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1. შესავალი 

რეგულირების გავლენის შეფასების არსი 

რეგულირების გავლენის შეფასება - მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის1 

ერთ-ერთი ინსტრუმენტი და სისტემატური მიდგომაა, რომელიც შესაძლებლობას 

იძლევა შეფასებულ იქნეს მარეგულირებელი თუ არამარეგულირებელი ქმედების 

დადებითი და უარყოფითი გავლენები. განვითარებული სახელმწიფოების დიდი 

ნაწილის მიერ რეგულირების გავლენის შეფასება აღიარებულია, როგორც 

მარეგულირებელი გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის გაუმჯობესების წამყვანი 

ინსტრუმენტი (World Bank Group, 2017). უფრო მეტიც, ის აუმჯობესებს როგორც 

პოლიტიკის კეთების და კანონშემოქმედებით პროცესებს, ასევე მათი 

გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხს (OECD, 2020).   

ანალიზი ცხადყოფს, რომ რეგულირების გავლენის შეფასების გამოყენება ზრდის 

მთავრობების უნარს მიიღონ მეტად ეფექტიანი, ეფექტური და გამჭვირვალე 

რეგულაციები, განსაკუთრებით კი დღევანდელ, მეტად ცვალებად მსოფლიოში. 

აღნიშნული ინსტრუმენტის გამოყენება შესაძლებელია როგორც პირველადი, ასევე 

მეორეული კანონმდებლობის შესაფასებლად; როგორც აღმასრულებელი, ასევე 

საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ.  

რეგულირების გავლენის შეფასების არსებულ მრავალ განმარტებას შორის, მეტად 

ყოვლისმომცველი შემდეგში მდგომარეობს: 

რეგულირების გავლენის შეფასება არის:  

✓ პროცესი, რომელიც სხვადასხვა ანალიტიკურ საფეხურს მოიცავს; 

✓ დოკუმენტი, რომელიც ალტერნატივების უპირატესობებისა და 

ნაკლოვანებების შესახებ მტკიცებულებებს აერთიანებს; 

✓ საკომუნიკაციო პლატფორმა, რომელიც დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობას უზრუნველყოფს.  

(CEPA, 2021). 

ზოგადად, რეგულირების გავლენის შეფასება მოიცავს ინტერვენციის ეკონომიკური, 

სოციალური, გარემოს და სხვა გავლენების იდენტიფიცირებას, ანალიზსა და 

გამოთვლას. რეგულირების გავლენის შეფასებას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 

 
1 მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის არსისა და მნიშვნელობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის 
იხილეთ პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის თემატური პუბლიკაცია http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/729-2021-06-
30-03-56-29.html  

http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/729-2021-06-30-03-56-29.html
http://pbo.parliament.ge/ge/rs/theme/item/729-2021-06-30-03-56-29.html
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კანონშემოქმედებითობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებათა მიღების 

პროცესში: 

1. ინტერვენციის მიღებამდე - ასეთ ანალიზს ex-ante შეფასება ეწოდება; 

2. ინტერვენციის განხორციელების შემდეგ - ეს ანალიზი ex-post შეფასების 

სახელით არის ცნობილი. 

ევროკავშირის ინსტიტუტების დონეზე რეგულირების გავლენის შეფასების 

რეტროსპექტიული2 მიმართულების ორი ტერმინი - შეფასება და ex-post გავლენის 

შეფასება - ურთიერთჩანაცვლებადი ტერმინებია. მაგალითისათვის, ევროკომისია 

ამჯობინებს შეფასების ტერმინის3 გამოყენებას, ხოლო ევროპარლამენტი - ex-post 

გავლენის შეფასებას მოიხსენიებს (Anglmayer, 2016). 

Ex-ante რეგულირების გავლენის შეფასება  

Ex-ante რეგულირების გავლენის შეფასება მიზნად ისახავს სწორედ გადაწყვეტილების 

მიღებამდე განხორციელდეს შეთავაზებული ღონისძიების ან პოლიტიკის ინიციატივის 

მოსალოდნელი ეფექტებისა და გავლენების ანალიზი. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ 

რეგულირების გავლენის შეფასების ინტეგრირება პოლიტიკის კეთების პროცესის რაც 

შეიძლება ადრეულ ეტაპზე მოხდეს. Ex-ante შეფასება მოითხოვს პოლიტიკის 

სპეციფიკური საჭიროებისა და ინტერვენციის მიზნის იდენტიფიცირებას, როგორც 

მარეგულირებელი, ასევე არამარეგულირებელი ალტერნატივების ანალიზს, შემდეგ 

კი ერთი ყველაზე რელევანტური ალტერნატივის არჩევას ან ალტერნატივათა 

კომბინირებას პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად (OECD, 2012). ალტერნატივების 

ჩამონათვალს შორის აუცილებლად უნდა იყოს საბაზისო სცენარი, ე.წ. „არაფრის 

კეთების ალტერნატივა“.  

Ex-post რეგულირების გავლენის შეფასება 

Ex-post რეგულირების გავლენის შეფასებამ უნდა შეისწავლოს, როგორ ხორციელდება 

პოლიტიკა ან კანონმდებლობა და რამდენად იქნა მიღწეული პოლიტიკის მიზნები. 

აღნიშნული პროცესის დასრულების შემდეგ შესაძლებელი ხდება განსაზღვრა იმისა, 

თუ რა გზით და სახით უნდა მოხდეს პოლიტიკის/კანონმდებლობის ცვლილება, 

გაუქმება ან ახლის შემოღება.  

 
2 რეტროსპექტიული ანალიზი გულისხმობს უკვე დამდგარი და არა მოსალოდნელი შედეგების შეფასებას.   
3 იმავე კონტექსტის მქონე სხვა დასახელებებს შორისაა: ex-post შეფასება, ex-post ინსტრუმენტი, გავლენის შეფასება, 
fitness check და სხვა.  



6 

 

Ex-post ანალიზი შეიძლება განხორციელდეს იმავე მეთოდებით, რაც გამოყენებულ 

იქნა ex-ante ანალიზის დროს (მაგ., ხარჯ-სარგებლის ანალიზი, ხარჯ-ეფექტიანობის 

ანალიზი, მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზი, ხარჯების სტანდარტული მოდელი).  

რეგულირების გავლენის შეფასების ეფექტიანი სისტემის წამყვანი ელემენტები 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ 2020 წელს 

გამოქვეყნებულ დოკუმენტში „რეგულირების გავლენის შეფასება. მარეგულირებელი 

პოლიტიკის საუკეთესო პრაქტიკის პრინციპები“ წარმოდგენილია ის წამყვანი 

ელემენტები, რომლებიც უნდა მოიცვას რეგულირების გავლენის შეფასების 

ეფექტიანმა სისტემამ. ესენია: 

1. რეგულირების გავლენის შეფასების მიმართ აღებული ვალდებულება და 

დაინტერესება; 

2. რეგულირების გავლენის შეფასების მართვა - სწორი სისტემის არსებობა; 

3. რეგულირების გავლენის შეფასების დანერგვა სამთავრობო ადმინისტრაციის 

შესაძლებლობებისა და ანგარიშვალდებულების გაძლიერების მეშვეობით; 

4. რეგულირების გავლენის შეფასების მიზნობრივი და რელევანტური 

მეთოდოლოგიის არსებობა; 

5. რეგულირების გავლენის შეფასების პრაქტიკის უწყვეტი მონიტორინგი, 

შეფასება და გაუმჯობესება. 

(OECD, 2020) 

ამ პრინციპების გატარების საქმეში მნიშვნელოვან როლს ქვეყნის საკანონმდებლო 

ორგანოც ასრულებს. ის წარმოადგენს ერთ-ერთ დაინტერესებულ მხარეს, რომელმაც 

შესაძლოა წამოაყენოს წინადადება რეგულირების გავლენის შეფასების სისტემის 

დანერგვის თაობაზე (პირველი პრინციპი); ის განსაზღვრავს და აწესებს საკუთარ 

პროცედურებს, რომლებიც ხელს უწყობს რეგულირების გავლენის შეფასების მართვის 

სწორი სისტემის ჩამოყალიბებას (მეორე პრინციპი); გარდა ამისა, ის ამოწმებს 

რეგულირების გავლენის შეფასების ანგარიშების ხარისხს და, ამგვარად, საკუთარი 

წვლილი შეაქვს რეგულირების გავლენის შეფასების პრაქტიკის გაუმჯობესების 

საქმეში (მეხუთე პრინციპი). 

აღნიშნულ პროცესში საკანონმდებლო ორგანოს როლი უფრო დეტალურად შემდეგ 

ქვეთავშია განხილული.  
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საკანონმდებლო ორგანოს როლი რეგულირების გავლენის შეფასების პროცესში 

საკანონმდებლო ორგანოს შეუძლია შემდეგი გზით ჩაერთოს რეგულირების გავლენის 

შეფასების პროცესში: 

✓ მისი საკანონმდებლო ფუნქციიდან გამომდინარე - საკუთარი საკანონმდებლო 

ინიციატივებისთვის რეგულირების გავლენის შეფასების ანგარიშები 

მოამზადოს; 

✓ საზედამხედველო ფუნქციიდან გამომდინარე -  სამთავრობო უწყებების მიერ 

შესრულებული რეგულირების გავლენის შეფასების ანგარიშების ხარისხი 

შეამოწმოს. 

ამრიგად, საკანონმდებლო ორგანოს ჩართულობა აღნიშნულ პროცესში შეიძლება 

შემოიფარგლებოდეს პასიური შემოწმებით, ან რეგულირების გავლენის შეფასების 

ინსტრუმენტის აქტიური გამოყენებით.  

გარდა აღნიშნულისა, სხვადასხვა ქვეყანაში პარლამენტი უფლებამოსილია: 

✓ შეამოწმოს, რამდენად იქნა გათვალისწინებული შეფასების შედეგები, 

როდესაც მიიღეს გადაწყვეტილება კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ე.წ. 

„ჯერ შეაფასე“ პრინციპი);  

✓ შეაფასოს მთავრობის მიერ გამოყენებული მეთოდოლოგია; 

✓ თუ მთავრობამ ვერ ჩაატარა გავლენის შეფასება, თავად ჩაატაროს ის; 

✓ წარმოადგინოს საკუთარი გამოთვლები კანონპროექტების ეკონომიკური, 

საბიუჯეტო და სხვა გავლენების შესახებ;  

✓ განიხილოს ქვეყნის რეგულირების გავლენის შეფასების ჩარჩო; 

✓ მონაწილეობა მიიღოს დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციებში; 

✓ სხვა. 

Ex-post შეფასებასთან მიმართებით, საკანონმდებლო ორგანოს შეიძლება ჰქონდეს 

უფლებამოსილება მთავრობისაგან მოითხოვოს აღნიშნული ტიპის ანალიზის 

ჩატარება; შეამოწმოს, რამდენად ასრულებს აღმასრულებელი შეფასებასთან 

დაკავშირებულ ვალდებულებებს; თავად ჩაატაროს კანონის „ამოქმედების 

შემდგომი“, „განხორციელების შემდგომი“ (post-enactmenet, post-implementation) 

შეფასება; საპარლამენტო საჭიროებებიდან გამომდინარე, არსებული ex-post 

შეფასებათა სინთეზი მოახდინოს, და ა.შ. 

(Anglmayer, 2020). 
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აღნიშნული ფუნქციების განხორციელებისას, ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო 

შეიძლება ბევრი გამოწვევის წინაშე დადგეს. პირველ რიგში, რეგულირების გავლენის 

შეფასების პროცესი დიდ რესურსს საჭიროებს - იქნება ეს ადამიანური, ფინანსური თუ 

დროის რესურსები. ხშირად, რთულია ყველა საკანონმდებლო ინიციატივისთვის 

რეგულირების გავლენის შეფასების ანგარიშების მომზადება (თუმცა ამის პრაქტიკაც 

არსებობს - ესპანეთში, პოლონეთში, შვედეთში, ლატვიაში და ა.შ.). ამიტომ ხდება იმ 

სფეროების/საკანონმდებლო აქტების/ინიციატორების იდენტიფიცირება, რომელთა 

შემთხვევაში რეგულირების გავლენის შეფასების ჩატარება სავალდებულო იქნება. 

მაგალითისათვის, ქვეყანაში შეიძლება სავალდებულო იყოს რეგულირების გავლენის 

შეფასების ანგარიშის მომზადება მხოლოდ სამთავრობო ინიციატივებისთვის. 

სხვა გამოწვევებს შორისაა მეთოდოლოგიური განსხვავებები, რაც, მაგალითად, 

სამთავრობო და საპარლამენტო შეფასების შედარებას ართულებს ან შეუძლებელს 

ხდის. შესაძლოა საკანონმდებლო ორგანოს არ ჰქონდეს წვდომა ანალიზისათვის 

საჭირო მონაცემების სრულ სპექტრზე, რომელსაც სამთავრობო უწყებები ფლობენ - 

ეს გამოწვევა ცნობილია პარლამენტსა და მთავრობას შორის ინფორმაციის 

ასიმეტრიის სახელით.  

