
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საზედამხედველო ფუნქცია იზრდება 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ პირველი მოსმენით მიიღო  რეგლამენტის 
ახალი პროექტი. ახალი რეგლამენტის შემუშავება განაპირობა საქართველოს პარლამენტის მიერ 
2017 წლის ოქტომბერში „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ” კონსტიტუციური კანონისა 
და 2018 წლის მაისში „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის 
შესახებ”1 კონსტიტუციური კანონის მიღებამ. 

წარმოგიდგენთ შეფასებას უმაღლესი საბჭოს საზედამხედველო ფუნქციასთან დაკავშირებული და 
სხვა  ძირითადი ცვლილებების შესახებ.

კანონპროექტი, ინიციატორი

კანონი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგლამენტის პროექტი 

ინიციატორი: დავით გაბაიძე, ნინო ჩხეტია, მერაბ კარანაძე, ირაკლი ჭეიშვილი, დავით ბაციკაძე

ავტორი: აჭარის ა. რ. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე, აჭარის ა.რ. უმაღლესი 
საბჭოს საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო 
ჩხეტია

კანონპროექტის არსი

უმაღლესი საბჭოს (შემდეგში: საბჭო) რეგლამენტის პროექტში შემოთავაზებულია ცვლილებები 
საკანონმდებლო, საზედამხედველო ფუნქციების განხორციელების მიმართულებებით. 

საზედამხედველო ფუნქციის გაზრდის მიმართულებით პროექტის სიახლეს წარმოადგენს:

• მთავრობის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენა და მისი საბჭოს სხდომაზე განხილვა

• დროებით კომისიის ინსტიტუტი

• მინისტრის საათი

პროექტით, ახლებურად განისაზღვრა:

• სხდომებზე ანგარიშვალდებული პირების მიწვევის წესი და პროცედურა

• კითხვისა და შეკითხვის პროცედურა, ინტერპელაციის ინსტიტუტი 

• საბჭოს თანამდებობის პირების ჩამონათვალი

ინიციატორების მითითებით აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის მოდელურ საფუძველად 
აღებულ იქნა საქართველოს რეგლამენტის ახალი პროექტი.

მოქმედი რეგულაცია და შემოთავაზებული ცვლილება

1. ანგარიშვალდებული ორგანოს განსაზღვრა

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

რეგლამენტში არ არის განსაზღვრული 
ანგარიშვალდებული ორგანოს ცნება, თუმცა ამ 
ტერმინს იცნობს აჭარის ა. რ. კონსტიტუცია.2

ანგარიშვალდებული ორგანო - ორგანო, 
რომელიც უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს 
საქმიანობის ან სხვა სახის ანგარიშს, ასევე, ორგანო, 
რომლის დათხოვნის ან უფლებამოსილების 
სხვაგვარად შეწყვეტის უფლება აქვს უმაღლეს 
საბჭოს, მთავრობის წევრი, ორგანო, რომლის 
კონტროლსაც ახორციელებს უმაღლესი საბჭო.

2. სხდომაზე დაბარება

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

რეგლამენტი და კონსტიტუცია ითვალისწინებს 
უმაღლესი საბჭოს, კომიტეტისა და კომისიის  
სხდომებზე უმაღლესი საბჭოს მიერ ან მისი 
მონაწილეობით განწესებული თანამდებობის 
პირის დაბარების შესაძლებლობას.

დამატებითი პროცედურული მოთხოვნები 
რეგლამენტით არ არის განსაზღვრული. 

• მთავრობის წევრი, უმაღლესი საბჭოს 
წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის 
პირი უფლებამოსილია, ხოლო მოთხოვნის 
შემთხვევაში ვალდებულია, დაესწროს 
დარგობრივი სპეციალიზაციის მიხედვით 
კომიტეტის სხდომებს

• სავალდებულო მოწვევისთვის საჭიროა 
კომიტეტის არანაკლებ 2 წევრის მოთხოვნა. 

• მიწვევასთან ერთად პირს უნდა გაეგზავნოს 
განსახილველი საკითხ(ებ)ის შესახებ ამომწურავი 
ინფორმაცია. 

• განისაზღვრება მიწვეული პირის სიტყვით 
გამოსვლის პროცედურა და კითხვების დასმის 
წესი. 

