
საკანონმდებლო  
ინიციატივიდან კანონამდე

მოწ მ დე ბა თუ არა ხელ მო წე რე ბის  
ნამ დ ვი ლო ბა?
სა კონ ს ტი ტუ ცი ო, იური დი ულ და საპ რო ცე დუ რო სა
კითხ თა კო მი ტე ტი წარ დ გე ნი დან 2 კვი რის ვა და ში 
ამოწ მებს ხელ მო წე რე ბის ნამ დ ვი ლო ბას და შე დე
გებს წა რუდ გენს ბი უ როს უახ ლო ეს სხდო მას.

ბი უ რო კა ნონ პ რო ექტს გა დას ცემს წამ ყ ვან 
კო მი ტეტს, სხვა კო მი ტე ტებს, და მო უ კი დე
ბელ დე პუ ტა ტებს, იური დი უ ლი და ადა მი ა
ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის დე პარ ტა მენტს, 
აჭა რის მთავ რო ბის თავ მ ჯ დო მა რეს

კენ ჭის ყ რის შემ დეგ კანონს ხელს აწერს  
აჭა რის მთავ რო ბის თავ მ ჯ დო მა რე

ინი ცი ა ტი ვა უმაღ ლე სი საბ ჭოს იური დი უ ლი 
და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის დე
პარ ტა მენ ტის მი ერ მომ ზა დე ბულ დას კ ვ ნას
თან ერ თად გა და ე ცე მა ბი უ როს

ინი  ცი  ა  ტი  ვა უმაღ   ლეს საბ   ჭო  ში  
გა  ნი  ხი  ლე  ბა სა  მი მოს   მე  ნით

კა ნო ნი ქვეყ ნ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ
დებ ლო მაც ნეს ვებ გ ვერ დ ზე

მისამართი:
ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. N 37

ჩაერთე უმაღლესი საბჭოს 
საქმიანობაში პორტალზე:  

chaerte.sca.ge

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

contact@sca.ge

საკანონმდებლო 
ინიციატივა

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

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



სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვა არის სა კა ნონ მ დებ ლო 
პრო ცე სის ნა წი ლი, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს კა ნონ  
პ რო ექ ტის მომ ზა დე ბას და უმაღ ლე სი საბ ჭოს თ ვის 
წარ დ გე ნას.

რო გორ წა რად გე ნენ ამომ რ ჩევ ლე ბი  
სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვას?
zz იქ მ ნე ბა არა ნაკ ლებ 5 წევ რი ა ნი სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი

zz სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფი მი მარ თავს უმაღ ლეს საბ ჭოს 
გან ცხა დე ბით რე გის ტ რა ცი ა ში გა ტა რე ბის შე სა ხებ

zz გან ცხა დე ბას თან უნ და ერთვოდეს კა ნონ პ რო ექ ტი 
და სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის წევ რ თა მო ნა ცე მე ბი:

აჭა რის მთავ რო ბის 
თავ მ ჯ დო მა რეს

უმაღ ლე სი საბ ჭოს  
კო მი ტეტს

უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
ფრაქ ცი ას

აჭა რის  
ტე რი ტო რი ა ზე  

რე გის ტ რი რე ბულ  
არა ნაკ ლებ  

2000  
ამომ რ ჩე ველს  

უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
წევრს

ვის შე უძ ლია ინი ცი ა ტი ვის წარ დ გე ნა?

რო გორ გროვ დე ბა მხარ დამ ჭერ თა  
ხელ მო წე რე ბი?
მხარ დამ ჭერ თა ხელ მო წე რე ბი გროვ დე ბა სპე ცი ა ლუ
რად დად გე ნი ლი ფორ მის  ხელ მო წე რე ბის ფურ ც ლის 
შევ სე ბით.

ხელ მო წე რე ბის ფურ ცელ ზე და ტა ნი ლია შემ დე გი მო
ნა ცე მე ბი: სა ხე ლი, გვა რი, და ბა დე ბის წე ლი, თვე და 
რიცხ ვი, პი რა დი ნო მე რი, მი სა მარ თი, ტე ლე ფო ნის ნო
მე რი, ხელ მო წე რის თა რი ღი და ხელ მო წე რა.

თი თო ე ულ ფურ ცელ ზე ხელს აწერს არა უ მე ტეს 50 
ამომ რ ჩევ ლი სა, რო მელ საც ნო ტა რი უ ლად და მოწ მე
ბუ ლი წე სით ხელ მო წე რით ადას ტუ რებს  ხელ მო წე რა
თა შეგ რო ვე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რი.

რა ვა და ში უნ და წარ ვად გი ნოთ  
ხელ მო წე რე ბი?
არა ნაკ ლებ 2000 ამომ რ ჩევ ლის მი ერ ხელ მო წე რი ლი 
ფურ ც ლე ბის წარ დ გე ნის ვა დაა  სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის 
რე გის ტ რა ცი ი დან 45 დღე.

აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბი გა და ე ცე მა სა კონ ს ტი ტუ ცი ო, 
იური დი ულ და საპ რო ცე დუ რო სა კითხ თა კო მი ტეტს.

სა ხე ლი და გვა რი

და ბა დე ბის თა რი ღი

მი სა მარ თი

პი რა დი ნო მე რი

სა კონ ტაქ ტო ტე ლე ფო ნის ნო მე რი 

აჭა  რის უმაღ   ლე  სი საბ   ჭოს რეგ   ლა  მენ   ტის პრო  ექტს 
მხო ლოდ უმაღ   ლე  სი საბ   ჭოს წევ   რი, კო  მი  ტე  ტი ან 
ფრაქ   ცია წა  რად   გენს.

მხოლოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობის თავმჯდომარე წარადგენს უმაღლეს 
საბჭოში განსახილველად აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის ბიუჯეტის, მთავრობის სტრუქტურის, 
უფლებამოსილებისა და კანონის პროექტებს 

საქმიანობის წესის შესახებ

გან ცხა დე ბა, კა ნონ პ რო ექ ტი და სა ი ნი ცი ა ტი
ვო ჯგუ ფის მო ნა ცე მე ბი წა რედ გი ნე ბა უმაღ
ლე სი საბ ჭოს ბი უ როს უახ ლო ეს სხდო მას

აღ ნიშ ნულ მა სა ლებს უმაღ ლე სი საბ ჭოს ბი
უ რო გა დას ცემს სა კონ ს ტი ტუ ცი ო, იური დი ულ 
და საპ რო ცე დუ რო სა კითხ თა კო მი ტეტს

კო მი ტე ტი 5 დღის ვა და ში არე გის ტ რი რებს 
სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუფს (გადასცემს სა რე გის ტ
რა ციო მოწ მო ბას)

გან ცხა დე ბა და კა ნონ პ რო ექ ტი ქვეყ ნ დე ბა 
უმაღ ლე სი საბ ჭოს ვებ გ ვერ დ ზე
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რო გორ რე გის ტ რირ დე ბა ინი ცი ა ტი ვა?