იმ შემთხვევაში, თუ საკანონმდებლო ორგანო საკუთარ ინიციატივებზე ახორციელებს 

რეგულირების გავლენის შეფასებას, იქნება ეს ნებაყოფლობითი, თუ კანონით 

დადგენილი საქმიანობა, დღის წესრიგში დგება დამოუკიდებელი სტრუქტურული 

ერთეულის/უწყების ჩამოყალიბების საჭიროება. მსოფლიოს მასშტაბით არსებობს 

არაერთი პრეცედენტი, როდესაც, ფინანსური მიზეზებიდან გამომდინარე, ასეთი 

უწყებების ჩამოყალიბება ვერ მოხდა.  
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2. რეგულირების გავლენის შეფასება საქართველოს პარლამენტში 

 

 

საქართველოში, 2020 წლის 17 იანვარს ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება #35 „რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის 

დამტკიცების შესახებ“, რომელიც მიღებულ იქნა „ნორმატიული აქტების შესახებ“4 

საქართველოს ორგანული კანონის 171 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე. აღნიშნული 

დადგენილებით განსაზღვრულია იმ საკანონმდებლო აქტების ნუსხა, რომლებში 

ცვლილების შეტანის შემთხვევაში სავალდებულოა რეგულირების გავლენის 

შეფასების ჩატარება.5 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ზემოთ 

აღნიშნული მუხლის თანახმად, რეგულირების გავლენის შეფასების ჩატარება 

სავალდებულოა შესაბამის საკანონმდებლო აქტებში ცვლილების შეტანის შესახებ 

კანონპროექტის მომზადებისას, თუ ამ კანონპროექტის ინიციატორი - საქართველოს 

მთავრობაა. ამრიგად, საქართველოს პარლამენტის მიერ ინიცირებულ 

საკანონმდებლო ცვლილებებზე არ არის სავალდებულო რეგულირების გავლენის 

შეფასების ანგარიშის მომზადება. 

ასევე საინტერესოა „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის მე-17 მუხლის 12 მუხლის ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც, კანონის 171 

მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ნორმატიული აქტის პროექტს, 

განმარტებითი ბარათის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის „ა.ა“6 და „ა.ბ“7 ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებული ინფორმაციის ნაცვლად, უნდა დაერთოს რეგულირების 

გავლენის შეფასების ანგარიში.  

დადგენილების თანახმად, რეგულირების გავლენის შეფასების ანგარიშის ხარისხის 

შემოწმებაზე პასუხისმგებელი მთავრობის ადმინისტრაცია, კერძოდ კი 

საპარლამენტო მდივანია. მან უნდა განიხილოს წარმოდგენილი ანგარიშის 

სრულყოფილების, სარწმუნოების საკითხები, შეამოწმოს, ჩატარებულ იქნა თუ არა 

კონსულტაციები და დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრები, შეაფასოს, რამდენად 

 
4 იხ. ვებ-გვერდზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90052?publication=33  
5 წყარო: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4776100?publication=0  
6 ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი:  
ა.ა.ა) პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს კანონპროექტი;  
ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად კანონის მიღების აუცილებლობა;  
7 ა.ბ) კანონპროექტის მოსალოდნელი შედეგები. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90052?publication=33
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4776100?publication=0
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ნათელი და გასაგებია მოცემული ანგარიში.8 საპარლამენტო მდივანი 

უფლებამოსილია ინიციატორისგან მოითხოვოს სიღრმისეული რეგულირების 

გავლენის შეფასების ანგარიშის მომზადება, ან ანგარიშის დადგენილების 

მოთხოვნებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში, მოხსნას კანონპროექტი განხილვიდან და 

დაუბრუნოს ის ინიციატორ უწყებას. ანგარიშის გადამუშავების ან სიღრმისეული 

ანგარიშის მომზადების შემდეგ ინიციატორს შეუძლია კანონპროექტისა და ანგარიშის 

ხელახლა წარდგენა. ამრიგად, რეგულირების გავლენის შეფასების ანგარიშის 

ხარისხის შემოწმების აღნიშნულ პროცესში საქართველოს პარლამენტი ჩართული არ 

არის.  

საპარლამენტო მდივნის ეს მნიშვნელოვანი როლი ასევე განხილულია ამერიკის 

შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს 2015 წელს მომზადებულ 

დოკუმენტში „რეკომენდაციები რეგულირების გავლენის შეფასების ეროვნულ 

ჩარჩოსთან დაკავშირებით“9, რომელიც შემდეგ წამყვან საკითხებს მოიცავს: 

✓ რეგულირების გავლენის შეფასების ინსტიტუციური ჩარჩო; 

✓ კრიტერიუმები რეგულაციების დასადგენად, რომლებიც რეგულირების 

გავლენის შეფასებას უნდა დაექვემდებაროს; 

✓ რეგულირების გავლენის შეფასების მეთოდოლოგია; 

✓ საქართველოს მთავრობისთვის შესაძლებლობების გაძლიერების 

საჭიროებები, რომლებიც აუცილებელია რეგულირების გავლენის შეფასების 

ეფექტიანი ჩატარებისათვის; 

✓ სხვა. 

ამ დოკუმენტის მიხედვითაც, სწორედ საპარლამენტო მდივანი უნდა იყოს 

პასუხისმგებელი რეგულირების გავლენის შეფასების განხორციელებასა და 

შემოწმებაზე. მან, საპარლამენტო კომიტეტებთან ერთად, უნდა აარჩიოს 

საკანონმდებლო ინიციატივები, რომლებიც უნდა დაექვემდებაროს გავლენის 

შეფასებას. ეს იძლევა რესურსების სწორი განაწილების, ასევე კერძო სექტორის 

აქტიური ჩართვის საშუალებას (USAID, 2015). რაც შეეხება პარლამენტის 

საკანონმდებლო ინიციატივების რეგულირების გავლენის შეფასების ანგარიშების 

შემოწმების საკითხს, აღნიშნულის უფლებამოსილება უნდა დაეკისროს ან უკვე 

 
8 იქვე.  
9 ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KVD5.pdf  

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KVD5.pdf
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არსებულ სტრუქტურულ ერთეულს - პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისს, ან უნდა შეიქმნას 

ცალკეული სამსახური.  

ამავე დოკუმენტის შეთავაზებული მიდგომის მიხედვით, იმ შემთხვევაში, თუ 

საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორი პარლამენტის წევრი ან კომიტეტია, 

სწორედ მათ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება რეგულირების გავლენის შეფასების 

ჩატარების აუცილებლობის შესახებ (თუ ინიციატივა პოტენციურად მნიშვნელოვანი 

გავლენის მატარებელია) და დაიწყონ აღნიშნული პროცესი. მათ შეუძლიათ 

დახმარებისათვის მიმართონ პარლამენტის თანამშრომლებს, კომიტეტების 

მრჩევლებს, პარლამენტის კვლევით, საბიუჯეტო და საკანონმდებლო სტრუქტურულ 

ერთეულებს.  

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტს დღეს არსებული 

სამართლებრივი საფუძვლებით არ ეკისრება რეგულირების გავლენის შეფასების 

განხორციელების ან ხარისხის შემოწმების ვალდებულება, წლებია, რაც 

საქართველოს საკანონმდებლო ორგანო სხვადასხვა საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მხარდაჭერითა და ძალისხმევით აქტიურადაა ჩართული 

რეგულირების გავლენის შეფასების სფეროში საჭირო უნარების გაძლიერების 

საქმეში. ამ მხარდაჭერის შედეგად, 2017 წლიდან მოყოლებული, საქართველოს 

პარლამენტის დარგობრივი კომიტეტების სამუშაო ჯგუფების ფარგლებში, მათ შორის 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ჩართულობით, მომზადებულ იქნა რეგულირების 

გავლენის შეფასების ანგარიშები ცალკეულ თემებზე, მაგალითად როგორებიცაა: 

✓ საქართველოს  ნარკოპოლიტიკის რეფორმის რეგულირების გავლენის 

შეფასება; 

✓ “სოციალური ჭრის” რეფორმის რეგულირების გავლენის შეფასება; 

✓ „ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის 

რეგულირების გავლენის შეფასება; 

✓ სხვა. 

შემდეგ თავში განხილულია რეგულირების გავლენის შეფასების პრაქტიკა 

სხვადასხვა სახელმწიფოში: მოკლედაა წარმოდგენილი ინფორმაცია თითოეული 

ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ, აღწერილია მათი ჩართულობის დონე 

როგორც ex-ante, ასევე ex-post შეფასებებში, აღნიშნულია პარლამენტების 

სტრუქტურული ან/და დამოუკიდებელი ერთეულები, რომლებიც აღნიშნულ პროცესში 

მონაწილეობენ.  

http://ria.ge/images/pdf/narkopolitika-RIA.pdf
http://ria.ge/images/pdf/narkopolitika-RIA.pdf
http://old.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/102184/RIA_%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3_%E1%83%AD%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%94_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98_2018.19_.13_
http://old.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/121002/Sport_RIA_-_PARL-2019_final_text
http://old.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/121002/Sport_RIA_-_PARL-2019_final_text
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3. რეგულირების გავლენის შეფასება საკანონმდებლო ორგანოში: 

საერთაშორისო გამოცდილება10 

 

ავსტრია 

 

ავსტრიის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ11 

ავსტრიის პარლამენტი ორი პალატისაგან შედგება: ეროვნული და ფედერალური 

საბჭოები.  

ეროვნული საბჭო 183 წევრს მოიცავს, რომლებიც პროპორციული წესით, 5 წლის 

ვადით აირჩევიან. ეროვნული საბჭო წარმოადგენს ავსტრიის პარლამენტის ქვედა 

პალატას.  

ფედერალური საბჭო, ავსტრიის პარლამენტის ზედა პალატა, შედგება 61 

დეპუტატისგან, რომლებსაც ავსტრიის ფედერალური მიწების, ლანდტაგების 

პარლამენტები ირჩევენ. ფედერალურის საბჭოს ვეტოს დაძლევა ეროვნულ საბჭოს 

შეუძლია. 

ფედერალური კრება წარმოადგენს ეროვნული და ფედერალური საბჭოების 

ერთობლივ შეკრებას. ასეთი შეკრება იშვიათ ხასიათს ატარებს, როგორც წესი,  

ფედერალური პრეზიდენტის ინაუგურაციის ან იმპიჩმენტის საკითხების 

გადასაწყვეტად.  

Ex-ante შეფასება  

ავსტრიაში გავლენის შეფასებების ჩატარება სავალდებულოა აღმასრულებელი 

ხელისუფლების მიერ ინიცირებული ყველა საკანონმდებლო ცვლილების 

შემთხვევაში, როგორც პირველადი, ასევე მეორეული კანონმდებლობისთვის. გარდა 

ამისა, გავლენის შეფასებების მასშტაბი მოსალოდნელი მაკროეკონომიკური 

ეფექტების პროპორციული უნდა იყოს. 

 
10 აღნიშნული თავი უმეტესწილად ეფუძნება ევროპული საპარლამენტო კვლევითი სამსახურის პუბლიკაციას „უკეთესი 
რეგულაციის პრაქტიკა ეროვნულ პარლამენტებში“, 2020 წ.  
11 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებ-გვერდი: https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/PARL/  

https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/PARL/
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გავლენის შეფასებების ხარისხის შემოწმებაზე პასუხისმგებელია აღმასრულებელი 

ხელისუფლების მარეგულირებელი ზედამხედველობის უწყება - ფედერალური 

შესრულების მართვის ოფისი (The Federal Performance Management Office).  

ავსტრიის პარლამენტი ასევე ჩართულია ex-ante გავლენის შეფასების საქმიანობაში, 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მეშვეობით. საბიუჯეტო ოფისი აქვეყნებს პატარა 

მასშტაბის კვლევებს, რომლებშიც განხილულია მთავრობის მიერ ჩატარებული 

გავლენის შეფასებები. ეს უწყება შეისწავლის ისეთ გავლენებს, როგორებიცაა 

საფინანსო, საბიუჯეტო, ეკონომიკური, სოციალური, გარემოს და სხვა გავლენები. 

აღნიშნული სამუშაო მცირე მასშტაბისაა: ბოლო წლებში ასეთი შეფასებების 

განხილვის რაოდენობა წელიწადში ხუთს არ აღემატება. 

ავსტრიაში გავლენის შეფასებების ჩატარება არ არის სავალდებულო იმ 

ინიციატივებისთვის, რომელთა ინიციატორი - ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოა. 

ასეთი ინიციატივების რიცხვი შეადგენს ახლად მიღებული კანონების საერთო 

რაოდენობის დაახლოებით ერთ მეხუთედს. თუმცა, ავსტრიის პარლამენტის 

რეგლამენტის12 შესაბამისად, ის ინიციატივები, რომლებიც დაკავშირებულია 

ფედერალური მთავრობისათვის დაკისრებულ ფინანსურ ტვირთთან, უნდა მოიცავდეს 

წინადადებას ჭარბი ხარჯების დაფარვის შესახებ. ამ პროცესს პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისი უძღვება. 

ასევე, ავსტრიის პარლამენტი ეპიზოდურად ამოწმებს ევროკომისიის მიერ 

ჩატარებულ გავლენის შეფასებებს. ეს ძირითადად ხდება ევროკავშირის 

კანონმდებლობის გადმოტანის შემთხვევაში. 

Ex-post შეფასება 

რაც შეეხება ex-post შეფასებებს, მათი განხორციელების ვალდებულება ფედერალურ 

მთავრობას ეკისრება, როგორც წესი, კანონპროექტის მიღებიდან ხუთი წლის ვადაში. 

მთავრობის შეფასების ანგარიშებსაც ფედერალური შესრულების მართვის უწყება 

ამოწმებს და სამინისტროების შეფასებების შედეგებს წლიური ანგარიშის სახით 

წარადგენს. 

აღნიშნული ანგარიში ეროვნულ საბჭოს გადაეცემა, სადაც ის განიხილება როგორც 

საბიუჯეტო, ასევე მისი მუდმივმოქმედი ქვეკომიტეტის მიერ. ამ პროცესში ჩართულობა 

- პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის მანდატის ნაწილია. საბიუჯეტო ოფისი ამზადებს 

 
12 დეტალურად იხ. შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/RGES/GOGNR/index.shtml  

https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/RGES/GOGNR/index.shtml
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დეტალურ დასკვნას ზემოთ აღნიშნული ანგარიშის თაობაზე და უგზავნის საბიუჯეტო 

კომიტეტს. გარდა ამისა, ის უფლებამოსილია მოამზადოს ანალიზი ქვეკომიტეტის 

შეხვედრებისათვის. ეს ანგარიშები ქვეყნდება პარლამენტის ვებ-გვერდზე.  

