
 
მოქალაქის პლატფორმა www.ichange.ge 

კონცეფცია 
 

2012 წლის 1 ნოემბრიდან, ხუთი თვის მანძილზე IDFI-იმ („ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტი“) განახორციელა საერთაშორისო დონეზე არსებული და დანერგილი ელექტრონული 
ჩართულობის პლატფორმების მონიტორინგი. გთავაზობთ დაკვირვებისა და ანალიზის შედეგად 
შემუშავებულ რეკომენდაციებს. შემუშავებული წინადადებები შეიძლება საგულისხმო აღმოჩნდეს 
საქართველოში მსგავსი პლატფორმის ინიცირებისას. 

ვფიქრობთ, რეკომენდაციები სასარგებლო უნდა საქართველოს მთავრობისთვის ინიციატივა „პარტნიორობა 
ღია მმართველობისთვის“ ფარგლებში შემუშავებული გეგმის განხორციელების პროცესში. 

კვლევითი ჯგუფი, თავის მხრივ, მზადაა ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარესთან ამ საკითხების გარშემო 
უფრო სამუშაო ფორმატში განხილვისა და მსჯელობისთვის. 

პროექტს ახორციელებს „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI), „პოსტსაბჭოთა 
კვლევების ცენტრთან“ (CPSS) ერთად, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის - 
„საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (G-
PAC) - ფარგლებში.  

ამ პროგრამის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულისხმიერი მხარდაჭერის 
შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
(USAID) დაფინანსებით.   

კვლევა არ გამოხატავს USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს. 

 

 

აპრილი, 2013 
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მოქალაქის პლატფორმა WWW.ICHANGE.GE 

(კონცეფცია) 

შესავალი 

 

2011 წლის 30 აგვისტოს საქართველო შეუერთდა საერთაშორისო ინიციატივას 
„პარტნიორობა ღია მმართველობისთვის“, რომლის ფარგლებშიც, საქართველოს 
მთავრობამ აიღო მნიშვნელოვანი ვალდებულებები გამჭვირვალობისა და ღია 
მმართველობის საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვის მიმართულებით. 2012 წლის აპრილის 
თვეში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ გამოაქვეყნა „პარტნიორობა ღია 
მმართველობისთვის“ საქართველოს სამოქმედო გეგმა, რომლის განხილვაც აქტიურად 
მიმდინარეობდა საქართველოს სამოქალაქო სექტორთან ერთად. აღსანიშნავია, რომ 
კონსულტაციების პროცესში ხელისუფლებამ გაითვალისწინა ჩვენ მიერ (IDFI) 
შეთავაზებული წინადადებები, კერძოდ, საზოგადოებრივი ჩართულობის ღია 
პლატფორმის შექმნასთან დაკავშირებით. IDFI-ის რეკომენდაციები შემდეგნაირად იყო 
ფორმულირებული: 

"სამწუხაროდ საქართველოს სამოქმედო გეგმის პროექტში თითქმის არ არის ასახული 
„ღია მმართველობის“ კონცეფციის ისეთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი, 
როგორიც არის საჯარო პოლიტიკაში და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 
საზოგადოებრივი ჩართულობა. ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული (G2C - Government to Citizen) 
მნიშვნელოვანია, რადგან თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, მთავრობები 
ხელისუფლებაზე ორიენტირებულ მიდგომას ცვლიან საზოგადოებაზე ორიენტირებული 
მიდგომით. ისინი ქმნიან გარემოს, სადაც მოქალაქეები ჩართულნი არიან სამთავრობო 
საქმიანობაში და აქვთ ხმის უფლება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. შესაბამისად, 
ჩვენ მნიშვნელოვნად ვთვლით რიგი ინიციატივების აქტიურ დანერგვას სამოქალაქო 
ჩართულობის გაუმჯობესების მიზნით: 

 საჯარო დიალოგის ღია პლატფორმის შემუშავება www.opinions.gov.ge, სადაც 
მიმდინარეობს ონლაინ განხილვები და კონსულტაციები, ქვეყნდება ელ- 
ჩართულობისთვის აუცილებელი მოვლენათა კალენდარი, შესაძლებელია მაღალი 
თანამდებობის ოფიციალური პირებისთვის კითხვების დასმა და პასუხების მიღება, 

http://www.ichange.ge/
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ონლაინ ფორუმზე მიმდინარეობს სხვადასხვა საკითხების განხილვა, მოქალაქეებს 
საშუალება აქვთ ინიცირება გაუკეთონ საკუთარ წინადადებებს, ხმა მისცენ კონკრეტულ 
გამოკითხვებს, ჩაერთონ მთავრობის მიერ ინიცირებული 
პროგრამების/პროექტების/სტრატეგიების განხილვაში; 

 პეტიციების ელექტრონული პლატფორმის დანერგვა www.petitions.gov.ge - აღნიშნული 
რესურსის გამოყენებით შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი მსურველის მიერ 
ელექტრონული პეტიციის ინიცირება. ხოლო, შესაბამისი რაოდენობის ელექტრონული 
ხელმოწერების შეგროვების შემთხვევაში (მაგ. 10 000 ხელმოწერა), საზოგადოების მიერ 
დაყენებული საკითხი განიხილება შესაბამისი კომპეტენციის უწყების მიერ. განხილვის 
შედეგები ღიად გამოქვეყნდება და თან დაერთვება პეტიციის გვერდს." 

 

საქართველოს მთავრობამ გაითვალისწინა IDFI-ის მიერ შეთავაზებული რეკომენდაციები 
და დამტკიცებულ სამოქმედო გეგმაში შეიტანა მნიშვნელოვანი ვალდებულება, 2013 წელს 
დანერგოს მოქალაქის პლატფორმა -  ichange.ge რომელიც შექმნის შემდეგ 
შესაძლებლობებს: 

 საკითხის ან პრობლემის წამოჭრა, რომელიც მოქალაქის აზრით  ყურადღებასა და 
გადაჭრას საჭიროებს; 

 იდეის შეთავაზება, რომელიც მოქალაქის აზრით კონკრეტულ პრობლემას მოაგვარებს ან 
სასარგებლო იქნება საზოგადოებისთვის/ქვეყნისთვის; 

 სხვა მოქალაქეები ჩაერთვებიან განხილვაში და შეძლებენ საკუთარი აზრის გამოთქმასა და 
საკუთარი გამოსავლის შეთავაზებას; 

 შესაძლებელია განთავსდეს ელექტრონული პეტიცია, რაც კონკრეტულ ქმედებას 
მოითხოვს წვრილმან ან სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან გარემოებასთან 
დაკავშირებით. თუკი პეტიციას დადგენილი ოდენობის მოქალაქე მოაწერს ხელს 
(სავალდებულო ოდენობა დამოკიდებულია საკითხის მნიშვნელობასა და მასშტაბზე), 
სავალდებულო იქნება საკითხის განხილვა. 

მოქალაქის პლატფორმაზე იმუშავებს საჯარო მოხელეთა სპეციალურად 
დაკომპლექტებული გუნდი, რომელიც იდეებს და პრობლემებს შესაბამის უწყებებს 
მიაწვდის. – „ღია მმართველობის პარტნიორობა''.1 

                                                                 

1 საქართველოს სამოქმედო გეგმა 2012-2013 წწ. იხილეთ: 
http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=796 
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გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ აღებული ვალდებულება უნდა 
დაინერგოს 2013 წელს, ჩვენ ვთვლით, რომ სასწრაფოდ უნდა მოხდეს პლატფორმის 
კონცეფციის შემუშავება, დამტკიცება და ტექნიკური იმპლემენტაცია. "ინფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი" (IDFI) საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზზე 
დაყრდნობით,2 რომელიც განხორციელდა EWMI-ის პროგრამის G-PAC-ის 
დაფინანსებული პროექტის - „ელექტრონული ჩართულობის განვითარება 
საქართველოში“ - ფარგლებში,  წარმოადგენს საკუთარ ხედვას იმისა, თუ რა 
ფუნქციონალი და მექანიზმები უნდა არსებობდეს მოქალაქეთა მონაწილეობის 
პლატფორმაზე. ვთვლით, რომ ჩვენი კონცეფციის ინტეგრირება ონლაინ პლატფორმის 
დანერგვაში მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოში ელექტრონული 
დემოკრატიის თანამედროვე სტანდარტების დამკვიდრებას. 

 

WWW.ICHANGE.GE - კონცეფცია 

 

მთავრობის მიერ ინიცირებული ელექტრონული პლატფორმა (www.ichange.ge) 
სასურველია სამი განყოფილებისგან შედგებოდეს: ელ-პეტიციები, ელ-კონსულტაცია და 
ელ-განხილვები. თითოეულ მათგანს განსხვავებული დანიშნულება ექნება:  

• ელ-პეტიციების გამოყენებით შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი მსურველის მიერ 
ელექტრონული პეტიციის ინიცირება. შინაარსობრივად, მოქალაქეების მიერ 
ინიცირებული წინადადებები უნდა ეხებოდეს მთავრობის  კომპეტენციაში შემავალ 
საკითხებს (საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის 
უფლებამოსილებისა და საქმიანობის შესახებ"), რადგან მათზე რეაგირება სწორედ 
მთავრობის პრეროგატივა იქნება. შესაბამისი რაოდენობის ელექტრონული ხელმოწერების 
შეგროვების შემთხვევაში (5 000 ხელმოწერა) საზოგადოების მიერ დაყენებული საკითხი 
განიხილება მთავრობის სხდომაზე.  

• ელ-კონსულტაციის - განყოფილება ორიენტირებული იქნება დაინტერესებული და 
მიზნობრივი ჯგუფების მოსაზრებების განხილვაზე. ის შესაძლოა მიმდინარეობდეს, 

                                                                                                                                                                                                               

 

2 დანართის სახით იხილეთ ინფორმაცია და ანალიზი შემდეგი ქვეყნების ელექტრონული 
პლატფორმებისა და აპლიკაციების შესახებ: ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, 
ბაჰრეინი, ყაზახეთი, გერმანია, ესტონეთი. 
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როგორც ერთ ეტაპად, ასევე საკონსულტაციო პერიოდში მუდმივი ინტერაქტივის სახით. 
ელ-კონსულტაცია დიდ წილად მიმართული იქნება საზოგადოების (დაინტერესებული 
მხარეების, მათი შორის ფიზიკური და იურიდიული პირები - ორგანიზაციები, 
ინსტიტუტები, სხვადასხვა ტიპის გაერთიანებები) მოსაზრებების ანალიზის საფუძველზე 
მაქსიმალურად მაღალი ხარისხის პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისა და დოკუმენტების 
შექმნისაკენ. საკონსულტაციო საკითხების იდენტიფიცირება და ინიცირება ამ 
შემთხვევაში მოხდება მთავრობის, კონკრეტული სამინისტროს ან სტრუქტურული 
ერთეულის მიერ.  
 

• ელ-განხილვები - აღნიშნული განყოფილება მთლიანად დაეთმობა მოქალაქეებს, მათ 
საშუალება ექნებათ საჯაროდ განიხილონ მათთვის აქტუალური საკითხები და 
მოითხოვონ შესაბამისი კომპეტენციის ორგანოებისგან მათზე რეაგირება მექანიზმების, 
პოლიტიკის და კონკრეტული მიდგომების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. 
 
აღნიშნული პლატფორმა უნდა იყოს მთავრობის კანცელარიის შიგნით სპეციალურად 
მოქალაქეებთან კომუნიკაციაზე მომუშავე ჯგუფის კომპეტენციაში და სწორედ მათ უნდა 
გაუწიონ მონიტორინგი და შეფასება გვერდის ფუნქციონირებას. უნდა უზრუნველყონ 
სისტემის მართვა, ინფორმაციის განახლება, მხარეებს შორის კოორდინაცია, ინფორმაციის 
ოპერატიული მიწოდება სამინისტროებისა და გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის.  
 
საერთაშორისო მაგალითებისა  და საქართველოს რეალობის გათვალისწინებით, 
გთავაზობთ სარეკომენდაციო პაკეტს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ფუნქციები და 
განყოფილებები არის აუცილებელი მსგავსი პლატფორმების შესაქმნელად.  

 

 

ელექტრონული პეტიციები 

 

ელექტრონული პეტიციებისთვის დათმობილი განყოფილება შემდეგი ქვე-
კატეგორიებისგან უნდა შედგებოდეს:  

• ყველა პეტიცია - აქ განთავსებული უნდა იყოს ყველა გამოქვეყნებული პეტიცია. თუმცა, 
მომხმარებლისთვის ნავიგაციის გასამარტივებლად შესაძლებელია მათი დაჯგუფება. 
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კატეგორიზაცია შესაძლებელია მოხდეს როგორც საკითხების (მაგალითად, განათლება, 
ეკონომიკა, გარემო და ა.შ.), ასევე, შესული ინიციატივების სტატუსის (ღია, დახურული, 
უარყოფილი) მიხედვით. 
 
ყველაზე მნიშვნელოვანი აღწერაში პეტიციების შესახებ მოცემული ინფორმაციაა. კერძოდ, 
ღია პეტიციებთან დაკავშირებით, სასურველია მკაფიოდ იყოს ჩამოყალიბებული 
არსებული პრობლემა და მის გადასაჭრელად ინიციატივის ავტორი კონკრეტული 
ღონისძიებების გატარებას სთავაზობდეს მთავრობას. გარდა პეტიციის შინაარსობრივი 
მხარისა, მოცემული უნდა იყოს შემდეგი დეტალები:  
 

 იდეის ავტორის სახელი და გვარი/ინიციალები 
 ხელმომწერების ინიციალები; 
 საჭირო ხელმოწერების რაოდენობა; 
 კონკრეტული დროისთვის შეგროვებულ მხარდამჭერთა ოდენობა; 
 ხელმოწერების მოპოვების საბოლოო ვადა. 

დახურული პეტიციების შემთხვევაში აუცილებელია განთავსებული იყოს შემდეგი 
მონაცემები:  

 იდეის ავტორის სახელი და გვარი/ინიციალები; 
 ხელმომწერების ინიციალები; 
 მოპოვებული ხელმოწერების რაოდენობა. 

გვერდის ადმინისტრატორმა მომხმარებელს მუდმივად უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია 
პეტიციის სტატუსისა და გატარებული ღონისძიებების შესახებ, კერძოდ:  

 პირველ ეტაპზე, მთავრობამ მოქალაქეებს უნდა აცნობოს ხელმოწერების შეგროვების 
დასრულებისთანავე, როდის და რა ფორმატში დაიწყება ინიციატივის განხილვა.  

 მოგვიანებით, ეტაპობრივად საჯაროდ უნდა დაიდოს ინფორმაცია საკითხის გარშემო 
გამართული დებატების, დისკუსიებისა და განხილვების შესახებ მთავრობისა თუ 
ცალკეული სტრუქტურული ქვედანაყოფების შიგნით.  

 ბოლო ეტაპზე - საბოლოო პასუხი და მთავრობის გადაწყვეტილება უნდა საჯაროდ 
გამოქვეყნდეს პეტიციების გვერდზე.  

ხელისუფლების პასუხი შეიძლება იყოს როგორც საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება 
პეტიციით წამოჭრილი საკითხის მიმართ, ასევე, პრობლემის გადაწყვეტისთვის 
მთავრობის მიერ მოკლე და გრძელვადიან პერსპექტივაში დაგეგმილი ღონისძიებების 
ჩამონათვალი. 
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უარყოფილი პეტიციების გამოქვეყნება გამჭვირვალობის  უზრუნველყოფის ერთ-ერთი 
მთავარი მექანიზმი იქნება. საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი გახდება რომელი წესის 
დარღვევის გამო ვერ მოხერხდა ცალკეული იდეის გამოქვეყნება. ამასთან ერთად, ეს 
გაზრდის მოქალაქეების ნდობას ონლაინ-პეტიციების პლატფორმის ადმინისტრატორისა 
და ზოგადად მთავრობის მიმართ. აუცილებელია უარყოფილი იდეის ტექსტის 
გამოქვეყნებასთან ერთად, მოცემული და ახსნილი იყოს პეტიციის არმიღების მიზეზი. 

ელ-პეტიციის შექმნა - ელ-რესურსზე მომხმარებელმა იდეის გამოსაქვეყნებლად შემდეგი 
ეტაპები უნდა გაიაროს: 
 

 იდენტური პეტიციების მოძებნა/გადამოწმება: მოქალაქეს საკუთარი პეტიციის შექმნამდე, 
საძიებო სისტემაში იდეის სახელის მითითებით, უნდა შეეძლოს გადაამოწმოს მსგავსი 
ინიციატივის არსებობა. იდენტური პეტიციის აღმოჩენის შემთხვევაში მომხმარებელი 
მსგავსი პეტიციის შექმნის ნაცვლად, უბრალოდ ხელს მოაწერს და შეუერთდება მანამდე 
განთავსებულ იდეას. სხვა შემთხვევაში, იგი გააგრძელებს საკუთარი წინადადების 
დარეგისტრირებას; 

 პეტიციის დარეგისტრირების დაწყება - ძირითადი დეტალები: ამ ეტაპზე მომხმარებელი 
ელექტრონული პეტიციის შესახებ შემდეგ მონაცემების შეავსებს: სათაური, აღწერა 
(მაქსიმუმ 800 სიტყვა). 
ამასთან ერთად, თითოეული ველის შესავსებად, მოცემული იქნება შესაბამისი რჩევები, 
რითაც მოქალაქეს გაუადვილდება საკუთარი იდეის ფორმულირება. მაგალითად, 
პეტიციის აღწერისთვის განკუთვნილი ადგილის გასწვრივ, ვებ-გვერდის 
ადმინისტრატორი მომხმარებელს შეიძლება ურჩევდეს შემდეგს: მოკლედ, მკაფიოდ 
დაახასიათოს საკუთარი ინიციატივა, აუცილებლად ჩამოაყალიბოს პრობლემის 
გადასაჭრელად ხელისუფლებისგან რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას მოითხოვს.  

 საკუთარი მონაცემები: შემდეგ ეტაპზე მომხმარებელი მიუთითებს საკუთარ მონაცემებს. 
კერძოდ: სახელს, ელექტრონულ ფოსტას, მისამართს (ქვეყანა, ქალაქი, საფოსტო კოდი), 
პირადობის მოწმობის ნომერს. 

 პეტიციის გაგზავნა: ბოლო ეტაპზე პეტიციის ინიციატორი კიდევ ერთხელ შეამოწმებს 
აღწერას და შეიტანს საბოლოო ცვლილებებს. ამასთანავე, გაეცნობა და დაადასტურებს 
წინაპირობებს - ვებ-გვერდის ადმინისტრაციამ მომხმარებელი უნდა უზრუნველყოს 
ელექტრონული პლატფორმის გამოყენების წესების დეტალური აღწერით. აღნიშნულ  
წესებში ჩამოთვლილი უნდა იყოს ყველა ის მიზეზი, რის გამოც შესაძლოა პეტიცია არ 
გამოქვეყნდეს. ამგვარი მიზეზები შეიძლება იყოს: სიძულვილის ენის გამოყენება, 
კომერციული საქმიანობის დაფინანსების მოთხოვნა, ყალბი ანგარიშით პეტიციის შექმნის 
მცდელობა და ა.შ. 
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მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი დაეთანხმება შეყვანილი ინფორმაციის სიზუსტეს და 
პორტალის მოხმარების წესებს, იდეა გაეგზავნება საქართველოს მთავრობას. 
ამავდროულად, მომხმარებელს საკუთარ ელექტრონულ ფოსტაზე მიუვა შეტყობინება 
პეტიციის გაგზავნასთან დაკავშირებით, მითითებული უნდა იყოს ვადა, რა დროშიც 
განიხილება მისი იდეის გამოქვეყნების საკითხი.  
შემდეგ ეტაპზე ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია განიხილავს პეტიციის შინაარსს და ამოწმებს 
რამდენად დაცულია პეტიციების ვებ-გვერდის გამოყენების წესები. დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში პეტიცია ქვეყნდება ვებ-გვერდის განყოფილებაში „ღია პეტიციები“. წესების 
დარღვევის შემთხვევაში კი იდეა გამოქვეყნდება „უარყოფილ პეტიციებში“. ორივე 
შემთხვევაში იდეის ინიციატორს გაუგზავნიან ელექტრონულ შეტყობინებას იდეის 
სტატუსთან და გამოქვეყნების ადგილთან დაკავშირებით, შესაბამისი ბმულის 
მითითებით.  
 
პეტიციის ელექტრონულ რესურსზე განთავსების შემდეგ შესაძლებელი ხდება მისი 
ფართოდ გავრცელება და მხარდამჭერების მოგროვება. წარმატებული კამპანიისა და 
საჭირო ოდენობის მხარდამჭერთა მოპოვების შემდეგ, იდეა გადაინაცვლებს კატეგორიაში 
„დახურული“. ამის შესახებაც ინფორმაცია უნდა განთავსდეს, როგორც საჯაროდ, 
პეტიციის აღწერაში, ასევე, აღნიშნული ცნობით უნდა უზრუნველყონ პეტიციის 
ინიციატორი.  
 

• გადაწყვეტილების მიღება - პეტიციების ელექტრონულ პორტალზე ცალკე განყოფილება 
უნდა არსებობდეს მთავრობის გამოხმაურებისა და პასუხებისთვის. აქ თავმოყრილი 
იქნება პეტიციების შესახებ ინფორმაცია, მას შემდეგ რაც ცალკეულმა იდეამ მოიპოვა 
სათანადო მხარდაჭერა და მოექცა მთავრობის დღის წესრიგში.  
 
შეიძლება გამოიყოს ხელისუფლების მხრიდან უკუკავშირის რამდენიმე ფორმა: პირველ 
რიგში, მომხმარებელს უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ვადების შესახებ, რის ფარგლებშიც 
ონლაინ პეტიციების მენეჯმენტის სპეციალური ჯგუფი (მთავრობის კანცელარია) 
დაიწყებს მსჯელობას მოქალაქეების  პეტიციების განხილვასთან დაკავშირებით. ეს 
ინფორმაცია უნდა დაიდოს საჯაროდ სწორედ პასუხების განყოფილებაში. ამის გარდა, 
ცალკეული პეტიციების გარშემო სხვადასხვა პერიოდში დანიშნული სამთავრობო 
განხილვების დრო და მათი შედეგები  ხელმისაწვდომი უნდა იყოს არამარტო 
ყველასთვის, ზემოთ ხსენებულ განყოფილებაში, არამედ ეს ინფორმაცია უნდა 
დაეგზავნოს მის ინიციატორს ელექტრონულ მისამართზე. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 
განხილვების ბოლო ეტაპის დასრულების შემდეგ, დეტალური პასუხი უნდა გამოაქვეყნოს 
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მთავრობამ და იდეის მხარდამჭერებს განუმარტოს ხელისუფლების პოზიცია პეტიციით 
წამოჭრილ საკითხთან დაკავშირებით. პეტიციის გათვალისწინებით მთავრობის მიერ 
გარკვეული ცვლილების მიღების შემთხვევაში დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი 
მომავალში გასატარებელი პოლიტიკა და კონკრეტული ქმედებები. 
ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითის გათვალისწინებით, კარგი იქნება თუ 
მომხმარებელი სპეციალური კითხვარის საშუალებით შეაფასებს მთავრობისგან მიღებულ 
პასუხს და გამოხატავს საკუთარ აზრს, რამდენად კმაყოფილია ხელისუფლების 
უკუკავშირით ცალკეულ პრობლემასთან დაკავშირებით.  

• გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამჭვირვალობა: პროცესების გამჭვირვალობის 
უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შესული პეტიციების განხილვასთან დაკავშირებით 
დანიშნული სამთავრობო სხდომები იყოს საჯარო (პირდაპირი ტრანსლაციის 
საშუალებით (Livestream). უნდა გამოქვეყნდეს და ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს მისი 
სხდომის ოქმი). 