3. კითხვა, შეკითხვა/ინტერპელაცია

კითხვა, შეკითხვა, ინტერპელაციის ადრესატები

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

კითხვა

უმაღლესი საბჭოს წევრი უფლებამოსილია 
კითხვით მიმართოს: 

• უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებულ 
ორგანოს,

• მთავრობას

• მთავრობის წევრს. 

შეკითხვა

უმაღლესი საბჭოს ფრაქციას, უმაღლესი 
საბჭოს წევრთა სამკაციან ჯგუფს, უფლება აქვს 
შეკითხვით მიმართოს უმაღლესი საბჭოს წინაშე 
ანგარიშვალდებულ ორგანოს, მთავრობას, 
მთავრობის წევრს, რომლებიც ვალდებულნი 
არიან დასმულ შეკითხვას უპასუხონ უმაღლესი 
საბჭოს პლენარულ სხდომაზე. 

კითხვა

უმაღლესი საბჭოს წევრი უფლებამოსილია 
არსებულ ადრესატებთან ერთად ასევე კითხვით 
მიმართოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ტერიტორიაზე არსებულ სახელმწიფო და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს.

შეკითხვა ინტერპელაციის ფორმით 

უმაღლესი საბჭოს ფრაქციას, უმაღლესი საბჭოს 
წევრთა არანაკლებ სამკაციან ჯგუფს უფლება აქვს, 
ინტერპელაციის წესით შეკითხვით მიმართოს: 

• აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობას, 

• უმაღლესი საბჭოს წინაშე ანგარიშვალდებულ 
სხვა ორგანოს, 

• მთავრობის წევრს

საბჭოს წევრის კითხვის და შეკითხვის (ინტერპელაციის) ფორმა და თემატიკა

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

კითხვა

• ფორმდება წერილობითი სახით

• კითხვის შინაარსთან და თემატიკასთან 
მიმართებით რეგლამენტის მოქმედი რედაქცია 
ჩანაწერს არ შეიცავს.

შეკითხვა 

• შეიძლება იყოს წერილობითი ან ზეპირი

ზეპირ შეკითხვას 3 დღის ვადაში წერილობით 
აფორმებს საბჭოს აპარატი და ხელმოწერით 
ადასტურებს შეკითხვის ავტორი, რის შემდეგაც 
აპარატი შეკითხვას სპეციალურ ჟურნალში 
აღრიცხავს და გასცემს მისი მიღების 
დამადასტურებელ ცნობას.

ზეპირი შეკითხვა შეიძლება დაისვას უმაღლესი 
საბჭოს პლენარულ სხდომაზე.

წერილობით შეკითხვას და წერილობით 
გაფორმებულ ზეპირ შეკითხვას უმაღლესი საბჭოს 
აპარატი ადრესატს გადასცემს არა უგვიანეს 1 
დღისა.

კითხვა 

• უნდა იყოს წერილობითი.

• კითხვის შინაარსი ჩამოყალიბებული უნდა იქნეს 
მაქსიმალურად კონკრეტულად და მკაფიოდ და 
შეეხებოდეს ადრესატის უფლებამოსილებას 
მიკუთვნებულ საკითხს.

შეკითხვა 

• უნდა იყოს წერილობითი, მისი შინაარსი უნდა 
იყოს კონკრეტული და შეეხებოდეს ადრესატის 
უფლებამოსილებას მიკუთვნებულ საკითხს. 
შეკითხვას შეიძლება ერთვოდეს განმარტებითი 
ფურცელი.

კითხვაზე პასუხის გაცემის პროცედურა

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

თითოეული ორგანო და თანამდებობის პირი, 
რომელსაც კითხვით მიმართეს, ვალდებულია 
უმაღლეს საბჭოს კითხვის მიღებიდან 10 დღეში 
წარუდგინოს წერილობითი პასუხი. 

შესაბამის თანამდებობის პირს კითხვის ავტორთან 
შეთანხმებით კითხვაზე პასუხის გაცემის ვადა 
შეიძლება გაუგრძელდეს 10 დღით.

პასუხს ხელს აწერენ კითხვის ადრესატები ან 
შესაბამის ორგანოთა ხელმძღვანელი პირები.