 

ბელგია 

 

ბელგიის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

ბელგიის პარლამენტი ორი პალატისაგან შედგება: წარმომადგენელთა პალატა13 და 

სენატი14. წარმომადგენელთა პალატაში შედის 150 წევრი, რომლებიც 11 საარჩევნო 

ოლქიდან აირჩევიან. 

სენატი მოიცავს 60 წევრს. წარმომადგენელთა პალატასთან შედარებით, სენატი 

ნაკლები უფლებამოსილებით სარგებლობს. უფლებამოსილების კონტექსტში, 

პარლამენტის პროცედურები იყოფა სამ ნაწილად: ერთპალატიანი პროცედურები, 

არჩევითი ორპალატიანი პროცედურები და სავალდებულო ორპალატიანი 

პროცედურები.  

Ex-post შეფასება 

ბელგიის ფედერალურ პარლამენტში, პოლიტიკური ორგანო, რომელიც 

პასუხისმგებელია ex-post შემოწმებაზე, არის კანონმდებლობის ex-post შეფასების 

საპარლამენტო კომიტეტი (Le Comité parlementaire chargé du suivi législatif). აღნიშნული 

ორგანო დაფუძნებულ იქნა 2007 წელს და მის უფლებამოსილებაში შედის ex-post 

შეფასებების ჩატარება ფედერალური კანონმდებლობის საკითხებზე. 

მოთხოვნა შემოწმების თაობაზე შეიძლება წამოაყენონ პარლამენტის წევრებმა, 

ნებისმიერმა საჯარო უწყებამ, რომელიც პასუხისმგებელია კანონის აღსრულებასა და 

განხორციელებაზე, მოქალაქეებმა, რომლებიც კანონის განხორციელების 

ნაკლოვანებებზე მიუთითებენ. კომიტეტი განიხილავს აღნიშნულ საკითხებს იმ 

შემთხვევაში, თუ შესაბამისი კანონი ძალაშია მინიმუმ სამი წლის მანძილზე.  

 
13 იხ.  მეტი: https://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm  
14 იხ. მეტი: https://www.senate.be/  

https://www.lachambre.be/kvvcr/index.cfm
https://www.senate.be/
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მართალია, კომიტეტს არ აქვს უფლებამოსილება ცვლილება შეიტანოს არსებულ 

კანონმდებლობაში, თუმცა მას შეუძლია, ანგარიშების გამოქვეყნების გზით, 

გამოვიდეს ცვლილების წინადადებით.15  

ბოლო წლებში, ბელგიის რეგიონულმა პარლამენტებმაც დაიწყეს პოსტ-

საკანონმდებლო შემოწმების მექანიზმების დანერგვა.  

 

ბულგარეთი 

 

ბულგარეთის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

ბულგარეთის ეროვნული კრება16 წარმოადგენს სახელმწიფო მმართველობის უზენაეს 

საკანონმდებლო ორგანოს, რომელიც შედგება პროპორციული წესით, 4 წლის ვადით 

არჩეული 240 დეპუტატისაგან. ეროვნული კრება - ერთპალატიანი პარლამენტია.  

Ex-ante შეფასება 

ბულგარეთის ეროვნული კრება წარმოადგენს ევროკავშირის პარლამენტებიდან ერთ-

ერთს სულ რამდენიმეთაგან, რომელიც ამზადებს გავლენის შეფასებებს 

პარლამენტის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე. ამგვარად, 

ბულგარეთში ex-ante შეფასებებს ახორციელებენ არა მხოლოდ აღმასრულებელი, 

არამედ საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც.  

ბულგარეთის საკანონმდებლო ჩარჩო მოიცავს გავლენის შეფასებებთან 

დაკავშირებულ ვალდებულებებს, კერძოდ, ნორმატიული აქტების შესახებ კანონის 

ერთ-ერთი მუხლის თანახმად, ის უფლებამოსილი პირები/უწყებები, რომლებიც 

გამოდიან საკანონმდებლო ცვლილების წინადადებით, ვალდებული არიან 

მოამზადონ გავლენის შეფასება. იმ შემთხვევაში, თუ ინიციატორი რომელიმე 

სამინისტროა, გავლენის შეფასების ანგარიშს აღმასრულებელი ხელისუფლება 

ამზადებს, ხოლო პარლამენტის წევრის ინიციატივისას  - თავად პარლამენტი.  

პარლამენტების წევრების მიერ მოსამზადებელი გავლენის შეფასებებისთვის 

შესაბამისი მეთოდოლოგიური მითითებები გაწერილია პარლამენტის ორგანიზებისა 

 
15 იხ. მეტი: https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2018/07/Comparative-Study-PLS-WEB.pdf, გვ. 21 
16 იხ. მეტი: https://parliament.bg/  

https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2018/07/Comparative-Study-PLS-WEB.pdf
https://parliament.bg/
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და პროცედურული წესების დოკუმენტში. მაგალითისათვის, ანგარიშმა უნდა მოიცვას 

შემდეგი საკითხები:  

✓ საკანონმდებლო ცვლილების რაციონალური საფუძველი; 

✓ დაინტერესებული მხარეების განხილვა; 

✓ ხარჯ-სარგებლის ანალიზი; 

✓ ადმინისტრაციული ტვირთის ანალიზი და სტრუქტურული ცვლილებები; 

✓ გავლენა სხვა კანონებზე. 

Ex-post შეფასება 

2016 წლის ბულგარეთის საკანონმდებლო ჩარჩოს (კანონი ნორმატიული აქტების 

შესახებ) რეფორმის შედეგად, ეროვნულმა კრებამ შეცვალა და განავრცო საკუთარი 

ორგანიზებისა და პროცედურული წესები. Ex-post შეფასებებთან მიმართებით, მუდმივ 

კომიტეტებს შეუძლიათ დაავალონ საპარლამენტო კვლევის ეროვნულ ცენტრს (The 

National Centre for Parliamentary Research) კანონების ex-post გავლენის შეფასების 

შესრულება, რომელიც მიზნად ისახავს მათი ეფექტიანობის დადგენას და მიზნების 

მიღწევის დონის შეფასებას. აღნიშნულ უწყებას შეუძლია თავად ჩაატაროს კვლევები 

ან გადასცეს საკითხი გარე-ექსპერტებს.  

 

გერმანია 

 

გერმანიის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

ბუნდესტაგი გერმანიის ფედერალურ პარლამენტს წარმოადგენს. ის არის 

ერთადერთი ფედერალური უწყება, რომელიც პირდაპირი გზითაა არჩეული 

გერმანიის მოქალაქეების მიერ. დღევანდელი ბუნდესტაგი 736 წევრისაგან შედგება. 

ბუნდესტაგი - უმაღლესი ფედერალური საკანონმდებლო ორგანოა. გერმანიის 

ფედერალური მიწები საკანონმდებლო პროცესში ცალკეული ორგანოს, ბუნდესრატის 

მეშვეობით მონაწილეობენ.  

Ex-ante შეფასება 

ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მსგავსად, გერმანიაშიც რეგულირების გავლენის 

შეფასებები აღმასრულებელი ხელისუფლების იურისდიქციის ფარგლებშია და 

სავალდებულოა ყველა საკანონმდებლო ინიციატივისთვის, რომლის ინიციატორი - 
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ფედერალური მთავრობაა. გავლენის შეფასების ყველა ანგარიში უნდა შემოწმდეს 

დამოუკიდებელი საზედამხედველო უწყების, ეროვნული მარეგულირებელი 

კონტროლის საბჭოს მიერ (The Regulatory Control Council), რომელიც განსაკუთრებულ 

ყურადღებას აქცევს მარეგულირებელი ტვირთის შესახებ მთავრობის შეფასებებსა და 

გამოთვლებს. 

როგორც ბუნდესტაგი, ასევე ბუნდესრატიც აქტიურად აფასებს მთავრობის გავლენის 

შეფასებათა საქმიანობას. მაგალითისათვის, ბუნდესტაგის კომიტეტები 

უფლებამოსილი არიან მოისმინონ ექსპერტებისა და პასუხისმგებელი მინისტრების 

მოსაზრებები, მათ შორის, გავლენის შეფასებების საკითხებზე. გარდა ამისა, 

ბუნდესტაგს აქვს უფლება გავლენის შეფასების თემაზე მთელი საკანონმდებლო 

პროცესის მანძილზე მთავრობას კითხვები დაუსვას.  

რაც შეეხება ბუნდესრატს, ის საკანონმდებლო პროცესში ორი მიმართულებით 

ერთვება: 

✓ ამზადებს კომენტარებს მთავრობის მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტებზე 

(მათ შორის, გავლენის შეფასებაზე), სანამ ის ბუნდესტაგს გადაეცემა; 

✓ ხმას აძლევს ბუნდესტაგის მიერ მიღებულ კანონს. 

ორივე ორგანოს შეუძლია მიმართოს მარეგულირებელი კონტროლის საბჭოს, 

საბიუჯეტო საკითხებზე და რეგულირების შესაბამისობის ხარჯების თემებზე რჩევებისა 

და რეკომენდაციების მიღების მიზნით. ეს ეხება არა მხოლოდ სამთავრობო, არამედ 

საპარლამენტო ინიციატივების შეფასებასაც.  

გარდა აღნიშნულისა, გავლენის შეფასების და სხვა თემების შესახებ მხარდაჭერის 

მისაღებად ბუნდესტაგს შეუძლია მიმართოს შემდეგ უწყებებს: 

✓ კვლევის სამსახური (The Research Service) - ზოგადი სახის კვლევებით 

უზრუნველყოფა; 

✓ ტექნოლოგიური შეფასების სამსახური (The Office of Technology Assessment) - 

კვლევის, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიური ცვლილებების თემებზე, მათ შორის 

კანონპროექტების შეფასების მიმართულებითაც ბუნდესტაგისთვის რჩევების 

მიცემა; 

✓ მდგრადი განვითარების პარლამენტის საკონსულტაციო საბჭო (The 

Parliamentary Advisory Council on Sustainable Development) - სამთავრობო 

ინიციატივების „მდგრადობის გავლენის შეფასებათა“ სისტემატური ანალიზი. 
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გერმანიის პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტების უმეტესობა მთავრობის 

ინიციატივებს წარმოადგენს. ბუნდესტაგის ინიციატივებზე, რომლებიც საერთო 

კანონპროექტების ერთ მეექვსედს შეადგენს, არ არის სავალდებულო გავლენის 

შეფასების ჩატარება.  

ბუნდესრატსაც გააჩნია საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება. ბუნდესრატის 

საკანონმდებლო ინიციატივების განმარტებითი მემორანდუმი, როგორც წესი, 

მოიცავს რაოდენობრივ მონაცემებს ფინანსური და ადმინისტრაციული გავლენის 

შესახებ.  

 

დიდი ბრიტანეთი 

 

დიდი ბრიტანეთის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

დიდი ბრიტანეთის პარლამენტი წარმოადგენს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს 

და შედგება ორი პალატისაგან: ზედა პალატა - ლორდთა პალატა და ქვედა პალატა - 

თემთა პალატა. ბრიტანეთის ერთ-ერთი კონსტიტუციური პრინციპის თანახმად (Crown-

in-Parliament, Queen-in-Parliament), ბრიტანეთის მონარქი - პარლამენტის შემადგენელი 

ნაწილია.  

ლორდთა პალატის წევრები არ აირჩევიან და მოიცავენ ლორდების სამ ჯგუფს: 

სასულიერო, საერო და აპელაციის ლორდებს. თემთა პალატა - დემოკრატიული გზით 

არჩეული პალატაა, რომელიც მაჟორიტარული ოლქებიდან არჩეულ 650 წევრს 

აერთიანებს. როგორც წესი, პრემიერ-მინისტრის თაოსნობით, ყველა მინისტრი 

სწორედ პარლამენტის წევრთა რიგებიდან ინიშნება.  

Ex-ante შეფასება 

დიდ ბრიტანეთში, საკანონმდებლო ინიციატივების ex-ante რეგულირების გავლენის 

შეფასების პრაქტიკა ჯერ კიდევ 1980-იანი წლებიდან იღებს სათავეს. აღნიშნულის 

უფლებამოსილება აკისრია დიდი ბრიტანეთის მარეგულირებელი ზედამხედველობის 

დამოუკიდებელ უწყებას - მარეგულირებელი პოლიტიკის კომიტეტს17 (The Regulatory 

 
17 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ვებ-გვერდი: https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-
committee/about  

https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-committee/about
https://www.gov.uk/government/organisations/regulatory-policy-committee/about
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Policy Committee). კომიტეტი ამოწმებს მთავრობის მიერ შესრულებულ გავლენის 

ანგარიშების ხარისხს მანამ, სანამ კანონპროექტი პარლამენტს წარედგინება.  

გარდა მარეგულირებელი პოლიტიკის კომიტეტისა, კანონპროექტებისა და 

პოლიტიკის ინიციატივების შემოწმებას ქვეყნის პარლამენტიც ახორციელებს. 

