა მოსაზრებებიც მნიშვნელოვნად ჩაითვლება, 
კომიტეტი იწვევს საჯარო კონსულტაციაში მონაწილეობისათვის. უპირატესობა 
უნდა მიენიჭოს დასაბუთებული და, საჭიროების შემთხვევაში, მტკიცებულებებით 
გამყარებული მოსაზრებების ავტორებს.

დაინტერესებული პირების შერჩევისას კომიტეტმა უნდა გაითვალისწინოს 
გენდერული ბალანსი. აზრის გამოხატვის საშუალება უნდა მიეცეს საკითხით 
დაინტერესებულ ყველა ჯგუფს, მათ შორის, უმცირესობებს. საჯარო კონსულტაცია 
უნდა დაიგეგმოს იმგვარად, რომ ერთნაირ მოსაზრებებთან ერთად, თავი მოეყაროს 
განსხვავებულ პოზიციებს. 

დ)	საჯარო	კონსულტაციის	ჩატარება
საჯარო კონსულტაციაში მონაწილეობისათვის მოიწვევიან როგორც დასაბუთებული 
მოსაზრების წარმდგენი დაინტერესებული პირები, ისე შესაბამის აღმასრულებელ 
უწყებათა წარმომადგენლები. საკითხის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, შესაძლოა 
ჩატარდეს რამდენიმე საჯარო კონსულტაცია, როგორც პარლამენტის შიგნით, ისე 
გასვლითი შეხვედრების სახით.

საჯარო კონსულტაციას მოდერაციას უწევს კომიტეტის თავმჯდომარე ან მისგან 
უფლებამოსილი კომიტეტის სხვა წევრი. შეხვედრაში მონაწილეობენ როგორც 
კომიტეტის წევრები, ისე, სურვილის შემთხვევაში, პარლამენტის სხვა წევრებიც. 
საჯარო კონსულტაციისას, პარლამენტის წევრები უსმენენ დაინტერესებულ 
პირებს და უსვამენ კითხვებს, რათა მაქსიმალურად მიიღონ მათგან მნიშვნელოვანი 
ინფორმაცია.

საჯარო კონსულტაციის ჩატარებისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ინფორმაციის 
გავრცელებას. შეხვედრის შესახებ გონივრული ვადით ადრე ეცნობებათ მონაწილე-
ებს. ინფორმაცია შეხვედრის ჩატარების დროისა და ადგილის თაობაზე ასევე 
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ქვეყნდება პარლამენტის ვებგვერდზე. მედიასაშუალებებს პრესრელიზის მეშვეობით 
ეცნო ბებათ საჯარო კონსულტაციის დღის წესრიგი. პრესრელიზშივე იქნება მითითე-
ბუ ლი მოკლე ინფორმაცია მიმდინარე ნააკ-ის შესახებ. საჯარო კონსულტაცია, 
როგორც წესი, პირდაპირი ეთერით გადაიცემა პარლამენტის ვებგვერდზე. 

შეხვედრის დასრულების შემდგომ, კომიტეტი აჯამებს გამართულ კონსულტაციას, 
დისკუსიისას წამოჭრილ საკითხებს, გამოთქმულ მოსაზრებებს და მოკლე 
ინფორმაციას აქვეყნებს ვებგვერდზე.

ეტაპი	13:	კანონქვემდებარე	ნორმატიული	აქტების	საქართველოს	
კანონმდებლობასთან	შესაბამისობის	შემოწმება

პარლამენტი კანონების მიღებით აწესრიგებს მმართველობისა თუ საზოგადოებრივი 
ურთიერთობის სხვადასხვა სფეროს. თუმცა, კანონი ვერ მოაწესრიგებს საკითხთან 
დაკავშირებულ ყველა დეტალს. ამიტომ კანონითვე განსაზღვრულ სუბიექტებს 
ეძლევათ უფლებამოსილება, გარკვეული საკითხები კანონქვემდებარე ნორმატიული 
აქტებით დაარეგულირონ.19  

ნააკ-ის მიმდინარეობისას კომიტეტი შეარჩევს იმ კანონქვემდებარე ნორმატიულ 
აქტებს, რომლებიც უშუალოდ უკავშირდება ნააკ-ის ფარგლებში შერჩეულ ნორმებს. 

შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტების მოძიების გზები:
 � კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესახებ ინფორმაციას შეიძლება 

იძლე ოდეს თავად ის საკანონმდებლო აქტი, რომლის აღსრულების კონტრო-
ლიც ხორციელდება;

 � საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდის20 საძიებო სისტემის დახმარებით, 
შესაბამისი სიტყვებისა თუ ტერმინოლოგიის მეშვეობით; 

 � აღმასრულებელ უწყებათა მიმართვით, წარმოადგინონ ნააკ-ის თემატიკასთან 
დაკავშირებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ნუსხა. 21

19  გზამკვლევი საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების აპარატისთვის, UNDP, 2019, გვ. 
36.

20  www.matsne.gov.ge 
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პარლამენტი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების საქართველოს კანონ-
მდებლობასთან შესაბამისობას ამოწმებს პოლიტიკურ-სამართლებრივ ჭრილში. 
მოწმდება გარკვეული ფორმალური საკითხებიც.

შემოწმების არეალი რა უნდა შემოწმდეს?

ფორმალური

•	 არის თუ არა კანონით გათვალისწინებული ყველა 
საკითხი მოწესრიგებული კანონქვემდებარე დონეზე?

•	 თუ კანონი ადგენს ვადებს კნა-ის21 გამოცემისთვის, 
რამდენად დაცულია ეს ვადები?

•	 კნა ნამდვილად სწორმა (უფლებამოსილმა) უწყებამ 
მიიღო?

•	 არის თუ არა ყველა კნა გამოქვეყნებული 
საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე?

სამართლებრივი

•	 ხომ არ მოდის კნა წინააღმდეგობაში ნააკ-ის ფარგლებში 
შერჩეულ ნორმებთან?

•	 ხომ არ მოდის წინააღმდეგობაში სხვა საკანონმდებლო 
აქტებთან?

•	 ხომ არ ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებებს ან 
სამართლის ძირეულ პრინციპებს?

პოლიტიკური

•	 ხომ არ ეწინააღმდეგება კნა კანონის მიზნებს? ხომ 
არ მოდის გარკვეული საკითხების თუ ტერმინების 
განმარტება წინააღმდეგობაში კანონმდებლის ნებასთან? 

•	 რამდენად გავყავართ კანონის აღსრულების მიზნით 
კნა-ში გაწერილ გზებსა და მეთოდებს იმ მოსალოდნელ 
შედეგებამდე, რასაც კანონი ესწრაფვის?

•	 ხომ არ არსებობს სხვა უფრო იაფი და ქმედითი გზები 
კანონის აღსასრულებლად, ვიდრე ეს მოცემულია კნა-ში?

  21   კნა - კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი
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პარლამენტს არ აქვს უფლება, გააუქმოს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები. 
წინააღმდეგობების აღმოჩენის შემთხვევაში, მას შეუძლია გასცეს რეკომენდაციები, 
გამოიყენოს საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები, დააყენოს შესაბამისი 
თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, ხარვეზების აღმოფხვრის 
მიზნით, შეიმუშავოს საკანონმდებლო ინიციატივები.

ეტაპი	14:	ნორმატიული	აქტის	აღსრულების	პროცესში	ჩართული	ორგანოების	
საქმიანობის	შემოწმება
ხშირად ამბობენ, რომ „კარგი კანონები გვაქვს, მაგრამ ისინი კარგად ვერ სრულდება“. 
ეს დაშვება გარკვეულწილად წინააღმდეგობრივია. კანონმდებლობის არაჯეროვნად 
აღსრულების მიზეზი, უმეტესწილად, თავად კანონმდებლობაა, რომელმაც ვერ 
განსაზღვრა აღსრულების სათანადო მექანიზმები.

ნორმატიული აქტის აღსრულებაში ჩართული ორგანოების საქმიანობა, ძირითადად, 
მოწმდება შეგროვებული დოკუმენტებისა და მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. 