• შესახებ - აღნიშნულ განყოფილებაში დეტალურად უნდა იყოს ახსნილი მთავრობის 
ონლაინ-პეტიციების დანიშნულება, მისი გამოყენება და მნიშვნელობა. პროცედურების 
აღწერა უნდა იყოს მოცემული როგორც ნარატიული ტექსტით, ასევე გრაფიკულად, რათა 
უფრო მარტივად აღსაქმელი იყოს ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. 
სასურველია, მომზადდეს ვებ-გვერდის გამოყენების წესების ამხსნელი ვიდეო რგოლიც.  
წესებისა და პროცედურების აღწერისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გაკეთდეს 
მოქალაქეების ინფორმირებაზე იმ პერიოდთან დაკავშირებით, როდესაც უკვე პეტიცია 
გადის მთავრობის დღის წესრიგში. კერძოდ, დაინტერესებულმა პირებმა უნდა იცოდნენ 
წინასწარ რა ეტაპების გავლა უწევს ინიციატივას საჭირო მხარდამჭერების მოპოვების 
შემდეგ: ვის პასუხისმგებლობაშია იდეის გარშემო განხილვის მოწყობა, რა შემთხვევებსა 
და ვადებში წყდება დისკუსიის გამართვა, ვისთან უნდა გაიაროს მთავრობამ 
კონსულტაცია ცალკეული ინიციატივების გარშემო საბოლოო გადაწყვეტილების 
მისაღებად.  
ამავე განყოფილებაში მითითებული უნდა იყოს საკონტაქტო ინფორმაცია, რათა 
მომხმარებლებმა გარკვეული უზუსტობების ან კითხვების შემთხვევაში შეძლონ 
კომპეტენტური პასუხის მიღება. სასურველია, არსებობდეს ონლაინ ჩეთის ფუნქცია, 
რომელსაც წინასწარ განსაზღვრულ პერიოდში ეყოლება ოპერატორი და უპასუხებს 
მოქალაქეების მიერ დასმულ კითხვებს ელექტრონულ პეტიციებთან დაკავშირებით. 
გარდა ამისა, მათ ექნებათ შესაძლებლობა აღნიშნული სერვისის გაუმჯობესების მიზნით 
მთავრობას მიაწოდონ საკუთარი იდეები და გაახმოვანონ მისი სარგებლობისას 
აღმოჩენილი ტექნიკური თუ სხვა ტიპის ხარვეზები.  
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გარდა ამისა, მოქალაქეებისთვის სერვისის მიწოდების გაუმჯობესებისთვის, უნდა 
არსებობდეს სპეციალური გამოკითხვის ფორმა, რომლის საშუალებითაც ვებ-გვერდის 
აქტიური მომხმარებლები დააფიქსირებენ აზრს მის ეფექტურ ფუნქციონირებასთან 
დაკავშირებით. ამ ბოლო ორი უკანასკნელი აპლიკაციის განთავსებით, თითოეული 
მოქალაქე ჩართული იქნება ვებ-პორტალის გაუმჯობესებისა და დახვეწის პროცესში, 
რადგან საკუთარი აზრის გამოხატვა შეეძლება როგორც პირდაპირ, ოპერატორთან 
გასაუბრების გზით, ასევე, ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნით.  
პირადი შეტყობინებების (SMS) სისტემა - სასურველია, ელექტრონულ პორტალზე 
ინტეგრირებული იყოს პირადი შეტყობინებების სისტემა. კერძოდ, სპეციალურ ნომერზე 
პირადი შეტყობინების გაგზავნით, მომხმარებელი გამოხატავს მზაობას მიიღოს 
განახლებული ინფორმაცია პეტიციების შესახებ. გარდა ამისა, პეტიციების 
დარეგისტრირებისას ან ხელის მოწერისას თითოეული მოქალაქე სპეციალური გრაფის 
მონიშვნით, დაადასტურებს, რომ მომავალში სურს მიიღოს კონკრეტული ინიციატივის 
გარშემო მომხდარი ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია. ამის შედეგად, მას პირად 
ტელეფონზე მიუვა შეტყობინებები პეტიციებთან დაკავშირებული შემდეგი ტიპის 
ცვლილებებთან დაკავშირებით: 

• ინიციატივის მიერ საჭირო მხარდაჭერის მოპოვება; 
• ინიციატივისთვის მხარდამჭერთა მოპოვების ვადის ამოწურვა; 
• ინიციატივის გარშემო მთავრობის მიერ დაგეგმილი განხილვის შესახებ ინფორმაცია; 
• ინიციატივის გარშემო მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. 

პეტიციებთან დაკავშირებული ძირითადი პროცედურები - საქართველოს რეალობიდან 
გამომდინარე, აღნიშნულ პლატფორმას გარკვეული წესები უნდა ჰქონდეს: 

• პეტიციის დარეგისტრირება და მასზე ხელის მოწერა შეეძლოს მხოლოდ Ichange.ge-ის 
დარეგისტრირებულ მომხმარებელს.  

• ელექტრონულ პორტალზე (Ichange.ge) დარეგისტრირება შეიძლებოდეს მხოლოდ პირადი 
ნომრის მითითებით; 

• პეტიციით ინიცირებული საკითხები უნდა ითვალისწინებდეს საქართველოს მთავრობის 
კომპეტენციას; 

• თითოეული პეტიციისთვის სავალდებულო უნდა იყოს მინიმუმ 5 000 მხარდამჭერის 
მოგროვება - აღნიშნული რაოდენობა განსაზღვრულია იმით, რომ ელექტრონული 
პლატფორმის დანერგვის პროცესში საჭიროა მისი პოპულარიზაცია და ჩართულობის 
უზრუნველყოფა, შესაბამისად მოქალაქეების მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად და 
შესაბამისი მოტივაციის შესაქმნელად საჭიროა ოპტიმალური ოდენობის განსაზღვრა. 
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გასათვალსიწინებელია აგრეთვე, რომ ქვეყანაში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა ჯერ 
კიდევ დაბალია, განსაკუთრებით რეგიონებში; 

• თითოეულმა პეტიციამ საჭირო ოდენობის მხარდაჭერა უნდა მოაგროვოს 3-6 თვეში. იმ 
შემთხვევაში, თუ საჭირო ხმები ვადამდე ადრე შეგროვდა მთავრობა ვალდებულია მისი 
განხილვა დაიწყოს დაუყოვნებლივ, მხარდამჭერების მოპოვების შემდეგ. 

 

 

ელექტრონული საჯარო კონსულტაციები 

 

სამთავრობო პლატფორმის მეორე მთავარი კომპონენტი ელექტრონული კონსულტაციები 
იქნება. ამ განყოფილებაში მთავრობა, სამინისტრო ან სამინისტროს დაქვემდებარებაში 
მყოფი დაწესებულება (სსიპ, საქვეუწყებო დაწესებულება) გამოაცხადებს საჯარო 
კონსულტაციას კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და მოუწოდებს მოქალაქეებსა და 
სხვა დაინტერესებულ მხარეებს ჩაერთონ აღნიშნულ პრობლემასთან დაკავშირებით 
პოლიტიკის შემუშავებაში.  

ონლაინ კონსულტაციების განყოფილება ძირითადად სამი ნაწილისგან იქნება შემდგარი - 
მიმდინარე, დასრულებული და დაგეგმილი კონსულტაციები. პირველი მათგანის 
შემთხვევაში წარმოდგენილი იქნება შემდეგი მონაცემები: 

• საკითხის დასახელება; 
• საკითხისა და პრობლემის აღწერა - აღწერილი იქნება ის გამოწვევები, რაც ამ 

მიმართულებით არსებობს და ის ძირითადი პრობლემები, რის გადაწყვეტასაც მთავრობა 
გეგმავს. აუცილებელია, რომ დაკონკრეტებული და კარგად განმარტებული იყოს თუ რა 
გავლენას ახდენს ეს საკითხი მოსახლეობაზე, რათა მოქალაქეებს აუმაღლდეთ მოტივაცია 
მის გადაწყვეტაში აქტიური ჩართულობისთვის;  

• კონსულტაციის გამომცხადებელი სამინისტრო ან სტრუქტურული ქვედანაყოფი; 
• კონსულტაციაზე პასუხისმგებელი პირი და მისი საკონტაქტო ინფორმაცია; 
• კონსულტაციის დასრულების ვადა; 
• სამიზნე ჯგუფი/აუდიტორია - აღსანიშნავია, რომ კონსულტაციებში მონაწილეობის 

მიღება შეეძლებათ როგორც მოქალაქეებს, ასევე, იურიდიულ პირებს (ორგანიზაციები, 
საჯარო დაწესებულებები, არარეგისტრირებული ორანიზაციები, სამეცნიერო 
საზოგადოების წარმომადგენლები, რელიგიური ჯგუფები, კერძო სექტორის 
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წარმომადგენლები, კვლევითი ცენტრები, პროფკავშირები), რომლებიც მანამდე 
დარეგისტრირებულნი იქნებიან საიდენტიფიკაციო კოდის მეშვეობით.; 

• უწყებების მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები, რომელთა განხორციელება პრობლემის 
გადაჭრას ისახავს მიზნად. მოქალაქეებს შეუძლიათ ელ-კონსულტაციის ფარგლებში 
აღნიშნული ღონისძიებებიც შეაფასონ.  

• კითხვარი - შესაძლებელია სამთავრობო დაწესებულებამ მოქალაქეების მოსაზრებები 
წინასწარ შედგენილი კითხვარის შევსებით მიიღოს. ამ შემთხვევაში უფრო გამარტივდება 
მიღებული პასუხების ანალიზი. კითხვარს ადგენს თავად უწყება, საკითხის სპეციფიკიდან 
გამომდინარე. მომხმარებლმა შესაძლოა ანონიმურადაც შეავსოს კითხვარი. როდესაც 
საბოლოო ანგარიში და სტატსიტიკა გამოქვეყნდება, მათი სახელები დაფარული იქნება, 
თუმცა გამოხმაურებები მთლიანად იქნება გასაჯაროებული. 

ონლაინ კონსულტაციის მთლიანი პროცესი შემდეგ პროცედურებს უნდა მოიცავდეს: 

• საკითხის გამოცხადება - დასმული პრობლემის შესახებ ვებ-გვერდზე განთავსდება იმ 
ტიპის მონაცემები, რაც ზემოთ უკვე ჩამოთვლილია. შედეგად, მთავრობა/სამინისტრო 
დაიწყებს ცალკეული საკითხის გარშემო წინადადებების მიღებას; 

• მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლება - მთავრობა/სამინისტრო იწყებს დასმული 
საკითხის გარშემო საინფორმაციო კამპანიებს სხვადასხვა საშუალებებით - სოციალური 
ქსელები, ფორუმები, ტელევიზია, ინტერნეტ, ბეჭდური მედია და მოუწოდებს ყველას 
ცალკეული პრობლემების გარშემო საკუთარი ხედვები და წინადადებები მიაწოდონ 
მთავრობას/სამინისტროს. ამ გზით უზრუნველყოფილი იქნება ფართო საზოგადოების 
კონკრეტული საკითხით დაინტერესება, ყველა დაინტერესებული მხარის ინფორმირება 
და შემდგომში პოლიტიკური დაგეგმვის პროცესში მათი მაქსიმალური ჩართულობა;  

• წინადადებების მიღება და უკუკავშირი - კონსულტაციის გამოცხადების დღიდან 
მოქალაქეებს შეეძლებათ საჯაროდ დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია, მიაწოდონ 
მთავრობას/სამინისტროს საკუთარი ინიციატივები გარკვეული პრობლემების 
გადასაჭრელად და ამით მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკური დაგეგმვისა და 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თითოეული მომხმარებლის მიერ დაფიქსირებული 
აზრი უნდა იყოს საჯარო და ხელმისაწვდომი ყველასთვის. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 
მოქალაქეების მიერ დასმულ შეკითხვებს გვერდის ადმინისტრატორი ოპერატიულად 
უნდა პასუხობდეს. შედეგად, აუცილებელია მუდმივად ხდებოდეს მომხმარებლების მიერ 
დატოვებული კომენტარების მონიტორინგი, აღრიცხვა და საჭიროების შემთხვევაში, 
უკუკავშირის უზრუნველყოფა. საჯაროდ დაწერილ კომენტარებთან ერთად, 
დაინტერესებულ მხარეებს შესაძლებლობა ექნებათ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ 
კითხვარის დახმარებით.  
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• ანალიზი - ყველა მოქალაქის მიერ მთავრობისთვის გაგზავნილი წინადადებებისა და 
იდეების სათანადო ყურადღების მისაქცევად, სასურველია, თავიდანვე სისტემატურად 
აღირიცხებოდეს შესული წინადადებები. ამასთან ერთად, საჭიროა შემდგომში მოხდეს 
მათი გაანალიზება, თემატური დაჯგუფება; 

• დახურვა - წინასწარ განსაზღვრულ დროს ელექტრონული კონსულტაცია დაიხურება და 
შეწყდება წინადადებების მიღება. რის შედეგადაც, საკითხი გადაინაცვლებს კატეგორიაში 
„დასრულებული“; 

• ანგარიშის მომზადება - მას შემდეგ რაც საკითხზე მოქალაქეების იდეების მიღება 
დასრულდება, მთავრობა, სამინისტრო ან მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფი, რომელმაც 
გამოაცხადა კონსულტაცია, იწყებს შესული წინადადებების საბოლოო ანალიზს და 
გამართული კონსულტაციის გარშემო ანგარიშის მომზადებას. აღნიშნულ დოკუმენტში 
აღწერილი უნდა იყოს ონლაინ კონსულტაციის საკითხი და მთავრობის თავდაპირველი 
სტრატეგია მის მოსაგვარებლად. შემდეგ ნაჩვენები უნდა იყოს მოქალაქეებისგან თუ 
სხვადასხვა იურიდიული პირებისგან შემოსული ინიციატივების, კითხვებისა და მათზე 
გაცემული პასუხების რაოდენობა. სტატისტიკურ მონაცემებთან ერთად, უნდა განხილულ 
იქნეს საზოგადოების დამოკიდებულება და შეხედულებები დასმული პრობლემის 
მიმართ. სასურველია, ანგარიშში გამოიყოს მათ მიერ ინიცირებული ღონისძიებები და 
კონკრეტული ნაბიჯები ცალკეული გამოწვევების გადასაჭრელად. დასასრულს, 
აუცილებლად უნდა განიმარტოს მთავრობის საბოლოო პოზიცია და სტრატეგია დასმულ 
საკითხთან დაკავშირებით. აუცილებელია მოქალაქეებსა და კონსულტაციით 
დაინტერესებულ მხარეებს კიდევ ერთხელ განემარტოთ, თუ რა გარემოებების 
გათვალისწინებით მიიღო ხელისუფლებამ საბოლოო გადაწყვეტილება. ამით 
თვალნათელი გახდება რა დონემდე გაითვალისწინეს საზოგადოების აზრი და 
ინიციატივები გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა. ანგარიში უნდა გამოქვეყნდეს 
საჯაროდ. ანგარიშში განცალკევებულად უნდა იყოს წარმოდგენილი საჯაროდ და 
კითხვარის მეშვეობით მიღებული კომეტნარების ანალიზი. 

გადაწყვეტილების მიღების საჯაროობა: ანგარიშის მომზადების პროცესის 
გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია საჯარო იყოს საკითხის 
გადასაწყვეტად დანიშნული სხდომები. კერძოდ, აუცილებელია უზრუნველყოფილი იყოს 
სხდომის ღიაობა, ხოლო მისი დასრულების შემდეგ კი გამოქვეყნდეს სხდომის ოქმები. 

დასრულებული ელ-კონსულტაციების შემთხვევაში ნაჩვენები უნდა იყოს: 

• საკითხი, რომლის გარშემო გარკვეული პერიოდის მანძილზე საკუთარ მოსაზრებებს 
აგზავნიდნენ მოქალაქეები და ორგანიზაციები; 

• კონსულტაციის გამოცხადებისა და დასრულების დრო; 
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• კონსულტაციაზე პასუხისმგებელი პირი და მისი საკონტაქტო ინფორმაცია; 
• კონსულტაციის გამომცხადებელი საჯარო დაწესებულება; 
• სამიზნე ჯგუფი; 
• მოქალაქეების მიერ დატოვებული კომენტარები და ვებ-გვერდის ადმინისტრატორის 

გამოხმაურება; 
• საბოლოო ანგარიში და გადაწყვეტილება. 

გარდა ამისა, სასურველია, ამ განყოფილებაში განთავსებული ონლაინ კონსულტაციები 
დალაგებული იყოს რამდენიმე კატეგორიის მიხედვით. მაგალითად, მათი დაჯგუფება 
შესაძლებელია კონსულტაციის გამომცხადებელი უწყებების დასახელების, 
კონსულტაციის დასრულების პერიოდის მიხედვით.  

მესამე კატეგორიის - დაგეგმილი - კონსულტაციების განყოფილებაში უნდა განთავსდეს 
საკითხის დასახელება და განსახილველი საკითხის აღწერა. ასევე, დაკონკრეტებული 
უნდა იყოს კონსულტაციის დაწყების სავარაუდო თარიღი, რათა მოქალაქეები უფრო 
მომზადებულნი შეხვდნენ მის გამოცხადებას. 

გამოკითხვა: გამართულ დისკუსიებთან და მთავრობის საბოლოო გადაწყვეტილებასთან 
დაკავშირებით მოქალაქეების აზრის უკეთ გასაგებად, სასურველია ელექტრონულ 
რესურსზე განთავსებული იყოს მომხმარებელთა აზრის გამოკითხვის ფორმა. მისი 
შევსებით ნებისმიერი მოქალაქე შეაფასებს რამდენად კარგად და ადეკვატურად გამოიყენა 
ხელისუფლებამ მის მიერ მიწოდებული ინიციატივა და ზოგადად, რამდენად ნათლად 
აისახა საზოგადოების მოსაზრებები ცალკეულ საკითხთან დაკავშირებით პოლიტიკური 
დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

შესახებ და გამოყენების წესები: აუცილებელია ელ-კონსულტაციების განყოფილებაში 
არსებობდეს სპეციალური ქვე-კატეგორია, სადაც მოცემული იქნება აღნიშნული სერვისის 
ფუნქციები, როგორც ნარატიული ასევე, გრაფიკული სახით. ზემოთ აღწერილი 
პროცედურები აუცილებელია თანმიმდევრულად იყოს ახსნილი, ვიზუალურ და 
მარტივად აღსაქმელ ფორმატში.  

კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია გამოყენების წესების გამოქვეყნება. აქ ჩამოწერილი იქნება 
რა ძირითადი ფაქტორები უნდა გაითვალისწინონ ელ-პორტალის მომხმარებლებმა. 
მაგალითად, მათ შორის შეიძლება იყოს შემდეგი წინაპირობები: კონსულტაციებში 
მონაწილეობა შეუძლია მხოლოდ ელ-პორტალზე დარეგისტრირებულ მომხმარებელსა და 
ორგანიზაციებს, კომენტარების ავტორები უნდა იყვნენ კონსტრუქციულნი, არ უნდა 
გამოიყენონ სიძულვილის ენა და ა.შ.  
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იქიდან გამომდინარე, რომ საჯარო კონსულტაციების პლატოფრმა განკუთვნილია 
როგორც უშუალოდ მთავრობის გადაწყვეტილებების განხილვისთვის ისე საქართველოს 
სხვა ადმინისტრაციული ორგანოებისთვის (სამინისტროები, საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირები, საქვეუწყებო დაწესებულებები), საგულისხმოა ხაზი გაესვას ვებ-
გვერდის მართვის ტექნიკურ საკითხებსაც. კერძოდ, რადგანაც ელ-პლატფორმის 
ზედამხედველობა მთავრობის კანცელარიაში სპეციალურ ჯგუფს უნდა დაექვემდებაროს, 
სწორედ მათ უნდა მოახდინონ უწყებრივი კოორდინაცია.  

 

ელ-განხილვები განყოფილება 

 

რაც შეეხება ელექტრონული პლატფორმის მესამე კომპონენტს, ელ-განხილვების 
განყოფილებას, მისი მთავარი დანიშნულება მოქალაქეების მიერ ქვეყანაში არსებული 
პრობლემების იდენტიფიცირება და მათზე რეაგირების მოთხოვნა იქნება. მოქალაქეების 
მიერ წამოჭრილი საკითხების ეფექტური სტრუქტურირებისთვის უკეთესია თუ 
პორტალზე ჩამოთვლილი იქნება საჯარო დაწესებულებების დასახელება და 
მომხმარებლები დისკუსიას სწორედ მათ ქვეშ წარმართავენ. ამით, თავიდანვე 
განსაზღვრული იქნება რომელ სამთავრობო დაწესებულებას ეხება ესა თუ ის ინიციატივა.  

რაც შეეხება თავად პრობლემატური თემის დასმის პროცესს, ვებ-გვერდზე 
რეგისტრირებულ მოქალაქეს შეეძლება მისთვის აქტუალური პრობლემა ან საკითხი 
განათავსოს ელექტრონულ რესურსზე. ამისთვის მან შემდეგი მონაცემები უნდა შეიყვანოს 
სპეციალურ ფორმაში: 

• საკითხის/პრობლემის დასახელება; 
• საკითხის/პრობლემის აღწერა, დასაბუთება და არგუმენტები, გამყარებული კონკრეტული 

ფაქტებით, დოკუმენტებითა თუ სტატისტიკური მონაცემებით. 

პირველ რიგში გასათვალისწინებელია, რომ მოქალაქეების მიერ ყველა დასმული საკითხი 
აუცილებლად ავტომატურად უნდა ქვეყნდებოდეს ვებ-გვერდზე. გამონაკლისად 
შეიძლება ჩაითვალოს მხოლოდ ისეთი ტექსტები, რომლებშიც მოცემულია 
არაკორექტული და უტაქტო ტერმინები. შედეგად, არ უნდა ხდებოდეს ინიციატივების 
შეზღუდვა მათი შინაარსის გამო.  
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ცალკეული პრობლემების დასმისა და მათი გამოქვეყნების შემდეგ დანარჩენ მოქალაქეებს 
საშუალება ექნებათ ჩაერთონ დისკუსიაში და საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ ღიად, 
გამოხატონ რამდენად პრიორიტეტულია მათთვის აღნიშნული პრობლემა თუ გამოწვევა. 
ამით გამომჟღავნდება, რამდენად რელევანტურია წამოჭრილი საკითხი და რამდენად 
სერიოზული გავლენა აქვს მას საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. ამის უკეთ გამოსავლენად, 
თითოეული პრობლემის აღწერის ქვეშ, ინტეგრირებული უნდა იყოს ხმის მიცემის 
საშუალება (Voting), რის მეშვეობითაც მოქალაქეები მხარდაჭერას გამოუცხადებენ 
აღნიშნულ ინიციატივას. იმისთვის, რომ ცალკეული პრობლემა კონკრეტული უწყების 
განხილვის საგანი გახდეს, თითოეულ მათგანს მინიმუმ 1000-მა მომხმარებელმა უნდა 
მისცეს ხმა. შესაბამისად მოქალაქეების მიერ გაჟღერებულ საკითხებზე შესაძლებელი 
იქნება როგორც ხმის მიცემა, ასევე საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება. 

საჭირო მხარდაჭერის მოპოვების შემდეგ, ცალკეული პრობლემის აღწერა პორტალზე 
პასუხისმგებელი პირის/ადმინისტრატორის მიერ გადაეგზავნება შესაბამისი საჯარო 
დაწესებულების იმ პასუხისმგებელ უწყებას, რომელსაც მიმართავდა მხარდაჭერილი 
იდეის ავტორი.  