შემოწმებას ასრულებს ან კონკრეტული კომიტეტი, ან ორივე პალატის ერთობლივი 

კომიტეტი და ის მოიცავს რეგულირების გავლენის შეფასებისა და მარეგულირებელი 

პოლიტიკის კომიტეტის მოსაზრების განხილვას. აღსანიშნავია, რომ პარლამენტის 

ორივე პალატაში დაფუძნებულია შესაბამისი კომიტეტები, რომლებიც მუშაობენ 

მარეგულირებელი რეფორმისა და დელეგირებული რეგულაციების 

ზედამხედველობის მიმართულებით. გარდა ამისა, თემთა პალატის ადმინისტრაციაში 

შექმნილ იქნა შემოწმების განყოფილება18, რომელიც კომიტეტებს დახმარებას 

სთავაზობს საკანონმდებლო აქტებისა და რეგულირების გავლენის შეფასების 

ანგარიშების შემოწმების მიმართულებით.  

 

ესპანეთი 

 

ესპანეთის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

ესპანეთის გენერალური კორტესები19 - ესპანეთის უმაღლესი წარმომადგენლობითი 

და საკანონმდებლო ორგანოა, რომელიც ორ პალატას, სენატსა და დეპუტატების 

კონგრესს აერთიანებს. ზედა პალატა - სენატი, 265 სენატორისგან შედგება, ხოლო 

ქვედა პალატა - დეპუტატების კონგრესი - 350 დეპუტატითაა წარმოდგენილი.  

ორივე პალატის წევრები ერთდროულად, თუმცა განსხვავებული საარჩევნო წესით 

აირჩევიან: დეპუტატებისთვის პროპორციული სისტემა მოქმედებს, ხოლო 

სენატორებისთვის - მაჟორიტარული სისტემა. 

Ex-ante შეფასება 

ესპანეთის კონგრესში, ორი ერთეულია ჩართული ex-ante გავლენის შეფასებასთან 

დაკავშირებულ საქმიანობაში:  

 
18 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/offices/commons/scrutinyunit/  
19 იხ. ვებ-გვერდი: http://www.cortesgenerales.es/  

https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/offices/commons/scrutinyunit/
http://www.cortesgenerales.es/
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✓ კვლევითი დეპარტამენტის საჯარო ფინანსებისა და ეკონომიკური კვლევის 

სექცია, რომელიც ამოწმებს მთავრობის მიერ შესრულებულ გავლენის 

შეფასებებსა და მათში წარმოდგენილ ეკონომიკურ და საბიუჯეტო საკითხებთან 

დაკავშირებულ მონაცემებს;  

✓ საბიუჯეტო ოფისი - პარლამენტის საბიუჯეტო ფუნქციის განხორციელებაში 

დამხმარე უწყება, სწორედ საპარლამენტო ინიციატივების გავლენის 

შეფასებებს ახორციელებს და აქცენტს საბიუჯეტო საკითხებზე აკეთებს.  

Ex-post შეფასება 

ესპანეთში, არსებული კანონმდებლობისა და პოლიტიკის ex-post შეფასების 

განხორციელება - მთავრობის უფლებამოსილებაა, აღნიშნულ საქმიანობაში 

ესპანეთის პარლამენტის როლი მცირეა. მიუხედავად ამისა, ზემოთ აღნიშნულ 

სტრუქტურულ ერთეულებს, კვლევით დეპარტამენტს და საბიუჯეტო ოფისს აქვთ 

კომპეტენცია, რომ, საჭიროების შემთხვევაში, ex-post შეფასებაც ჩაატარონ.  

 

ესტონეთი 

 

ესტონეთის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

ესტონეთის პარლამენტი20 შედგება 101 დეპუტატისგან, რომლებიც აირჩევიან 4 წლის 

ვადით. ესტონეთის პარლამენტი იღებს კანონებსა და რეზოლუციებს, ახორციელებს 

საპარლამენტო ზედამხედველობას და ახდენს საერთაშორისო შეთანხმებების 

რატიფიცირებას. ესტონეთის პარლამენტი - ერთპალატიანი პარლამენტია. 

Ex-ante შეფასება 

მანამ, სანამ კანონპროექტი ესტონეთის პარლამენტს წარედგინება, მას უკვე 

გავლილი აქვს გავლენის შეფასების პროცესი. გარდა ამისა, კომპეტენტური 

კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი ცვლილებები უნდა გაიწეროს განმარტებით 

მემორანდუმში, რომელიც, თავის მხრივ, მოიცავს ცვლილების გავლენის შეფასებას. 

აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, საპარლამენტო კომიტეტს შეუძლია მიმართოს 

თავის საკანონმდებლო და კვლევით დეპარტამენტს ან შესაბამის სამინისტროს. 

 
20 იხ. მეტი: https://www.riigikogu.ee/en/  

https://www.riigikogu.ee/en/
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ირლანდია 

 

ირლანდიის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

ირლანდიის პარლამენტი21 - ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი და 

საკანონმდებლო ორგანოა, რომელიც ორ პალატასა და ქვეყნის პრეზიდენტს 

აერთიანებს. ზედა პალატა - სენატი, შედგება 60 სენატორისაგან, ქვედა პალატა - 

წარმომადგენელთა პალატა, 160 წევრს მოიცავს. სენატის მთავარი ფუნქცია - 

მთავრობის მიერ წარდგენილი კანონმდებლობის განხილვაა. წარმომადგენელთა 

პალატა ორპალატიანი საპარლამენტო სისტემების ქვედა პალატების მსგავს 

უფლებამოსილებებს ფლობს და ირლანდიის პარლამენტის წამყვან შტოს 

წარმოადგენს.  

Ex-ante შეფასება 

გავლენის შეფასებები წარმოადგენს პოლიტიკის ნარკვევების შემადგენელ ნაწილს, 

რომლებსაც ირლანდიის პარლამენტის კვლევითი სამსახური ამზადებს შერჩეულ 

საკანონმდებლო წინადადებებზე. გარდა ამისა, აღნიშნული სამსახური ამოწმებს 

კანონპროექტებს, რომლებსაც მთავრობა პარლამენტს წარუდგენს. სამსახურის მიერ 

მომზადებული პოლიტიკის ნარკვევები მოიცავს მთავრობის მიერ განხორციელებული 

ex-ante ანალიზის შეფასებას.  

კვლევითი სამსახური ასევე უფლებამოსილია ჩაატაროს პოლიტიკის ანალიზი 

პარლამენტის წევრის მიერ მომზადებულ კანონპროექტთან მიმართებით. კვლევით 

სამსახურს შეუძლია ჩაერთოს კანონპროექტის მომზადების ნებისმიერ ეტაპზე - იქნება 

ეს თავდაპირველი ინიციატივის მომზადებისას, თუ კანონპროექტის განსახილველად 

წარდგენის შემდეგ.  

ბოლო პერიოდში საგრძნობლად გაიზარდა პარლამენტის ცალკეული წევრების მიერ 

მომზადებული საკანონმდებლო წინადადებების რიცხვი, რამაც დღის წესრიგში 

დააყენა კანონპროექტების შემოწმების სისტემატური მიდგომის ჩამოყალიბება. 

კომიტეტებთან ერთად, კვლევითმა სამსახურმა შეიმუშავა საპარლამენტო 

საკანონმდებლო აქტების შემოწმების სტრატეგიული ჩარჩო, რომლის მიხედვითაც 

უნდა შემოწმდეს ეკონომიკური, სოციალური, გარემოსთან დაკავშირებული, 

 
21 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.oireachtas.ie/  

https://www.oireachtas.ie/
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სამართლებრივი საკითხები, პრობლემის გადაწყვეტის ალტერნატიული გზები, ასევე, 

განუზრახველი შედეგები და აღსრულებისა და შესაბამისობის ხარჯები.  

რაც შეეხება ხარჯების შეფასებას, ამ საქმიანობაში აქტიურადაა ჩართული 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი22 - დამოუკიდებელი საექსპერტო სამსახური, 

რომელიც დაფუძნებულ იქნა 2017 წელს. გარდა კომიტეტებისთვის ეკონომიკური 

ანალიზის თაობაზე შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებისა და რჩევებისა, საბიუჯეტო 

ოფისი მონაწილეობს საჯარო ფინანსებზე გავლენის მქონე საკანონმდებლო 

ინიციატივების ფინანსური შედეგების შეფასებაში.  

ირლანდიის პარლამენტის გავლენის შეფასებები არ ეგზავნება მთავრობას. თუმცა, 

ვინაიდან, ირლანდიის კონსტიტუციის თანახმად, მთავრობის ყველა წევრი ასევე 

პარლამენტის წევრიცაა, ისინი აღნიშნულ ნარკვევებს ავტომატურად იღებენ.  

Ex-post შეფასება 

რაც შეეხება ex-post შეფასებას, ირლანდიის პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, 

მთავრობა ვალდებულია პარლამენტს წარუდგინოს საკანონმდებლო აქტების 

მოქმედების მიმოხილვის ანგარიში, კანონპროექტის მიღებიდან 12 თვის შემდეგ. 

პარლამენტის სექტორული კომიტეტი ამოწმებს სამთავრობო ანგარიშებს და 

საჭიროების შემთხვევაში, იწვევს მინისტრს საკომიტეტო განხილვაზე.  

აღნიშნულ პროცესს მხარს უჭერს საპარლამენტო ბიბლიოთეკისა და კვლევითი 

სამსახური, რომელმაც შესაბამისი მეთოდოლოგიაც23 შეიმუშავა.  

Ex-post შემოწმების კონტექსტში, ბოლო პერიოდში დაფუძნებული პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისი ახორციელებს ხარჯების რეტროსპექტიულ ანალიზს. საბიუჯეტო 

ოფისის უფლებამოსილებებს შორისაა პარლამენტის საკანონმდებლო და 

საზედამხედველო ფუნქციების გაძლიერება საბიუჯეტო საკითხებთან მიმართებით.  

 

 

 

 
22 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/parliamentary-budget-
office/  
23 იხ. შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/libraryResearch/2018/2018-01-08_spotlight-post-enactment-
scrutiny-in-parliament_en.pdf  

https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/parliamentary-budget-office/
https://www.oireachtas.ie/en/how-parliament-is-run/houses-of-the-oireachtas-service/parliamentary-budget-office/
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/libraryResearch/2018/2018-01-08_spotlight-post-enactment-scrutiny-in-parliament_en.pdf
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/libraryResearch/2018/2018-01-08_spotlight-post-enactment-scrutiny-in-parliament_en.pdf
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იტალია 

 

იტალიის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

იტალიის პარლამენტი ორი პალატისაგან შედგება: იტალიის სენატი და იტალიის 

დეპუტატების პალატა. სენატი მოიცავს 315 სენატორს, ხოლო დეპუტატების პალატა 

აერთიანებს 630 წევრს24. ორივე პალატის წევრები 5 წლის ვადით აირჩევიან. იტალიის 

პარლამენტის პალატები ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელია და ერთობლივად 

მხოლოდ საგამონაკლისო შემთხვევებში იკრიბებიან, რომლებიც კონსტიტუციითაა 

დადგენილი.   

Ex-ante და ex-post შეფასება 

იტალიაში ex-ante გავლენის შეფასებები დიდწილად სწორედ მთავრობაზეა 

დამოკიდებული. მიუხედავად ამისა, იტალიის პარლამენტის ორივე პალატაში 

მიმდინარეობს ex-ante შეფასებებთან დაკავშირებული საქმიანობა. ორივე პალატას 

ჰყავს კვლევითი სამსახურები, რომლებიც შეთავაზებული საკანონმდებლო აქტების 

სამართლებრივ ანალიზს ახორციელებენ. გარდა ამისა, ჩამოყალიბებულია 

სტრუქტურული ერთეულები, რომლებიც მთავრობის მიერ ჩატარებული გავლენის 

შეფასებებს ამოწმებენ. საინტერესოა, რომ იტალია იყო ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) წევრ სახელმწიფოებს 

შორის ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც აღმასრულებელი 

ხელისუფლებისთვის სავალდებულო გახადა კანონპროექტებთან ერთად წარედგინა 

გავლენის შეფასების ანგარიშები. ამგვარად, გავლენის შეფასების ანგარიშების 

საპარლამენტო ზედამხედველობა - დღეს იტალიის პარლამენტის რეგულარულ 

აქტივობას წარმოადგენს. 

იტალიის პარლამენტის ორივე პალატაში ვხვდებით საბიუჯეტო სამსახურს (The Budget 

Service), რომელიც ამოწმებს გავლენის შეფასების ანგარიშებში წარმოდგენილი 

ფინანსური შედეგების გამოთვლას.  

იტალიის პარლამენტის ქვედა - დეპუტატების პალატაში, მთავრობის მიერ 

განხორციელებული გავლენის შეფასებების მონიტორინგისა და შესწავლის საქმეში 

 
24 2020 წლის საკონსტიტუციო რეფერენდუმის შედეგად, დეპუტატების პალატის დეპუტატთა რაოდენობა უნდა 
შემცირდეს 400-მდე, ხოლო სენატორთა რიცხვი - 200-მდე. აღნიშნული ცვლილება ძალაში შედის 2023 წლის 
არჩევნების შედეგად.  
წყარო: https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/09/14/italys-constitutional-referendum-yet-another-reform-to-improve-the-countrys-
governability/  

https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/09/14/italys-constitutional-referendum-yet-another-reform-to-improve-the-countrys-governability/
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/09/14/italys-constitutional-referendum-yet-another-reform-to-improve-the-countrys-governability/
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მთავარი როლი იურიდიულ კომიტეტს აკისრია. ის აფასებს არა მხოლოდ გავლენის 

შეფასებათა ანგარიშების შესრულების ხარისხს, არამედ შინაარსსაც.  

იტალიის პარლამენტის ზედა პალატაში - სენატში - 2010 წლიდან ფუნქციონირებს 

რეგულაციების ხარისხის სამსახური (Service for the Quality of Regulations). ის მხარს 

უჭერს საპარლამენტო კომიტეტებს, ასევე მონიტორინგს უწევს მთავრობის 

გავლენათა შეფასების ვალდებულებებს, შეისწავლის კონკრეტულ სამართლებრივ 

ასპექტებს. 

