
  

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს  
ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის  

2023 წლის სამოქმედო გეგმა 
 

კომიტეტი ხელს უწყობს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში დემოკრატიული და ადამიანის უფლებების პატივისცემაზე დაფუძნებული 
საზოგადოების მშენებლობას და ადამიანის უფლებების დაცვას როგორც საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის, ისე ადამიანის უფლებების 
დაცვის მდგომარეობაზე ზედამხედველობის გზით.  
 
დაკისრებული უფლებამოსილებების სრულფასოვნად განხორციელების უზრუნველსაყოფად კომიტეტი ხელმძღვანელობს შემდეგი 
სტრატეგიული მიზნებით: 

1. კომიტეტის საკანონმდებლო საქმიანობის გაძლიერება 
2. საზედამხედველო/საკონტროლო საქმიანობის გაუმჯობესება 
3. საზოგადოებასთან ეფექტიანი კომუნიკაცია, საჯაროობა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა 
4. კომიტეტის ინსტიტუციური გაძლიერება 

 

1. კომიტეტის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის გაძლიერება 

ღონისძიება 

პასუხისმგებელი პირი 
პარტნიორი 
უწყებები 

შესრულების 
ვადა 

შესრულების 
ინდიკატორი 

ვერიფიკაციის 
წყარო 

კომიტეტის 
წევრი 

კომიტეტის 
აპარატი 

1. ბრალდებულთა/მსჯავრებულთა  და მათი ინტერესების 
დამცველების, აგრეთვე ოჯახის წევრებთან კომუნიკაციის უკეთ 
მოწყობის მიზნით სასამართლოების ადმინისტრაციულ 
შენობებში შეხვედრის ოთახების მოწყობასთან დაკავშირებით 
საქართველოს „პატიმრობის კოდექსში“, „საერთო 
სასამართლოების შესახებ“ კანონში და საქართველოს „სისხლის 
სამართლის კოდექსში“ შესატანი ცვლილებების ინიციირების 
შესახებ 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის 
სხვა 
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე 

 ოქტომბერი-
ნოემბერი, 20223 

 კანონპროექტი 
წარედგინა 
აჭარის 
უმაღლეს 
საბჭოს 
საქართველოს 
პარლამენტში 
ინიცირებისთვი
ს 

კანონპროექტი 
კომიტეტის 
დასკვნა და 
სხდომის ოქმი 
 
 

2. კომიტეტის კომპეტენციის სფეროში წარმოდგენილ 
კანონპროექტებზე დასკვნების/შენიშვნების მომზადება. 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის 
წევრები,  

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ირაკლი 
აბაშიძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე 

 რეგულარულად დასკვნები და 
შენიშვნები 
მომზადებულია 

კომიტეტის 
დასკვნები, 
ოქმები 
 

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის პროექტის - 
,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური 
ბიუჯეტის შესახებ“ და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024-
2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის განხილვა 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის 
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე 

 ნოემბერი-
დეკემბერი, 2023  

კანონპროექტი 
განხილულია / 
დასკვნა 
შემუშავებულია/

კომიტეტის 
დასკვნები, 
ოქმები 
 



წარდგენილია 
ბიუროსთვის 

4. უმაღლესი საბჭოს წევრის პენიტენციურ დაწესებულებაში 
სპეციალური ნებართვის გარეშე შესვლის უფლეის თაობაზე 
საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება პატიმრობის კოდექსში 
ცვლილების შესატანად 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის 
წევრები,  

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე 

 საშემოდგომო 
სესია - 2023  

კანონპროექტი 
განხილულია 
კომიტეტის 
მიერ; 
წარდგენილია 
საბჭოსთვის 

მომზადებული 
კანონპროექტი
;  
კომიტეტის 
დასკვნა 
 

2. საზედამხედველო საქმიანობის გაუმჯობესება 

1. პატიმრობის კოდექსის მე-60 მუხლის პირველი ნაწილის 
შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ 
ბრძანების გამოცემის თაობაზე შუამდგომლობის წარდგენა 
აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის 
საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარისთვის პენიტენციურ 
დაწესებულებებში შესვლის ნებართვის მიღების თაობაზე 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის 
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
მადონა 
ლომინაძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე 