ადრესატი სამთავრობო უწყების შემდეგი რეაგირება ორი სახის შეიძლება იყოს: 

 პირველ შემთხვევაში იგი მხოლოდ საკითხის მიმართ საკუთარი პოზიციის 
დაფიქსირებით შემოიფარგლება და შეეცდება საზოგადოებას ხელახლა 
განუმარტოს საკუთარი ხედვა კონკრეტული პრობლემის მიმართ. დაწესებულების 
პასუხისმგებელი პირი ვალდებული უნდა იყოს საჯაროდ გასცეს პასუხი საკითხის 
ინიციატორებსა და მხარდამჭერებს. დეტალურად და ამომწურავად უნდა იყოს 
დასაბუთებული უწყების პოზიცია. დაწესებულებამ საკუთარი არგუმენტები უნდა 
გაამყაროს ოფიციალური დოკუმენტებით, სტატსტიკური მონაცემებითა და 
არსებული რეალობის ანალიზით. პასუხში, უნდა ჩანდეს მიღებული 
გადაწყვეტილების ლოგიკურობა; 

 
 იმ შემთხვევაში, თუ საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლები დაეთანხმებიან 

მიმართვის ავტორთა მიერ წამოჭრილი საკითხის სიმწვავეს, აუცილებლობას თუ 
მნიშვნელობას, მათ აღნიშნულთან დაკავშირებით უნდა დაიწყონ შესაბამისი 
დოკუმენტის შემუშავების პროცედურა (საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება). ამ 
გზით შემუშავებული დოკუმენტი უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო კონსულტაციების 
განყოფილებაში რათა მიიღოს დასრულებული სახე. აღნიშნული დოკუმენტი 
ეგზავნება მთავრობის კანცელარიას, კონკრეტულად, მოქალაქის პლატფორმის 

http://www.ichange.ge/
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ზედამხედველ ჯგუფს, რომლის წევრებიც დაუყოვნებლივ განათავსებენ დისკუსიის 
განცხადებას შესაბამის განყოფილებაში. 

ამგვარად, ელ-კონსულტაციის დაწყებისთვის მოქალაქეები თავად შეარჩევენ საკითხს. 
როგორც უკვე ზემოთ განვიხილეთ, კონსულტაციის პროცესს მთავრობა ორი გზით იწყებს: 
ერთ შემთხვევაში, თავად ახდენს პრობლემის იდენტიფიკაციას, მეორე შემთხვევაში კი 
ამის პრეროგატივა მოქალაქეებს გააჩნიათ - ამაში სწორედ ზემოთ ჩამოყალიბებული 
პროცედურა იგულისხმება. 
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დანართი 1: ელექტრონული ჩართულობის პორტალის ლოგიკური ჩარჩო 

რაც შეეხება ელ-დემოკრატიისთვის დათმობილი განყოფილების სტრუქტურას, აქ განთავსებული იქნება „მიმდინარე“ 
საკითხები, დაჯგუფებული სამინისტროების მიხედვით. გარდა ამისა, ცალკე ქვე-განყოფილება დაეთმობა „გასულ“ 
ინიციატივებს, სადაც მოცემული იქნება ყველა ის საკითხი, რომელმაც საჭირო მხარდაჭერა მოიპოვა.  სასურველია, ისინი 
დალაგებული იყოს საკითხების ან სამიზნე სამთავრობო დაწესებულებების მიხედვით, რითაც გამარტივდება ნავიგაცია და 
სასურველი ინფორმაციის მოძიება. გარდა ამისა, წარმატებულ და კონსულტაციების ფაზაში გადასულ წინადადებებს 
მიებმება ელ-კონსულტაციის განყოფილებაში ამ საკითხისთვის დათმობილი ადგილი. ამით, მოქალაქეს შესაძლებლობა 
ექნება თვალი მიადევნოს განვითარებულ მოვლენებს და შეიტყოს პასუხისმგებელი უწყების საბოლოო გადაწყვეტილება. 
ყველა დაინტერესებულ მხარეს შეეძლება განხილვაში მონაწილეობა და ხელისუფლებისთვის საკუთარი 
დამოკიდებულების მიწოდება.  

 
 

 

ელექტრონული ჩართულობის პორტალი   

www.ichange.ge 

                    

                  

 

                                     

 

                               

 

 

   

 
ელ-კონსულტაციები 

            

 
ელ-პეტიციები 

           

          

ელ-განხილვები 
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ელექტრონული პეტიციები 
საქართველოს მთავრობას 

მოქალაქე 
არეგისტრირებს 

პეტიციას 

პეტიცია 6 თვის განმავლობაში 
აგროვებს 5 000 ონლაინ 

ხელმოწერას 

საქართველოს მთავრობა 
განიხილავს პეტიციას 

მთავრობა არ აკმაყოფილებს 
პეტიციის მოთხოვნას 

მთავრობა ნაწილობრივ 
აკმაყოფილებს პეტიციის 

მოთხოვნას 

მთავრობა სრულად აკმაყოფილებს 
პეტიციის მოთხოვნას 

http://www.ichange.ge/
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საჯარო ელექტრონული 
კონსულტაციები (G2C) 

უწყება აქვეყნებს საჯარო 
კონსულტაციას (მაგ. გარემოს დაცვის 

სამინისტრო აცხადებს ხუდონჰესის 
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების 

საფრთხის განხილვას) 

ერთი თვის განმავლობაში დაინტერესებული 
მოქალაქეები, ექსპერტები, არასამთავრობო 

ორგანიზაციის წარმომადგენლები, 
სხვადასხვა ინსტიტუტები, გაერთიანებები 

და სხვა. ჩართულნი არიან საჯარო 
განხილვაში 

ელექტრონული საჯარო კონსულტაცია 
დახურულია. ყველა დოკუმენტი, მასალა, 

მოსაზრება ხელმისაწვდომია 
კონსულტაციის ისტორიაში 

უწყება განიხილავს საჯარო 
კონსულტაციის შედეგებს და კორექტივები 

შეაქვს დოკუმენტის სამუშაო ვერსიაში   

შედეგი 

გაუმჯობესებული საჯარო 
პოლიტიკის დოკუმენტი 
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ელექტრონული განხილვები (C2G)  

მოქალაქე აფიქსირებს პრობლემატურ 
საკითხს და იწყებს მის საჯარო 

განხილვას (მაგ. ხუდონჰესის პროექტის 
გარემოზე ზემოქმედების საფრთხე) 

პრობლემის განხილვის აუცილებლობას 
ონლაინ გამოკითხვის ფორმით მხარს 

უჭერს პორტალის 1000 მომხმარებელი 

პორტალის ადმინისტრაცია განსახილველ 
საკითხს უგზავნის პასუხისმგებელ 

უწყებას, საკუთარი პოზიციის 
ფორმულირების ან საჯარო 

კონსულტაციის დაწყების მიზნით  

  უწყება საჯაროდ 
აფიქსირებს 

საკუთარ 
პოზიციას 

პორტალზე 
შესაბამის თემაში 

შედეგი 

საზოგადოების 
ჩართულობით  განხილული 
პრობლემა ან შემუშავებული 

საჯარო პოლიტიკის 
დოკუმენტი 

  უწყება ქმნის 
საკითხის 
შესატყვის 

დოკუმენტს და 
ნიშნავს საჯარო 
კონსულტაციას  
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დანართი 2: ონლაინ პეტიციების საუკეთესო გამოცდილება 

ონლაინ პეტიციები აშშ-ში 

 

ichange.ge-ის ერთ-ერთი კომპონენტი პეტიციების აპლიკაციის ინტეგრაცია იქნება. 

შესაბამისად, საგულისხმოა საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებაც. ამ მხრივ 

საინტერესოა ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, თეთრი სახლის 

ადმინისტრაციის ვებ-გვერდზე არსებული პეტიციების განყოფილების – „ჩვენ ხალხი“ 
(“We the people”) – სახით. 

 

აშშ-ის ონლაინ პეტიციების პლატფორმა 

თეთრი სახლის ელექტრონულ პლატფორმაზე რამდენიმე საინტერესო ფუნქცია და 

სერვისი არის დანერგილი: 

1.    პეტიციის დარეგისტრირება – პეტიციის დარეგისტრირება შეუძლიათ მხოლოდ ვებ-

გვერდზე დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს. ანგარიშის შექმნა კი მარტივია: საკმარისია 

მხოლოდ ელექტრონული მისამართის, სახელისა და გვარის მითითება. ავტორიზაციის 

გავლის შემდეგ, მომხმარებელს შეუძლია დაიწყოს პეტიციის ჩამოყალიბება. რისთვისაც 

რამდენიმე ეტაპი უნდა გაიაროს. 

http://www.ichange.ge/
https://petitions.whitehouse.gov/
https://petitions.whitehouse.gov/
http://eparticipationge.files.wordpress.com/2013/02/e1839ee1839ae18390e183a2e183a4e1839de183a0e1839be18398e183a1-e1839ee18398e183a0e18395e18394e1839ae18398-e18392e18395e18394e183a0e18393.jpg�
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 პეტიციის შესახებ ძირითადი ინფორმაცია: პირველ რიგში მომხმარებელი 

უთითებს იდეის სახელწოდებას და ჩამოთვლილი საკითხებიდან ნიშნავს იმ სამ 

კატეგორიას/საკითხს, რომელიც ყველაზე მეტად შინაარსობრივად შეეფერება იდეას. 

ამით, ხდება შესული პეტიციების კატეგორიზაცია. რაც ამარტივებს ნავიგაციას არამარტო 

ვებ-გვერდის ადმინისტრაციისთვის, არამედ თავად მომხმარებლებისათვის; 

 

ონლაინ პეტიციის დარეგისტრირების მეორე ეტაპი 

 იდენტური შინაარსის პეტიციის არსებობის მოძიება: მომხმარებლის მიერ იდეის 

შესახებ ძირითადი მონაცემების შეყვანის შემდგომ, ვებ-გვერდი თავად ამოწმებს უკვე 

არსებობს თუ არა მსგავსი პეტიცია ელექტრონულ რესურსზე. იდენტური პეტიციის 

აღმოჩენის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია დამატებითი პეტიციის შექმნის 

ნაცვლად, უბრალოდ ხელი მოაწეროს და შეუერთდეს არსებულ ინიციატივას. სხვა 

შემთხვევაში მოქალაქე აგრძელებს საკუთარი წინადადების დარეგისტრირებას; 

 პეტიციის აღწერა: შემდეგ ეტაპზე პეტიციის ავტორი წერს საკუთარი 

ინიციატივის აღწერას. აღსანიშნავია, რომ ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია პეტიციის 

აღწერის ეფექტურობისთვის მომხმარებელს რამდენიმე რჩევას სთავაზობს: პოზიციის 

მკაფიოდ ჩამოყალიბება, დამატებითი ინფორმაციის, მათ შორის, ამ საკითხის გარშემო 

ჩატარებული კვლევის შედეგების დამოწმება. ასევე, სასურველია მთლიანი ტექსტი არ 

http://www.ichange.ge/
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აღემატებოდეს 800 სიტყვას. საგულისხმოა, რომ პეტიციების ინიცირება ორგანიზაციებსაც 

შეუძლიათ. ამ შემთხვევაში პეტიციის ავტორმა აუცილებლად უნდა აღნიშნოს აღწერაში, 

რომ იგი კონკრეტული ორგანიზაციის სახელით აქვეყნებს იდეას. 

ინიციატივის აღწერასთან ერთად, მომხმარებელს შეუძლია იდეას დაურთოს საკვანძო 

სიტყვებიც, რაც ამარტივებს პეტიციის მოძიებას. გვერდის ადმინისტრატორების 

განმარტებით, სასურველია მომხმარებლებმა არ დაურთონ აღწერითი წინადადებები და 

მხოლოდ იდეასთან პირდაპირ კავშირში მყოფი  ცალკეული სიტყვებით შემოიფარგლონ. 

მაგალითად, თუ პეტიცია ენერგეტიკულ პოლიტიკას ეხება, საკვანძო სიტყვებად შეიძლება 

დაურთონ „ნავთობი“, „მზის ენერგია“ და ა.შ. 

 

ონლაინ პეტიციის გამოქვეყნება 

 პეტიციის გამოქვეყნება: მომხმარებლის მიერ პეტიციის შესახებ დეტალური 

ინფორმაციის დამოწმების შემდეგ, იგი გადადის საბოლოო ეტაპზე. ამ შემთხვევაში 

ავტორს კიდევ ერთხელ ეძლევა საშუალება გადახედოს მონაცემებს, შეიტანოს საბოლოო 
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კორექტივები. ასევე, ვებ-გვერდი მოქალაქეს უჩვენებს რამდენი ხელმოწერა სჭირდება მის 

პეტიციას და რა დრომდე უნდა მოახერხოს მხარდაჭერის მოპოვება. 

პეტიციის ინიცირების შემდეგ, ავტორი საკუთარ ელექტრონულ ფოსტაზე მიიღებს 

წერილს, სადაც მითითებულია ვებ-გვერდზე ინფორმაციის საჯაროდ გამოქვეყნების 

 წინაპირობა. კერძოდ, იმისთვის რომ ინიციატივა საბოლოოდ, ყველასთვის ღიად 

გამოქვეყნდეს ადმინისტრაციის ელექტრონულ რესურსზე, მომხმარებელმა 30 დღეში 

უნდა შეაგროვოს 150 ხელმოწერა. მხარდამჭერების მოსაპოვებლად მას შეუძლია 

სხვადასხვა სოციალური ქსელების დამხმარებით, გაავრცელოს პეტიციის ბმული.  საჭირო 

რაოდენობის ხელმოწერების შეგროვების შემდეგ პეტიცია ავტომატურად ქვეყნდება ვებ-

გვერდზე და ყველასთვის ხელმისაწვდომი ხდება. თითოეულ ინიციატივას 30 დღეში 100 
ათასმა ადამიანმა უნდა მოაწეროს ხელი იმისათვის, რომ აშშ-ის მთავრობამ დაიწყოს 
ინიციატივის განხილვა. 
2.    საინფორმაციო ვიდეო - ვებ-გვერდზე განთავსებულია საინფორმაციო ვიდეო. სადაც 

ვიზუალურადაა ნაჩვენები ელექტრონულ რესურსზე ანგარიშის შექმნის, სასურველ 

საკითხზე პეტიციის დარეგისტრირებისა და ინიციატივაზე ხელის მოწერის 

პროცედურები. მართალია, ვებ-გვერდზე განთავსებულია მისი სერვისების გამოყენების 

ინსტრუქციის ტექსტიც, თუმცა მსგავსი ვიდეოები კიდევ უფრო მარტივად აწვდის 

ინფორმაციას მოქალაქეებს. 

 

ონლაინ-პეტიციების საძიებო სისტემა საკითხების მიხედვით 

3.    პეტიციაზე ხელის მოწერა – საკუთარი იდეის ინიცირებასთან ერთად, მომხმარებელს 

შეუძლია უკვე არსებულ პეტიციაზე ხელის მოწერა და ამით გარკვეული ინიციატივების 

მხარდაჭერა. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ვებ-გვერდზე ინტეგრირებულია პეტიციების 
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საძიებო სისტემა – დაინტერესებულ პირს შეუძლია ცალკეული ტერმინების მითითებით 

მონახოს მისთვის საინტერესო საკითხზე შექმნილი ინიციატივა. იდეები ელექტრონული 

რესურსის ადმინისტრატორის მიერ დალაგებულია საკითხების მიხედვით და ფილტრის 

დახმარებით შესაძლებელია მათი მოძიება. 

 

ობამას ადმინისტრაციის პასუხები პეტიციებზე 

4.    პასუხები პეტიციაზე –   მნიშვნელოვანია ვებ-გვერდის ადმინისტრაციამ 

უზრუნველყოს უკუკავშირი იმ პეტიციებზე, რომლებმაც საკმარისი მხარდაჭერა მოიპოვეს 

და დააგროვეს მითითებული რაოდენობის ხელმოწერა. ამ მხრივ, საინტერესოა ობამას 

ადმინისტრაციის მოქმედება. ელექტრონული რესურსის პირველივე გვერდზე ცალკე 

განყოფილებაა სახელწოდებით „პასუხები“, სადაც განთავსებულია მთავრობის 

გამოხმაურებები გასულ პეტიციებზე. ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ისინი ყველა 

დაინტერესებული პირისთვის საჯარო და ხელმისაწვდომია. 

ადმინისტრაციის პასუხების გაცნობამ აჩვენა, რომ გარკვეულ შემთხვევებში კონკრეტულ 

საკითხზე მომუშავე თანამდებობის პირი ეხმაურება პეტიციის ავტორსა და მის 

მხარდამჭერებს. 
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რაც შეეხება თავად პასუხის ფორმას, ზოგიერთ შემთხვევაში გამოხმაურების ავტორი 

კიდევ ერთხელ განმარტავს ცალკეულ საკითხთან დაკავშირებით მთავრობის პოზიციას, 

რისთვისაც იშველიებს როგორც პრეზიდენტის, ასევე, მთავრობის სხვა 

წარმომადგენლების განცხადებებს, მთავრობის ოფიციალურ დოკუმენტებს. სხვა 

შემთხვევებში, პასუხში მოცემულია ცალკეული პრობლემის გადასაჭრელად რა 

კონკრეტული ღონისძიებების გატარებას გეგმავს მთავრობა მოკლე და გრძელვადიან 

პერსპექტივაში. 

 

ობამას ადმინისტრაციის პასუხი – ახსნილია ონლაინ-პეტიციის მიერ წამოჭრილი პრობლემის გარშემო 
მთავრობის გეგმება 

საგულისხმოა კიდევ ერთი ინოვაცია: თითქმის ყველა პასუხს თან ახლავს კითხვარი, 

რომლის მეშვეობითაც მომხმარებელი აფასებს, რამდენად ამომწურავი პასუხი მიიღო 

მთავრობისგან, გაიგო თუ არა პეტიციის საკითხის გარშემო დამატებითი ინფორმაცია. 

ცალკეული პეტიციის და მასზე გამოხმაურების შეფასების შემდეგ, მოქალაქეს შეუძლია 

ამავე კითხვარით შეაფასოს თავად ვებ-გვერდის ეფექტური ფუნქციონირება და საკუთარი 

მოსაზრებები გაუგზავნოს მთავრობას პორტალთან დაკავშირებით. 
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სპეციალური გამოკითხვა მთავრობის პასუხის შესაფასებლად 

5.დეტალური ინფორმაცია ვებ-გვერდის გამოყენების შესახებ: ვებ-გვერდზე შექმნილია 

ცალკე განყოფილება „როგორ და რატომ“, სადაც მოცემულია პეტიციების შესახებ 

დაწვრილებითი ინფორმაცია. პირველ რიგში, აღწერილია თავად ინიციატივის 

მნიშვნელობა და ამ კუთხით არსებული საკანონმდებლო ბაზა. შესავალთან ერთად, 

განთავსებულია პეტიციების დარეგისტრირების ყველა ეტაპის ნარატიული აღწერა, 

ხელმოწერების შესაგროვებლად არსებული პროცედურები და მთავრობის 

გამოხმაურებასთან დაკავშირებული ძირითადი დეტალები. 

ამასთან ერთად, მოცემულია „ხშირად დასმული კითხვების“ ქვე-განყოფილება, სადაც 

განმარტებულია რეგისტრაციასთან, პეტიციის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული 

საკითხები, განსაზღვრულია აღნიშნული ელ-რესურსის მიზანი, მასში მონაწილეობის 
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მნიშვნელობა, აღწერილია მთავრობის მიერ მოქალაქეებისთვის უკუკავშირის 

უზრუნველყოფისთვის საჭირო მექანიზმები და დრო, ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის 

მხრიდან პლატფორმის ზედამხედველობის დეტალები და სხვა დამატებითი საკითხები. 

მნიშვნელოვანია, ვებ-გვერდზე მონაწილეობის წესების გამოქვეყნებაც. კერძოდ, მაგ. 

განმარტებულია, რომ ელექტრონული რესურსის სათანადო გამოყენებისთვის საჭიროა 

მომხმარებელმა ნამდვილი ელექტრონული ფოსტით შექმნას საკუთარი ანგარიში. ყალბი 

ელ-მისამართის მითითების შემთხვევაში მოქალაქე ვერ შეძლებს ანგარიშის გახსნას. 

არსებობს ასაკობრივი შეზღუდვაც: მომხმარებელი აუცილებლად ცამეტი ან მეტი წლის 

უნდა იყოს. გარდა ამისა, ერთ ადამიანს მხოლოდ ერთი ანგარიშის შექმნა შეუძლია.  

ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას, რომ დაბლოკოს იმ IP მისამართების 

ხელმისაწვდომობა ვებ-გვერდის სერვისებზე, ვინც შემჩნეული იქნება მრავალი 

ანგარიშების შექმნასა და მათი მეშვეობით პეტიციების ხელმოწერების ხელოვნურ 

ზრდაში. 

მონაწილეობასთან ერთად, ვებ-გვერდზე განთავსებულია მოდერაციის წესები. პირველ 

რიგში განმარტებულია, რომ ადმინისტრატორი თვალს ადევნებს პეტიციების მიერ საჭირო 

ოდენობის ხელმოწერების დროულად შეგროვებას. ასევე, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

თავად პეტიციების მოთხოვნებს. არ დაიშვება ისეთი ინიციატივები, რომლებიც 

მოითხოვენ კომერციული საქონლისა და სერვისების შესყიდვას, არჩეული კანდიდატების 

მხარდაჭერას ან ოპონირებას და ა.შ. შეზღუდვები მყარდება ისეთი პეტიციების 

გამოქვეყნებაზე, რომელთა აღწერა აზიანებს და ვნებს რომელიმე ინდივიდს ან ჯგუფს, 

შეიცავს შეურაცხმყოფელ განცხადებებს; ადამიანის პირად საიდუმლოს ან უხამს 

მასალებს. 

იმ შემთხვევაში თუ ინიციატივა მონაწილეობის წესების დარღვევის გამო გვერდიდან 

მოიხსნა, ავტორს აუცილებლად მისდის შეტყობინება, რის შემდეგაც კიდევ აქვს 

საშუალება მოითხოვოს მისი პეტიციის გადახედვა და მასთან დაკავშირებით 

გადაწყვეტილების შეცვლა. ამის ერთ-ერთი გზა კიდევ ერთი პეტიციის შექმნაა – ამ 

შემთხვევაშიც არ უნდა იყოს დარღვეული მონაწილეობის წესები. ამასთან ერთად, მას 

შეუძლია მთავრობასთან დაკავშრების სხვა გზები სცადოს. ამ ალტერნატიული 

საშუალებების შესახებ ინფორმაცია კი თავად ელექტრონულ რესურსზევეა 

განთავსებული. 

http://www.ichange.ge/
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ინფორმაცია ადმინისტრაციასთან დაკავშირების სხვა გზების შესახებ 

6.    თეთრ სახლთან დაკავშირების სხვა გზები: 

 საკონტაქტო ფორმა – მომხმარებლებს შეუძლიათ სპეციალური საკონტაქტო 

ფორმის შევსებით, საკუთარი მოსაზრებები და კომენტარები გაუგზავნონ მთავრობას; 

 საკონტაქტო ფორმა ორგანიზაციებისთვის - სპეციალური საკონტაქტო ფორმაა 

განთავსებული ორგანიზაციებისთვის; 

 საკონტაქტო ინფორმაცია - ვებ-გვერდზე მოცემულია თეთრი სახლის მისამართი, 

ტელეფონის, Fax-ის ნომრები, ელექტრონული მისამართი. თანაც, მითითებულია, რომ 

მოქალაქეებს შეუძლიათ პეტიციების გამოქვეყნების ნაცვლად საკუთარი მოსაზრებები და 

ინიციატივები მთავრობას ელექტრონული ფოსტით ან პირადი შეტყობინებით მიაწოდონ. 