შემოწმებისას პასუხი უნდა გაეცეს მთავარ კითხვებს:
 � იყენებს თუ არა უწყება ნააკ-ის ფარგლებში შერჩეულ ნორმას 

(სრულდება თუ არა ის ფორმალურად)?

 � რამდენად სწორად განმარტავს უწყება პარლამენტის მიერ 
მიღებულ ნორმას?

 � ხომ არ ხდება კომპეტენციათა აღრევა/კოლიზია უწყებებს შორის?

 � რამდენად ხშირია შერჩეულ ნორმებთან მიმართებით უწყების 
წინააღმდეგ სასამართლო დავები და რა შედეგებით სრულდება 
ისინი?

 � აქვს თუ არა უწყებას საკმარისი ადამიანური და ფინანსური 
რესურსი ნორმის ჯეროვანი აღსრულების უზრუნველსაყოფად?

 � ახდენს თუ არა უწყება აღსრულების პროცესში გამოვლენილი 
ხარვეზების იდენტიფიცირებას და როგორ რეაგირებს მათზე?28
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ეტაპი	15:	სასამართლოს	გადაწყვეტილებების	გაანალიზება	

თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, კომიტეტი აანალიზებს სასამართლო პრაქტიკას 
და იღებს შესაბამის ზომებს საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. 

ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე კონტროლის პროცესში მნიშვნელოვანი 
ადგილი უჭირავს სასამართლოს პრაქტიკას. მეტწილად სწორედ სასამართლოს 
გადაწყვეტილებებში ვლინდება ამ აქტების ხარვეზები. შესაბამისად, სასამართლო 
პრაქ ტიკა ღირებული წყაროა ნორმატიული აქტების აღსრულებაზე კონტროლისა-
თვის. მეტიც, ასეთი პრაქტიკის გაცნობა ბევრად გაუმარტივებს კომიტეტს 
აღსრულებაზე კონტროლს. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები, 
სადაც, ჩვეულებრივ, სასამართლო განზოგადებულად მსჯელობს საკითხის გარშემო 
და ქმნის ნორმის განმარტების პრეცედენტებს. სასამართლო ხშირად მიანიშნებს 
კანონში არსებულ ბუნდოვანებასა და ნაკლოვანებებზე, რომლებიც პრაქტიკის 
შედეგად გამოვლინდა.

საერთო სასამართლოს ადმინისტრაციული კოლეგიის ფარგლებში განხილული 
საქმეები ნათელ სურათს იძლევა, რამდენად იცავს კანონმდებლობას ესა თუ ის 
ადმინისტრაციული ორგანო თავისი საქმიანობისას.22

ნააკ-ის პროცესში კომიტეტმა თავი უნდა მოუყაროს სასამართლოს იმ 
გადაწყვეტილებებს, სადაც გამოყენებულია შერჩეული ნორმები, განსაკუთრებით, 
რომლებშიც ნორმის განმარტება და ინტერპრეტაციაა გადმოცემული. 

უზენაესი სასამართლოსა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები 
ხელმისაწვდომია მათ ვებგვერდებზე.23

22  გზამკვლევი საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების აპარატისთვის, UNDP, 2019, გვ. 
35-36

23  უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე www.prg.su-
premecourt.ge/; ხოლო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები - ვებგვერდზე 
www.constcourt.ge/ge/legal-acts/judgments. 
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ეტაპი	16:	წერილობითი	ინფორმაციისა	და	საჯარო	კონსულტაციების	შედეგად	
გამოვლენილი	მნიშვნელოვანი	ტენდენციების	იდენტიფიცირება

ნააკ-ის მიზანია საწყის ეტაპზე შემუშავებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა. კომიტეტი 
დაინტერესებული პირებისგან დასაბუთებულ მოსაზრებებს სწორედ ამ შეკითხვების 
გარშემო იღებს და საჯარო კონსულტაციებიც მათ შესაბამისად წარიმართება. 