 რეგულარულად შუამდგომლობა
გაგზავნილია 
შესაბამის 
უწყებაში 

შუამდგომლობ
ის წერილი 

2. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს 
სახალხო დამცველის აჭარის რეგიონალური წარმომადგენლის 
ინფორმაციის მოსმენა 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის  
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე, 
მადონა 
ლომინაძე 

სახალხო 
დამცველის 
რეგიონული 
წარმომადგენელი 
აჭარაში 

მაისი - ივნისი, 
2023 

სხდომა 
ჩატარებულია 
დასკვნა 
მომზადებულია 

კომიტეტის 
დასკვნა, 
სხდომის ოქმი 
 

3. საქართველოს მთავრობის ანგარიშის გაცნობა - შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირთა ძირითადი უფლებებისა და 
თავისუფლებების რეალიზაციის, მათ შორის სოციალურ 
უფლებათა უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესრულების 
თაობაზე  

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის  
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე, 
მადონა 
ლომინაძე 

შესაბამისი 
უწყებები 

ნოემბერი, 2023 კომიტეტის 
სხდომა 
ჩატარებულია 

კომიტეტის 
სხდომის ოქმი; 
კომიტეტის 
დასკვნა 

4. სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ 2022-2023 
წლებში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის 
გაცნობა  

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის  
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ირაკლი 
აბაშიძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე,  

სსიპ - 
იურიდიული 
დახმარების 
სამსახურის 
აჭარის ბიურო 

სექტემბერი - 
ოქტომბერი, 2023 

საკომიტეტო 
მოსმენა 
ჩატარებულია 

კომიტეტის 
სხდომის ოქმი 

5. ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის 
ადგილზე შესწავლის მიზნით ვიზიტების განხორციელება 
პენიტენციურ დაწესებულებებში 

ცოტნე 
ანანიძე,  
 

ბაკურ 
ბოლქვაძე 

პენიტენციური 
დაწესებულებები 

საჭიროებისამებრ ვიზიტი 
განხორციელებუ
ლია 

მედია 
გაშუქება და 
ასახვა 
შესაბამის 
ანგარიშებში 

6.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური 
ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის განხილვა 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის  
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე, 

 აპრილი-მაისი, 
2023 

ანგარიში 
განხილულია 

კომიტეტის 
დასკვნა, ოქმი 
 



თამაზ 
ქობულაძე 

7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური 
ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური ანგარიშების განხილვა; 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის  
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე, 
თამაზ 
ქობულაძე 

 პერიოდულად ანგარიში 
განხილულია 

კომიტეტის 
დასკვნა, ოქმი 
 

8. შშმ პირთა, ქალთა უფლებებისა და გენდერული 
თანასწორობის დაცვისთვის აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 
მუნიციპალიტეტების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 
ინფორმაციის განხილვა 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის  
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ირაკლი 
აბაშიძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე 

უმაღლესი საბჭოს 
გენდერული 
თანასწორობის 
საბჭო 

ივნისი - ივლისი, 
2023 

ინფორმაცია 
მოძიებულია და 
განხილულია 
სხდომაზე 

მედია 
გაშუქება, 
შესაბამისი 
ოქმები,  

9. სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების 
სააგენტოს მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიშის გაცნობა 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის  
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ირაკლი 
აბაშიძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე 

სსიპ აჭარის 
ავტონომიური 
რესპუბლიკის 
დასაქმების 
სააგენტო 

მაისი - ივნისი, 
2023 

ანგარიში 
განხილულია 

კომიტეტის 
სხდომის ოქმი 

3. საზოგადოებასთან ეფექტიანი კომუნიკაცია, საჯაროობა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა 