7.    გამოკითხვა – ელექტრონულ რესურსზე დანერგილი სერვისების გაუმჯობესების 

მიზნით, ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას განთავსებული აქვს კომენტარების გაგზავნის 

საშუალება. ამით მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გამოთქვას საკუთარი შენიშვნა ან 

სხვა ტიპის კომენტარი დანერგილ აპლიკაციებთან დაკავშირებით და შეაფასონ მათი 

ფუნქციონირების ეფექტურობა. 
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ონლაინ პეტიციები დიდ ბრიტანეთში 

 

დიდი ბრიტანეთის მთავრობის გვერდზე სპეციალური განყოფილებაა („მთავრობა და 

დემოკრატია“) დათმობილი პეტიციებისთვის. გასათვალისწინებელია, რომ პეტიციების 

შესაქმნელად ან რომელიმე მათგანზე ხელის მოსაწერად აუცილებელია ბრიტანეთის 

მოქალაქეობა ან დიდ ბრიტანეთში ცხოვრება. 

 

ონლაინ პეტიციების საძიებო სისტემა 

მომხმარებელს საკუთარი პეტიციის ინიცირებამდე შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს სხვა 

პეტიციებს. ამისთვის, ვებ-გვერდზე ინტეგრირებულია ელექტრონული პეტიციების 
საძიებო სისტემა. საგულისხმოა, რომ ონლაინ ინიციატივების მთლიანი ბაზის გარდა, 
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მომხმარებლისთვის ნავიგაციის გასამარტივებლად, შესული პეტიციები დალაგებულია 

ადრესატი სამთავრობო დაწესებულებების მიხედვით. 

ამასთან ერთად, ელექტრონულ პორტალზე შესული ინიციატივები სამ კატეგორიად არის 

დაჯგუფებული: 

 ღია – ინიციატივები რომელთა ხელმოწერის შეგროვება ჯერ კიდევ არ 

დასრულებულა; 

 დახურული – პეტიციები, რომელთა მხარდამჭერთა შეგროვების ვადა ამოიწურა; 

 უარყოფილი – ინიციატივები, რომლებიც მთავრობამ უარყო ცალკეული წესების 

დარღვევის გამო. 

 

კატეგორიებად დაჯგუფებული ონლაინ პეტიციები 

http://www.ichange.ge/
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გარდა ამისა, მითითებულია სამივე კატეგორიის პეტიციების რაოდენობა. თითოეული 

პეტიციის აღწერასთან ერთად, ვებ-გვერდზე მოცემულია ამ დროისთვის შეგროვებული 

ხელმოწერების ოდენობა, ინიციატორის სახელი და გვარი, პეტიციის მხარდამჭერთა 

მოპოვების საბოლოო ვადა, ინტეგრირებულია სოციალურ ქსელებში (Twitter, Linkedin, 

Facebook) ინიციატივის გავრცელების საშუალებები. 

ასევე, იმ პეტიციების შემთხვევაში, რომლებმაც ვადაზე ადრე მოახერხეს 100 000 

ხელმოწერის შეგროვება, მითითებულია, რომ იგი განსახილველად გადაეცემა თემთა 

პალატის შესაბამის კომიტეტს და კანონმდებლებმა შესაძლოა აღნიშნული ინიციატივა 

კომიტეტის ყოველკვირეულ შეხვედრაზე განიხილონ. უფრო კონკრეტულად, გთავაზობთ 

იმ პროცედურების აღწერას, რომელთა გავლაც შეიძლება მოუწიოს 100 000 მხარდამჭერის 

მქონე პეტიციას საპარლამენტო კომიტეტის (Backbench Business Committee) 

განხილვამდე. 

 

ელექტრონული პეტიციების კომიტეტში საკითხების განხილვის სტრუქტურა 
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პირველი ეტაპი: მას შემდეგ რაც ინიციატივა საჭირო საზოგადოებრივ მხარდაჭერას 

მოიპოვებს პალატის ლიდერი (Leader of the House) ამცნობს საპარლამენტო კომიტეტს მის 

შესახებ. თუმცა, ეს ავტომატურად არ გულისხმობს იმას, რომ პეტიციის საკითხს თემთა 

პალატა განიხილავს. უბრალოდ მის გარშემო შესაძლოა დისკუსია წამოიჭრას კომიტეტის 

შიგნით. 

მეორე ეტაპი: შემდეგ პეტიციას წარადგენენ კომიტეტის წინაშე ყოველკვირეულ 

შეხვედრაზე და კანონმდებლები წყვეტენ საკითხის აქტუალობას. იმ შემთხვევაში თუ 

არცერთი პარლამენტარი არ დაინტერესდა პეტიციის მიერ წამოჭრილი პრობლემით, 

საკითხის შემდეგი განხილვა შეფერხდება. საპირისპიროდ, კომიტეტის შეხვედრაზე 

კანონმდებლების გამოცხადების შემთხვევაში ისინი გადაწყვეტენ პეტიციის ბედს – 

გაიტანენ თუ არა საკომიტეტო მოსმენაზე. აღსანიშნავია, რომ კომიტეტის შეხვედრები 

პირდაპირ ეთერში გადაიცემა პარლამენტის არხზე. 

მესამე ეტაპი: მესამე ეტაპზე კომიტეტის წევრები წყვეტენ გამართონ თუ არა 

ელექტრონული ინიციატივის შესახებ დისკუსია. ამ დროს ისინი შემდეგი 

კრიტერიუმებით აფასებენ პეტიციებს: 

 საკითხიდან გამომდინარე, რატომ არის დებატების გამართვა მნიშვნელოვანი; 

 სავარაუდოდ პარლამენტის რამდენი წევრი გამოთქვამს დებატებში 

მონაწილეობის მიღების სურვილს; 

 დებატები მანამდე იყო თუ არა გამართული ან თუ იგეგმება მისი გამართვა სხვა 

გზების საშუალებით. 

მეოთხე ეტაპი: საკითხის განხილვასთან დაკავშრებით დადებითი გადაწყვეტილების 

მიღების შემდეგ, კომიტეტი საკუთარი განრიგიდან გამომდინარე, ნიშნავს დებატების 

დროს და აქვეყნებს თარიღსა და სხვა დეტალებს ვებ-გვერდზე. იმ შემთხვევაში თუ 

კომიტეტის წევრებმა დებატების დანიშვნა მიზანშეწონილად არ ჩათვალეს, პეტიციის 

სტატუსის განხილვა შემდეგ შეხვედრებზე მაინც არის შესაძლებელი – ინიციატივა არ 

იკარგება და მომავალში სხვა კანონმდებლების დაინტერესების შემთხვევაში, შესაძლოა 

კიდევ რამდენჯერმე მოხვდეს კომიტეტის დღის წესრიგში. გარდა ამ შემაფერხებელი 

ფაქტორისა, შესაძლოა კომიტეტის გადატვირთული გრაფიკის გამოც ვერ მოხერხდეს 

დებატების თარიღზე შეთანხმება. 

მეხუთე ეტაპი: კომიტეტის წევრები ნიშნავენ დებატების თარიღს რაც ხელმისაწვდომია 

ვებ-გვერდზე. კანონმდებლები განიხილავენ პეტიციის საკითხს. 
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პეტიციის განხილვის შედეგების აღწერა 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საკანონმდებლო განხილვის შედეგები ხელმისაწვდომია 

საჯაროდ. კერძოდ, ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია საზოგადოებას აცნობს ინფორმაციას 

იმის შესახებ თუ რა ეტაპზეა ინიციატივის განხილვა, როდის განიხილეს კანონმდებლებმა 

და რა პოზიციები გააჩნიათ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ზოგიერთ შემთხვევაში 

განთავსებულია დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის ვებ-გვერდზე არსებული კომიტეტების 

იმ შეხვედრების სტენოგრაფიული ჩანაწერი, რომელზეც სწორედ კონკრეტული პეტიციით 

წამოჭრილი პრობლემა იქნა განხილული. ამგვარი მიდგომა კიდევ უფრო გამჭვირვალეს 

და მოსახლეობის ჩართულობაზე ორიენტირებულს ხდის ხელისუფლების პოლიტიკას. 

წარმატებული პეტიციის შემთხვევაში გვერდის ადმინისტრაცია ხელმისაწვდომს ხდის 
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კანონმდებელთა გადაწყვეტილებას კონკრეტულ ინიციატივასთან დაკავშირებით. 

განსაზღვრულია აგრეთვე ის თუ კონკრეტულად რა ღონისძიებების გატარება იგეგმება 

მოქალაქეთა მიერ წამოჭრილ საკითხთან მიმართებაში. 

რაც შეეხება პეტიციაზე ხელის მოწერისთვის საჭირო პროცედურებს, ნებისმიერი 

ინიციატივის მხარდასაჭერად, თითოეულ მოქალაქეს შეჰყავს შემდეგი მონაცემები: 

სახელი და გვარი, ელექტრონული ფოსტა, მისამართი და ადასტურებს დიდი ბრიტანეთის 

მოქალაქეა თუ მისი მუდმივი მაცხოვრებელი. 

პეტიციის დასარეგისტრირებელად კი მომხმარებელმა რამდენიმე ეტაპი უნდა გაიაროს: 

1. იდენტური პეტიციების მოძებნა/გადამოწმება: მოქალაქის მიერ პეტიციის შექმნამდე, 

საძიებო სისტემაში საკუთარი იდეის სახელის მითითებით, უნდა გადაამოწმოს მსგავსი 

ინიციატივის არსებობა. იდენტური პეტიციის აღმოჩენის შემთხვევაში მომხმარებელს 

შეუძლია დამატებითი პეტიციის შექმნის ნაცვლად, უბრალოდ ხელი მოაწეროს და 

შეუერთდეს მანამდე განთავსებულ იდეას. სხვა შემთხვევაში, იგი აგრძელებს საკუთარი 

წინადადების დარეგისტრირებას; 

2. პეტიციის დარეგისტრირების დაწყება – ძირითადი დეტალები: ამ ეტაპზე 

მომხმარებელს უწევს ელექტრონული პეტიციის შესახებ შემდეგი მონაცემების შეყვანა: 

სათაური, სამინისტრო/დეპარტამენტი, რომელსაც უგზავნის პეტიციას (მოქალაქისთვის 

უზრუნველყოფილია მათი ჩამონათვალი), აღწერა (მაქსიმუმ 1000 სიტყვა), ხელმოწერების 

შეგროვების ვადა. საგულისხმოა, რომ დიდი ბრიტანეთის შემთხვევაში, მოქალაქე თავად 

წყვეტს რამდენ ხანში მოიპოვებს საჭირო მხარდაჭერას (3, 6, 9 ან 12 თვე). ამასთან ერთად, 

თითოეული ველის შესავსებად, მოცემულია შესაბამისი რჩევები, რითაც მოქალაქეს 

უადვილდება საკუთარი იდეის ფორმულირება. მაგალითად, პეტიციის აღწერისთვის 

განკუთვნილი ადგილის გასწვრივ, ვებ-გვერდის ადმინისტრატორი მომხმარებელს 

ურჩევს, რომ რაც შეიძლება მოკლედ, მკაფიოდ დაახასიათოს საკუთარი ინიციატივა და 

აუცილებლად ჩამოაყალიბოს პრობლემის გადასაჭრელად ხელისუფლებისგან რა 

კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას მოითხოვს. 
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პეტიციების დარეგისტრირების მეორე ეტაპი 

3. საკუთარი მონაცემები: შემდეგ ეტაპზე მომხმარებელი უთითებს საკუთარ მონაცემებს. 

კერძოდ, სახელს, ელექტრონულ ფოსტას, მისამართს (ქვეყანა, ქალაქი, საფოსტო კოდი) და 

ამოწმებს დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეა თუ მისი მუდმივი მაცხოვრებელი. 

4. პეტიციის გაგზავნა: ბოლო ეტაპზე პეტიციის ინიციატორი კიდევ ერთხელ ამოწმებს 

აღწერას, ეცნობა და ადასტურებს წინაპირობებს. აღნიშნულ  წესებში უფრო 

დაწვრილებითაა აღწერილი შევსებისა და შემდგომში ხელისუფლების მიერ მათი 

განხილვის პროცედურები. დაკონკრეტებულია ის მიზეზები, რის გამოც შესაძლოა 

ხელისუფლებამ პეტიცია განსახილველად არ მიიღოს. ბრიტანეთის პრაქტიკა იმითაცაა 

საინტერესო, რომ ცალკეული პეტიციების განუხილველობის შემთხვევაში, ისინი მაინც 

ქვეყნდება ამისთვის სპეციალურად შექმნილ განყოფილებაში „უარყოფილი“. ვებ-

გვერდზე ახსნილია თუ რა მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა პეტიციის აღწერამ ან 
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ზოგადად იდეამ. აღნიშნული მიდგომა საჯაროსა და გამჭვირვალეს ხდის პეტიციების 

მიღებისა და გამოქვეყნების პროცესს. 

 

უკუკავშირის ფორმა 

ვებ-რესურსის ფუნქციების ეფექტურად მუშაობისა და მოქალაქეებისთვის სერვისის 

გაუმჯობესების მიზნით, ინტეგრირებულია უკუკავშირის ფორმა. მომხმარებელს 

შესაძლებლობა აქვს საკუთარი მოსაზრებები და შენიშვნები მიაწოდოს ელექტრონული 

რესურსის ადმინისტრატორს ტექნიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, 

შეკითხვებისა გაგზავნა და კომენტარების დატოვება დაშვებულია ცალკეულ პეტიციასთან 

დაკავშირებითაც. ამ შემთხვევაში მოქალაქემ აუცილებლად უნდა მიუთითოს ამ იდეის 

სათაური ან ბმული. საგულისხმოა, რომ თუ კითხვის ავტორს პასუხის მიღება სურს, უნდა 

მონიშნოს შესაბამისი გრაფა და ხელისუფლების უკუკავშირს მითითებულ ელექტრონულ 

ფოსტაზე მიიღებს. 

ზემოთ აღწერილი პროცედურების უკეთ გასაგებად, ბრიტანეთის სამთავრობო პორტალზე 

მოცემულია გრაფიკული სახელმძღვანელო, რომლის მეშვეობითაც უფრო მარტივად 

აღსაქმელ ფორმატში ახსნილია ვებ-გვერდის გამოყენების წესები და ზოგადად 
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პეტიციების მომსახურებით სარგებლობა. ვიზუალურად და თანმიმდევრობითაა 

ნაჩვენები შემდეგი პროცედურები: 

1. ახალი პეტიციის შექმნამდე არსებული იდეების მოძებნა; 

2. საკუთარი პეტიციის შექმნა; 

3. პეტიციის გადამოწმება; 

4. პეტიციის გამოქვეყნება (მაქსიმუმ ერთი წლით); 

5. პეტიციის ხელმოწერა; 

6. პეტიციის მიერ ზღვრული 100 000 ხელმოწერის შეგროვება, რის შემდგომაც 

საკითხი შესაძლოა თემთა პალატაში განიხილონ. 

 

ვებ-გვერდის გამოყენების გრაფიკული აღწერა 
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ვიზუალურ მასალას თან ახლავს თითოეული ეტაპის ტექსტობრივი განმარტება და 

რჩევები, რათა მომხმარებელმა უფრო ეფექტურად გამოიყენოს დანერგილი სერვისი. 

დიდი ბრიტანეთის ელექტრონული პეტიციების პლატფორმის ანალიზმა აჩვენა, რომ 

სამოქალაქო ჩართულობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა მოქალაქეებთან უკუკავშირის 

უზრუნველყოფა და ინიციატივების განხილვის შესახებ ინფორმაციის მუდმივი 

განახლება. ვებ-გვერდზე ასევე დეტალურადაა აღწერილი პეტიციების განხილვის 

პროცედურები. შეიძლება აღინიშნოს, რომ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

სამოქალაქო მონაწილეობის მხარდაჭერით ხელისუფლება ადასტურებს საკუთარ მზაობას 

მოისმინოს და განიხილოს მოსახლეობისა თუ დაინტერესებული ჯგუფების მიერ 

წამოჭრილი პრობლემები. 

 

 

გერმანიის ბუნდესთაგის ონლაინ პეტიციები 

 

საქართველოში პეტიციების სერვისის დანერგვის შესაძლებლობა ელექტრონული 
მმართველობის  განვითარების პარალელურად გაჩნდა, მაშინ როდესაც გერმანია და 
ევროპის სხვა ქვეყნები მომდევნო ეტაპზე გადავიდნენ და ქვეყნის საზოგადოებრივ-
პოლიტიკურ მართვაში მოქალაქეთა მონაწილეობის უკვე აპრობირებული პრაქტიკა 
(წერილობითი პეტიციები) ახალ, ელექტრონულ ფორმატში გახადეს ხელმისაწვდომი. 

აღსანიშნავია, რომ  გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში პეტიციების უფლება, მათ 
შორის ელექტრონულიც კანონმდებლობით წესრიგდება. კონსტიტუციაზე დაყრდნობით 
შემუშავებული დირექტივები შესაბამის უფლება-ვალდებულებებს ანიჭებს მოქალაქეებსა 
და საჯარო მოხელეებს. 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კონსტიტუციის 17-ე მუხლის თანახმად  ყველა 
ადამიანს აქვს უფლება ცალკე ან ჯგუფთან ერთად წერილობითი თხოვნით ან შენიშვნით 
მიმართოს გერმანიის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს. კონსტიტუციის 45-ე გ მუხლის 
1 ნაწილის მიხედვით კი ბუნდესთაგში შექმნილია პეტიციების კომიტეტი, რომელიც  
უფლებამოსილი და ვალდებულია განიხილოს მოქალაქეთა განცხადებები. 

„ბუნდესთაგის სეისმოლოგი“ - ასე უწოდებენ გერმანიის პარლამენტის პეტიციების 
კომიტეტს. სპეციალური განყოფილება, რომელსაც გერმანიის ფედერაციული 
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რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოში  მოქალაქეთა პეტიციების განხილვა ევალება, 
პირველი  იგებს მოსახლეობის განწყობას, თუ როგორ მოქმედებენ ახალი კანონები, 
ხერხდება თუ არა დასახული მიზნის მიღწევა მათი მეშვეობით, თუ  პირიქით  
სირთულეები წარმოიქმნება.  

პეტიციების კომიტეტი მოქალაქეების  თხოვნებისა და პრეტენზიების გათვალისწინებით, 
კონსულტაციას უწევს და რეკომენდაციებს აწვდის  ბუნდესთაგს განსახორციელებელი 
ცვლილებებისა და პრიორიტეტული საკითხების შესახებ, რის შემდეგაც პარლამენტი 
იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და გზავნის მიმართვას იმ საჯარო დაწესებულებებში, 
რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მათ განხორციელებაზე, ბუნდესთაგი ასრულებს 
ერთგვარი მედიატორის როლს მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის.  პარლამენტი არ 
არის  უფლებამოსილი სამთავრობო ორგანოებს მოთხოვოს მის მიერ  რეცენზირებული  
პეტიციის სისრულეში მოყვანა. მაგრამ თუ საჯარო დაწესებულება არ მოახდენს 
საკანონმდებლო ორგანოს მიერ დამტკიცებული  სამოქალაქო ინიციატივის 
განხორციელებას, ის ვალდებულია  საკუთარი გადაწყვეტილების დასაბუთებული 
მიზეზი აცნობოს პარლამენტს. 

ბუნდესთაგის ვებ-გვერდზე ინტეგრირებულია სპეციალური განყოფილება, სადაც 
დარეგისტრირებულ მოქალაქეებს ეძლევათ შესაძლებლობა პეტიციების ფორმით 
საკუთარი ინიციატივები და შენიშვნები  მიაწოდონ ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო  
ორგანოს - მოითხოვონ ცვლილებების შეტანა კანონში ან გამოხატონ უკმაყოფილება 
ფედერაციული ორგანოების მუშაობის მიმართ.  

პეტიციების კომიტეტი დაკომპლექტებულია პარლამენტში წარმოდგენილი ექვსი 
პარტიისა და კოალიციის წევრებით.  პეტიციების კომიტეტს ჰყავს თავმჯდომარე  და 26 
წევრი, მოადგილე ჰყავს როგორც თავმჯდომარეს, ასევე, კომისიის თითოეულ წევრს. 
კონკრეტულ პარტიულ ჯგუფს ყავს ხელმძღვანელი პირი. 

აღსანიშნავია, რომ მოქალაქეებისათვის პეტიციების გვერდზე ხელმისაწვდომია 
კომიტეტის  თავმჯდომარისა და თითოეული წევრის ასევე მათი მოადგილეების 
ბიოგრაფიები. აქედან გამომდინარე, მოქალაქეები სრულ ინფორმაციას ფლობენ მათი 
თხოვნებისა და ინიციატივების დამუშავებასა და დამუშავებაზე პასუხისმგებელი საჯარო 
პირების შესახებ.  

მოქალაქეს პარლამენტის ვებ-გვერდზე  შეუძლია დაარეგისტრიროს საკუთარი პეტიცია ან  
გამოთქვას მოსაზრება  ვებ-გვერდზე უკვე გამოქვეყნებულ პეტიციებთან დაკავშირებით 
და როგორც ხელმომწერმა მხარი დაუჭიროს მათ განხორციელებას. 

პეტიცია შეიძლება წარმოადგენდეს  პირად თხოვნას ან საზოგადოებისათვის 
მნიშვნელოვან საკითხს შეეხებოდეს, როგორიცაა მაგალითად, კანონმდებლობაში 
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ცვლილებების შეტანა და სხვა. აქედან გამომდინარე მომხმარებელს ბუნდესთაგის 
ოფიციალური გვერდის პეტიციების განყოფილებაში სამი სახის პეტიციის შეტანა 
შეუძლია.   

1. დახურული პეტიცია - პირად ან საზოგადებისთვის აქტუალურ საკითხზე, რომლის 
გამოქვეყნებასაც პეტიციის ავტორი მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს. შესაბამისად მისი 
საჯარო განხილვა და სხვა მოქალაქეების მიერ მხარდაჭერა არ მოხდება; 

2. პეტიცია მესამე პირისთვის -  მოქალაქეს, როგორც ნდობით აღჭურვილ პირს, შესაბამისი 
მანდატის წარმოდგენის შემთხვევაში, შეუძლია სხვა პირის მაგივრად შეიტანოს პეტიცია 
პარლმენტში; 

3. ღია პეტიცია - საერთო ინტერესის გათვალისწინებით შედგენილი თხოვნები  ან 
პრეტენზიები, რომლებიც პეტიციის წარმდგენთან შეთანხმებით ქვეყნდება პეტიციების 
კომიტეტის ვებ-გვერდზე. ამით კონკრეტულ ადამიანებს ან ჯგუფებს ეძლევათ 
შესაძლებლობა მათ განხილვაში მიიღონ მონაწილეობა ან/და გახდნენ ხელმომწერები. 

ვებ-გვერდზე მომხმარებელს შეუძლია გაეცნოს დეტალურ ინფორმაციას სერვისისა და 
მისი გამოყენების წესებისა და გვერდის ადმინისტრაციის მიერ პლატფორმის 
სრულყოფისათვის დანერგილი სიახლეების შესახებ.  განსაკუთრებული ყურადღება 
ეთმობა პირადი მონაცემების დაცვას.  ასევე, მომხმარებელს შეუძლია გაეცნოს 
საკანონმდებლო საფუძვლებს პეტიციების შესახებ და დირექტივას საჯარო პეტიციების 
განხილვის  წესის შესახებ;  ხშირად დასმული შეკითხვების განყოფილებაში გაცემულია 
პასუხები მომხმარებელთათვის საინტერესო კითხვებზე და განმარტებულია 
მნიშვნელოვანი ტერმინები. აქვეა უკუკავშირის ბმული, რომლის მეშვეობითაც გვერდის 
მომხმარებელს შეუძლია ფორუმზე საკუთარი შენიშვნები და იდეები მიაწოდოს 
ადმინისტრაციას პლატფორმის კიდევ უფრო დასახვეწად. 