თანამდებობის პირი, ორგანო და ამ ორგანოს 
ხელმძღვანელი, რომელსაც კითხვით მიმართეს, 
ვალდებულია უმაღლესი საბჭოს წევრის კითხვის 
მიღებიდან 15 დღეში წარუდგინოს სრული 
წერილობითი პასუხი.  უმაღლესი საბჭოს 
წევრის კითხვაზე პასუხს ხელს აწერს მხოლოდ 
ზემოთ მითითებული შესაბამისი დაწესებულების 
ხელმძღვანელი ან მთავრობის შესაბამისი წევრი. 

უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს, ნებისმიერ 
დროს გამოითხოვოს კითხვა. 

კითხვა და პასუხი ქვეყნდება უმაღლესი საბჭოს 
ვებგვერდზე. 

შეკითხვაზე პასუხის გაცემის პროცედურა, ინტერპელაცია

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე 
შეკითხვაზე პასუხისათვის დროს განსაზღვრავს 
სხდომის თავმჯდომარე შესაბამის თანამდებობის 
პირთან შეთანხმებით.

შეკითხვის ადრესატები ვალდებულნი არიან 
შეკითხვას პირადად უპასუხონ უმაღლესი საბჭოს 
პლენარულ სხდომაზე, აგრეთვე შეკითხვაზე პასუხი 
წერილობითი ფორმით წარუდგინონ უმაღლესი 
საბჭოს სხდომას. პასუხს ხელს აწერს მხოლოდ 
ადრესატი დაწესებულების ხელმძღვანელი ან 
მთავრობის შესაბამისი წევრი. 

ინტერპელაციის წესით შეკითხვის ადრესატი 
უმაღლეს საბჭოში წარსდგება როგორც 
წესი ყოველი მორიგი სესიის განმავლობაში 
პლენარული სხდომის დღეს და უპასუხებს იმ 
შეკითხვებს, რომლებიც მას გადაეცა აღნიშნულ 
დრომდე არაუგვიანეს 10 დღისა.

შეკითხვის ავტორს უფლება აქვს, ნებისმიერ 
დროს გამოითხოვოს შეკითხვა. ამ შემთხვევაში 
ადრესატი უმაღლესი საბჭოს წინაშე აღარ 
წარსდგება.

ინტერპელაციის წესით დასმულ ყველა შეკითხვას 
უნდა უპასუხონ ადრესატებმა. 

დებატების ჩატარების პროცედურა

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

არ არის გათვალისწინებული შეკითხვების შემდეგ 
პლენარულ სხდომაზე დებატების ჩატარების 
შესაძლებლობა.  

გათვალისწინებულია სიტყვით გამოსვლის 
პროცედურა, კერძოდ: შეკითხვაზე პასუხის 
გაცემის დროს, პლენარულ სხდომაზე უმაღლესი 
საბჭოს წევრს უფლება აქვს ცალკეული საკითხის 
დაზუსტებისათვის მომხსენებელს მიმართოს 
ერთხელ, არა უმეტეს 3 წუთისა. მომხსენებლის 
საბოლოო პასუხის გაცემის შემდეგ აღნიშნულ 
საკითხზე გამოსვლები მთავრდება.

რეაგირების საშუალებებს არ ითვალისწინებს. 

განისაზღვრება პლენარულ სხდომაზე სიტყვით 
გამოსვლის, დამაზუსტებელი კითხვების დასმის, 
დებატების  პროცედურა. 

უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე 
თავდაპირველად შეკითხვის ავტორს ეძლევა 
10 წუთი, ხოლო შემდეგ, შეკითხვის ადრესატს - 
20 წუთი, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს 10 
წუთით. 

შეკითხვის ავტორს უფლება აქვს, დამაზუსტებელი 
კითხვით ადრესატს მიმართოს ერთხელ, არა 
უმეტეს 3 წუთით. პასუხის დაზუსტებისათვის 
ადრესატს განესაზღვრება 10 წუთი.  

სიტყვით გამოსვლების შემდეგ იმართება 
დებატები შემდეგი წესით: 

• თითოეულ ფრაქციას და უმაღლესი საბჭოს 
დამოუკიდებელ წევრებს ეძლევა თითოეულს 
არა უმეტეს 15 წუთი. 

• გამომსვლელთათვის გამოყოფილი დროის 
გაზრდა დაუშვებელია.  დებატების შემდეგ 
შეკითხვის ადრესატს ეძლევა 20 წუთი 
დასკვნითი გამოსვლისთვის.3 

დებატებისა და ადრესატის დასკვნითი 
გამოსვლის დასრულების შემდეგ შეიძლება 
მიღებულ იქნეს რეზოლუცია, რეკომენდაცია 
ან სხვა დადგენილება.