1. საკონსულტაციო ჯგუფის შექმნა ადამიანის უფლებათა დაცვის 
სფეროში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 
სფეროს ექსპერტების მონაწილეობით 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის  
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ირაკლი 
აბაშიძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე 

არასამთავროო 
ორგანიზაციები 

2023 წლის 
საშემოდგომო 
სესია 

საკონსულტაცი
ო ჯგუფი 
შექმნილია 
პირველი 
სხდომა 
ჩატარებულია 

მედია 
გაშუქება, 
საკონსულტაც
იო ჯგუფის 
დებულება; 
შეხვედრის 
მონაწიელთა 
სია 

2. ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტის ანგარიშის 
შემუშავება გაწეული საქმიანობის შესახებ. აღნიშნული ანგარიშის 
და მოხსენების წარდგენა აჭარის ავტომონიური რესპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭოსათვის. მისი საჯაროობის მიზნით უმაღლესი 
საბჭოს ვებ-გვერდზე განთავსება 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის  
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ირაკლი 
აბაშიძე, 
თამაზ 
ქობულაძე, 
მადონა 
ლომინაძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე 

 მარტი, 2023 ანგარიშ 
მომზადებულია, 
წარდგენილია 
პლენარულ 
სხდომაზე 
 
ანგარიში 
ატვირთლია 
საბჭოს ვებ-
გვერდზე 

კომიტეტის 
ყოველწლიურ
ი ანგარიში 
გაწეული 
სახმიანობის 
შესახებ 
 
საბჭოს 
ვებგვერდი 

3. მოქალაქეთა და იურიდიულ პირთა საჭიროებების შესაბამისად, 
მათთვის ეფექტიანი დახმარების გაწევის მიზნით, შემოსული 
განცხადებების განხილვა, საჭიროების შემთხვევაში საკითხის 
ადგილზე შესწავლა, სხვადასხვა უწყებებიდან ინფორმაციის 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის  
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ირაკლი 
აბაშიძე, 

სახელმწიფო 
უწყებები 

რეგულარულად საკითხები 
შესწავლილია 
და 
მომზადებულია 

მომზადებული 
წერილები და 
შუამდგომლობ
ები 



გამოთხოვა ან/და შუამდგომლობის გაწევა შესაბამის 
სახელმწიფო უწყებებთან 

თამაზ 
ქობულაძე, 
მადონა 
ლომინაძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე 

შესაბამისი 
კორესპონდენცი
ები 
საჭიროებისამებ
რ 

4. კომიტეტის საქმიანობის შესახებ მედიის 
წარმომადგენლებისთვის პერიოდული ანგარიშის მიწოდება 

ცოტნე 
ანანიძე 
 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ირაკლი 
აბაშიძე, 
მადონა 
ლომინაძე 

ორგანიზაციები/ 
უწყებები, მედია 
საშუალებები 

რეგულარულად შეხვედრა 
ჩატარებულია 

მედია 
გაშუქება,  
მონაწილეთა 
სია 

5. კომიტეტსა და აპარატში მოქალაქეთა მიღება და მათ 
განცხადებებზე რეაგირება 

ცოტნე 
ანანიძე 
 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
მადონა 
ლომინაძე 

 რეგულარულად შეხვედრები 
ჩატარებულია 

მომზადებული 
წერილები და 
შუამდგომლობ
ები, 
კომიტეტის 
ყოველწლიურ
ი ანგარიში 

6. არასამთავრობო ორგანიზაციების თემატური ანგარიშების 
მოსმენის/განხილვის პრაქტიკის დანერგვა დაინტერესებული 
პირების ჩართულობით 

ცოტნე 
ანანიძე, 
კომიტეტის  
წევრები 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ირაკლი 
აბაშიძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე 