წერილობითი ინფორმაციისა და საჯარო კონსულტაციების შედეგად გამოვლენილ 
მნიშვნელოვან ტენდენციებს კომიტეტი ამ შეკითხვების მიხედვით აღრიცხავს. მათ 
მიღმა, შესაძლოა, გამოვლინდეს სხვა მნიშვნელოვანი ტენდენციებიც, რაც ცალკე 
უნდა აღინიშნოს.

ეტაპი	17:	დასკვნის/რეკომენდაციის	შემუშავება

ნააკ-ის დასრულების ბოლო ეტაპზე საჭიროა კომიტეტმა შესაბამისი ზომები მიიღოს. 
ის რეგლამენტით დადგენილი წესით იღებს დასკვნას ან/და რეკომენდაციას.

კომიტეტის დასკვნა უნდა შეიცავდეს ნააკ-ის ფარგლებში გამოვლენილ მიგნებებს, 
მათ შეფასებას ან/და რეაგირების კონკრეტულ ზომებს. კომიტეტის დასკვნა, როგორც 
წესი, წარედგინება პარლამენტის ბიუროს, პარლამენტის პლენარულ სხდომას ან 
დანიშნულებისამებრ იგზავნება.

კომიტეტის რეკომენდაცია უნდა შეიცავდეს კონკრეტულ რეკომენდაციებს. ის 
შესაძლებელია წარედგინოს პარლამენტს ან რეაგირებისათვის ქვემდებარეობით 
გადაიგზავნოს. მისი განხილვის შედეგები ან მიღებული ზომები არაუგვიანეს 1 თვისა 
ან კომიტეტის მიერ დადგენილ ვადაში ეცნობება კომიტეტს.

ეტაპი	18:	ნააკ-ის	საკითხის	პლენარულ	სხდომაზე	წარდგენა

ნორმატიული აქტების აღსრულების კონტროლი კომიტეტებში მიმდინარეობს, 
თუმცა ის შეიძლება კომიტეტის ფარგლებსაც გასცდეს. პარლამენტის ბიურო 
უფლებამოსილია, შესაბამისი კომიტეტის მიმართვის საფუძველზე, პარლამენტის 
პლენარული სხდომების კვირის დღის წესრიგში შეიტანოს ნორმატიული აქტის 



31

აღსრულების საკითხი. ეს საკითხი განიხილება კანონპროექტის პირველი მოსმენით 
განხილვისათვის რეგლამენტით დადგენილი წესის შესაბამისად.24

ნორმატიული აქტის აღსრულების მდგომარეობის შესახებ საპარლამენტო მოსმენის 
შემდეგ, პარლამენტი, საჭიროების შემთხვევაში, იღებს დადგენილებას, რომელშიც 
შეიძლება აისახოს:

 � პარლამენტის შეფასება ნორმატიული აქტის აღსრულებასთან დაკავშირებით; 

 � დავალება, რომ კომიტეტმა მოამზადოს სათანადო ცვლილებები ნორმატიულ 
აქტში.

3.4.	 განხორციელების	შემდგომი	სტადია

ნააკ-ის პროცედურების დასრულება არ ნიშნავს საკითხის მიმართ კომიტეტის 
ინტერესის ამოწურვას. საჭიროა სათანადო მოქმედება, რათა ნააკ-ის ფარგლებში 
აღმოჩენილი მიგნებები რეალობაში აისახოს. 

24  გზამკვლევი საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების აპარატისთვის, UNDP, 2019, 
გვ.34.

ნააკ-ის შესახებ 
შემაჯამებელი 
ინფორმაციის 

გამოქვეყნება და 
გავრცელება

შემუშავებული 
დასკვნებისა და 

რეკომენდაციების 
შესრულებაზე 
მონიტორინგი

ნააკ-ის შედეგების 
შეფასება
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ეტაპი	19:	ნააკ-ის	შესახებ	შემაჯამებელი	ინფორმაციის	გამოქვეყნება	და	
გავრცელება

ნააკ-ის პროცესის შეჯამებისა და საზოგადოების ინფორმირების მიზნით, სასურვე -
ლია კომიტეტმა ვებგვერდზე გამოაქვეყნოს საბოლოო ინფორმაცია, სადაც ასახული 
იქნება ნააკ-ის პროცესი და ძირითადი მიგნებები. ამ ინფორმაციას შეიძლება თან 
დაერთოს კომიტეტის ხელთ არსებული მნიშვნელოვანი წერილობითი დოკუმენტა-
ციაც. 