4. მინისტრის საათი 

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

• არ არის გათვალისწინებული მინისტრის საათი გულისხმობს, წელიწადში 
არანაკლებ ერთხელ, მთავრობის ცალკეული 
წევრის, გარდა აჭარის ა. რ. მთავრობის 
თავმჯდომარისა, უმაღლესი საბჭოს პლენარულ 
სხდომაზე შესაბამისი სამინისტროს საქმიანობის 
შესახებ მოხსენებით  გამოსვლას. მოხსენება, 
ასევე,  უნდა შეეხოს იმ საკითხებს, რომლებიც 
დადგენილი წესით მინისტრის წინაშე იქნება 
დასმული. 

მინისტრის საათის განრიგი უნდა შედგეს ისე, რომ  
საგაზაფხულო სესიის თითო მორიგ პლენარულ 
სხდომაზე წარმოდგენილი იყოს არანაკლებ 1 
მინისტრის მოხსენება მაინც, გარდა მთავრობის 
თავმჯდომარის ყოველწლიური მოხსენების 
მოსმენის დღისა.4  

კითხვა-პასუხის დასრულების შემდეგ 
იმართება პოლიტიკური დებატები.

5. დროებითი კომისია

შექმნის საფუძველი

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

მოქმედი რეგლამენტით დროებითი კომისიის 
ფუნქციას ატარებს საკითხის შემსწავლელი 
ჯგუფი. 

შექმნის საფუძველია შემდეგი ინფორმაცია:

• სახელმწიფო ორგანოების, თანამდებობის 
პირების კანონსაწინააღმდეგო ქმედების შესახებ, 
რომელიც საფრთხეს უქმნის საქართველოს 
მოქალაქეთა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, 
სოციალურ თუ სხვა ინტერესებს;

• აჭარის ა.რ. ბიუჯეტის არამართლზომიერი 
ხარჯვის შესახებ

დროებითი კომისიის შექმნის საფუძველია 
ინფორმაცია:

• აჭარის ა. რ. ხელისუფლების ორგანოს, 
თანამდებობის პირის კანონსაწინააღმდეგო 
ქმედების შესახებ, რომელიც საფრთხეს უქმნის 
საქართველოს მოქალაქეთა  პოლიტიკურ, 
ეკონომიკურ, სოციალურ თუ სხვა ინტერესებს

• აჭარის ა. რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტის 
არამართლზომიერი ხარჯვის შესახებ.

ინიციატორები

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

საკითხის დაყენებაზე უფლებამოსილი სუბიექტები: 

• საბჭოს თავმჯდომარე 

• კომისია 

• ფრაქცია ან დეპუტატთა სამკაციანი ჯგუფი 

საჭიროა -  წერილობითი დასაბუთება

საკითხის დაყენებაზე უფლებამოსილი სუბიექტები: 

• უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს 

• კომიტეტს

• ფრაქციას

• უმაღლესი საბჭოს წევრთა არანაკლებ 3 კაციან 
ჯგუფს

კენჭისყრის პროცედურა

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება5 

კენჭისყრის ორეტაპიანი პროცესი: 

1. წინადადების მიზანშეწონილობა; 

2. ჯგუფის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილების 
პროექტი

შექმნის საკითხზე გადაწყვეტილება მიიღება 
უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ერთი 
მესამედის მხარდაჭერით. გადაწყვეტილების  
მიღებისას მოწინააღმდეგეთა  ხმები  მხედველობაში  
არ  მიიღება. 

6. მთავრობის საქმიანობის შესახებ ანგარიშის წარდგენა

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

მთავრობის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენის 
შესაძლებლობა არ არის რეგლამენტში 
გათვალისწინებული. 

აჭარის ა. რ. მთავრობის თავმჯდომარე 
ვალდებულია წელიწადში ერთხელ, საგაზაფხულო 
სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში 
უმაღლეს  საბჭოს წარუდგინოს წერილობითი 
ანგარიში მთავრობის საქმიანობის შესახებ, 
რომელიც გადაეცემა საბჭოს სუბიექტებს და ასევე 
ქვეყნდება ვებგვერდზე. 