საჯარო პეტიციის დარეგისტრირება - პეტიციების შესახებ ზოგად კანონზე დაყრდნობით, 
პეტიციების კომიტეტი მოქალაქეების სთავაზობს შესაძლებლობას წარმოადგინონ საჯარო 
პეტიციები, რომლებიც განთავსდება კომიტეტის ოფიციალურ გვერდზე, რაც თავის მხრივ, 
გულისხმობს ღია სადისკუსიო პლატფორმის უზრუნველყოფას განსხვავებული 
მოსაზრებების, შეფასებებისა და გამოცდილების გასაზიარებლად.  

კომიტეტის მიზანია თემების მაქსიმალურად ფართო სპექტრი შესთავაზოს მოქალაქეებს,   
რაც გაცილებით მეტ ადამიანს გაუადვილებს მონაწილეობას საზოგადოებრივი 
საკითხების განხილვაში და საკუთარი  ინიციატივისა თუ მოთხოვნის გაზიარების 
საშუალებას მისცემს.  

პეტიციის შეტანის უფლება არ არის დამოკიდებული განმცხადებლის საცხოვრებელ 
ადგილსა და მოქალაქეობაზე. 
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ელექტრონული პეტიციების გაგზავნა  მხოლოდ ვებ-გვერდზე ინტეგრირებული 
სპეციალური ფორმის გამოყენებითაა შესაძლებელი.  

საჯარო პეტიციის წარსადგენად აუცილებელია, მოქალაქემ გახსნას სპეციალური 
ანგარიში, რომელსაც შემდგომში ასევე სხვა პეტიციების მხარდასაჭერად და დისკუსიაში 
მონაწილეობისათვის გამოიყენებს. დასარეგისტრირებელად საჯარო პეტიციების ბმულზე 
გადასვლაა საჭირო.  

 

პეტიციის დარეგისტრირების ეტაპები 

სარეგისტრაციო ფორმა ხუთი საფეხურისგან შედგება:  

1. პირადი მონაცემების  შეყვანის  შემდეგ იხსნება განყოფილება პეტიციისთვის. 
ვინაობასთან ერთად აუცილებელია მოქალაქემ მიუთითოს მისამართი, რადგან მიმოწერა 
პეტიციონერთად სანდოობის გაზრდის მიზნით შემდგომში ფოსტის მეშვეობით ხდება.   

2. საკუთრივ პეტიციების განყოფილებაში სამი ველია მოცემული. პირველ რიგში მოქალაქე 
წერს, პეტიციის წარდგენის მიზანს, შემდეგ დასაბუთებას, ხოლო მესამე განყოფილებაში  
თავად წამოჭრის ფორუმზე პეტიციასთან დაკავშირებით დისკუსიას.  საინფორმაციო 
ნიშნებით მომხმარებელს კიდევ ერთხელ შეახსენებენ პირობებს, რომელთა დაცვაც 
აუცილებელია პეტიციის გამოსაქვეყნებლად, თითოეული  ველის ქვემოთ  მითითებულია 
სიმბოლოების დასაშვები რაოდენობები. პეტიციონერს  ბუნდესთაგისთვის დამატებითი 
დოკუმენტების მიწოდება (მაგალითად საჯარო დაწესებულების გადაწყვეტილების 
ასლები, შეტანილი საჩივრები და სხვ.) შეუძლია ფოსტის მეშვეობით, ფოსტის მისამართი 
აქვეა მითითებული.  
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3. მესამე საფეხურია მონაცემების შემოწმება - მომხმარებელს შეუძლია კიდევ ერთხელ 

გადაამოწმოს მის მიერ შეყვანილი ინფორმაცია. გვერდის ადმინისტრაცია დაწვრილებით 
ინფორმაციას აწვდის პეტიციონერს პერსონალური ინფორმაციის დაცვასთან 
დაკავშირებით. შემდეგ საფეხურზე გადასასვლელად აუცილებელია პირადი მონაცემების 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტის გაცნობა და მათი გამოქვეყნებისა და 
დამუშავების წესებზე დათანხმება. მომხმარებელს შეუძლია სურვილის შემთხვევაში 
გამოიწეროს ინფორმაცია ელ-ფოსტაზე.  

4. შემდეგი ნაბიჯი მომხმარებლის ანგარიშის დარეგისტრირებაა - აქ პეტიციის ავტორი 
სპეციალურ ველში უთითებს ელექტრონულ მისამართს და პაროლს, პაროლის 
დადასტურების შემდეგ კი სურვილის შემთხვევაში ირჩევს ფსევდონიმს ფორუმისთვის. 
თუ მომხმარებელი არ მიუთითებს  ფსევდონიმს  ფორუმზე ის დაფიქსირდება 
მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო ნომრით (ID). დისკუსიის მონაწილე ან/და პეტიციის 
მხარდამჭერი პიროვნების ვინაობა ფორუმის სხვა მონაწილეებისთვის უცნობი რჩება. 
მომხმარებელმა  უნდა მონიშნოს სპეციალური ველი თუ სურს, რომ აღნიშნული ნომრის  
ნაცვლად  მის მიერვე შერჩეული სახელით მიიღოს მონაწილეობა განხილვებში და 
დაეთანხმოს ვებ-გვერდის ინტერაქციული პლატფორმის გამოყენების პირობებს, რის 
შემდეგაც შეუძლია პეტიციის გაგზავნა.  

5. ბოლო საფეხურია დადასტურება.  გვერდის ადმინისტრაცია აცნობებს მომხმარებელს, რომ  
განაცხადი და მონაცემები შენახულია და ის უმოკლეს დროში ელექტრონულ ფოსტაზე 
მიიღებს ბმულს საკუთარი ანგარიშის საბოლოოდ დასარეგისტრირებელად.  
აღსანიშნავია, რომ მონაცემების შეცვლა რეგისტრაციის ოთხ საფეხურზეა შესაძლებელი. 
მეხუთე საფეხურზე კი მომხმარებელს საკუთარი განაცხადის საბოლოო სახით გაცნობა და 
ჩამოტვირთვა შეუძლია PDF ფორმატში. თავის მხრივ ბუნდესთაგი აღნიშნულ ფაილს 
აარქივებს. 

პეტიციის გამოქვეყნება - პეტიციების გამოქვეყნებამდე კომიტეტი ამოწმებს 
დარეგისტრირებული მიმართვების შესაბამისობას დადგენილ მოთხოვნებთან.  პეტიციის 
გამოქვეყნების მთავარი წინაპირობა პეტიციის შინაარსი და აქტუალობა. თხოვნა/ 
პრეტენზია უნდა გამომდინარეობდეს საზოგადოებრივი ინტერესებიდან, რომელსაც 
მოჰყვება საინტერესო და ნაყოფიერი დისკუსია. თემის განხილვა უნდა  შედიოდეს 
კომიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში. საკითხი და თანდართული აღწერილობა 
ჩამოყალიბებული უნდა იყოს მოკლედ და ნათლად. ტექსტის მოცულობა ტექნიკურადაა 
განსაზღვრული. განსახილველი საკითხი არ უნდა შეეხებოდეს კონკრეტულ პიროვნებებს;  

კომიტეტი იტოვებს უფლებას, ერთმანეთის მსგავსი პეტიციები გააერთიანოს და 
დაადგინოს მთავარი პეტიციონერი, სხვა წარმდგენი პირები განიხილებიან 
მხარდამჭერებად. 
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პეტიცია არ გამოქვეყნდება თუ არ არის შედგენილი სახელმწიფო ენაზე, თუ ლახავს 
ადამიანის ღირსებას ან არის მცდარი, არაობიექტური შინაარსის, თუკი 
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებისკენ მოუწოდებს ან ისეთი ქმედებების გატარებას 
მოითხოვს, რომლებიც კონსტიტუციით დადგენილ  ან ზნეობრივ კანონებს 
ეწინააღმდეგება. თუ დაცულ მონაცემებში და პირადი უფლებების (მაგ. ვინაობის 
დასახელებით)  სფეროში იჭრება, კომერციული პროდუქტის, საქმიანობის ან სხვა სახის 
რეკლამას გულისხმობს; 

პეტიცია არ გამოქვეყნდება თუ კომიტეტმა მოცემულ პერიოდში  მსგავს საკითხზე 
გადაწყვეტილება გამოიტანა და ახალი  არსებითი ასპექტების გათვალისწინება არ ხდება, 
მსგავსი პეტიცია უკვე საპარლამენტო განხილვის სტადიაშია ან იგივე პეტიციონერის 
საჯარო პეტიცია  უკვე წარმოდგენილია ვებ-გვერდზე; თუ მოთხოვნა სოციალურ 
კეთილდღეობას, საერთაშორისო ურთიერთობებს ან კულტურათაშორის დიალოგს 
აყენებს სფრთხის ქვეშ; 

პეტიციების შემოწმებისთვის დადგენილი ვადა 3 კვირას მოიცავს. 

იმ შემთხვევაში თუ პეტიცია საჯარო პეტიციების განხილვის წესის შესახებ 
დირექტივებით დადგენილ ნორმებს აკმაყოფილებს ის განსახილველად  და მხარდაჭერის 
მოსაპოვებლად გამოქვეყნდება ფორუმზე რუბრიკაში „პეტიციები ხელმოწერისთვის“. 

საგულისხმოა, რომ იმ შემთხვევაში თუ პეტიცია ვებ-გვერდზე არ გამოქვეყნდება მისი  
დამუშავება და ინიციატორის ინფორმირება მოხდება პეტიციების განხილვის ზოგადი 
წესის მიხედვით;  

პეტიციების ფორუმი - საჯარო პეტიციები მთავარი მიზანი მოქალაქეთა ინიციატივების 
ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა და მოსახლეობისთვის აქტუალური თემებზე ღია 
დიალოგის გამართვის შესაძლებლობაა; 

ფორუმის მეშვეობით ყველა მონაწილეს - მოქალაქეებსა და პარლამენტის წევრებს უნდა 
ჰქონდეთ  თხოვნების, პრეტენზიების და კანონების შესახებ განსხვავებული 
შეხედულებების გაცნობის, შეფასებისა და  გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი 
გათვალისწინების  შესაძლებლობა. პეტიციების ფორუმი პეტიციების გვერდის მეორე 
ბლოკშია განთავსებული.  

აქ გამოქვეყნებული პეტიციები სამ ჯგუფად არის დაყოფილი: პეტიციები 
ხელმოწერისთვის, პეტიციები, რომლებიც საპარლამენტო შემოწმებას გადიან და 
დახურული პეტიციები; 
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საინტერესო პეტიციის მარტივად  მოსაძიებლად გვერდის მარჯვენა ველში 
განთავსებულია სწრაფი ძებნის განყოფილება. მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს ზემოთ 
ჩამოთვლილი კატეგორიებიდან ერთ-ერთი ან მონიშნოს კატეგორია „ყველა“, მიუთითოს 
სათაური, საიდენტიფიკაციო ნომერი ან/და საძიებო სიტყვა; 

ფორუმის განყოფილებაში მოცემულია სამივე კატეგორიის პეტიციების ცხრილი და 
სტატისტიკა. მაგალითად დახურული ანუ უკვე განხილული პეტიციების რაოდენობა  7 
მარტის მონაცემებით 1947-ს შეადგენს, 984 საკითხი საპარლამენტო შემოწმებას გადის 
ხოლო 42 ღიაა განხილვებისა და ხელმოწერებისათვის. 

 

პეტიციების ფორუმი 

პეტიციების ხელმოწერა ან/და განხილვაში მონაწილეობა დაინტერესებულ 
მომხმარებლებს  ინიციატივის გამოქვეყნებიდან 4 კვირის მანძილზე შეუძლიათ;  ვებ-
გვერდზე მითითებულია პეტიციის ხელმოწერისთვის დარჩენილი დღეების რაოდენობა 
და დისკუსიაში მონაწილეობისა და მხარდაჭერისთვის პეტიციის დახურვის თარიღი, 
ასევე, საიდენტიფიკაციო ნომერი და მოქალაქეთა ხელმოწერებისა და კომენტარების 
რაოდენობა. კონკრეტული პეტიციის სათაურის ბმულიდან გადავდივართ პეტიციის 
ტექსტზე და დასაბუთებაზე. აქვე  მოცემულია დეტალები პეტიციის  შესახებ,  
მითითებულია ავტორის ვინაობა, პეტიციის  ელექტრონული საიდენტიფიკაციო ნომერი, 
შედგენის თარიღი და ხელმოწერის ვადა, რომლის ამოწურვის შემდეგაც ღია პეტიცია 
კომენტარებისა და ხელმოწერებისთვის იხურება. ყველა ამ ინფორმაციის ვებ-გვერდიდან 
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ჩამოტვირთვა და გაცნობა შესაძლებელია PDF ფორმატში. აქვე მოცემულია ონლაინ 
ხელმომწერთა რაოდენობა და გრაფიკულადაა გამოსახული ხელმოწერების დინამიკა 
დროის მიხედვით. მომხმარებელი ასევე  ეცნობა ინფორმაციას იმის შესახებ მიღწეულ იქნა 
თუ არა კვორუმი. 

კვორუმის მისაღწევად საჭირო ხელმოწერების რაოდენობა შეადგენს 50 000-ს.  ამ  
რაოდენობის ხელმოწერების შეგროვების შემთხვევაში შედგება პეტიციის საჯარო 
განხილვა პეტიციების კომიტეტში, საკითხის განხილვაში პეტიციის ავტორი მონაწილეობს 
და კომისიის წევრების წინაშე პირადად წარადგენს და ასაბუთებს საკუთარ ინიციატივას.  
თუმცა, აქვე ხაზგასმულია, რომ პეტიციის განხილვისათვის გადამწყვეტი მაინც იდეა და 
შინაარსია. რაც გულისხმობს, რომ ნებისმიერი საინტერესო ინიციატივა მიუხედავად 
მხარდამჭერთა რაოდენობისა განხილული იქნება კომიტეტის მიერ.  

ნათლად ჩანს, რომ საჯარო პეტიციის წარდგენის მთავარი მიზანი მოქალაქეებისთვის 
კომფორტული სადისკუსიო სივრცის შექმნაა. ფორუმზე ნებისმიერ დაინტერესებულ  
ადამიანს შეუძლია საზოგადო საკითხები მისთვის საინტერესო და აქტუალურ ასპექტში 
განიხილოს. ერთი და იგივე პეტიციის ირგვლივ შეძლება დისკუსია რამდენიმე 
განსხვავებული მიმართულებით წარიმართოს, რაც საკითხის ამომწურავად შეფასების 
შესაძლებლობას იძლევა და აადვილებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს.  

ფორუმის მოდერირება „საჯარო პეტიციების განხილვის  წესის შესახებ დირექტივის“  
მიხედვით  ხორციელდება, რომლის თანახმადაც, თუ დისკუსია აღარ არის არსებითი და 
საინტერესო, შესაძლოა  პეტიცია დროზე ადრე დაიხუროს  დამატებითი ხელმოწერებისა 
და კომენტარებისათვის (პუნქტი 9. 3).   

საგულისხმოა, რომ პირველ რიგში პარლამენტია დაინტერესებული რაც შეიძლება მეტი 
მოქალაქის მოსაზრება, იდეა, კრიტიკული შეფასება მოისმინოს და გაითვალისწინოს, 
როგორც კანონშემოქმედებით, ასევე სხვა საჯარო საქმიანობაში და შესაბამისი 
რეკომენდაციები მიაწოდოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. 

მოქალაქეთა  პეტიციების  საპარლამენტო განხილვა - პეტიციის ხელმოწერის ვადის 
ამოწურვის შემდეგ ღია პეტიცია კომენტარებისა და ხელმოწერებისთვის იხურება  და  
საპარლამენტო შემოწმებას გადის. კომიტეტის მიერ შესაბამის სამინისტროში ან 
მაკონტროლებელი ორგანოში იგზავნება მიმართვა, შეფასდეს  მოქალაქის ინიციატივა. 
დადებითი შეფასების შემთხვევაში, აქვე სრულდება პეტიციის განხილვა.   სხვა 
შემთხვევაში იწყება ანგარიშის მომზადების პროცესი, რომელიც რამდენიმე საფეხურს 
მოიცავს: თავდაპირველად დოკუმენტს მომზადებულ დასკვნასთან ერთად შეისწავლის 
კომისიის მინიმუმ ორი წევრი - სამთავრობო და ოპოზიციური გუნდიდან, რის შემდეგაც 
პეტიციაზე მსჯელობას პეტიციის კომიტეტი მართავს და ამზადებს რეკომენდაციას, 
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რომელთან დაკავშირებითაც საბოლოო  გადაწყვეტილებას ბუნდესთაგი იღებს. იმ 
შემთხვევაში თუ პეტიცია სრულად ან ნაწილობრივ მაინც 
დასაბუთებულად/საფუძვლიანად ჩაითვლება, პარლამენტი პეტიციების კომიტეტის 
რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, ამზადებს რეკომენდაციებს და   უგზავნის  მას 
მთავრობას   განსახორციელებლად.  

მთავრობა დამოუკიდებლად წყვეტს მიიღოს თუ არა მხედველობაში პარლამენტის 
დადგენილება პეტიციასთან დაკავშირებით, საკითხის უარყოფითად დასრულების 
შემთხვევაში კი ის ვალდებულია პეტიციების კომიტეტის წინაშე დაასაბუთოს  საკუთარი 
გადაწყვეტილება. 

პარლამენტს გააჩნია გარკვეული ბერკეტები, იმისათვის რომ სამინისტროებისა და 
შესაბამისი საჯარო დაწესებულებებს  პეტიციის საკითხის საჭიროება დაანახოს, მაგ:  
სადავო საკითხთან დაკავშირებით მოითხოვოს შესაბამისი დოკუმენტები, მოუსმინოს 
მოწმეებს. არსებობს ასევე  სიტუაციის ადგილზე გაცნობის პრაქტიკა, შესაძლებელია 
პასუხისმგებელი საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლის მოწვევა საკითხის 
განხილვაზე. საპარლამენტო შემოწმების მიმდინარეობისას პეტიციების კომიტეტი იღებს 
გადაწყვეტილებას საკითხის საჯარო განხილვა  ჩაატაროს  თუ  მხოლოდ პეტიციონერის 
არგუმენტები მოისმინოს. ინფორმაცია საჯარო დისკუსიის გამართვის დროისა და 
ადგილის შესახებ ქვეყნდება  პეტიციების კომიტეტის გვერდზე.  საჯარო განხილვების 
პირდაპირი ტრანსლირება ხდება პარლამენტის სატელევიზიო არხის მიერ.  

პეტიციის ავტორი ამომწურავ ინფორმაციას იღებს მისი ინიციატივის განხილვის 
მიმდინარეობის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ დასრულებული პეტიციების ცხრილთან 
ერთად ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია პარლამენტის დასკვნები კონკრეტულ 
პეტიციასთან დაკავშირებით. დაინტერესებულ მოქალაქეს მისი ვებ-გვერდიდან 
ჩამოტვირთვა და გაცნობა PDF ფორმატში შეუძლია. 
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პეტიციების ფორუმი 

 

გადაწყვეტილებებს მინიჭებული აქვთ კატეგორიები (A1, A2b.. A9) იმის მიხედვით, თუ რა 
სახის დასკვნა იქნა მიღებული.  საკითხები, რომლებიც ფედერაციის კომპეტენციის გარეთ 
გადის  და ევროკავშირის დონეზე მოითხოვს გადაწყვეტას  შემდგომი რეაგირებისათვის  
ევროპარლამენტს ეგზავნება.   

განვიხილავთ რამდენიმე საინტერესო შემთხვევას:  

პეტიცია, რომელსაც ყველაზე მეტი 105 386 ხელმომწერი ჰყავს და რომელთან 
დაკავშირებითაც  მომხმარებლის  753 კომენტარი დაიწერა  ჯანდაცვის სფეროს 
შეეხებოდა. საკითხის განხილვას ჯანმრთელობის სამინისტროს წარმომადგენელი 
დაესწრო. კომიტეტმა დასკვნები და რეკომენდაციები პრობლემის გადაწყვეტის გზებთან 
დაკავშირებით  ჯანმრთელობისა და ფინანსთა სამინისტროებს გაუგზავნა, რადგან 
საკითხი მედპერსონალის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევას  და სფეროში 
კონკურენტული საკანონმდებლო პირობების უზრუნველყოფას ეხებოდა.  
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საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართა კომიტეტმა მოქალაქის პეტიციასთან 
დაკავშირებით, რომელიც სუდანის ერთ-ერთ რეგიონში (დარფურში) არსებული 
კონფლიქტის მოგვარებაში გერმანიის აქტიურ მონაწილეობას  და  გენოციდად აღიარებას 
მოითხოვს.  

ევროპარლამენტს გაეგზავნა შემდგომი რეაგირებისათვის დასკვნები  პეტიციაზე, 
რომლითაც ავტორი გენური ტექნოლოგიით დამზადებული  ცხოველთა საკვები 
პროდუქტების იმპორტის გამარტივებას აპროტესტებს; ამ ინიციატივას 1 095 მხარდამჭერი 
ჰყავს, ხოლო ფორუმზე 49 კომენტარია დაფიქსირებული.  

პეტიციების კომიტეტის გვერდზე გამოქვეყნებულია დანიშნულებისამებრ გადაგზავნილი  
პეტიციების სტატისტიკა თვეების მიხედვით. დეტალური ინფორმაცია პეტიციების 
კომიტეტის მიერ გაწეული სამუშაოს შესახებ ასახულია ყოველწლიურ ანგარიშში, 
რომელიც ვებ-გვერდზეა ხელმისაწვდომი.  

ბუნდესთაგის პეტიციების კომიტეტში 2011 წელს 15 000 -ზე მეტი პეტიცია შევიდა, მათ 
შორის  5 112 ელექტრონული ფორმით.  საპარლამენტო განხილვა გაიარა  6 387 -მა, 
რომელთაგანაც დაკმაყოფილდა 1 398 პეტიცია.  8 749 პეტიცია პარლამენტს არ 
განუხილავს, რადგან  მათი დიდი ნაწილი - 5 182 საკითხი - გადაწყდა რჩევების, 
ცნობებისა და მასალების მიწოდების შედეგად. საერთო ჯამში, 15 135 პეტიციიდან 
დაკმაყოფილებულ იქნა 7 852  პეტიცია.  უარყოფითად გადაწყდა  7 284 საკითხი, 
რომელთაგან 2 295 არ აკმაყოფილებდა პეტიციების კომიტეტის დადგენილ მოთხოვნებს.  

გერმანიის ბუნდესთაგის პეტიციების გვერდი მისი ანალოგებისაგან არსებითად 
განსხვავდება. აღსანიშნავია, რომ პეტიციის განსახილველად არ არის აუცილებელი 
მხარდაჭერის მოპოვება, გადამწყვეტია პეტიციის შინაარსი. პეტიციის კომიტეტი იღებს 
ვალდებულებას თითოეული მოქალაქის ნებისმიერი საინტერესო ინიციატივა განიხილოს. 
რაც იმის დასტურია, რომ ხელისუფლება მზადაა მხედველობაში მიიღოს და 
გაითვალისწინოს მოქალაქეების რჩევები და შენიშვნები და მოსახლეობაზე 
ორიენტირებული პოლიტიკა აწარმოოს. 