რეკომენდებულია, შემაჯამებელი ინფორმაცია ბეჭდური თუ ელექტრონული სახით 
გაეგზავნოს ნააკ-ის პროცესში ჩართულ პირებს, აგრეთვე, სხვა დაინტერესებულ 
ჯგუფებს, მათ შორის, შესაბამის აღმასრულებელ უწყებებს, არასამთავრობო და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებს, აკადემიურ თუ კვლევით ცენტრებს და ა.შ.  

კომიტეტმა, შესაძლოა, გამართოს პრესკონფერენციაც, საზოგადოების ფართო 
მასებისთვის ნააკ-ის მიგნებების გასაცნობად. მედიის წარმომადგენლებისთვის 
გაგზავნილ პრესრელიზში მოკლედ იქნება აღწერილი ნააკ-ის მთლიანი პროცესი და 
მთავარი მიგნებები.  

ეტაპი	20:	შემუშავებული	დასკვნებისა	და	რეკომენდაციების	შესრულებაზე	
მონიტორინგი

ნააკ-ის ანგარიშის შემუშავება და გავრცელება არ ნიშნავს პროცესის დასასრულს. 
როგორც კომიტეტმა, ისე დაინტერესებულმა პირებმა უნდა დაინახონ, თუ რა 
შეიცვალა ნააკ-ის შედეგად და ახალ რეალობაში სათანადოდ სრულდება თუ არა 
ნორმატიული აქტები.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, რეგლამენტი საშუალებას იძლევა, ნააკ-ის საკითხი 
პლენარულ სხდომაზე განიხილონ (იხ. ეტაპი 18). ასევე, გათვალისწინებულია 
შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულებაზე მონტორინგის საკითხიც (იხ. 
ეტაპი 17). კომიტეტის თავმჯდომარე და კომიტეტის სხვა წევრები პლენარული 
სხდომის ტრიბუნას, როგორც წესი, მუდმივად იყენებენ ნააკ-ის მიგნებებზე, 
შეცვლილ რეალობაზე, აღმასრულებელი უწყებების მხრიდან მიღებულ უკუკავშირზე 
სასაუბროდ. ნააკ-ის ფარგლებში შემუშავებული დასკვნებისა და რეკომენდაციების 
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შესრულებაზე მონიტორინგისთვის შესაძლოა საპარლამენტო კონტროლის 
სხვადასხვა მექანიზმის გამოყენება, მაგალითად, პარლამენტის წევრის კითხვა, 
თანამდებობის პირის კომიტეტის სხდომაზე მოწვევა და ა.შ.

ეტაპი	21:	ნააკ-ის	შედეგების	შეფასება

ნააკ-ის პროცესის დასრულებიდან დაახლოებით 9-12 თვის შემდეგ რეკომენდებულია, 
კომიტეტმა შედეგები შეაფასოს − რა შეიცვალა? რომელი რეკომენდაციებია 
გათვალისწინებული და რომელი არა? რა ახალი ინიციატივები შემუშავდა მოცემულ 
საკითხთან დაკავშირებით? 

ნააკ-ის შედეგების შეფასებისას მიზანშეწონილია კომიტეტმა ასევე გადააფასოს 
თავად ნააკ-ის პროცედურა − რამდენად ნაყოფიერად წარიმართა პროცესი? რამდე-
ნად სწორად იყო გაწერილი გეგმა? რამდენად სწორად გადანაწილდა ადამიანური 
თუ ფინანსური რესურსები? იყო თუ არა საკმარისი კომიტეტის აქტივობები და 
შეიძლებოდა თუ არა ამ ყველაფრის უფრო უკეთ და ეფექტიანად ორგანიზება? 

ნააკ-ის პროცესის შეფასება ხელს უწყობს პარლამენტში ამ მექანიზმის გამოყენების 
პრაქტიკის ჩამოყალიბებასა და გაუმჯობესებას. 
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