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები 

საჭიროებისამებრ სხდომა 
ჩატარებულია 

მედია 
გაშუქება, 
მონაწილეთა 
სია 

7. ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე უმაღლესი 
სასწავლებლების სტუდენტებთან და საჯარო სკოლების 
დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებთან შეხვედრების 
ორგანიზება  

ცოტნე 
ანანიძე, 
ფატი 
ხალვაში 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე, 
ირაკლი 
აბაშიძე 

 საანგარიშო 
პერიოდში 
რეგულარულად 

შეხვედრები 
ჩატარებულია 

მედია 
გაშუქება 

8. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სახალხო 
დამცველთან/წარმომადგენელთან, ასევე შესაბამის 
დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრა/კონსულტაცია 
საზედამხედველო საქმიანობის პრიორიტეტების 
განსაზღვრასთან დაკავშირებით 

ცოტნე 
ანანიძე, 
ფატი 
ხალვაში 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ირაკლი 
აბაშიძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე 

 მაისი - ივნისი, 
2023 

შეხვედრები 
ჩატარებულია 

მედია 
გაშუქება 

4.  კომიტეტის ინსტიტუციური გაძლიერება 

1. კვლევითი და ანალიტიკური უნარ-ჩვევების განვითარების 
მიზნით აპარატის თანამშრომლების შესაძლებლობათა 
გაძლიერება, გადამზადება.  

ცოტნე 
ანანიძე 

ბაკურ 
ბოლქვაძე,  

შესაბამისი 
სამთავრობო და 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, 
დარგის 

პერიოდულად ტრენინგები 
ჩატარებულია 

შესაბამისი 
ანგარიში;  
მონაწილეთა 
სია 



დამოუკიედებელი 
ექსპერტები;  
დონორი 
ორგანიზაციები 
და 
საერთაშორისო 
პარტნიორები 

2. კომიტეტის აპარატის თანამშრომელთა გადამზადება 
ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში 

ცოტნე 
ანანიძე 

ბაკურ 
ბოლქვაძე,  

შესაბამისი 
სამთავრობო და 
არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, 
დარგის 
დამოუკიედებელი 
ექსპერტები 
დონორი 
ორგანიზაციები 
და 
საერთაშორისო 
პარტნიორები 

პერიოდულად ტრენინგები 
ჩატარებულია 

შესაბამისი 
ანგარიში 

3. კომიტეტის სხდომების დღის წესრიგის წინასწარ გამოქვეყნება 
უმაღლესი საბჭოს ვებ გვერდზე  

ცოტნე 
ანანიძე 

ბაკურ 
ბოლქვაძე, 
ირაკლი 
აბაშიძე, 
თამაზ 
ქობულაძე, 
ეკატერინე 
ბერიძე, 
მადონა 
ლომინაძე 

უმაღლესი საბჭოს 
შესაბამისი 
სტრუქტურული 
ერთეულები 

რეგულარულად დღსწესრიგი 
წინასწარ არის   
განთავსებული 
უმაღლესი 
საბჭოს ვებ-
გვერდზე 

 
ვებგვერდი 

4. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით შექმნილი 
ადამიანის უფლებების უწყებათაშორისი საბჭოს მუშაობაში 
კომიტეტის სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობის 
უზრუნველყოფა 

ცოტნე 
ანანიძე 

ბაკურ 
ბოლქვაძე  

საქართველოს 
მთავრობის 
ადმინისტრაციის 
ადამიანის 
უფლებათა 
სამდივნო 

ივლისი, 2023 მიმართვა 
გაგზავნილია 

 
წერილი 

5. ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხთა კომიტეტსა და შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის მემორანდუმის 
გაფორმება კომიტეტში სტუდენტთა სტაჟირების პროგრამის 
დანერგვის მიზნით  

ცოტნე 
ანანიძე 

ბაკურ 
ბოლქვაძე 

შოთა 
რუსთაველის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტს 

სექტემბერი - 
ოქტობერი, 2023 

შეთანხმება 
გაფორმებულია 

მემორანდუმი 

 