უმნიშვნელოვანესი სერვისი, რომელსაც ბუნდესთაგი მოქალაქეებს სთავაზობს 
პეტიციების ფორუმია, რომლის მეშვეობითაც საზოგადოების ნებისმიერ წევრს საკუთარ 
მოსაზრებების, შეხედულებების გამოხატვისა და მნიშვნელოვან თემებზე აზრთა გაცვლის 
საშუალება აქვთ. საგულისხმოა, რომ პეტიციის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებას სწორედ ის 
ფაქტორი განსაზღვრავს, რამდენად აქტიური  და ნაყოფიერი დისკუსია შესაძლოა მოჰყვეს 
პეტიციის საკითხს.   

მოქალაქეების ნდობის ხარისხზე და შესაბამისად, მათ აქტიურობაზე დადებით გავლენას 
ახდენს პეტიციის კომიტეტის მუშაობისა და მისი წევრების შესახებ ინფორმაციის  ღიაობა    
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და ხელმისაწვდომობა და მათი ეტაპობრივი ინფორმირება პეტიციის განხილვის 
მიმდინარეობის შესახებ.   

 

 

დანართი 3: ელ-კონსულტაციების საუკეთესო გამოცდილება 

 

ევროკომისიის საჯარო კონსულტაციების ელექტრონული სისტემა 
- "შენი ხმა ევროპაში" 

 

Europe.eu ევროკავშირის ოფიციალური ვებ-გვერდია, რომელზეც თავმოყრილია ამ 
გაერთიანების მიერ დანერგილი ელ-სერვისები მათ შორის ევროკომისიის საჯარო 
კონსულტაციების ელექტრონული სისტემა - "შენი ხმა ევროპაში" (ec.europa.eu) 
რომელიც მოიცავს შემდეგ საშუალებებს: კონსულტაცია, დისკუსია და სხვა 
მექანიზმები.  

როგორც ცნობილია ევროკავშირში უკუკავშირისა და ექსპერტიზის მისაღებად ე.წ 
„მწვანე და თეთრი ფურცლების“ პრაქტიკაა დანერგილი. პროცედურებში ჩართულია 
სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფები - ჩვეულებრივი მოქალაქეები, 
არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიზნეს სექტორი, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 
შესაბამისი საჯარო დაწესებულებები. ევროკავშირის პრაქტიკით, „მწვანე ფურცელი“ 
განხილულია როგორც სადისკუსიო დოკუმენტი, რომელსაც ევროკომისია აქვეყნებს 
პოლიტიკის სპეციფიურ მიმართულებებზე. დოკუმენტები განკუთვნილია 
დაინტერესებული მხარეებისათვის რომლებიც მოპატიჟებული არიან 
კონსულტაციის პროცესში ჩასართავად და დებატებში მონაწილეობის მისაღებად. 
რიგ შემთხვევებში  პროცესი განკუთვნილია შესაბამისი საკანონმდებლო 
ცვლილებების ინიცირებისთვის. ევროკომისიის „თეთრი ფურცლები“ გამოიყენება 
კონკრეტული მიმართულებით „მწვანე ფურცლის“ პროცედურების გაგრძელებად. ამ 
მიზნების მისაღწევად კომისიას შემუშავებული აქვს სტრატეგიები და კონკრეტული 
დირექტივები, სწორედ აღნიშნული სტრატეგიის ნაწილია საჯარო კონსულტაციების 
ელექტრონული სისტემა - "შენი ხმა ევროპაში". აღნიშნული სერვისი დაინერგა 
ინიციატივის - ინტერაქტიული პოლიტიკის შემუშავება - ფარგლებში. იგი 
ევროკომისიის დოკუმენტის „კონსულტაციის შესახებ მინიმალური სტარდარტები“ 

http://www.ichange.ge/


 

53 მოქალაქის პლატფორმა www.ichange.ge 

 
ფარგლებშია შექმნილი და მიზნად ისახავს ევროპის მმართველობის გაუმჯობესებასა 
და უკეთესი რეგულაციების შემოღებას.  ქვემოთ განვიხილავთ ამ ელექტრონული 
პლატფორმის მექანიზმებს რადგან ვთვლით, რომ ის ერთ-ერთი საუკეთესო 
საერთაშორისო პრაქტიკაა და მისი პროცედურული ნაწილის იმპლემენტაცია 
საქართველოს ანალოგიურ პლატფორმაში (ichange.ge) იქნება პრაქტიკული და 
ეფექტური.  

ec.europa.eu 

 

ევროკომისიის საჯარო კონსულტაციების ელექტრონული სისტემა - "შენი ხმა 
ევროპაში" 

 

სისტემის დაყოფილია ორ ღია და დახურულ განყოფილებად. ონლაინ 
კონსულტაციაში მონაწილეობის მისაღებად მოქმედებს შემდეგი ძირითადი 
პროცედურები და წესები: 

• კომენტარების გაგზავნა შეუძლიათ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 
მოქალაქეებს, ორგანიზაციებსა და საჯარო დაწესებულებებს; 

• კონსულტაციის მიმდინარეობისას გამოგზავნილი დოკუმენტები და 
წინადადებები ონლაინ ქვეყნდება სისტემაში. გამონაკლისია შემთხვევები, თუ 
თავად კონსულტაციის მონაწილენი მიუთითებენ, რომ მათი მოსაზრებები 
კონფიდენციალურია; 

• სისტემის მომხმარებლებს შეუძლიათ საკუთარი ინიციატივები ევროკავშირის 
ნებისმიერ ოფიციალურ ენაზე გააგზავნონ; 
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• ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია დოკუმენტებს იღებს როგორც ელექტრონულ 

ისე წერილობით ფორმატში; 
• კონსულტაციის საბოლოო ვადის ამოწურვის შემდეგ მიღებული 

წინადადებები შესაძლოა აღარ განიხილონ. 

აღსანიშნავია, რომ ონლაინ კონსულტაციები ტარდება ევროკავშირის სხვადასხვა 
პოლიტიკურ მიმართულებით დაგეგმილი ცვლილებების, პოლიტიკური 
სტრატეგიებისა და დოკუმენტების, რეგულაციების შემუშავებაზე. მაგალითისთვის, 
მოვიყვანთ დღეს (21.06.2013) განხილვის პროცესში მყოფ ზოგიერთ დოკუმენტს:  

• ქსელის კოდექსებისა და დირექტივების განსავითარებლად ყოველწლიური 
პრიორიტეტების ნუსხის შემუშავება; 

• ევროპელ გადამხდელთა კოდექსი; 
• საჯარო კონსულტაცია პლასტიკურ ნაგავთან დაკავშირებით არსებულ "მწვანე 

ფურცელზე"; 
• მეთევზეობის სექტორში სახელწმიფო და იურიდიული ინსტრუმენტების 

შემუშავება. 
 

საჯარო კონსულტაციებთან დაკავშირებით სისტემაში აუცილებლად ქვეყნდება 
შემდეგი მონაცემები: 

• საჯარო კონსულტაციის საკითხი; 
• სამიზნე ჯგუფების დასახელება; 
• კონსულტაციის დაწყებისა და დახურვის თარიღი; 
• საჯარო კონსულტაციის მიზნები; 
• კონსულტაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტები - განხილვაზე 

გამოტანილი დოკუმენტისა თუ პოლიტიკური სტრატეგიის საბაზისო ტექსტის 
გარდა, აღწერაში განთავსებულია საკითხთან დაკავშირებით ევროკავშირის 
მიერ სხვადასხვა დროს მიღებული გადაწყვეტილებები, მასზე ევროკავშირის 
უმაღლესი თანამდებობის პირების მოსაზრებები, ამ მიმართულებით მანამდე 
შემუშავებული პროგრამები და ა.შ. ასევე კონსულტაციაზე პასუხისმგებელი 
სააგენტოს დასახელება, ელ-ფოსტა, მისამართი 
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კონსულტაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტები 

• შენიშვნების გაგზავნის წესები  - ზოგ შემთხვევაში სისტემაში მოცემულია 
ონლაინ კითხვარები, სხვა შემთხვევაში კომენტარების გაგზავნა ხდება 
კონსულტაციის გამომცხადებელი ორგანოს ელ-ფოსტის მისამართზე. წინასწარ 
შედგენილი კითხვარის მეშვეობით წინადადებებისა თუ შენიშვნების მიღება 
კონსულტაციის შეჯამების პროცესს უფრო სისტემურსა და ორგანიზებულს 
ხდის, შესაბამისად უფრო მარტივი და ეფექტური ხდება მიღებული 
კომენტარების ანალიზი. აღსანიშნავია, რომ საჯარო კონსულტაციის 
ფარგლებში მიღებული კომენტარები არ ქვეყნდება ონლაინ რეჟიმში, თუმცა, 
კონსულტაციის დასასრულს ისინი აუცილებლად ხელმისაწვდომია 
სისტემაში.  

დასრულებული საჯარო კონსულტაციები დალაგებულია წლების მიხედვით. მათ 
შემთხვევაში განთავსებულია შემდეგი ინფორმაცია: 

• რეგულაციების, პოლიტიკური დოკუმენტების, სტრატეგიების დასახელება 
რაზეც გაიმართა კონსულტაცია; 

• სამიზნე ჯგუფი - მაგალითად, საერთაშორისო ორგანიზაციები, სამთავრობო 
სტრუქტურები, აკადემიური წრეები, სამოქალაქო საზოგადოების და კერძო 
სექტორის ორგანიზაციები, ფონდები, კერძო პირები და ა.შ; 

• კონსულტაციის დაწყებისა და დასრულების დრო; 
• კონსულტაციის მიზნები; 
• კონსულტაციაში მონაწილეობის წესები; 
• კონსულტაციაზე გამოტანილი დოკუმენტის ცვლილებები - ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნებულია სხვადასხვა დროს შეტანილი ცვლილებები. კერძოდ, 
გვერდის ადმინისტრაციას გამოქვეყნებული აქვს TrackChange-ით 
ჩასწორებული პირვანდელი დოკუმენტის სხვადასხვა ვერსიები. ამის 
საფუძველზე თვალნათლივ ჩანს, რომელი ცვლილება როდის შეიტანეს 
სამუშაო ვერსიაში. ამით წარმოჩინდება დოკუმენტზე მუშაობის მთლიანი 
პროცესი.  
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ცვლილებების ამსახველი დოკუმენტი 

• მოქალაქეებთან, საჯარო დაწესებულებებთან და ორგანიზაციებთან ფოკუს 
ჯგუფ გამოკითხვების ჩატარების შემთხვევაში მოცემულია კითხვარი; 

• სტრატეგიის, რეგულაციის თუ დაგეგმილი ცვლილებების სრული პაკეტი, 
სადაც დასმული და აღწერილია პრობლემა, ცვლილებების მიზანი, ამოცანები, 
შესაძლო ალტერნატივები და მათი გავლენის შეფასება. განსაზღვრულია 
ყველა ის საკითხი და პრობლემა, რომლის გარშემოც სურთ საჯარო 
კონსულტაციის ფარგლებში მიიღონ მოქალაქეების, არასამთავრობო 
სექტორის, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების, დაინტერესებული მხარეების 
მოსაზრებები და წინადადებები; 

• პრეს რელიზი საჯარო კონსულტაციის დაწყების გამოცხადებასთან 
დაკავშირებით; 

• საკონტაქტო ინფორმაცია: მისამართი, ელ-ფოსტა; 
• საჯარო კონსულტაციაზე პასუხისმგებელი ორგანო; 
• მიღებული კომენტარების რაოდენობა; 
• მიღებული კომენტარები - დახურული კონსულტაციების შემთხვევაში 

სრულყოფილადაა მოცემული ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ 
საჯარო განხილვის ორგანიზატორისთვის გაგზავნილი მოსაზრებები. კერძოდ, 
უმეტეს შემთხვევაში კომენტარები დაყოფილია სხვადასხვა კატეგორიების 
(მოქალაქე, ორგანიზაციები, საჯარო დაწესებულებები, არარეგისტრირებული 
ორანიზაციები, სამეცნიერო საზოგადოების წარმომადგენლები, რელიგიური 
ჯგუფები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები, კვლევითი ცენტრები, 
პროფკავშირები და ა.შ) მიხედვით და PDF ან დაარქივებულ ფორმატში 
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მიბმულია თითოეული მოქალაქის, ორგანიზაციისა თუ გაერთიანებების მიერ 
მიწოდებული კომენტარი. 
 

 
მიღებული კომეტნარების ბაზა 

 

 
მიღებული კომენტარები დალაგებული კატეგორიების მიხედვით 
 
აღსანიშნავია, რომ დაფარულია მხოლოდ იმ პირთა სახელი და გვარი, 
რომლებმაც ანონიმურობა არჩიეს. ვინაობის დაფარვის მიუხედავად, 
ყველასთვისაა ხელმისაწვდომი მათი შენიშვნების შინაარსი. უწყებებისა და 
ორგანიზაციების შემთხვევაში სრულადაა მოცემული მათი სახელები. 
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გამოგზავნილი კომენტარის ნიმუში 

 

• მიღებული პასუხების სტატისტიკური მონაცემები - მიღებული მოსაზრების 
გამოქვეყნებასთან ერთად, წარმოდგენილია სრულყოფილი რაოდენობრივი 
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მონაცემები. კერძოდ, რომელი ქვეყნიდან რამდენი ინიციატივა შევიდა 
კომისიაში, ვინ (იგულისხმება ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, მათ შორის 
სხვადასხვა ტიპის გაერთიანებები და ორგანიზაციები) რამდენი კომენტარი 
გაგზავნა. ანგარიშში ასევე, დეტალურადაა მოცემული თავდაპირველი 
კითხვარის შეკითხვების მიხედვით, მიღებული გამოხმაურებები. შესაბამისად, 
თვალნათელი ხდება ევროპელების დამოკიდებულება საკონსულტაციოდ 
გამოტანილი საკითხისადმი. ამასთან ერთად, ღია კომენტარები 
თანდართულია დოკუმენტის ბოლოს და მათი გაცნობა ყველას შეუძლია.  

 

სტატისტიკა ქვეყნების მიხედვით 

 

მოქალაქეების აზრის გამოკითხვა გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ 
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• კონსულტაციის შედეგები - ზოგიერთ შემთხვევაში დახურული 

კონსულტაციის აღწერაში თანდართულია ჩატარებული განხილვის საბოლოო 
ანგარიში. ხოლო, იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული დოკუმენტი არ გახდა 
საჯარო, აუცილებლადაა მითითებული თუ რაში გამოიყენეს მიღებული 
წინადადებები. 

 

 

დიდი ბრიტანეთი 

 

საჯარო პოლიტიკაში მოქალაქეთა ჩართულობისა  და სხვადასხვა საკითხებზე 
საჯარო კონსულტაციებს გამართვას მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა დიდ 
ბრიტანეთში. ქვეყნის თითქმის ყველა სამინისტროს ვებ-გვერდზე ინტეგრირებულია 
ელექტრონული კონსულტაციის საშუალება. მაგალითად, იუსტიციის სამინისტროს  
შემთხვევაში კატეგორია „კონსულტაცია“ (http://www.justice.gov.uk/consultations) 
მთავარ გვერდზეა გამოტანილი და იგი მთელ რიგ საკითხებს მოიცავს. სამინისტროს 
მიერ ხდება კონკრეტული საკითხის იდენტიფიცირება, რომლის საჯარო 
განხილვაშიც მნიშვნელოვანია საზოგადოების ჩართულობა. თითოეული 
კონსულტაცია ინიცირებულია კონკრეტული დეპარტამენტის მიერ და სწორედ 
დეპარტამენტი განიხილავს შესულ ინიციატივებს. აუცილებლად მითითებულია ამ 
დეპარტამენტისა თუ სტრუქტურული ქვედანაყოფის საკონტაქტო ინფორმაცია - 
ტელეფონის ნომერი და ელ-ფოსტა. 

გარდა ამისა, ვებ-გვერდზე მითითებულია საჯარო კონსულტაციის ვადა, რა დროის 
ფარგლებშიც უწყება იღებს დაინტერესებულ პირთა შენიშვნებს, მოსაზრებებსა და 
კითხვებს. განსაზღვრულია სავარაუდო აუდიტორია, რომელთა ინიციატივებსაც 
ელოდება კონსულტაციის ინიციატორი ორგანო და საჯარო განხილვაზე 
პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ინფორმაცია. 
 
რაც შეეხება მოქალაქეების მოსაზრებების მიღების ფორმას, ზოგიერთ შემთხვევაში 
მომხმარებლებს საკუთარი მოსაზრების დაფიქსირება სპეციალური ფორმის ან 
კითხვარის შევსებით შეუძლიათ.  
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დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ერთ-ერთ  

საჯარო განხილვა 
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კითხვარის ფორმა 

 

საჯარო განხილვის დასრულების შემდეგ სამინისტრო აანალიზებს მოქალაქეების 
მხრიდან მიღებულ წინადადებებს და ამზადებს ელ-კონსულტაციის შემაჯამებელ 
ანგარიშს. შედეგად, სწორედ ამგვარი დოკუმენტის შექმნა ითვლება უკუკავშირის 
ფორმად. მართლაც, ელექტრონულ რესურსზე მოცემულია ჩატარებული საჯარო 
განხილვების შედეგები, წარმოდგენილია დასკვნითი შეფასების დოკუმენტი,  
მოცემულია კონსულტაციების პერიოდში მოქალაქეების მიერ გამოთქმული 
მოსაზრებები, გაგზავნილი წინადადებები, დასმული შეკითხვები და საჯარო 
დაწესებულების მხრიდან გაცემული შესაბამისი პასუხები. 

 

დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ვებ-გვერდი - ჩატარებული კონსულტაციების შედეგები 
 

გარდა ამისა, შეფასებულია ელ-კონსულტაციის შედეგები პირვანდელი 
კრიტერიუმების საფუძველზე. კერძოდ, გაანალიზებულია მოქალაქეების 
მოსაზრებები, იდენტიფიცირებულია მათ მიერ გამოკვეთილი და დასმული 
პრობლემები, აღწერილია ხელისუფლების მიერ გაცემული პასუხები მოქალაქეების 
კითხვებზე. რაც ყველაზე საგულისხმოა, შეჯამებულია საზოგადოების 
დამოკიდებულება დასმული პრობლემის მიმართ და მათი გათვალისწინებით, 
შემუშავებულია სამინისტროსა თუ კონკრეტული სტრუქტურული ქვედანაყოფის 
პოზიცია/სტრატეგია ელ-კონსულტაციის საკითხის მიმართ. ამგვარი უკუკავშირის 
შედეგად, ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის შესაძლებელია გადახედოს რა 
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პოზიცია გააჩნდათ ან გააჩნიათ მოქალაქეებს და კონსულტაციის დასრულების 
შემდეგ, რამდენად გაითვალისწინა ხელისუფლებამ მათი წინადადებები და 
მოსაზრებები.  

მომხმარებლისთვის ვებ-გვერდზე ნავიგაციის გასამარტივებლად, ელექტრონული 
კონსულტაციები დაყოფილია შემდეგი კატეგორიების მიხედვით: ღია, დახურული - 
პასუხით, დახურული - პასუხის მოლოდინში.  

 

კონსულტაციების კატეგორია 

სამინისტროს ელექტრონულ რესურსზე ცალკეა გამოყოფილი კონსულტაციების 
არქივი, სადაც შესაძლებელია თარიღების მიხედვით, განვლილი საჯარო 
კონსულტაციებისა და მათ ფარგლებში შექმნილი ანგარიშების მოძებნა. ამავე 
განყოფილებაში შესაძლებელია ელექტრონული მისამართის მითითებით, ამ 
მიმართულებით არსებული სიახლეების გამოწერა. შედეგად, მომხმარებელი 
მუდმივად იქნება ინფორმირებული და სისტემატურად მიიღებს ინფორმაციას 
მისთვის სასურველ საკითხზე. 

 

კონსულტაციების არქივი და გამოწერის შესაძლებლობა 
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შოტლანდია 

 

დიდი ბრიტანეთის ცენტრალურ მთავრობასთან ერთად, ელექტრონული 
კონსულტაციების ტრადიცია დანერგილია შოტლანდიის ადგილობრივ მთავრობაშიც. 
ელექტრონულ რესურსზე (http://www.scotland.gov.uk/Consultations/Current) 
მოქალაქეთა ჩართულობის მიზნით, შექმნილია სპეციალური განყოფილება 
სახელწოდებით „კონსულტაციები.“ აქ გამოტანილია მიმდინარე, დასრულებული და 
სამომავლო კონსულტაციების ქვე-განყოფილებები. ამ გზით შოტლანდიის მთავრობა 
ცდილობს პოლიტიკის დაგეგმვის დროს გაითვალისწინოს მოქალაქეთა მოსაზრებები 
და მოთხოვნები.  
 
მიმდინარე კონსულტაციების ქვე-განყოფილებაში განსაზღვრულია არსებული 
პრობლემა, აღწერილია ამ მიმართულებით მთავრობის მიერ დაგეგმილი 
ღონისძიებებიც. გარდა ამისა, მოცემულია კონსულტაციის ინიციატორი სამთავრობო 
დაწესებულება/სტრუქტურული ქვედანაყოფი, საკონტაქტო პირი, ელ-ფოსტა, 
კონსულტაციის დაწყებისა და დასრულების თარიღები. განთავსებულია წამოჭრილი 
პრობლემის გარშემო არსებული ძირითადი კითხვები და მათზე საპასუხოდ 
განთავსებულია შესაბამისი ფორმები.  დაინტერესებულ პირთა მიერ შევსებული 
ანკეტები ეგზავნებათ კონკრეტულ საკითხზე პასუხისმგებელ პირებს.  
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შოტლანდიის მთავრობის ვებ-გვერდზე მიმდინარე კონსულტაციების განყოფილება 

 
ვებ-გვერდზე განთავსებულია, ასევე, ინფორმაცია  დაგეგმილი კონსულტაციების, 
მათი თემატიკისა და ვადების შესახებ. ამით, მომხმარებლებისთვის წინასწარ 
ცნობილია კონკრეტული სამთავრობო დაწესებულება რა საკითხზე და როდის გახსნის 
ელექტრონულ კონსულტაციებს და ამ გზით მიიღებს მოქალაქეების ინიციატივებს. 
 
შემდეგ კატეგორიად მოცემულია დახურული კონსულტაციები, სადაც თითოეული 
საკითხის შემთხვევაში, გამოქვეყნებულია ანგარიში და საკითხის შემაჯამებელი 
დოკუმენტი. მასში კიდევ ერთხელ აღწერილია პრობლემა, გადმოცემულია 
კონსულტაციის გამოცხადების მიზანი და დაზუსტებულია მთავრობის პოზიცია 
ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე, მათ მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები. 
ანგარიშის ძირითადი ნაწილი ეთმობა მოსახლეობის მიერ სამთავრობო 
დაწესებულებებისთვის მიწოდებული წინადადებებისა და კითხვების ანალიზსა და 
მიმოხილვას. შეჯამებულია ცალკეული საკითხების გარშემო მოქალაქეების მხრიდან 
მიღებული გამოხმაურებები და ხელისუფლების საბოლოო გადაწყვეტილებაც. ამგვარი 
პროაქტიული სტრატეგია უზრუნველყოფს მოქალაქეების მაღალ ჩართულობას 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  
 

 
შოტლანდიის მთავრობის ვებ-გვერდზე არსებული დასრულებული კონსულტაციების განყოფილება 
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შემდეგ კატეგორიად მოცემულია კონსულტაციების არქივი, სადაც განთავსებულია 
2003 წლის შემდეგ ჩატარებული ელ-კონსულტაციების შესახებ არსებული ინფორმაცია 
- აღწერა, საბოლოო ანგარიში და სხვა დამატებითი მონაცემები. 

 
კონსულტაციების არქივი 

ელექტრონულ რესურსზე მიმაგრებულია ახალი ამბების გამოწერის ფუნქციაც, რის 
მეშვეობითაც ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს საკუთარი ელ-ფოსტის 
მითითებით, გამოიწეროს სიახლეები და მუდმივად იყოს ინფორმირებული 
კონკრეტულ კონსულტაციებთან დაკავშირებით მომხდარი ცვლილებების შესახებ. 