გარდა აღნიშნულისა, სენატში დაფუძნებულია გავლენის შეფასების ოფისი (Impact 

Assessment Office),  რომლის პუბლიკაციები მოიცავს როგორც ex-ante, ასევე ex-post 

შეფასებებს. რაც შეეხება დეპუტატების პალატას, საპარლამენტო ზედამხედველობის 

სამსახური ახორციელებს კანონის ამოქმედების შემდგომ შესწავლას. ამ შემოწმების 

შედეგები ქვეყნდება სამსახურის წლიურ ანგარიშში.  

საინტერესოა, რომ იტალიის პარლამენტი უზრუნველყოფს მოქალაქეების აქტიურ 

ჩართულობას ზემოთ აღწერილ საქმიანობაში - შეთავაზებული საკანონმდებლო 

ინიციატივების შემოწმებაში. ამ მიზნით, 2017 წელს მიღებულ იქნა სახელმძღვანელო 

მითითებები საჯარო კონსულტაციების25 შესახებ.  

 

კანადა 

 

კანადის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

კანადის პარლამენტი26 - ქვეყნის ფედერალური საკანონმდებლო ორგანოა, რომელიც 

აერთიანებს დედოფალს, სენატს და თემთა პალატას. დიდი ბრიტანეთის მსგავსად, 

აქაც საკონსტიტუციო პრინციპი - „დედოფალი პარლამენტში“ მოქმედებს. 

პარლამენტში დედოფალს კანადის გენერალ-გუბერნატორი წარმოადგენს, 

რომელიც, პრემიერ-მინისტრის რეკომენდაციის საფუძველზე, სენატის 105 სენატორს 

ნიშნავს. პარლამენტის ქვედა პალატის, თემთა პალატის 338 წევრი მაჟორიტარული 

წესით აირჩევა. თემთა პალატა - კანადის პარლამენტის წამყვანი ორგანოა. 

 
25 ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://open.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/guidelines-consultations-italy.pdf  
26 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.parl.ca/  

https://open.gov.it/wp-content/uploads/2017/03/guidelines-consultations-italy.pdf
https://www.parl.ca/
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კანადის საკანონმდებლო პროცესი პარლამენტის სამივე ნაწილს მოიცავს - 

იმისათვის, რომ კანონად იქცეს, კანონპროექტმა უნდა მიიღოს როგორც ორივე 

პალატის, ასევე გენერალ-გუბერნატორის თანხმობა.  

Ex-ante შეფასება 

კანადის პარლამენტში არ არსებობს ex-ante შეფასების ჩატარებაზე უფლებამოსილი 

დანაყოფი, თუმცა, საპარლამენტო საბიუჯეტო ოფიცრის ოფისი (The Office of the 

Parliamentary Budget Officer) ახორციელებს ex-ante შეფასებასთან დაკავშირებულ 

გარკვეულ საქმიანობას. აღნიშნული ოფისის ფუნქციებს შორისაა: 

✓ პარლამენტის ორივე პალატის დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი 

ფისკალური და ეკონომიკური ანალიზით უზრუნველყოფა; 

✓ ბიუჯეტისა და სამთავრობო გამოთვლების ანალიზი; 

✓ დეპუტატებისა და კომიტეტების მოთხოვნის საფუძველზე, ნებისმიერი 

საკანონმდებლო ინიციატივის ფინანსური ხარჯის დადგენა. 

გარდა ამისა, 2017 წლიდან, პოლიტიკური პარტიების მოთხოვნის შემთხვევაში, 

საბიუჯეტო ოფისი უფლებამოსილია შეაფასოს საარჩევნო კამპანიის კონკრეტული 

წინადადებების ფინანსური ხარჯები.  

Ex-post შეფასება 

კანადაში ევროკავშირისგან ფუნდამენტურად განსხვავებული კანონშემოქმედებითი 

სისტემა მოქმედებს. რეგულაციების მიღების უფლებამოსილება პარლამენტის მიერ 

დელეგირებულია აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. მიუხედავად ამისა, პარლამენტს 

აქვს უფლება შეამოწმოს და ზედამხედველობა გაუწიოს დელეგირებულ 

კანონმდებლობას. 

კანადაში, შეფასებები სავალდებულოა იმ რეგულაციებისთვის, რომლებმაც 

შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა გამოიწვიონ. ამ შემთხვევაში, ex-post შეფასებას 

მთავრობა ახორციელებს და კანადის პარლამენტი აღნიშნულ პროცესში არ არის 

აქტიურად ჩართული. თუმცა, უკანასკნელს ნებისმიერ დროს შეუძლია შეამოწმოს და 

შეისწავლოს მთავრობის მიერ ჩატარებული შეფასებები. 

Ex-post შეფასების კონტექსტში ასევე უნდა აღინიშნოს კანადის პარლამენტში 

დაფუძნებული კომიტეტი - რეგულაციების შემოწმების მუდმივი ერთობლივი კომიტეტი 

(The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regulations), რომელიც ორივე პალატის 

წევრებისაგან შედგება. კომიტეტს დახმარებას უწევენ პარლამენტის ბიბლიოთეკის 
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საპარლამენტო ინფორმაციისა და კვლევითი სამსახურის თანამშრომლები - 

იურიდიული საბჭოს წევრები.  

ზემოთ აღნიშნული კომიტეტი წლის განმავლობაში რეგულაციების ასობით შეფასებას, 

13 კრიტერიუმის27 მიხედვით ახორციელებს.  

საინტერესოა, რომ კომიტეტს შეუძლია გამოვლენილი საკითხების არა მხოლოდ 

მარეგულირებელ უწყებასთან განხილვა, უფლებამოსილი პირების მოწვევა 

განხილვებში მონაწილეობის მისაღებად, პარლამენტის ორივე პალატისთვის 

შესაბამისი ანგარიშის გადაცემა, არამედ, უკიდურეს შემთხვევაში, მარეგულირებელ 

უწყებასთან შეუთანხმებლობის დროს, რეკომენდაციით გამოსვლა, რომ 

პარლამენტმა მოახდინოს დელეგირებული კანონმდებლობის გაუქმება.  

 

ლატვია 

 

ლატვიის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

ლატვიის პარლამენტი28 - ერთპალატიანი საკანონმდებლო ორგანოა, რომელიც 

შედგება პროპორციული სისტემით, 4 წლის ვადით არჩეული 100 დეპუტატისაგან. 

ლატვიის პარლამენტი იღებს კანონებსა და სახელმწიფო ბიუჯეტს, ახორციელებს 

საპარლამენტო ზედამხედველობას, ნიშნავს თანამდებობის პირებს და განსაზღვრავს 

საგარეო პოლიტიკას. 

Ex-ante და ex-post შეფასება 

ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მსგავსად, ლატვიაშიც, საპარლამენტო კომიტეტებს 

შეუძლიათ მთავრობის მიერ განხორციელებული რეგულირების გავლენის შეფასების 

ანგარიშების დეტალური შესწავლა, საკანონმდებლო ინიციატივასთან ერთად (მაგ., 

ექსპერტების მოწვევით).  

გარდა აღნიშნულისა, ლატვიის პარლამენტის ანალიტიკურ სამსახურს, მიმართვის 

საფუძველზე, შეუძლია ჩაატაროს როგორც ex-ante, ასევე ex-post შეფასება. 

 
27 დეტალურად იხ. ვებ-გვერდზე: https://www.ourcommons.ca/about/procedureandpractice3rdedition/ch_17_2-e.html  

28 იხ. მეტი: https://www.saeima.lv/en/about-saeima/the-parliament-of-latvia; 

https://onedrive.live.com/embed?cid=9A5781D5829EAFAB&resid=9A5781D5829EAFAB%211231&authkey=AMLynbULtpvIpMQ&e

m=2  

https://www.ourcommons.ca/about/procedureandpractice3rdedition/ch_17_2-e.html
https://www.saeima.lv/en/about-saeima/the-parliament-of-latvia
https://onedrive.live.com/embed?cid=9A5781D5829EAFAB&resid=9A5781D5829EAFAB%211231&authkey=AMLynbULtpvIpMQ&em=2
https://onedrive.live.com/embed?cid=9A5781D5829EAFAB&resid=9A5781D5829EAFAB%211231&authkey=AMLynbULtpvIpMQ&em=2
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ანალიტიკური სამსახური პასუხისმგებელია ლატვიის პარლამენტის პრეზიდიუმის 

წინაშე, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. სწორედ 

პარლამენტის პრეზიდიუმი, პოლიტიკური ჯგუფების საბჭოსთან ერთად, იღებს 

გადაწყვეტილებებს რეგულირების გავლენის შეფასებათა პრიორიტეტული 

მიმართულებების შესახებ. როგორც წესი, შეფასებას ახორციელებს თავად 

სამსახური, თუმცა, არსებული ბიუჯეტის ფარგლებში, შესაძლებელია შეფასების გარე 

კონტრაქტორებისთვის გადაცემა, რაზეც საჭიროა პრეზიდიუმის თანხმობა. 

აღსანიშნავია, რომ ლატვიის პარლამენტის ანალიტიკური სამსახური მიუკერძოებელ 

საპარლამენტო კვლევით სამსახურს წარმოადგენს და მხარს უჭერს პარლამენტს 

საკანონმდებლო და საზედამხედველო ფუნქციების განხორციელებაში. Ex-ante თუ ex-

post შეფასების დასრულებისას, ანალიტიკური სამსახური წარადგენს მომზადებულ 

დოკუმენტს საპარლამენტო კომიტეტებისა და პოლიტიკური ჯგუფების წინაშე. ამ 

შეხვედრებში მონაწილეობას ასევე მთავრობის წარმომადგენლებიც იღებენ. 

 

ლიეტუვა 

 

ლიეტუვის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

ლიეტუვის რესპუბლიკის სეიმი29 წარმოადგენს ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო 

ორგანოს. ლიეტუვის პარლამენტი - ერთპალატიანია, აერთიანებს 141 დეპუტატს, 

რომლებიც 4 წლის ვადით აირჩევიან. პარლამენტი იღებს კანონებს, ცვლილებები 

შეაქვს კონსტიტუციაში, ამტკიცებს სახელმწიფო ბიუჯეტს, ადგენს გადასახადებს, 

ნიშნავს პრემიერ-მინისტრსა და მთავრობას, აკონტროლებს მათ საქმიანობას, ახდენს 

საერთაშორისო შეთანხმებების რატიფიცირებას. 

Ex-ante შეფასება 

ლიეტუვაში, ex-ante შეფასების განხორციელების ვალდებულება დადგენილია 

კანონით (კანონი საკანონმდებლო ჩარჩოს შესახებ30, მუხლი 15). აღნიშნული 

ვალდებულება მოიცავს ყველა საკანონმდებლო ინიციატივას - იქნება ეს ახალი 

კანონპროექტი, თუ არსებულ კანონში ცვლილების შეტანა. პარლამენტში წარდგენილ 

კანონპროექტის დოკუმენტს უნდა დაერთოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც 

 
29 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_k=2&p_kade_id=9  
30 იხ. შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4125a932084d11e687e0fbad81d55a7c?jfwid=-o9wlo7d65  

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_k=2&p_kade_id=9
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4125a932084d11e687e0fbad81d55a7c?jfwid=-o9wlo7d65
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მოიცავს ინიციატივის ყველა გავლენას, მათ შორის, გავლენებს ეროვნულ და 

რეგიონულ ბიუჯეტებზე, ბიზნეს გარემოზე და სხვა.  

ზემოთ აღწერილი ვალდებულება ეხება ყველა საკანონმდებლო წინადადებას, 

განურჩევლად ინიციატორისა. ამრიგად, საპარლამენტო ინიციატივებიც 

ექვემდებარება გავლენის შეფასებებს.  

გარდა ამისა, ლიეტუვის პარლამენტი უფლებამოსილია შეამოწმოს მთავრობის მიერ 

შესრულებული გავლენის შეფასებები. პარლამენტის იურიდიული დეპარტამენტი 

ამოწმებს საკანონმდებლო შესაბამისობას ლიეტუვის კანონშემოქმედებით 

ვალდებულებებთან მიმართებით. უფრო დეტალური შემოწმება კომიტეტებს 

ევალებათ.  

 

ნიდერლანდები 

 

ნიდერლანდების საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

გენერალური შტატები არის ნიდერლანდების უმაღლესი ორპალატიანი 

საკანონმდებლო და წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც შედგება 

წარმომადგენელთა სახლისგან31 და სენატისგან32.  

წარმომადგენელთა სახლი მოიცავს 150 დეპუტატს, რომლებიც პირდაპირი წესით, 4 

წლის ვადით აირჩევიან. აღნიშნული პალატის უფლებამოსილებებს შორისაა 

მთავრობის ზედამხედველობა და კანონების მიღება.  

სენატი შედგება 75 წევრისაგან, რომლებსაც პროვინციების საბჭოები ირჩევენ. 

სენატის მთავარი უფლებამოსილება - კანონების მიღებაა. მას არ აქვს უფლება 

მოქმედ კანონმდებლობაში ცვლილება შეიტანოს.  

Ex-post შეფასება 

ნიდერლანდები წარმოადგენს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სულ 

რამდენიმედან ერთ-ერთს, სადაც ყველა პირველად კანონზე სავალდებულოა ex-post 

შეფასების განხორციელება.  