უმაღლესი საბჭოს პლენარულ სხდომაზე 
მთავრობის თავმჯდომარის მიერ მთავრობის 
საქმიანობის შესახებ წარმოდგენილი 
ანგარიშის წარმოდგენის დასრულების შემდეგ, 
მისი განხილვა გრძელდება კანონპროექტის 
პირველი მოსმენით განხილვის პროცედურის 
შესაბამისად. განხილვის შემდეგ შეიძლება 
მიღებულ იქნეს რეზოლუცია, რეკომენდაცია 
ან სხვა დადგენილება.

7. ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების განხილვა

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

• საბიუჯეტო წლის განმავლობაში რესპუბლიკური 
ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობას ყოველ 
კვარტალურად განიხილავენ კომისიები. 
კომისიებში განხილვებს ორგანიზებას უწევს 
საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა 
კომისია. 

• კომისიები ასევე განიხილავენ ბიუჯეტის 
შესრულების წლიურ ანგარიშს. 

• ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის 
განხილვის გრაფიკს ამტკიცებს ბიურო, 
ასევე მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია 
წარედგინება ბიუროს. 

• საბიუჯეტო წლის განმავლობაში რესპუბლიკური 
ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ 
კვარტალურ მიმოხილვას, განიხილავს 
უმაღლესი საბჭოს საფინანსო-საბიუჯეტო და 
ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი, ხოლო 
სურვილის შემთხვევაში სხვა კომიტეტებიც 
− მათი გამგებლობისათვის მიკუთვნებული 
სფეროების მიხედვით. 

• ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს 
განიხილავს კომიტეტები და სავალდებულო 
იქნება ამ ანგარიშის ვებ გვერდზე გამოქვეყნება.

• ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის 
განხილვის გრაფიკს ამტკიცებს საბჭოს 
თავმჯდომარე, ასევე განხილვის მიმდინარეობის 
შესახებ ინფორმაცია წარედგინება საბჭოს 
თავმჯდომარეს.

8. თანამდებობაზე არჩევა (დანიშვნაზე თანხმობის მიცემა)

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

არ არის სისტემატიზებულად განსაზღვრული 
თანამდებობაზე ასარჩევი (დანიშვნაზე თანხმობის 
მიცემა) პირების პროცედურა.

კომისია განიხილავს თავისი კომპეტენციის 
სფეროში პირთა თანამდებობაზე არჩევის, 
დამტკიცების ან დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის 
საკითხებს, რის თაობაზეც ამზადებს დასკვნას და 
წარუდგენს უმაღლესი საბჭოს ბიუროს.

სისტემატიზებული სახით განისაზღვრა 
თანამდებობაზე ასარჩევი პირები, არჩევის წესი 
და პროცედურა. 

კომიტეტი, რომელიც ადგენს წარმოდგენილი 
კანდიდატების შესაბამისობას   კანონმდებლობის   
მოთხოვნებთან, მოიძიებს/გადაამოწმებს 
კანდიდატებზე საჭირო ინფორმაციას, მათ 
შორის, მათ ბიოგრაფიულ ცნობებს, შრომითი 
გამოცდილებისა და პროფესიული ცოდნის 
შესახებ ინფორმაციას. 

• კანდიდატები ან მათ წარმომადგენლობაზე 
უფლებამოსილი პირები ვალდებულნი არიან 
კომიტეტს მიაწოდონ მათ შესახებ არსებული 
ინფორმაცია,  სრულყოფილად.  კომიტეტი 
შეიმუშავებს დასკვნას. 

• კომიტეტის დასკვნა უნდა  შეიცავდეს კომიტეტის 
რეკომენდაციას რეგლამენტის თანამდებობის 
პირ(ებ)ის კანდიდატურის მიმართ. 

პლენარულ სხდომაზე უმაღლესი საბჭო როგორც 
წესი დასკვნის განხილვასთან ერთად ასევე უსმენს 
თითოეულ კანდიდატს.

9. საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის, კომიტეტის თავმჯდომარის და მისი მოადგილის არჩევის წესი

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

• საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე - 
კანდიდატის დასახელების უფლება აქვთ საბჭოს 
თავმჯდომარეს, ფრაქციას, უმაღლესი საბჭოს 
წევრთა სამკაციან ჯგუფს. 