 

კონსულტაციების გამოწერა 
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დიდი ბრიტანეთის მსგავსად, შოტლანდიაშიც დიდი ყურადღება ეთმობა 
მოქალაქეების კითხვებზე დაყრდნობით საკონსულტაციოდ გამოტანილ 
პრობლემასთან დაკავშირებით საბოლოო ანგარიშის მომზადებას. ამით 
თვალნათელი ხდება, რომ ელექტრონულად ინიციატივების გაგზავნა მართლაც 
ეფექტური ფორმაა და მომხმარებლების მიერ დასმული არცერთი კითხვა თუ 
წინადადება მთავრობის ყურადღების მიღმა არ რჩება. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, 
საბოლოო ანგარიშის მომზადება ადასტურებს ფაქტს, რომ სამინისტროები 
კონკრეტულ საკითხებზე სტრატეგიულ გეგმებსა და ცალკეულ ღონისძიებებს 
სწორედ მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინებით შეიმუშავებენ და 
დაგეგმავენ.  

 

 

 

ავსტრალია 

 

ავსტრალიის მთავრობის გვერდზე არსებობს ქვე-განყოფილება 
კონსულტაციებისთვის (http://www.tga.gov.au/newsroom/consult.htm). იგი სამი 
სექციისგან შედგება: ღია კონსულტაციები, დახურული კონსულტაციები და 
დაგეგმილი კონსულტაციები. 

ღია კონსულტაციების განყოფილებაში მოცემულია მიმდინარე საჯარო განხილვები: 
მოცემულია სათაური, საკითხის აღწერა, პრობლემის დასმა, დაზუსტებულია 
კონსულტაციაზე პასუხისმგებელი უწყების დასახელება და მისამართი, 
კონსულტაციის ვადები, პროცედურები, მიბმულია მოქალაქეების მიერ საკუთარი 
მოსაზრების დასაფიქსირებლად შემუშავებული ელ-ფორმა. ამ უკანასკნელის 
მეშვეობით, მოქალაქეს შეუძლია მთავრობას მიაწოდოს საკუთარი ხედვა, სტრატეგია, 
პრეზენტაცია და კომენტარი კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, 
კითხვარის ფორმაში მომხმარებელი აფიქსირებს სურს თუ არა მისი კითხვა 
მომავალში გასაჯაროვდეს. სხვა შემთხვევაში მთავრობა იტოვებს უფლებას 
მომხმარებლების მიერ გაგზავნილი წინადადებები გამოაქვეყნოს ვებ-გვერდზე. 
აღსანიშნავია აგრეთვე ის ფაქტი, რომ მოქალაქეებს საკუთარი კომენტარების ჩაბარება 
სამთავრობო უწყებაში ბეჭდური დოკუმენტის სახითაც შეუძლიათ. 
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კონსულტაციების პროცედურები 

დახურული კონსულტაციების კატეგორიაში თავმოყრილია განხორციელებულ 
საჯარო განხილვებთან დაკავშირებით ყველა სახის ინფორმაცია. კერძოდ, 
თოთოეული საკითხის შემთხვევაში გამოქვეყნებულია შემდეგი ტიპის მონაცემები 
და დოკუმენტები: 

• კონსულტაციის მიზანი; 
• პრობლემის აღწერა და საჯარო განხილვაში მონაწილეობის მისაღებად 

აუცილებელი წესები და რეგულაციები; 
• მოქალაქეებისგან მიღებული წინადადებები - შევსებული ფორმები; 
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მოქალაქეებისგან მიღებული წინადადებები 

 

• კონსულტაციის ინიციატორი სამთავრობო უწყების პასუხები ან საჯარო 
განხილვის შედეგად, შემუშავებული პოზიცია; 

 
სამთავრობო დაწესებულების პასუხი 
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აღნიშნულ განყოფილებას მოყვება მომავალი კონსულტაციების სექცია, სადაც 
მოცემულია მომდევნო თვეებში ჩასატარებელი საჯარო განხილვების ერთგვარი 
განრიგი. დაზუსტებულია რა საკითხსა და პოლიტიკის რომელ მიმართულებაზე 
იგეგმება ონლაინ კონსულტაცია. 

ამასთან ერთად, ვებ-გვერდზე ვხვდებით ჩატარებული კონსულტაციების არქივს. 
თითოეული მათგანის შემთხვევაში მოცემულია ვითარებისა და საკითხის აღწერა, 
დასმულია პრობლემა, რის გადასაჭრელადაც მთავრობამ მიზნად დაისახა 
კონკრეტული თემატიკის საჯარო განხილვაზე გატანა. გაანალიზებულია 
ელექტრონული კონსულტაციით შესული ინიციატივები და გაჟღერებულია 
მოქალაქეების დამოკიდებულება საკითხის მიმართ. ამას მოჰყვება საბოლოოდ 
შემუშავებული პოლიტიკური ალტერნატივები, მათი ფინანსური გათვლების 
მითითებით. მოცემულია თითოეული მათგანის გავლენის მასშტაბები და 
შემუშავებული რეკომენდაციები.  

 

კონსულტაციების არქივი 
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ყაზახეთი 

 

გაეროს მიერ წარმოდგენილი ელექტრონული ჩართულობის რეიტინგში ყაზახეთი მესამე 
ადგილს იკავებს, ფართო საზოგადოების პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობის 
უზრუნველყოფის შედარებით კარგი ხარისხის გამო. აღნიშნული ქვეყანა საქართველოს 
რეალობისთვის იმითაცაა საინტერესო, რომ ისიც პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოა და იქაც 
ახლა იკიდებს ფეხს ელექტრონული მმართველობის პრინციპები.  

ყაზახეთში შექმნილია ერთიანი სამთავრობო პლატფორმა, სადაც ინტეგრირებულია 
სახელმწიფოს მიერ დანერგილი სხვადასხვა ტიპის სერვისები. პირველ რიგში, 
საგულისხმოა, რომ ვებ-გვერდზე გამიჯნულია აპლიკაციები, რომლებიც საინტერესო და 
გამოსადეგი შეიძლება იყოს, ერთი მხრივ, მოქალაქეებისა და მეორე მხრივ, ბიზნესის 
წარმომადგენლებისთვის. ჩვენი კვლევის ფარგლებში მთავარი აქცენტი 
მოქალაქეებისთვის დანერგილ მომსახურებაზე გაკეთდა - ელექტრონული რესურსის 
პირველ გვერდზე გამოტანილია განყოფილება „მოქალაქე და მთავრობა“, სადაც 
განთავსებულია ამ ორ აქტორს შორის ეფექტური კომუნიკაციის აგებისთვის საინტერესო 
სერვისები: 

1. ინტერნეტ კონფერენცია: დროდადრო ტარდება ონლაინ კონფერენციები სხვადასხვა 
რეგიონის ადგილობრივი მთავრობის ხელმძღვანელთან. ვებ-გვერდზე წინასწარ 
მოცემულია ცალკეული კონფერენციის თემა, ონლაინ კონსულტაციის დაწყებისა და 
დასრულების დრო, თითოეულ საკითხზე მოქალაქეების მხრიდან დასმული შეკითხვების, 
გაზიარებული მოსაზრებებისა და თავად საჯარო პირებისგან მიღებული პასუხების 
ოდენობა. 
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სტატისტიკურ მონაცემებთან ერთად, ყაზახეთის 
ელექტრონულ პლატფორმაზე  საჯაროდაა წარმოდგენილი მომხმარებლების მიერ 
გაგზავნილი შეკითხვები და დაწერილი კომენტარები. შესაძლებელია თანამდებობის 
პირების მიერ გაცემული პასუხების შინაარსის გაცნობაც. ამას გარდა, გამოყოფილია 
მთავრობის მიერ გათვალისწინებული მოქალაქეების კითხვები და კომენტარები. ბოლოს, 
ცალკეული საკითხის შემთხვევაში განთავსებულია შეკითხვების საძიებო სისტემა. 
კერძოდ, მოქალაქეს შეუძლია საკუთარი კითხვა მოძებნოს მისთვის მიკუთვნებული 
სპეციალური ნომრის მიხედვით და გაიგოს როგორ გამოეხმაურა ესა თუ ის თანამდებობის 
პირი, რამდენმა მოქალაქემ დააფიქსირა მის მიერ წამოჭრილ პრობლემაზე საკუთარი 
პოზიცია და რამდენმა დაუჭირა მხარი, ხმის მიცემის მეშვეობით. ამგვარი სერვისები 
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უფრო გამჭვირვალესა და ეფექტურს ხდის ორ მხარეს შორის კომუნიკაციას, რაც ნდობის 
დამყარების საწინდარი შეიძლება გახდეს.  

 
მთავრობის მიერ გათვალისწინებული კითხვები 

 

2. ონლაინ შეხვედრა მინისტრთან: ვებ-გვერდზე სრულადაა მოცემული მინისტრთან 
ონლაინ შეხვედრის დანიშვნის წესები. კერძოდ, მოქალაქე აუცილებლად 
დარეგისტრირებული უნდა იყოს პლატფორმის გვერდზე. ონლაინ კონფერენციაში ჩაწერა 
შემდეგნაირად ხდება: მომხმარებელი ირჩევს საჯარო დაწესებულებას, შემდეგ ეცნობა 
მისთვის სასურველი საჯარო მოხელის განრიგს, ირჩევს თარიღს, უთითებს საკუთარ 
საკონტაქტო ინფორმაციას და იმ საჯარო მომსახურების ცენტრის მისამართს, სადაც 
დაესწრება ვიდეო კონფერენციას. გვერდის ადმინისტრაცია იტოვებს შეხვედრაზე უარის 
თქმის უფლებას, რაც ვებ-გვერდის მიხედვით, იმ შემთხვევებში ხდება, თუ ადგილები 
დაკავებულია ან მოქალაქის კითხვები ცალკეული თანამდებობის პირის კომპეტენციაში 
არ შედის. მოქალაქე შეხვედრის დანიშვნაზე საბოლოო პასუხს ერთ სამუშაო დღეში იგებს 
ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 

3. ელექტრონული სერვისების განსახორციელებელი პროექტების განხილვა, რომლის 
მეშვეობითაც მოქალაქეები ჩართულნი არიან მთავრობის მიერ სხვადასხვა 
ელექტრონული სერვისის დანერგვაში. კერძოდ, ვებ-გვერდის ამ განყოფილებაში 
მოცემულია დაგეგმილი ინიციატივების ჩამონათვალი. თითოეულ მათგანზე კი 
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მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია:  პროექტის სათაური, დისკუსიის დაწყების დროს, 
ინიციატივის ძალაში შესვლის სავარაუდო თარიღი, მისი არსი და მიღების შემთხვევაში 
ამოქმედებული პროცედურების დეტალური აღწერა. საგულისხმოა, რომ ყველა პროექტის 
ქვეშ მოქალაქეებს შეუძლიათ დააფიქსირონ საკუთარი მოსაზრებები, შესთავაზონ 
ინიციატივები მთავრობას და გამოთქვან თითოეული ინიციატივის მიმართ არსებული 
შენიშვნები. 

 
ყაზახეთის სამთავრობო პლატფორმაზე გამართული ონლაინ დისკუსია მთავრობის სერვისების შესახებ 

 
ამასთან ერთად, ელ-რესურსზე მოცემულია დისკუსიაში მონაწილეობის წესები. ასევე, 
განმარტებულია, რომ ადმინისტრატორი მოდერაციას უწევს მომხმარებლის ყველა 
კომენტარს. ასევე, დაკონკრეტებულია მიზეზები, რის გამოც გვერდის ადმინისტრაცია 
დაწერილი მოსაზრებების არ გამოქვეყნების უფლებას იტოვებს.  

4. აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების ბლოგები - აღნიშნულ 
განყოფილებაში ერთ სივრცეშია ინტეგრირებული ხელისუფლების უმაღლესი პირების 
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ბლოგები. მათზე განთავსებულია ყაზახეთის სხვადასხვა საჯარო დაწესებულების 
ხელმძღვანელების მიერ დაწერილი პოსტები ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. 
ეს ხაზს უსვამს მათ მზაობას მუდმივი და პირდაპირი კავშირი დაამყარონ მოქალაქეებთან, 
საკუთარი მოსაზრებები გაუზიარონ და საპირისპიროდ, მოისმინონ მოქალაქეების 
შეხედულებები ქვეყანაში არსებული პრობლემების მიმართ.  
ბლოგ-პოსტებთან ერთად, ამ განყოფილებაში მოცემულია თითოეული საჯარო პირის 
ბიოგრაფია, საქმიანობა და თანამდებობა. ასევე, შესაძლებელია მათთვის ონლაინ 
კითხვების გაგზავნა. თანაც, მოცემულია გაგზავნილი და გამოქვეყნებული კითხვების 
ოდენობა. ეს გამჭვირვალობის კიდევ ერთი მაჩვენებელია.   

 
ყაზახეთის სამთავრობო პლატფორმაზე თავდაცვის მინისტრის შესახებ არსებული ინფორმაცია: 

ბიოგრაფია, ბლოგ-პოსტები, მიღებული კითხვების რაოდენობა 
 

5. ელექტრონული მისამართი - აღნიშნული სერვისით შესაძლებელია ნებისმიერ საჯარო 
დაწესებულებისთვის ელექტრონული ფოსტის მიწერა. ამგვარი მომსახურება მოქალაქეს 
უმარტივებს სამინისტროსთან დაკავშირებას, რადგან მათი მისამართები ერთ სივრცეშია 
თავმოყრილი, მომხმარებელს კი არ უწვეს ცალკეული დაწესებულების ოფიციალური ელ-
ფოსტის მისამართის გადამოწმება, რადგან შეკითხვებს ვებ-გვერდზე ინტეგრირებული 
ფორმის მეშვეობით აგზავნის.  
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ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრისთვის წერილის გაგზავნის ფორმა 

 

მოქალაქეების ჩართულობაზე ორიენტირებული სერვისების მიმოხილვისას გამოჩნდა, 
რომ დასახელებული ელექტრონული პორტალის/რესურსის მთავარი მიზანი 
მოქალაქეებსა და თანამდებობის პირებს შორის მუდმივი და ეფექტური კავშირის აგება, 
ერთმანეთში აზრების გაცვლა და პოლიტიკურ დაგეგმვაში ყველა დაინტერესებული 
პირის ჩართვაა. ორ მხარეს შორის თანამშრომლობას კიდევ უფრო ამარტივებს ის ფაქტი, 
რომ ერთიანი პლატფორმის შექმნით, მომხმარებელი მარტივად ახერხებს ნავიგაციასა და 
სასურველი ინფორმაციის მოძიებას. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გამჭვირვალობის 
უზრუნველსაყოფად, ვებ-გვერდზე ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დაწერილი 
კომენტარები, ასევე, სტატისტიკური ცნობები იმის შესახებ, თუ რამდენი ინიციატივა 
წამოაყენეს მოქალაქეებმა, მათგან რამდენი იქნა განხილული, გათვალისწინებული ან 
უარყოფილი. ეს გაზრდის ნდობას და მომხმარებელში გააჩენს მეტი ჩართულობის 
მოტივაციას.  
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ესტონეთი 

 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 
უზრუნველსაყოფად ესტონეთში შექმნილია ვებ-გვერდი www.osale.ee, რომელსაც 
მთავრობის კანცელარია მართავს. აღნიშნულ ელექტრონულ რესურსზე პირველივე 
გვერდზე გაცხადებულია, რომ იგი ოთხ ძირითად მიზანს ემსახურება: 

• მთავრობისთვის იდეებისა და წინადადებების მიწოდება; 
• იდეების მხარდასაჭერი ხელმოწერების შეგროვება; 
• სამუშაო პროექტებზე მოსაზრებების გამოხატვა; 
• საკანონმდებლო და სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება. 

ელექტრონულ პორტალზე ორი ძირითადი ინიციატივაა წარმოდგენილი. კერძოდ, 
პირველს წარმოადგენს მოქალაქეების მიერ საკუთარი იდეების მთავრობისთვის 
მიწვდენა. ამ სექციაში, ვებ-გვერდის თითოეულ მომხმარებელს შეუძლია განათავსოს 
ახალი წინადადება ნებისმიერ საკითხზე. მომხმარებელი იდეის აღწერასთან ერთად 
უთითებს კატეგორიას და საძიებო ტერმინებს. ამით უფრო მოსახერხებელია მსგავსი 
კატეგორიის იდეების მოძებნა და გაანალიზება, როგორც მომხმარებლებისთვის, 
ასევე, მთავრობისთვის. 

რაც შეეხება თითეული წინადადების შესახებ განთავსებულ მონაცემებს, მისთვის 
განკუთვნილ განყოფილებაში ვებ-გვერდზე ქვეყნდება იდეის აღწერა, ავტორის 
სახელი და გვარი, განთავსებისა და ხმის მიცემის დასრულების დრო. ნებისმიერ 
მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაავრცელოს მისთვის საინტერესო იდეა: 
თოთოეულ მათგანზე ინტეგრირებულია სოციალურ ქსელებში გაზიარების ფუნქცია, 
წინადადების გავრცელება ელ-ფოსტის დახმარებითაც არის შესაძლებელი.  

რაც შეეხება იდეის გარშემო მოქალაქეების აქტივობას, მომხმარებლებს საშუალება 
აქვთ მხარი დაუჭირონ იდეას ხმის მიცემით ან პირიქით, ხმა მისცენ წინადადების 
არგასვლას, დაწერონ კომენტარი ინიციატივასთან დაკავშირებით. საგულისხმოა, 
რომ ვებ-გვერდზევე მოცემულია შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემები და 
ყველასთვის ხელმისაწვდომია თითოეული იდეის გარშემო ნებმისმიერი მოქალაქის 
მხრიდან გამოხატული რეაგირების ფორმა და შინაარსი. კერძოდ, ცალკეული იდეის 
შემთხვევაში მოცემულია ამ დროისათვის რამდენი ემხრობა ან ეწინააღმდეგება 
იდეას. რიცხვების გარდა დაკონკრეტებულია მხარდამჭერებისა და 
მოწინააღმდეგეების ვინაობა - ელ-პორტალზე დარეგისტრირებისას მითითებული 
სახელისა და გვარის სახით. მოქალაქეებისგან დატოვებული კომენტარების 

http://www.ichange.ge/
https://www.osale.ee/
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შემთხვევაში კი ელექტრონულ რესურსზე საჯაროდაა გამოქვეყნებული ყველა 
მათგანი და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაეცნოს სხვების 
მოსაზრებებს. 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თითოეულ იდეას მიბმული აქვს პასუხების 
განყოფილება, სადაც საჭიროების შემთხვევაში, მთავრობა განათავსებს საკუთარ 
პოზიციას მოქალაქის იდეასთან დაკავშირებით. საგულისხმოა, რომ მოქალაქისთვის 
უკუკავშირის უზრუნველყოფა მხარდამჭერთა რაოდენობაზე არ არის 
დამოკიდებული და მცირე ოდენობის ხმების დაგროვების შემთხვევაშიც ხდება 
სამინისტროებისგან გარკვეულ ინიციატივებზე რეაგირება.  

ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის მხრიდან დანერგილი ელ-რესურსისადმი 
ყურადღების ინდიკატორად შეიძლება ჩაითვალოს მიღებული იდეებისა და 
გამოხატული მოსაზრებების სისტემატური გაცნობა და მათზე დაყრდნობით 
სტატისტიკური მონაცემების უზრუნველყოფა. პორტალზე მოცემულია შემდეგი 
ტიპის ცნობები: სულ რამდენი იდეაა შესული მომხმარებლის მხრიდან, რამდენმა 
მოქალაქემ მისცა ხმა, რამდენი იდეა გავიდა (იგულისხმება, მთავრობის 
გამოხმაურება იდეისადმი) და რამდენი არ იქნა დაკმაყოფილებული. 

 

ერთ-ერთი მოქალაქის იდეა 

http://www.ichange.ge/
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მოქალაქის იდეა და მასზე მთავრობის გამოხმაურება 

 

ზემოთ აღწერილი, მოქალაქეთა ჩართულობაზე ორიენტირებული, სერვისის გარდა 
ვებ-გვერდზე არსებობს კონსულტაციის განყოფილებაც. როგორც უკვე აღინიშნა, 
ხსენებულ ელ-პლატფორმას მთავრობის კანცელარია მართავს, საკონსულტაციო 
საკითხების ინიცირება კი სამინისტროების მიერ ხდება.  

თითოეული ღია კონსულტაციის შემთხვევაში მოცემულია შემდეგი ტიპის 
ინფორმაცია: 

• კონსულტაციის გამომცხადებელი დაწესებულებაა; 
• კონსულტაციის დაწყებისა და დასრულების თარიღი; 
• საკონტაქტო ინფორმაცია; 
• იმ საკანონმდებლო ინიციატივის თუ სტრატეგიული გეგმის დასახლება და 

აღწერა, რომელიც ცალკეულმა უწყებამ გამოიტანა საჯარო დისკუსიაზე. 
უმეტეს შემთხვევაში, მიბმულია მთავრობის მიერ ცალკეულ საკითხთან 
დაკავშირებით მანამდე დამტკიცებული და ამჯამად შემუშავებული გეგმები 
PDF ფორმატში; 

• კონსულტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტი, 
რომელშიც განმარტებულია საკითხის არსი, დასმულია პრობლემები და 
მოცემულია დაწვრილებითი სტატისტიკური თუ სხვა ტიპის ინფორმაცია 

http://www.ichange.ge/
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აღნიშნული საკითხის გარშემო. ამგვარი ინფორმაცია ნებისმიერი 
დაინტერესებული პირისთვის თვალნათელს ხდის კონკრეტული პრობლემის 
არსს, მთავრობის პოლიტიკას და მის გარშემო არსებულ ვითარებას; 

• საკანონმდებლო თუ სხვა ტიპის ინიციატივის პირველადი დოკუმენტი. 

კონსულტაციის ცალკეული საკითხის აღწერის ქვემოთ გამოყოფილია სივრცე 
პლატფორმაზე რეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის, სადაც მათ დასმულ 
პრობლემაზე თუ პოლიტიკურ ინიციატივაზე საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება 
შეუძლიათ. ამით, ერთი მხრივ, შესაძლებელია საჯარო დისკუსიის ინიციატორ 
საჯარო დაწესებულებასთან ინტერაქცია და მისთვის წინადადების შეთავაზება და 
მეორე მხრივ, ცალკეული საკითხის გარშემო უზრუნველყოფილია დისკუსია 
მოქალაქეებს შორის. 

 

კონსულტაციების საძიებო სისტემა 

 

ნავიგაციის გამარტივების მიზნით, ვებ-გვერდზე მიბმულია ელ-კონსულტაციების 
საძიებო სისტემა, სადაც სასურველი საკითხის შესახებ გამართული საჯარო 
დისკუსიის ნახვა შესაძლებელია ტერმინის, სტატუსის (მიმდინარე, დასრულებული, 
დახურული), საკითხის, დაწესებულების და თარიღის მიხედვით.  
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ბაჰრეინი 

 

ბაჰრეინი ელექტრონული ჩართულობის ინდექსით ერთ-ერთ მოწინავე ქვეყანას 

წარმოადგენს – გაეროს ელექტრონული მმართველობის რეიტინგის მიხედვით მერვე 

ადგილზეა. იგი მოსახლეობას სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას ელ-მთავრობის 

პორტალის, მობილური პორტალის (mobile portal), კიოსკების, ეროვნული 

საკონტაქტო/საინფორმაციო (national contact center) და ელ-სერვისების ცენტრების (e-

service center) საშუალებით აწვდის. ამ შემთხვევაში მთავარი აქცენტი პირველ-ორ 

ელექტრონულ სერვისებზე გაკეთდება. 