 
31 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.houseofrepresentatives.nl/  
32 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.eerstekamer.nl/begrip/english_2  

https://www.houseofrepresentatives.nl/
https://www.eerstekamer.nl/begrip/english_2
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ნიდერლანდების პარლამენტი უფლებამოსილია მოთხოვნით მიმართოს მთავრობას 

ჩაატაროს შეფასება როგორც კონკრეტული შემთხვევისთვის, ასევე კანონით 

დადგენილი წესის საფუძველზე. აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ 

შესრულებული ანგარიშები, როგორც წესი, შესამოწმებლად წარედგინება 

პარლამენტის მუდმივ კომიტეტებს. პარლამენტის წევრები, პარლამენტის კვლევითი 

სამსახურის დახმარებითა და ჩართულობით, ამოწმებენ ინიციატივის ეფექტიანობას, 

ეფექტურობას, ხარჯებსა და სარგებელს. ანალიზისა და კვლევის დეპარტამენტი (The 

Analysis and Research Department) დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ერთეულს 

წარმოადგენს. მისი დასკვნები არ ქვეყნდება, თუმცა შედეგები წარმოდგენილია 

კომიტეტების ანგარიშებში. გარდა ამისა, საპარლამენტო შეფასებები არ გადაეცემა 

აღმასრულებელ ხელისუფლებას, თუმცა, პარლამენტს შეუძლია მას მოსთხოვოს 

შემდგომი ღონისძიებების გატარება.  

 

პოლონეთი 

 

პოლონეთის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

პოლონეთის ეროვნული ასამბლეა ქვეყნის ორპალატიან საკანონმდებლო ორგანოს 

წარმოადგენს. ზედა პალატა, სენატი33, შედგება 100 სენატორისაგან, ქვედა პალატა, 

სეიმი34, 460 დეპუტატს აერთიანებს. იმისათვის, რომ კანონპროექტი მიღებულ იქნას, 

მან ორივე პალატის თანხმობა უნდა მიიღოს, თუმცა სეიმს შეუძლია კანონპროექტის 

მიღების თაობაზე სენატის უარის დაძლევა.  

Ex-ante შეფასება 

პოლონეთის პარლამენტის ორივე პალატაში ვხვდებით გავლენის შეფასების 

ჩატარებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს. კვლევის ბიურო (The Bureau of Research) შედის 

სეიმის კანცელარიის სტრუქტურულ ერთეულებში და მის უფლებამოსილებებს 

შორისაა კვლევების ჩატარება და სამეცნიერო რჩევების გაცემა საკანონმდებლო 

პროცესის თაობაზე. აღნიშნული სამსახური ასევე პასუხისმგებელია ex-ante გავლენის 

შეფასებებზეც.   

 
33 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.senat.gov.pl/en/ 
34 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.sejm.gov.pl/english/sejm/sejm.htm  

https://www.senat.gov.pl/en/
https://www.sejm.gov.pl/english/sejm/sejm.htm
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პოლონეთის სეიმი განიხილება როგორც ერთ-ერთი მოწინავე პარლამენტი 

ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის, ex-ante გავლენის შეფასების ჩატარების 

მზაობისა და უნარ-ჩვევების მიმართულებით. კვლევის ბიურო სისტემატურად 

ამზადებს სეიმის მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო წინადადებების გავლენის 

შეფასებებს. გარდა ამისა, ბიურო შერჩევითად ახორციელებს გავლენის შეფასებებს 

აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილ ინიციატივებზე. 

საშუალოვადიან პერიოდში, სეიმის მიზანია მოიცვას ყველა კანონპროექტი და 

თითოეულზე საკუთარი გავლენის შეფასებები მოამზადოს, საკანონმდებლო 

პროცედურების დაწყებამდე, იმისდა მიუხედავად, თუ ვინ არის კანონპროექტის 

ინიციატორი. 

საინტერესო ფაქტს წარმოადგენს ისიც, რომ სეიმი პერიოდულად ამოწმებს 

ევროკომისიის მიერ განხორციელებულ გავლენის შეფასებებსაც. ეს ხდება იმ 

შემთხვევაში, თუ არსებობს კითხვები საკითხთა პროპორციულობის და 

სუბსიდიარობის პრინციპებთან მიმართებით, ასევე, როდესაც მოსალოდნელია, რომ 

ევროკავშირის კანონი მნიშვნელოვნად შეცვლის ადგილობრივ კანონს.  

რაც შეეხება მეთოდოლოგიურ საკითხებს, გავლენები მოიცავს საკანონმდებლო, 

ეკონომიკურ, სოციალურ, პოლიტიკურ თემებს, ასევე ხარჯების შეფასებას. 

საჭიროების შემთხვევაში, ეს სია შეიძლება გაფართოვდეს.  

პოლონეთის პარლამენტის მეორე პალატა - სენატი, 2016 წლიდან ახორციელებს ex-

ante გავლენის შეფასებებს. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად, შექმნილ იქნა 

რეგულირების გავლენის შეფასების გუნდი (The Regulatory Impact Assessment Team), 

რომელიც სენატის საკანონმდებლო ოფისის შემადგენლობაში შედის. გავლენის 

შეფასებები ხორციელდება სწორედ სენატის მიერ მომზადებულ საკანონმდებლო 

ინიციატივებზე. 

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სენატის მიერ გამოყენებული მეთოდოლოგია ემთხვევა 

მთავრობის მეთოდოლოგიას35, რაც შესაძლებლობას იძლევა ორივეს მიერ 

მომზადებული ანგარიშები თავსებადი იყოს.   

 

 

 
35 იხ. შემდეგ ვებ-გვერდზე: file:///C:/Users/User/Downloads/Poland_Guidelines_Regulation_Impact_Assessment_%20(1).pdf  

file:///C:/Users/User/Downloads/Poland_Guidelines_Regulation_Impact_Assessment_%20(1).pdf
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Ex-post შეფასება 

პოლონეთის სეიმში ex-post შეფასებებიც ხორციელდება, თუმცა მათი მასშტაბი 

ბევრად ნაკლებია, ვიდრე ex-ante შეფასებებისა. როგორც წესი, ex-post შეფასებები 

შემდეგ შემთხვევებში ტარდება: 

✓ საკითხი პოლიტიკური უთანხმოების საგანი ხდება; 

✓ ახალი კანონი ეტაპობრივად ხორციელდება; 

✓ არსებული კანონმდებლობა უნდა შეიცვალოს. 

შეფასებებზე პასუხისმგებლობას ორი ერთეული ინაწილებს: იურიდიული კომიტეტი და 

კვლევის ბიურო. კვლევის ბიუროს შეუძლია როგორც საკუთარი ანალიზის ჩატარება, 

ასევე გარე ექსპერტებისთვის შეფასების უფლებამოსილების გადაცემა. ანალიზის 

დაწყების საფუძველი, როგორც წესი, საპარლამენტო კომიტეტების მოთხოვნაა. 

შეფასებებისას ყურადღება ექცევა ევროკავშირის კანონის სწორ გადმოტანას 

ეროვნულ კანონმდებლობაში, ასევე ეფექტიანობას, ეფექტურობას, ხარჯებსა და 

სარგებელს. 

 

პორტუგალია 

 

პორტუგალიის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

პორტუგალიის რესპუბლიკის ასამბლეა36 - ერთპალატიანი წარმომადგენლობითი და 

საკანონმდებლო ორგანოა. ამჟამინდელი მოწვევის პარლამენტი 230 დეპუტატისაგან 

შედგება, რომლებიც პროპორციული სისტემით, 4 წლის ვადით აირჩევიან. 

Ex-ante და ex-post შეფასება 

პორტუგალიის პარლამენტში არ არსებობს გავლენის შეფასების ჩატარების 

უფლებამოსილების მქონე ერთეული. მიუხედავად ამისა, საბიუჯეტო, საფინანსო და 

საჯარო მმართველობით კომიტეტს აღნიშნულ თემებზე დახმარებას უწევს 

პარლამენტის საბიუჯეტო ტექნიკური მხარდაჭერის ერთეული (The Technical Budget 

Support Unit), რომელიც ex-ante გავლენის შეფასების სპეციფიკურ სახეობას - 

 
36 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.parlamento.pt/sites/en/  

https://www.parlamento.pt/sites/en/
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საკანონმდებლო წინადადებების საბიუჯეტო გავლენის ტექნიკურ კვლევებს 

ახორციელებს. ის ასევე ჩართულია საბიუჯეტო ex-post შეფასების საქმიანობაში. 

პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით, საპარლამენტო ადმინისტრაცია ამზადებს 

„ტექნიკურ მითითებას“, რომელიც თან უნდა დაერთოს კანონპროექტთან 

დაკავშირებულ კომიტეტის ოფიციალურ მოსაზრებას. ამ დოკუმენტმა უნდა მოიცვას 

ინფორმაცია კანონპროექტის განხორციელების ხარჯების, ასევე შედეგების შესახებ. 

2018 წლიდან მოყოლებული, აუცილებელი გახდა გენდერული გავლენის შეფასების 

ჩატარებაც. თუმცა, აღნიშნული მოთხოვნა სწორედ სამთავრობო ინიციატივებს ეხება.  

 

საფრანგეთი  

 

საფრანგეთის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

საფრანგეთის პარლამენტი ორი პალატისაგან შედგება: ზედა პალატა - სენატი37 და 

ქვედა პალატა - საფრანგეთის ეროვნული ასამბლეა38. თითოეული პალატა 

სხვადასხვა სასახლეში მოღვაწეობს, თუმცა, საკონსტიტუციო ცვლილებების 

განხილვისა და მიღებისთვის ერთიანდება პარლამენტის კონგრესში. სენატი შედგება 

348 სენატორისაგან, ხოლო ეროვნული ასამბლეა მოიცავს 577 დეპუტატს, არჩეულებს 

5 წლის ვადით. ეროვნული ასამბლეისგან განსხვავებით, სენატის დათხოვა 

შეუძლებელია. კანონპროექტების განხილვის გარდა, სენატი უზრუნველყოფს 

მიღებული კანონების სათანადო აღსრულებას და მთავრობის კონტროლს. იმისათვის, 

რომ კანონპროექტი კანონად იქცეს, მან განხილვის იგივე გზა ეროვნულ ასამბლეაშიც 

უნდა გაიაროს. უთანხმოების შემთხვევაში, მთავრობას შეუძლია საბოლოო 

გადაწყვეტილების მიღების უფლება ასამბლეას გადასცეს.  

Ex-ante შეფასება  

საფრანგეთში, გავლენის შეფასების ჩატარების ვალდებულება გაძლიერებულ იქნა 

2008 წლის საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად. ახალი კონსტიტუციით დადგენილი 

ორგანული კანონის მიხედვით, გავლენის შეფასებების ჩატარება სავალდებულო 

გახდა, გარდა ამისა, პარლამენტს დაეკისრა უფლებამოსილება არ მიიღოს 

 
37 იხ. ვებ-გვერდი: http://www.senat.fr/lng/en/index.html; https://fr.calameo.com/read/003901142e429d8ac8ec9  
38 იხ. ვებ-გვერდი: https://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly; 
https://www2.assemblee-nationale.fr/static/langues/english/welcome.pdf  

http://www.senat.fr/lng/en/index.html
https://fr.calameo.com/read/003901142e429d8ac8ec9
https://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly
https://www2.assemblee-nationale.fr/static/langues/english/welcome.pdf
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განსახილველად ის კანონპროექტები, რომლებსაც არ ახლავს გავლენის შეფასების 

დოკუმენტი ან ის არასათანადოდაა შესრულებული.  

მთავრობის მიერ ჩატარებული გავლენის შეფასების დოკუმენტებს, 

კანონპროექტებთან ერთად, ამოწმებენ პარლამენტის ორივე პალატის 

მუდმივმოქმედი კომიტეტები. პარლამენტის ანალიზის დოკუმენტები საჯაროდ 

ხელმისაწვდომია.  

აღნიშნული საქმიანობის ხელშესაწყობად, საფრანგეთში შექმნილია პოლიტიკური 

უწება - საჯარო პოლიტიკის შეფასებისა და მონიტორინგის კომისია (The Commission 

for the Assessment and Monitoring of Public Policies), რომელიც პოლიტიკური სპექტრის 37 

წევრისგან შედგება. პარლამენტის კომიტეტების თავმჯდომარეებს შეუძლიათ 

თხოვნით მიმართონ კომისიას მთავრობის მიერ შესრულებული გავლენათა ანალიზის 

შესახებ მოსაზრების მიღების მიზნით. გარდა ამისა, კომისია უფლებამოსილია 

შეაფასოს საჯარო პოლიტიკა და გამოსცეს შეფასების ანგარიშები, საშუალოდ 

წელიწადში ექვს ანგარიშამდე.  

გარდა ამისა, საფრანგეთის პარლამენტია ერთ-ერთი სულ რამდენიმეთაგან, 

რომელიც ამოწმებს ევროკომისიის მიერ განხორციელებულ გავლენის შეფასებებს. 

ამისთვის საჭიროა კომიტეტის ან პარლამენტის წევრის მიერ მოთხოვნის წამოყენება. 

Ex-post შეფასება 

ევროპის ფარგლებში, საფრანგეთის პარლამენტი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურია 

პოლიტიკის ex-post შეფასების მიმართულებით, რომელმაც ინსტიტუციონალიზაციის 

მაღალ დონეს მიაღწია. როგორც ეროვნულმა ასამბლეამ, ასევე სენატმა, 1990-იანი 

წლებიდან, დამოუკიდებლად შემოიღეს ex-post შეფასების მექანიზმები.  