არჩევის წესი: სიითი შემადგენლობის 
უმრავლესობით, ფარული კენჭისყრით

• კომისიის თავმჯდომარე - კანდიდატურის 
დასახელების უფლება აქვს საბჭოს 
თავმჯდომარეს, ფრაქციას, უმაღლესი საბჭოს 
წევრთა არანაკლებ სამკაციან ჯგუფს. არჩევის 
წესი: სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, 
ფარული კენჭისყრით.

• კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე - 
კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს 
კომისიის თავმჯდომარეს ან კომისიის არანაკლებ 
2 წევრს. 

არჩევის წესი: ფარული კენჭისყრით, სიითი 
შემადგენლობის უმრავლესობით.

• საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე - 
კანდიდატის დასახელების უფლების მქონე 
სუბიექტები უცვლელია.

არჩევის წესი: სრული შემადგენლობის 
უმრავლესობით, ფარული კენჭისყრით.

• კომიტეტის თავმჯდომარე - კანდიდატურის 
დასახელების უფლება აღარ ექნება საბჭოს 
თავმჯდომარეს. არჩევის წესი: ღია კენჭისყრით, 
სრული შემადგენლობის უმრავლესობით.

• კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე - 
კანდიდატის დასახელების უფლების მქონე 
სუბიექტები უცვლელია. 

არჩევის წესი: ღია კენჭისყრით, სიითი 
შემადგენლობის უმრავლესობით 

10. საბჭოს თანამდებობის პირები

მოქმედი რედაქცია შემოთავაზებული ცვლილება 

უმაღლესი საბჭოს თანამდებობის პირები არიან:

• უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე

• უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე

• კომისიის თავმჯდომარე

• ფრაქციის თავმჯდომარე

• კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და 
ფრაქციის მდივანი

• საბჭოს აპარატის უფროსი

დაემატა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე და 
ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე. 

თანამდებობის პირი აღარ იქნება ფრაქციის 
მდივანი და საბჭოს აპარატის უფროსი. 

http://sca.ge/geo/static/117/acharis-avtonomiuri-respublikis-statusis-shesakheb
http://sca.ge/geo/static/119/acharis-avtonomiuri-respublikis-konstitutsia
http://sca.ge/geo/static/119/acharis-avtonomiuri-respublikis-konstitutsia


შეფასება/რეკომენდაცია

საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობის ეფექტურობა მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული 
რეგლამენტის სათანადოდ გაწერილი ნორმების არსებობაზე. მოქმედი რეგლამენტი ხარვეზებს შეიცავს 
როგორც კანონშემოქმედებითი პროცესის თვალსაზრისით, ისე მთავრობაზე ზედამხედველობის 
მიმართულებით. შემოთავაზებული ცვლილებები ითვალისწინებს რიგ პოზიტიურ ცვლილებებს, 
რომლებიც ნაწილობრივ გამომდინარეობს ახალი კონსტიტუციიდან.  უნდა აღინიშნოს რომ ახალი 
რეგლამენტის პროექტი სტრუქტურულად გაუმჯობესებულ დოკუმენტს წარმოადგენს. 
რეგლამენტის პროექტი მოიცავს მთავრობაზე ზედამხედველობის მიმართულებით გაუმჯობესებულ 
რეგულაციებს, კერძოდ:
• კითხვისა და შეკითხვის გამიჯვნა ერთმანეთისაგან, მათი შინაარსის განსაზღვრა, ინტერპელაციის 

მარეგულირებელი წესების განსაზღვრა
• მინისტრის საათის რეგლამენტაცია
• მთავრობის თავმჯდომარის მხრიდან ანგარიშის წარმოდგენის, დებატების გამართვისა და შესაბამისი 

გადაწყვეტილების შესაძლებლობა
• დროებითი კომისიის განსაზღვრა
• თანამდებობაზე არჩევის წესების განსაზღვრა, მათ შორის პლენარულ სხდომაზე ამ პირთა მოსმენის 

შესაძლებლობა
• ანგარიშვალდებული ორგანოს განსაზღვრა
გამჭვირვალობის თვალსაზრისით დადებითად უნდა შეფასდეს რეგლამენტის პროექტით კითხვის, 
მასზე გაცემული პასუხისა და ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის ვებ გვერდზე გამოქვეყნების 
ვალდებულება.
პოზიტიურ ცვლილებებთან ერთად მიზანშეწონილია რიგი საკითხების დახვეწა, კერძოდ:
ზედამხედველობის გაძლიერების მიმართულება
• ფრაქციებს მხრიდან კომიტეტის სხდომებზე ანგარიშვალდებული პირის დაბარების უფლებამოსილება 