ბაჰრეინის ელექტრონულ პორტალზე პირველივე გვერდზე გამოტანილია სპეციალური 

განყოფილება სახელწოდებით „შენს აზრს მნიშვნელობა აქვს“ (Your Opinion 

Matters), სადაც განმარტებულია სახელმწიფოს პოლიტიკა ელექტრონული ჩართულობისა 

და  ელექტრონული კონსულტაციის კუთხით. თანაც, აღნიშნულია, რომ ვებ-გვერდისა და 

ზოგადად სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამ საკითხების მიმართ მოქალაქეების 

ცოდნის ამაღლება და დანერგილ მომსახურებებზე მათი ხელმისაწვდომობის 

გაფართოებაა. 

 
ბაჰრეინის ელექტრონული პლატფორმა. მონიშნულია განყოფილება “ შენს აზრს მნიშვნელობა აქვს“. 

http://www.ichange.ge/
http://www.bahrain.bh/wps/portal
http://www.bahrain.bh/pubportal/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g3E0cj0wAXIwMDvwBXAyNLbw8jkxBXI3dzA_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsXNwsDIydTM89AAxcDA09TiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCAB9ljK8/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMFMyMEg1MjMwR0xDRDAyUklJSzBQRTE0MzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/EGOV+English+Library/eGovernment+Site/Left+Menu/Your+opinion+matters/
http://www.bahrain.bh/pubportal/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g3E0cj0wAXIwMDvwBXAyNLbw8jkxBXI3dzA_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsXNwsDIydTM89AAxcDA09TiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCAB9ljK8/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMFMyMEg1MjMwR0xDRDAyUklJSzBQRTE0MzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/EGOV+English+Library/eGovernment+Site/Left+Menu/Your+opinion+matters/
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აღნიშნულ განყოფილებაში, პირველ რიგში, მოცემულია დეტალური ინფორმაცია ელ-

კომუნიკაციის სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ. კერძოდ, ელექტრონულ რესურსზე 

მოცემულია ტერმინის „ელ-კონსულტაცია“ განმარტება, ამ საკითხის გარშემო არსებული 

გამოწვევები,  მთავრობის მიერ შემუშავებული პოლიტიკა და სტრატეგია, შემუშავებული 

პოლიტიკის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი სარგებელი. 

ამასთან ერთად, დეტალურადაა გაწერილი მთავრობის ძირითადი მიდგომა 

ელექტრონულ-მმართველობასთან დაკავშირებით. კერძოდ, ხაზგასმულია თუ რას 

მოელის მთავრობა ელექტრონული მმართველობისგან. მაგალითისთვის, 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესის უმაღლესი გამჭვირვალობისა და ეფექტურობის 

უზრუნველსაყოფად, დაინტერესებული პირებისგან უკუკავშირისა და რჩევების მიღებას. 

ამისთვის მთავრობა მათ რამდენიმე საშუალებას სთავაზობს: საზოგადოებრივი აზრის 

გამოკითხვებს, სადისკუსიო ფორუმებს, ბლოგებს, გვერდის ადმინისტრატორებთან 

პირდაპირ დაკავშირებასა და მათთვის ინიციატივების გაზიარებას. 

აქვე განმარტებულია, რომ ადმინისტრაცია პერიოდულად დააკვირდება პორტალზე 

დაწერილ კომენტარებს და ინტერაქციაში შევა მომხმარებელთან. გვერდის 

ადმინისტრატორები იტოვებენ ზოგიერთი მოსაზრებების წაშლის ან კორექტირების 

უფლებას, თუ მისი ავტორი დაარღვევს პორტალის გამოყენების წესებს. გარდა ამისა, 

ელექტრონული რესურსის მუდმივი მომხმარებლისთვის განსაზღვრულია, რომ მათი 

ზოგიერთი შეთავაზება ან წინადადება შეიძლება გამოიყენონ პოლიტიკური დაგეგმვის 

პროცესში. გვერდის ადმინისტრაცია კი უმეტეს შემთხვევაში გამოქვეყნებს 

კონსულტაციების შედეგებს. 
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განყოფილება „შენს აზრს მნიშვნელობა აქვს“ 

ამავდროულად, ვებ-გვერდზე დაკონკრეტებულია თუ რა ტიპის შეთავაზებებს იღებს 

მთავრობა მოქალაქეებისგან. კერძოდ, კონსულტაციები ისეთ საკითხებზე, რომლების 

შესახებაც სჭირდებათ გაუმჯობესება, შეთავაზება, მოსაზრება ან ახალი იდეა. 

ელექტრონული კონსულტაციები ღიაა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მთავრობას 

ესაჭიროება კონკრეტული ჯგუფისგან მიიღოს რჩევები ცალკეულ პოლიტიკასთან 

დაკავშირებით. ამ უკანასკნელ შემთხვევებში ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია იყენებს 

http://www.ichange.ge/
http://eparticipationge.files.wordpress.com/2013/01/e18394e1839a-e18399e1839de1839ce183a1e183a3e1839ae183a2e18390e183aae18398e18398e183a1-e18399e1839de1839ce183aae18394e183a4e183aae18398.jpg�


 

83 მოქალაქის პლატფორმა www.ichange.ge 

 
შესაბამის ელექტრონულ საშუალებებს რათა დაუკავშირდეს ამ კონკრეტულ ფოკუს ჯგუფს 

მათი აზრის გასაგებად. 

ზოგადი პოლიტიკის აღწერასთან ერთად, ვებ-გვერდზე გაწერილია ელექტრონული 

კონსულტაციის ძირითადი პროცედურები. იგი ექვსი ეტაპისგან შედგება: 

დოკუმენტის გამოქვეყნება: სამთავრობო პორტალზე ქვეყნდება გარკვეულ საკითხზე 

კონსულტაცია. განაცხადი მოიცავს შემდეგ მონაცემებს: 

 საკითხის მოკლე აღწერა; 

 მოქალაქეებზე განსახილველი საკითხის შესაძლო გავლენა; 

 ინფორმაცია გადაწყვეტილების მიმღები პირების შესახებ; 

 კონსულტაციის განრიგი; 

 ეფექტური მონაწილეობისთვის საჭირო რესურსები. 

მომხმარებლებისთვის განმარტებულია ელექტრონული რესურსის გამოყენების პირობები, 

შესაფერისი ენის გამოყენების წესები, რაც ხელს უწყობს ჯანსაღი სამოქალაქო 

განხილვების, კონსტრუქციული კრიტიკის და აქტიური განხილვის კულტურის 

დამკვიდრებას. ასევე, ახსნილია თუ რა სარგებელს მიიღებენ მოქალაქეები ელექტრონულ 

პლატფორმაზე აქტიურობითა და საკუთარი პოზიციების დაფიქსირებით თითოეულ 

საკითხთან მიმართებაში. ბოლოს, უმეტეს შემთხვევაში განსაზღვრულია იმ ადამიანთა 

ასაკობრივი ჯგუფი, რომელთა გამოხმაურებებსა და ინიციატივებსაც ელოდება გვერდის 

ადმინისტრაცია. 

საკითხის შესახებ ცნობიერების ამაღლება:  ელ-კონსულტაციაში ფართო საზოგადოების 

ჩასართავად, ხელისუფლება ტელევიზიის, რადიოს, ჟურნალების, კონფერენციების, 

სხვადასხვა ვებ-გვერდების, ბლოგებზე განცხადებების საშუალებით ავრცელებს 

გამოცხადებული კონსულტაციის შესახებ ინფორმაციას. საინფორმაციო მიმართვაში 

მოკლედაა აღწერილი საკითხისა და მის განხილვაში მოსახლეობის ფართო სეგმენტის 

ჩართულობის მნიშვნელობა, კონსულტაციის განრიგი და მოლოდინები. 

უკუკავშირისა და პასუხების შეგროვება: საკითხის გასაჯაროებასთან ერთად, ელ-

რესურსის ადმინისტრაცია მონიტორინგს უწევს მიღებულ წინადადებებსა და 

კომენტარებს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დროულად უზრუნველყოფენ მოქალაქეების 

მიერ დასმულ კითხვებზე პასუხების გაცემას.  საინტერესო ინიციატივებს კი მთავრობა 

განიხილავს. 
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წინადადებების ანალიზი: მოქალაქეების მიერ წინადადებების გაზიარების შემდეგ, 

ხელისუფლება განიხილავს მათ და არჩევს იმ წინადადებებს, რომლებიც შესაძლოა 

სასარგებლო აღმოჩნდეს გადაწყვეტილების მიღებისას. შესულ ინიციატივებთან 

დაკავშირებით ხელისუფლების მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, 

მოქალაქეებს აუცილებლად უგზავნიან მათ მიერ მიწოდებული ინიციატივების შედეგებსა 

და სტატუსს. 

კომუნიკაცია და გადაწყვეტილების გამოცხადება: ხელისუფლება მიღებულ 

გადაწყვეტილებებს ავრცელებს შესაფერისი ონლაინ საშუალებებით. 

დახურვა და არქივი: თითოეულ ინიციატივასთან დაკავშირებით ონლაინ-კომუნიკაციის 

წარმატებით დასრულების შემდეგ სადისკუსიო საკითხი იხურება და არქივირდება 

შემდეგი ტიპის ინფორმაცია: 

 საკითხის თავდაპირველი აღწერა და შეფასება; 

 სპეციალურად საკითხისთვის შექმნილი დოკუმენტაცია და საკომუნიკაციო 

მექანიზმები; 

 ხელისუფლების მიერ მიღებულ წინადადებებთან დაკავშირებით მიღებული 

გადაწყვეტილებები; 

 სტატისტიკური მონაცემები: მონაწილეებისა და მოქალაქეების გამოხმაურებების 

რაოდენობა; 

 კონსულტაციის პერიოდში წამოჭრილი გამოწვევები/პრობლემები და მათ 

გადასაჭრელად გატარებული ღონისძიებები. 

პროცედურების თანმიმდევრობა შეიძლება შეიცვალოს განსახილველი საკითხის 

აქტუალურობის, საჭიროებისა და სპეციფიკის მიხედვით. 

გარდა ამისა, ხელისუფლება მოქალაქეებს ელ-კონსულტაციისთვის შემდეგ ელექტრონულ 

სერვისებს სთავაზობს: 

 ელ-მთავრობის ბლოგი: აღნიშნულ პორტალზე ელ-მმართველობაზე მომუშავე 

სხვადასხვა თანამდებობების პირები წერენ პოსტებს მთავრობის მიერ დანერგილი 

სერვისებისა და გეგმების შესახებ. თანაც, თითქმის ყველა სტატიის შემდეგ, თავად 

ავტორი მოუწოდებს მკითხველებს საკუთარი პოზიციები დააფიქსირონ პოსტში 

წამოჭრილი საკითხების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ბლოგის ავტორები მოქალაქეების 

მიერ დაწერილ კომენტარებს, გამოხატულ მოსაზრებებსა და კითხვებს სისტემატურად 

პასუხობენ. თან, შესაძლებელია ადმინისტრატორის მიერ გაცემული პასუხის შეფასება 
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(ღილაკები: „მოწონება“/„არმოწონება“), რითაც მომხმარებელი აფიქსირებს რამდენად 

საკმარისი და ამომწურავი უკუკავშირი მიიღო ამა თუ იმ საჯარო პირისგან. 

 
მთავრობის ერთ-ერთი წევრის მიერ დაწერილი ბლოგ-პოსტი 

აღნიშნულ პორტალზე წამოჭრილ საკითხებს შორის აღსანიშნავია შემდეგი სადისკუსიო 

საკითხი: „ელ-მმართველობის ახალი სტრატეგია (2011-2014)“, სადაც აღნიშნულია, რომ 

მთავრობა ამუშავებდა რამდენიმეწლიან სტრატეგიას ელექტრონული სერვისების 

დანერგვასთან დაკავშირებით. მოქალაქეებს კი თავის დროზე უნიკალური შესაძლებლობა 

მიეცათ პირდაპირ დაეფიქსირებინათ საკუთარი პოზიციები, მიეწოდებინათ 

მთავრობისთვის წინადადებები და თავად ჩართულიყვნენ აღნიშნული დოკუმენტის 

ფორმირებაში. ამით, აშკარაა, რომ ბაჰრეინის ხელისუფლებამ ელ-მმართველობის 

სტრატეგია რიგითი მოქალაქეების აზრების გათვალისწინებით მიიღო. უფრო მეტიც, 

მომხმარებლების კომენტარების გაცნობამ აჩვენა, რომ ელ-რესურსის ადმინისტრაცია არა 

უბრალოდ ეცნობოდა და კითხულობდა ყველა შესულ ინიციატივას, არამედ არცერთ 

მათგანს არ ტოვებდა უპასუხოდ. ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს მთავრობის ღიაობაზე და 

მზადყოფნაზე მოუსმინოს საკუთარ მოქალაქეებს და გაითვალისწინოს მათი 

შეხედულებები. 

http://www.ichange.ge/
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მომხმარებელთა გამოხმაურებები და ადმინისტრაციის პასუხები ელ-კონსულტაციის სტრატეგიაზე. 

 მომხმარებელთა კმაყოფილების ონლაინ გამოკითხვა: ვებ-გვერდზე 

განთავსებულია საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის საშუალება. გამოკითხვები 

ძირითადად ეხება მთავრობის მიერ სხვადასხვა დროს დანერგილ აპლიკაციებსა და 

სერვისებს. ამ გზით, ხელისუფლება იგებს რამდენად კმაყოფილნი არიან მოქალაქეები მათ 

მიერ უზრუნველყოფილი მომსახურებით. ამავე დროს, ამოწმებენ დანერგილი სერვისების 

ხარისხსა და ეფექტურობას. 

http://www.ichange.ge/
http://www.bahrain.bh/pubportal/wps/portal/PreviousPolls
http://eparticipationge.files.wordpress.com/2013/01/e183a1e183a2e183a0e18390e183a2e18394e18392e18398e18390e18396e18394-e18392e18390e1839be1839de183aee1839be18390e183a3e183a0e18394e18391.jpg�
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მომხმარებელთა აზრის გამოკითხვა 

საგულისხმოა, რომ მიმდინარე გამოკითხვასთან ერთად, შესაძლებელია წარსულში 

ჩატარებული გამოკითხვების შედეგების ნახვა. 

 ელ-მთავრობის პორტალზე მთავრობასთან დასაკავშირებელი 
ფორმა: მოქალაქეებს შეუძლიათ საკონტაქტო ფორმის შევსებით დაუკავშირდნენ გვერდის 

ადმინისტრაციასა და მთავრობას. რაც ყველაზე საგულისხმოა, მისი შევსებისას ისინი 

აკონკრეტებენ რა ტიპის გზავნილს აწვდიან მთავრობას: კომენტარი, საჩივარი, შეკითხვა 

თუ შეთავაზება. ასევე, მოქალაქეები უთითებენ სერვისს, რასთან დაკავშირებითაც 

აგზავნიან საკუთარ მოსაზრებასა თუ კითხვას. ამგვარი კატეგორიზაცია საბოლოო ჯამში 

სასარგებლოა ორივე მხარისთვის. პირველ რიგში, საჯარო დაწესებულებას უადვილდება 

მიღებული წერილების დახარისხება და მთავრობის ადრესატი დეპარტამენტისთვის 

მიწოდება. ეს თავისთავად აისახება მოქალაქეებისთვის უკუკავშირის უზრუნველყოფის 

ხარისხსა და სისწრაფეზე. მომხმარებელსაც, ამგვარი ფორმატის მეშვეობით უადვილდება 

საკუთარი კომენტარისა თუ კითხვის ჩამოყალიბება. 

http://www.ichange.ge/
http://www.bahrain.bh/wps/portal/!ut/p/c4/04_Sj9SPNI93dnf0MDH3MTDwD7E0MvA0cPH3dHULMjJwNtMPT0wuyczP04_Sj8pLLMtMTwTxEnOA-qLw6gsB6QgOco4P8A8K8XEN0Y8MLM1MzvbJzMsuDstMLdeP0I8yw2mAt4l-cGpefGiwfkGZr4GxqaMiAHoRUTA!/
http://www.bahrain.bh/wps/portal/!ut/p/c4/04_Sj9SPNI93dnf0MDH3MTDwD7E0MvA0cPH3dHULMjJwNtMPT0wuyczP04_Sj8pLLMtMTwTxEnOA-qLw6gsB6QgOco4P8A8K8XEN0Y8MLM1MzvbJzMsuDstMLdeP0I8yw2mAt4l-cGpefGiwfkGZr4GxqaMiAHoRUTA!/
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მთავრობასთან დაკავშირების ფორმა ვებ-გვერდზე 

ამასთან ერთად, ვებ-გვერდზე დაზუსტებულია დღეების რაოდენობა, რაც ესაჭიროებათ 

მთავრობის წარმომადგენლებს მოქალაქეების მიერ გაგზავნილ შეტყობინებებსა და 

მოთხოვნილ მომსახურებაზე რეაგირებისა და მათთვის სრულყოფილი პასუხის 

გაცემისთვის. 

 ონლაინ ჩეთი (Online chat) – საკმაოდ მნიშვნელოვანია ონლაინ ჩეთის სერვისის 

არსებობა, რომლის დახმარებითაც მოქალაქეს შეუძლია ონლაინ კონსულტაცია მიიღოს 

მისთვის საინტერესო საკითხებზე. აღსანიშნავია, რომ ელექტრონულ რესურსზე 

მითითებულია/დაკონკრეტებულია საკონსულტაციო დღეები და საათები. 

http://www.ichange.ge/
http://eparticipationge.files.wordpress.com/2013/01/e18393e18390e18399e18390e18395e183a8e18398e183a0e18394e18391e18398e183a1-e183a4e1839de183a0e1839be18390.jpg�
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 გამოწერა - მომხმარებლებს შეუძლიათ გვერდზე მიუთითონ საკუთარი ელ-

ფოსტა, რის შემდეგაც ისინი მუდმივად მიიღებენ ვებ-გვერდზე განახლებულ ცნობებს და 

მათი საკონტაქტო ინფორმაცია დაემატება ადმინისტრაციის საკონტაქტო ინფორმაციის 

ნუსხას. 

 მობილურ პორტალი (Mobile Portal): ბაჰრეინში მთავრობა აქტიურად იყენებს 

მობილურ აპლიკაციებს. კერძოდ, მოქალაქეებს 55 სერვისით სარგებლობა საკუთარი 

მობილური ტელეფონის შეუძლიათ. აღნიშნული ტიპის მომსახურებაში შედის ამინდის 

პროგნოზი, თვითმფრინავის მარშრუტების შესახებ ინფორმაცია, სკოლის გამოცდების 

შედეგები, სხვადასხვა კომუნალური გადასახადები, საფოსტო ამანათების შესახებ 

ცნობები, საჯარო დაწესებულებებში შეტანილი საჩივრების რეგისტრაცია და ა.შ. 

 
მობილურ პორტალი 

თითოეული აპლიკაციის გამოყენების შესახებ ვებ-გვერდზე განთავსებულია დეტალური 

სახელმძღვანელო. ამ მასალაში სერვისების გამოყენების წესები მხოლოდ ნარატიული 

http://www.ichange.ge/
http://www.bahrain.bh/pubportal/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3iDYCMDD1MjYwN3H2cXA6MgT09vgwBXQxNjQ6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYubhYGRk6mZZ6CBi4GBpykB3eEg-_DrB5uAAzga6Pt55Oem6kfqR5njtMfLXD8yJzU9MblSvyA3wiDLJFQRAPmCThc!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRCRWo4bzBGbEdpdC1iWHBBRUEhLzdfMFMyMEg1MjMwR0xDRDAyUklJSzBQRTE0QjcvY19tSk41ODMwMDEwOQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_0S20H5230GLCD02RIIK0PE14B7_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/egov+english+library/egovernment+site/left+menu/about+egovernment/mobile+portal
http://eparticipationge.files.wordpress.com/2013/01/e1839be1839de18391e18398e1839ae183a3e183a0-e1839ee1839de183a0e183a2e18390e1839ae18398.jpg�
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ტექსტით არაა მოცემული და დართულია ვიზუალური მასალებიც. ეს კიდევ უფრო 

ამარტივებს მათ აღქმასა და გაგებას. დეტალური ინფორმაციის გარდა, შექმნილია ვიდეო, 

რომელიც მოქალაქეებისთვის მარტივად აღსაქმელ და ვიზუალურ ფორმატში წარმოაჩენს 

დანერგილი აპლიკაციების გამოყენების მნიშვნელობას. როგორც ჩანს, თავად მთავრობა 

უწყობს ხელს ინტეგრირებული და დანერგილი მომსახურებების გავრცელებას, 

პოპულარობასა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას. 

 ელ-მთავრობის მობილურ პორტალზე (Mobile Portal) არსებული უკუკავშირის 
ფორმა: აღნიშნულ განყოფილებაში ჩამოთვლილია მთავრობის მიერ დანერგილი 

სერვისები და პორტალზე დარეგისტრირებულ თითოეულ მომხმარებელს შეუძლია 

შეაფასოს თითოეული მათგანი. ამით მთავრობა ეცნობა თუ რამდენად კმაყოფილნი არიან 

მოქალაქეები მათ მიერ განვითარებული ინოვაციებით და რა პრობლემები ან ხარვეზები 

აღმოჩნდა მათი რეალიზაციის შემდეგ. ეს მიანიშნებს მთავრობის სურვილზე მუდმივად 

გააკონტროლოს და გააუმჯობესოს საკუთარი სერვისების ეფექტური ფუნქციონირება. 

ბაჰრეინში ელ-კომუნიკაციის კუთხით განხორციელებული ინოვაციების გაცნობამ აჩვენა, 

რომ მთავრობის მთავარი მიზანია მოსახლეობას სხვადასხვა ტიპის მომსახურება 

მარტივად და სწრაფად მიაწოდოს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოქალაქეებს ეძლევათ 

საშუალება აღნიშნული სერვისების შესახებ საკუთარი პოზიცია და დამოკიდებულება 

ღიად დააფიქსირონ. უფრო მეტიც, მთავრობამ მათთან კომუნიკაციის სტრატეგია სწორედ 

ბაჰრეინის მოქალაქეების მიერ მიწოდებული ინიციატივების მიხედვით შეიმუშავა. 

ამგვარი მიდგომა კიდევ უფრო ზრდის პროექტით დასახული მიზნების მიღწევის შანსს და 

ხაზს უსვამს მოქალაქეებზე ორიენტირებული პოლიტიკის შემუშავებას. 

დასასრულს, საქართველოსთვის აღსანიშნავია შემდეგი ფაქტიც. ბაჰრეინის ელექტრონულ 

პორტალზე მოქალაქეებს ადმინისტრატორები მუდმივად პასუხობენ მოქალაქეების 

კომენტარებს. აქედან აშკარაა, რომ უკუკავშირის უზრუნველყოფა აუცილებელია თუ 

მთავრობას სურს მოქალაქეებთან დამყარებული კომუნიკაცია ორმხრივი, ინტენსიური და 

ეფექტური იყოს. უფრო მეტიც, მთავრობის წარმომადგენლების ღიაობა მომხმარებელთა 

კომენტარებისა თუ შენიშვნებისადმი დადებითად აისახება მოსახლეობაში მათ მიმართ 

ნდობის ხარისხზე. ეს იმითაცაა განპირობებული, რომ ელ-რესურსების მომხმარებლებს ამ 

შემთხვევაში გარანტიები აქვთ მიღებული ხელისუფლებისგან, რომ მათ  ინიციატივებს 

განიხილავენ, რის შემდეგაც მთავრობა მათ მიღებულ გადაწყვეტილებებს აცნობებს. 

 

 

http://www.ichange.ge/
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