საფრანგეთის კონსტიტუციის ახალი, 24-ე მუხლის თანახმად, პარლამენტი 

უფლებამოსილია გააკონტროლოს მთავრობის ქმედება და შეაფასოს საჯარო 

პოლიტიკა. ეროვნული ასამბლეის მუდმივმოქმედი კომიტეტები აქტიურად არიან 

ჩართული ex-post შეფასებისა და მონიტორინგის საქმეში. კომიტეტებს შეუძლიათ 

როგორც განხილვისა და ფაქტების დამდგენი მისიების ორგანიზება, ასევე კანონების 

განხორციელების აქტიური მონიტორინგი. ზოგადი საკანონმდებლო აქტის (რომელიც 

დელეგირებული აქტების - რეგულაციების - მიღების საფუძველს წარმოადგენს) 

ძალაში შესვლიდან 6 თვის შემდეგ, კომიტეტები ახორციელებენ მარეგულირებელი 

შესრულების შემოწმებას და გამოსცემენ ანგარიშს განხორციელების თაობაზე. ამ 
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ანგარიშში შეფასებულია მეორადი კანონმდებლობა და ხაზგასმულია ის მუხლები, 

რომელთა შესრულება ჯერ არ დაწყებულა.  

გარდა ამისა, პალატის შიდა წესების მიხედვით, ყველა მიღებული აქტი უნდა იქნას 

შეფასებული ძალაში შესვლიდან სამი წლის ვადაში. 

აღსანიშნავია, რომ ეროვნული კრების ex-post შეფასება მრავალი წლის 

განმავლობაში კონცენტრირებული იყო საბიუჯეტო საკითხებზე. 1999 წელს, პალატის 

საფინანსო კომიტეტის ფარგლებში დაფუძნებულ იქნა შეფასებისა და მონიტორინგის 

მისია (The Assessment and Monitoring Mission), რომლის მანდატი უკავშირდებოდა 

ბიუჯეტის შესრულებას. საბიუჯეტო სფეროს პოლიტიკის შეფასების კონტექსტში 

საინტერესო მაგალითს წარმოადგენს „საგაზაფხულო შეფასების ფორუმი“ (Printemps 

de l’evalution), რომელსაც საფინანსო კომიტეტის ეგიდით, 2018 წელს ჩაეყარა 

საფუძველი. 

რაც შეეხება საფრანგეთის პარლამენტის მეორე პალატას, სენატს, მისი რეგლამენტის 

თანახმად, ex-post შეფასებები სრულიად დეცენტრალიზებულია მუდმივმოქმედ 

კომიტეტებზე, ხოლო ყველაზე აქტიური კომიტეტი ამ მიმართულებით სწორედ 

საფინანსო კომიტეტია. შესრულების ანგარიშები მოიცავენ ეფექტიანობის, 

ეფექტურობის, ხარჯებისა და სარგებლის შეფასებას და სხვას. ასევე საინტერესოა, 

რომ სენატის შეფასებები ფართო ხასიათისაა: არ ეფუძნება ერთ კონკრეტულ 

ინიციატივას ან საკანონმდებლო აქტს - შეფასებები კონკრეტულ საჯარო პოლიტიკას 

აფასებს, რომელიც შესაძლოა მოიცავდეს კანონებისა და რეგულაციების მთელ რიგს. 

სენატის კომიტეტებსაც აქვთ უფლებამოსილება ჩამოაყალიბონ ფაქტების დამდგენი 

მისიები. აღნიშნული მისიები და დელეგაციები ასევე ატარებენ ex-post შეფასებებს და 

წარმოადგენენ ინფორმაციისა და კონტროლის მუდმივ უწყებებს.  

 

 

 

 

 

 



35 

 

უნგრეთი 

 

უნგრეთის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

ეროვნული კრება39 - უნგრეთის ერთპალატიანი წარმომადგენლობითი და 

საკანონმდებლო ორგანოა, რომელიც შედგება შერეული საარჩევნო წესით, 4 წლის 

ვადით არჩეული 199 წევრისგან. ეროვნული კრება აერთიანებს 25 მუდმივმოქმედ 

კომიტეტს.  

Ex-ante შეფასება 

უნგრეთის პარლამენტი ბიუჯეტთან დაკავშირებულ გავლენის შეფასებებს 

დამოუკიდებელი უწყების, უნგრეთის ფისკალური საბჭოს მეშვეობით ახორციელებს. 

საინტერესოა ის ფაქტი, რომ საბჭოს წევრებს შორის არიან ფისკალური საბჭოს40 

თავმჯდომარე, ცენტრალური ბანკის მმართველი და აუდიტის სამსახურის 

პრეზიდენტი, ამგვარად, გავლენის შეფასებების ჩატარებისას, უწყებას შეუძლია 

ყველა ამ ინსტიტუციის ტექნიკური უნარები და შესაძლებლობები გამოიყენოს. 

ფისკალური საბჭოს უფლებამოსილებებს შორისაა: 

✓ მაკროეკონომიკური პროგნოზების მომზადება; 

✓ ბიუჯეტის ანალიზი; 

✓ ბიუჯეტის დაგეგმვისა და განხორციელების, ასევე საჯარო სახსრების 

გამოყენების, საჯარო ფინანსების მდგომარეობის შესახებ მოსაზრების 

მომზადება; 

✓ უნგრეთის პარლამენტის საქმიანობის ხელშეწყობა, ცენტრალური ბიუჯეტის 

განხორციელებადობის შეფასებით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ფისკალური საბჭოს არახელსაყრელი დასკვნის შემთხვევაში, 

მთავრობას ევალება შესაბამისი რეაგირების მოხდენა. 

 

 

 
39 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.parlament.hu/web/house-of-the-national-assembly 

40 დამატებითი ინფორმაცია იხ. შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://www.parlament.hu/web/koltsegvetesi-tanacs/in-english 

https://www.parlament.hu/web/house-of-the-national-assembly
https://www.parlament.hu/web/koltsegvetesi-tanacs/in-english
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ფინეთი 

 

ფინეთის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

ფინეთის პარლამენტი41 - ერთპალატიანი საკანონმდებლო ორგანოა, რომელიც 

აერთიანებს 4 წლის ვადით არჩეულ 200 დეპუტატს. ფინეთის პარლამენტი იღებს 

კანონებს, სახელმწიფო ბიუჯეტს, ამტკიცებს საერთაშორისო შეთანხმებებს, 

აკონტროლებს მთავრობის საქმიანობას, ირჩევს პრემიერ-მინისტრს და ა.შ. 

Ex-ante შეფასება 

ევროკავშირის სხვა ქვეყნების მსგავსად, ფინეთშიც საკანონმდებლო ცვლილებების 

ex-ante გავლენის შეფასებებს შესაბამისი სამინისტროები ამზადებენ. აღნიშნული 

პროცესის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, 2015 წელს შექმნილ იქნა რეგულირების 

გავლენის შეფასების საბჭო42, როგორც დამოუკიდებელი საზედამხედველო უწყება. 

საბჭო დაფუძნებულ იქნა პრემიერ-მინისტრის ოფისში. 

საბჭო ამოწმებს არა მხოლოდ გავლენის შეფასების ანგარიშებს, არამედ მთავრობის 

მიერ ინიცირებულ საკანონმდებლო წინადადებებსაც, რის შემდეგადაც წარადგენს 

საკუთარ შეფასებას. საბჭოს სხვა უფლებამოსილებებს შორისაა: 

✓ ინიციატივების წარდგენა კანონშემოქმედებითი პროცესის ხარისხის 

გაუმჯობესების მიმართულებით, კერძოდ კი, გავლენის შეფასებების ხარისხისა 

და შესრულების გაუმჯობესების კუთხით; 

✓ კანონმდებლობის გავლენების შედარება ჩატარებულ შეფასებებთან; 

✓ გავლენის შეფასებების ხარისხის გაუმჯობესების მონიტორინგი; 

✓ საკუთარი საქმიანობის ეფექტიანობის შეფასება; 

✓ წლიური ანგარიშის მომზადება და წარდგენა პრემიერ-მინისტრის 

ოფისისთვის.43 

საბჭო წელიწადში საშუალოდ 30-40 ანგარიშს აქვეყნებს.  

აღნიშნული უწყების გარდა, ფინეთის ex-ante შეფასებებზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს 

პარლამენტის ადმინისტრაციაში შემავალი ეკონომიკური ანალიზის გუნდი (The 

Economic Analysis Team), რომელიც საპარლამენტო კვლევის სამსახურის ნაწილს 

 
41 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.eduskunta.fi/EN/Pages/default.aspx  
42 დამატებითი ინფორმაცია იხ. შემდეგ ვებ-გვერდზე: https://vnk.fi/en/council-of-regulatory-impact-analysis  
43 დამატებითი ინფორმაცია იხ. შემდეგ ვებ-გვერდზე: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162166/VNK_2020_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://www.eduskunta.fi/EN/Pages/default.aspx
https://vnk.fi/en/council-of-regulatory-impact-analysis
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162166/VNK_2020_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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წარმოადგენს და აქტიურადაა ჩართული ინიციატივების ეკონომიკური გავლენების 

შეფასებაში ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა პირდაპირი და არაპირდაპირი 

გადასახადები, სოციალური უსაფრთხოების რეფორმები, ვაჭრობა, საჯარო სექტორის 

შემოსავლები და ხარჯები, სხვა.  

აღსანიშნავია, რომ ანალიზის ჩატარებისას, ეკონომიკური ანალიზის გუნდი იყენებს 

მიკრო სიმულაციის მოდელს44, რომელიც შემუშავებულ იქნა ფინეთის სტატისტიკის 

სამსახურის მიერ და გამოსადეგია პოლიტიკის სხვადასხვა ალტერნატივის 

გავლენების შეფასებისთვის. ვინაიდან ეს მოდელი გამოიყენება სხვა 

სახელმწიფოებრივი უწყებების და სამინისტროების მიერ, ეს შესაძლებელს ხდის 

აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ განხორციელებული 

ანალიზის შედარება განხორციელდეს. 

 

შვედეთი 

 

შვედეთის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

შვედეთის რიქსდაგი45 - ერთპალატიანი პარლამენტია, რომელიც პროპორციული 

საარჩევნო წესით, 4 წლის ვადით არჩეულ 349 დეპუტატს აერთიანებს. რიქსდაგი - 

შვედეთის უმაღლესი საკანონმდებლო და წარმომადგენლობითი ორგანოა, მისი 

საკონსტიტუციო ფუნქციები გაწერილია კონსტიტუციის ერთ-ერთ შემადგენელ 

დოკუმენტში სამთავრობო ინსტრუმენტის დასახელებით, ასევე, რიქსდაგის აქტში.  

Ex-ante შეფასება 

შვედეთში, გავლენის შეფასება - საკონსტიტუციო მოთხოვნაა და მთავრობის წამყვანი 

კომპეტენციების რიცხვს მიეკუთვნება.  

საკანონმდებლო ორგანოს საკომიტეტო დონეზე, როგორც წესი, გავლენის შეფასება 

შეისწავლება არა დამოუკიდებლად, არამედ როგორც საკანონმდებლო წინადადების 

არსებითი შემადგენელი ნაწილი. აღნიშნულმა შესწავლამ შესაძლოა მიიღოს 

განხილვების, ასევე პასუხისმგებელი მინისტრებისთვის გაგზავნილი წერილობითი 

მოთხოვნის ფორმა. იმ შემთხვევაში, თუ წინადადებამ შესაძლოა გამოიწვიოს  

მნიშვნელოვანი გავლენა საჯარო შემოსავლებსა და ხარჯებზე, პროცესში ერთვება 

 
44 იხ. შემდეგი ვებ-გვერდი: https://www.stat.fi/tup/mikrosimulointi/ominaisuudet_en.html  
45 იხ. ვებ-გვერდი: https://riksdagen.se/en/  

https://www.stat.fi/tup/mikrosimulointi/ominaisuudet_en.html
https://riksdagen.se/en/
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საფინანსო კომიტეტი. საფინანსო კომიტეტის პოზიცია თან ერთვის შესაბამისი 

კომიტეტის ანგარიშს. 

გარდა ამისა, შვედეთის პარლამენტი ex-ante გავლენის შეფასების საქმიანობას 

თავადაც აწარმოებს, კვლევითი სამსახურის მეშვეობით. კვლევითი სამსახური 

პოლიტიკის სამ სექციას მოიცავს: სამართლებრივი და პოლიტიკური საკითხების, 

სოციალური და კეთილდღეობის, ეკონომიკური სექციები. გავლენის შეფასების 

პროცესში სწორედ ეკონომიკური სექცია ერთვება. ის ამზადებს: 

✓ სხვადასხვა საბიუჯეტო ალტერნატივისთვის სოციალურ-ეკონომიკური 

გავლენების მაკროეკონომიკურ ანალიზს; 

✓ საჯარო ფინანსების ანალიზს; 

✓ განაწილების ანალიზს. 

იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს სამთავრობო და საპარლამენტო კვლევის 

შედეგების შედარება, აღნიშნული სამსახური მთავრობის მსგავს გამოსათვლელ 

მოდელებს იყენებს.  

Ex-post შეფასება 

შვედეთის საკანონმდებლო ორგანოს საკონსტიტუციო დონეზე აკისრია 

ვალდებულება ჩაატაროს კანონმდებლობის ex-post შეფასება. თავიდან ეს 

ვალდებულება გაწერილი იყო შვედეთის პარლამენტის რეგლამენტში, ხოლო 2011 

წელს კომიტეტების ვალდებულება შეფასების ჩატარების თაობაზე - საკონსტიტუციო 

ნორმა გახდა.  

შვედეთის საპარლამენტო კომიტეტები ორი სახის ex-post შეფასებას ახორციელებენ: 

✓ ყველა მიღებული კანონის განხორციელების უწყვეტი და სისტემატური 

მონიტორინგი შესაბამისი სფეროს კომიტეტების მიერ; 

✓ კანონის შესრულების სიღრმისეული შესწავლა. 