უნდა შენარჩუნდეს და ფრაქცია არ უნდა იყოს შეზღუდული კომიტეტში წარმომადგენლის 
ყოლის საკითხით. ასევე, დარგობრივი სპეციალიზაციის მიუხედავად ფრაქციას უნდა შეეძლოს 
ანგარიშვალდებული პირის კომიტეტის სხდომაზე მიწვევა. 

• დროებითი კომისიის შექმნის საფუძვლები უნდა გაფართოვდეს და მისი შექმნა სახელმწიფო 
და საზოგადოებრივი თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხებზე უნდა იყოს 
შესაძლებელი

ოპოზიციის როლის გაძლიერება 
• საბჭოს საქმიანობის პროცესში მიზანშეწონილია გაძლიერდეს ოპოზიციის როლი, კერძოდ, 

უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობზე ოპოზიციის წარმომადგენელი 
საბჭოს წევრის არჩევა უნდა იყოს შესაძლებელი.

• მიზანშეწონილია ოპოზიციის როლის გაძლიერების მიზნით, ევროპის ქვეყნებში დამკვიდრებული 
საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, რეგლამენტი ითვალისწინებდეს კომიტეტის თავმჯდომარეებად 
უმცირესობის წარმომადგენლების დანიშვნას. საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად, გარკვეული 
კომიტეტის თავმჯდომარეები არიან ოპოზიციის წარმომადგენლები ან თავმჯდომარის თანამდებობაზე 
სახელისუფლებო პარტია და ოპოზიცია როტაციის წესით ენაცვლება ერთმანეთს. 

ღიაობა და გამჭვირვალობა 
• საბჭოს საქმიანობის ღიაობისა და გამჭირვალობის უზრუნველყოფისა და ეფექტურობისათვის 

მნიშვნელოვანია გაზიარებულ იქნეს საქართველოს პარლამენტის პრაქტიკა, სადაც შექმნილია 
ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო

ეთიკის ნორმების განსაზღვრა და ორგანიზებული საქმიანობა
• რეგლამენტით უნდა დარეგულირდეს საბჭოში ეთიკის საკითხები ამ საკითხების განმხილველი 

სტრუქტურა 
• საბჭოს ფუნქციების ეფექტურად განხორციელებისა და საქმიანობის სისტემური უზრუნველყოფისთვის 

მნიშვნელოვანია რომ  კომიტეტების შემუშავებული ქონდეთ პერიოდული სამოქმედო გეგმები.

1 შეფასებები ვრცლად იხ. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებები შედის”, საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო, 27 აპრილი, 2018, https://goo.gl/9kvPt9

2  მუხლი 13, http://sca.ge/geo/static/119/acharis-avtonomiuri-respublikis-konstitutsia

3 თავდაპირველად სიტყვით გამოდიან ფრაქციების წარმომადგენლები, შემდეგ უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი წევრები. 
ფრაქცია მისთვის გამოყოფილი დროის ფარგლებში განსაზღვრავს ფრაქციიდან გამომსვლელთა რაოდენობასა და მათზე დროის 
გადანაწილების სქემას

4 მთავრობის წევრის სიტყვით გამოსვლით (45 წუთი) შემდეგ უმაღლესი საბჭოს წევრებს უფლება აქვთ 40 წუთის განმავლობაში 
მიმართონ მას დამაზუსტებელი კითხვით ერთხელ, არა უმეტეს 2 წუთით. რის შემდეგაც მთავრობის წევრი 30 წუთის განმავლობაში 
კითხვებს ცალ-ცალკე უპასუხებს

5 აჭარის კონსტიტუცია (მე-14 მუხლი) ითვალისწინებს დროებითი კომისიის ინსტიტუტს, სადაც განსაზღვრულია რომ რეგლამენტით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში იქმნება დროებითი კომისია.

პუბლიკაცია მომზადდა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის 
სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით

https://goo.gl/9kvPt9
http://sca.ge/geo/static/119/acharis-avtonomiuri-respublikis-konstitutsia

