
ჩაერთე უმაღლესი საბჭოს 
საქმიანობაში პორტალზე:  

წარადგინე საკანონმდებლო 
წინადადება

chaerte.sca.ge

ეს პუბლიკაცია მომზადებულია  აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ, 
ევროკავშირის, გაეროს განვითარების პროგრამის და ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მხარდაჭერით და,  
შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს მათ შეხედულებებს.

მისამართი:
ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. N 37

ტელ: (+995 322) 28 54 48 / (+995 322) 28 54 89

contact@sca.ge

საკანონმდებლო 
წინადადება



კანონის მიღების ან ცვლილების 
საჭიროების არგუმენტებს

ავტორის ხელმოწერას

ავტორისეულ დასაბუთებას

ავტორის საკონტაქტო ინფორმაციას 
ტელეფონის ნომერი, მისამართი 

რა არის სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა?
სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა არის და სა ბუ თე ბუ ლი 
მი მარ თ ვა უმაღ ლე სი საბ ჭო სად მი  ახა ლი კა ნო ნის მი
ღე ბა ზე, კა ნონ ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნა ზე ან კა ნო ნის ძა
ლა და კარ გუ ლად გა მოცხა დე ბა ზე.

სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა შე იძ ლე ბა იყოს წარ დ
გე ნი ლი მზა კა ნონ პ რო ექ ტის ან / და მო სამ ზა დე ბე ლი 
კა ნონ პ რო ექ ტის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის ან კონ კ რე
ტუ ლი წი ნა და დე ბე ბის სა ხით.

ვის აქვს წარ დ გე ნის უფ ლე ბა?
zz სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ებს

zz სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებს, გარ და აღ მას რუ ლე ბე
ლი ხე ლი სუფ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბი სა და  მათ 
კონ ტ როლს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სუ ბი ექ ტე ბი სა

zz ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებს

zz სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბულ პო ლი ტი კურ 
და სა ზო გა დო ებ რივ გა ერ თი ა ნე ბებს

zz სხვა იური დი ულ პი რებს

რას უნ და შე ი ცავ დეს წი ნა და დე ბა?

რა ფორ მით იგ ზავ ნე ბა?
სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბის  
წარ დ გე ნა შე საძ ლე ბე ლი ა:

მა ტე რი ა ლუ რი სა ხით  მი სა მარ თ ზე:  
ლ. ასა თი ა ნის 37, ქ. ბა თუ მი

ელექ ტ რო ნუ ლად  მი სა მარ თ ზე: contact@sca.ge

სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვის უფ ლე ბის მქო ნე სუ ბი ექ
ტად ით ვ ლე ბა წამ ყ ვა ნი კო მი ტე ტი.

კანონპროექტის დარეგისტრირების შემდეგ იწყება 
საკანონმდებლო პროცესი, რაც გულისხმობს მის 
განხილვას უმაღლესი საბჭოს კომიტეტებსა და 

პლენარულ სხდომაზე პირველი, მეორე  
და მესამე მოსმენებით
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სა        კა        ნონ               მ               დებ               ლო წი        ნა        და        დე        ბა წა        რედ               გი        ნე        ბა უმაღ              
ლე        სი საბ               ჭოს ბი     უ        როს

ბი     უ        რო გა        დას               ცემს წამ               ყ               ვან კო        მი        ტეტს (საჭიროების 
შემ               თხ               ვე        ვა        ში სხვა კო        მი        ტე        ტებ               საც), რო        მე        ლიც სა       
კა        ნონ               მ               დებ               ლო წი        ნა        და        დე        ბას გა        ნი        ხი        ლავს გა        და       
ცე        მი        დან 30 დღის ვა        და        ში

თუ სა        კა        ნონ               მ               დებ               ლო წი        ნა        და        დე        ბა სხვა კო        მი        ტეტ              
საც გა        და     ე        ცა, იგი გა        და        ცე        მი        დან 20 დღის ვა        და        ში წა       
რუდ               გენს დას               კ               ვ               ნას წამ               ყ               ვან კო        მი        ტეტს

კო        მი        ტე        ტის სხდო        მა        ზე სა        კა        ნონ               მ               დებ               ლო წი        ნა        და       
დე        ბის გან               ხილ               ვი        სას შე        საძ               ლოა მო     იწ               ვი     ონ ავ               ტო        რი

სა        კა        ნონ               მ               დებ               ლო წი        ნა        და        დე        ბა კო        მი        ტე        ტის მო        ტი       
ვი        რე        ბუ        ლი გა        დაწყ               ვე        ტი        ლე        ბით შე     იძ               ლე        ბა ჩა     ით               ვა       
ლოს მი        ღე        ბუ        ლად ან უარ               ყო        ფი        ლად

თუ სა        კა        ნონ               მ               დებ               ლო წი        ნა        და        დე        ბა წარ               დ               გე        ნი        ლია 
მო        სამ               ზა        დე        ბე        ლი კა        ნონ               პ               რო     ექ               ტის ძი        რი        თა        დი 
პრინ               ცი        პე        ბის ან კონ               კ               რე        ტუ        ლი წი        ნა        და        დე        ბე        ბის სა       
ხით და წამ               ყ               ვან               მა კო        მი        ტეტ               მა მი        სა        ღე        ბად ცნო იგი, 
კო        მი        ტე        ტი უმაღ               ლე        სი საბ               ჭოს ბი     უ        როს               თან შე        თან               ხ              
მე        ბით, გან               საზღ               ვ               რულ ვა        და        ში შე     ი        მუ        შა        ვებს კა        ნონ              
პ               რო     ექტს და რეგ               ლა        მენ               ტით დად               გე        ნი        ლი წე        სით 
გა        დას               ცემს ბი     უ        როს.

რა ეტა პებს გა დის სა კა ნონ მ დებ ლო  
წი ნა და დე ბა საბ ჭო ში?