შეფასებასთან დაკავშირებული ტექნიკური ცოდნის გაერთიანების მიზნით, 

კომიტეტების უმეტესმა ნაწილმა ჩამოაყალიბა შეფასების ჯგუფები, რომლებიც 

პოლიტიკური სპექტრის წევრებისაგან შედგება. გარდა ამისა, აღნიშნულ 

საქმიანობაში კომიტეტებს დახმარებას შეფასებისა და კვლევის სეკრეტარიატი - 

კომიტეტთა სერვისების დანაყოფის ადმინისტრაციული ერთეული უწევს. შესწავლისა 

და შეფასების შედეგები საჯაროა და ქვეყნდება პარლამენტის ვებ-გვერდზე.  
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შვეიცარია 

 

შვეიცარიის საკანონმდებლო ორგანოს შესახებ 

შვეიცარიის პარლამენტი46 - ორპალატიანი ფედერალური საკანონმდებლო ორგანოა, 

რომელიც შედგება კანტონების საბჭოსგან და ეროვნული საბჭოსგან. ზედა პალატა - 

კანტონების საბჭო 46 წევრს აერთიანებს, ხოლო ქვედა პალატა - ეროვნული საბჭო - 

200 წევრითაა წარმოდგენილი, რომლებიც პროპორციული წესით, 4 წლის ვადით 

აირჩევიან. ორივე პალატა იდენტური უფლებამოსილებებით სარგებლობს. 

Ex-post შეფასება 

შვეიცარიის ფედერალური ასამბლეა ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული 

საკანონმდებლო ორგანოა ex-post შეფასების მიმართულებით: მას აქვს 

საპარლამენტო შეფასების ხანგრძლივი გამოცდილება, საკონსტიტუციო მანდატი და 

კონტროლის ძლიერი ინსტრუმენტი, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ ინფორმაციის 

მიღების ფართოდ აღიარებულ უფლებას, არამედ მთავრობის მიერ სავალდებულო 

რეაგირების ვალდებულებასაც. 

გარდა აღნიშნულისა, შვეიცარიის ფედერალურ ასამბლეას უფლება აქვს: 

✓ მთავრობისაგან მოითხოვოს შეფასების ჩატარება; 

✓ შეამოწმოს სამთავრობო შეფასებები; 

✓ თავად ჩაატაროს ისინი.  

შვეიცარიის პარლამენტში 1991 წლიდან დაფუძნებულია სპეციალიზებული შეფასების 

სამსახური - ადმინისტრაციის საპარლამენტო კონტროლი (Parliamentary Control of 

Administration). აღნიშნული სამსახური შეისწავლის ფედერალური უწყებების 

აქტივობების კანონიერების, მიზანშეწონილობისა და ეფექტურობის საკითხებს. 2003 

წლიდან მოყოლებული, ყველა საპარლამენტო კომიტეტს შეუძლია მიმართოს 

საპარლამენტო კონტროლის სამსახურს შეფასების ჩატარების მოთხოვნით.  

აღსანიშნავია, რომ შვეიცარიის პარლამენტის შეფასებები ეფუძნება შვეიცარიის 

შეფასების საზოგადოების სტანდარტებს. გარდა ამისა, საპარლამენტო კონტროლის 

სამსახური სრულიად დამოუკიდებელია შეფასების მეთოდების შერჩევაში, შეფასების 

გეგმის შედგენაში და ანალიზის პროცესში. საბოლოო შეფასების დოკუმენტი 

 
46 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.parlament.ch/en  

https://www.parlament.ch/en
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ეგზავნება საკონტროლო კომიტეტებს, რომლებიც საკუთარ დასკვნებს ანგარიშის 

სახით წარმოადგენენ. მთავრობის მიერ განხორციელებული რეაგირების შეფასება - 

შვეიცარიის შეფასების სისტემის ბოლო საფეხურია.  
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4. რეგულირების გავლენის შეფასება ევროპის პარლამენტში 
 

ევროპის პარლამენტი (შემდგომში - ევროპარლამენტი) - ევროკავშირის 

წარმომადგენლობითი და საკანონმდებლო ორგანოა, რომელსაც 5 წლის 

ვადით, ევროკავშირის მოქალაქეები ირჩევენ. ევროპარლამენტი 

მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან საკანონმდებლო ორგანოდ მიიჩნევა. 

ევროპარლამენტის სამ უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას შორისაა საკანონმდებლო 

საქმიანობის განხორციელება, ევროკომისიის კონტროლი და საბიუჯეტო პოლიტიკის 

წარმოება.  

Ex-ante შეფასება 

ევროპარლამენტში დაფუძნებულია ex-ante გავლენის შეფასების განყოფილება (Ex-

ante Impact Assessment Unit – IMPA), რომელიც სისტემატურად ამოწმებს ევროკომისიის 

მიერ შესრულებულ გავლენის შეფასებებს. გარდა აღნიშნული საქმიანობისა, 

გავლენის შეფასების განყოფილება უფლებამოსილია განახორციელოს 

ევროპარლამენტის საკუთარი ex-ante გავლენის შეფასებები, რისი მოთხოვნის 

უფლებაც, როგორც წესი, კომიტეტებს აქვთ. ევროპარლამენტის გავლენის 

შეფასებები შეიძლება რამდენიმე სახის იყოს: 

✓ დამატებითი გავლენის შეფასებები, რომლებიც ევროკომისიის მიერ 

გამოტოვებულ ან არაჯეროვნად გაანალიზებულ საკითხებს მოიცავს; 

✓ შემცვლელი გავლენის შეფასებები იმ შემთხვევისთვის, თუ ევროკომისიამ 

გავლენის შეფასება არ განახორციელა; 

✓ მნიშვნელოვანი ცვლილებების გავლენის შეფასებები, რომლებიც კომიტეტის 

განხილვის ეტაპზეა წარმოდგენილი. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეროვნული პარლამენტებისგან განსხვავებით, 

ევროპარლამენტი არ სარგებლობს საკანონმდებლო ინიციატივის პირდაპირი 

უფლებით. თუმცა, საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის თხოვნით, 

ევროპარლამენტს შეუძლია ევროკომისიას მიმართოს. აღნიშნული თხოვნა 

საპარლამენტო ანგარიშის, კერძოდ კი საკუთარი საკანონმდებლო ინიციატივის 

ანგარიშის სახით ფორმდება. ანგარიშში წარმოდგენილია ინიციატივის 

მნიშვნელოვანი გავლენები, მისი სარგებელი და ხარჯები. მართალია, ეს არ არის 

კლასიკური ex-ante გავლენის შეფასება, თუმცა მიდგომა და მიზანი მიახლოებულია ex-

ante შეფასებასთან. 
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გარდა ex-ante გავლენის შეფასების განყოფილებისა, მნიშვნელოვანია 

ევროპარლამენტის ადმინისტრაციის სხვა სტრუქტურული ერთეულის, გავლენის 

შეფასებისა და ევროპული დამატებითი ღირებულების დირექტორატის (Directorate for 

Impact Assessment and European Added Value) როლი აღნიშნულ საქმიანობაში. 

დირექტორატი ევროპარლამენტის კვლევითი სამსახურის შემადგენლობაში შედის და  

საპარლამენტო კომიტეტებს მარეგულირებელი პოლიტიკის საქმიანობის ეფექტიან 

განხორციელებაში უჭერს მხარს.  

Ex-post შეფასება 

2014 წელს ევროპარლამენტში შექმნილ იქნა ex-post შეფასების განყოფილება (Ex-post 

Evaluation Unit), რომელიც მიზნად ისახავს ევროპარლამენტის მხარდაჭერას 

შეფასების განხორციელებისა და ევროკომისიის მიერ ჩატარებული შეფასებების 

ზედამხედველობის მიმართულებით. განყოფილების მიერ მომზადებული დეტალური 

ტექნიკური კვლევა და კომიტეტის შეფასება (განხორციელების ანგარიშის სახელით 

ცნობილი), ერთობლიობაში წარმოადგენენ ევროპარლამენტის ორმაგი შეფასების 

მექანიზმს - პირველი კვლევა ფაქტებზე ორიენტირებული შესწავლაა, ხოლო მეორე - 

პოლიტიკური ხასიათის ანგარიშია. უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკომისია ვალდებულია 

ევროპარლამენტის მიერ წამოჭრილი საკითხები განიხილოს და სამი თვის ვადაში 

შეატყობინოს ევროპარლამენტს შემდგომი ნაბიჯების თაობაზე.  

ამგვარად, 2012 წლიდან მოყოლებული, გავლენის შეფასებამ ევროპარლამენტში 

ინსტიტუციონალიზაციის მაღალ დონეს მიაღწია და ევროპარლამენტის 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის განუყოფელ ნაწილად იქცა.  
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5. შეჯამება 

არ არსებობს რეგულირების გავლენის შეფასების საუკეთესო მეთოდოლოგია - 

სახელმწიფოები ქმნიან, იყენებენ, ცვლიან და ავითარებენ საკუთარ მეთოდოლოგიას, 

რომელშიც ასახულია ქვეყნის განსხვავებული პოლიტიკური, საკანონმდებლო, 

ეკონომიკური, სოციალური თუ სხვა სახის კონტექსტი.  

მსგავსად ამისა, არ არსებობს ზუსტი პასუხი კითხვაზე, თუ როგორი უნდა იყოს 

საკანონმდებლო ორგანოს ჩართულობა რეგულირების გავლენის შეფასების 

პროცესში. ქვეყნების მიდგომები აქაც განსხვავებულია, თუმცა შესაძლებელია 

შემდეგი ტენდენციების გამოყოფა: 

• წინამდებარე პუბლიკაციაში განხილული ქვეყნების აბსოლუტური 

უმრავლესობა ახორციელებს საკანონმდებლო ინიციატივების გავლენის 

შეფასებას, განსხვავებული მასშტაბით და ამ პროცესში საკანონმდებლო 

ორგანოს ჩართულობის განსხვავებული დონით; 

• პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციიდან გამომდინარე, ზოგიერთი 

ქვეყნის (ავსტრია, საფრანგეთი, გერმანია, ირლანდია, იტალია, ლატვია, 

ლიეტუვა, შვედეთი, პორტუგალია, ესპანეთი და ა.შ.) საკანონმდებლო ორგანო 

ამოწმებს მთავრობის მიერ წარდგენილი რეგულირების გავლენის შეფასების 

ანგარიშების ხარისხს. 

ეს შემოწმება შეიძლება გულისხმობდეს: 

o მთავრობის მიერ შესრულებული გავლენის შეფასების სიღრმისეულ 

შესწავლას; 

o მთავრობის მიერ შესრულებული გავლენის შეფასების თემატურ შესწავლას 

(მაგ., საბიუჯეტო საკითხები); 

o მთავრობის მიერ შესრულებული გავლენის შეფასების ანალიზს 

საკონსულტაციო უწყებების ან გარე-კონსულტანტების დახმარებითა და 

ჩართულობით.  

 

• ხარისხის შემოწმებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ორგანოს 

საქმიანობა შეიძლება იყოს ნებაყოფლობითი/არჩევითი ან კანონით 

დადგენილი/ინსტიტუციონალიზებული. 

• რეგულირების გავლენის შეფასების პროცესში საკანონმდებლო ორგანო 

შეიძლება ჩართული იყოს პოლიტიკურ დონეზე - მაგ., კომიტეტების ან 
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დეპუტატების მონაწილეობით (როგორც ეს ხდება გერმანიაში, ბელგიაში, 

საფრანგეთში); ადმინისტრაციულ დონეზე - კვლევითი, საბიუჯეტო, იურიდიული, 

ტექნიკური და სხვა სტრუქტურული ერთეულების მეშვეობით (მაგ., ავსტრიაში, 

ბულგარეთში, ესტონეთში, ირლანდიაში, ლატვიაში, პოლონეთში, ფინეთში, 

გერმანიაში, იტალიაში, უნგრეთში, შვედეთში, ესპანეთში, პორტუგალიაში, 

შვეიცარიაში, დიდ ბრიტანეთში და ა.შ.); ან ორივე დონეზე, როგორც ეს ხდება 

კანადაში.  

• პარლამენტის საკანონმდებლო ფუნქციიდან გამომდინარე, ზოგ 

საკანონმდებლო ორგანოში რეგულირების გავლენის შეფასებას საკუთარ 

საკანონმდებლო ინიციატივებზეც ახორციელებენ, მაგალითად, ბულგარეთში, 

ირლანდიაში, ლატვიაში, ლიეტუვაში, პოლონეთში, ესპანეთში და ა.შ. 

• ასეთ შემთხვევაში, აუცილებელია დამოუკიდებელი უწყების არსებობა, 

რომელიც პარლამენტის საკანონმდებლო ინიციატივების რეგულირების 

გავლენის შეფასების ანგარიშების ხარისხს შეამოწმებს. 

ამგვარად, რეგულირების პრაქტიკის განვითარების საქმეში დიდი როლი არა 

მხოლოდ ქვეყნის აღმასრულებელ ხელისუფლებას, არამედ საკანონმდებლო 

ორგანოსაც აკისრია.  

✓ მთავრობის მიერ განხორციელებული რეგულირების გავლენის შეფასების 

ანგარიშების ხარისხის შემოწმებით; 

✓ საკუთარი და სამთავრობო საკანონმდებლო ინიციატივებისთვის 

რეგულირების გავლენის შეფასების ანგარიშების მომზადებით; 

✓ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის აღნიშნული ინსტრუმენტის 

აქტიური გამოყენებით -  

პარლამენტი ხელს უწყობს მეტად გამჭვირვალე და ეფექტიანი გადაწყვეტილებების 

მიღებას და მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ქვეყნის კანონშემოქმედებითი და 

პოლიტიკის კეთების პროცესების ხარისხს.  
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