
proeqti 

 
saqarTvelos kanoni 

 
“saqarTvelos parlamentis reglamentSi” cvlilebebisa 

da damatebebis Setanis Sesaxeb  
 

(amoqmeddes 2013 wlis morigi saprezidento arCvenebis Sedegad arCeuli 
prezidentis mier ficis dadebis momentidan)  

 
 muxli 1. 

saqarTvelos kanonSi “saqarTvelos parlamentis reglamenti” 
(saqarTvelos sakanonmdeblo macne, №8, 25/03/2004) Setanil iqnes Semdegi 
cvlilebebi da damatebebi: 

 

1. reglamentis pirveli muxlis me-3 punqtis “a”, “d” da “f” qvepunqtebi 
Camoyalibdes Semdegi redaqciiT: 

“a) saparlamento arCevnebis Catarebidan 6 Tvis ganmavlobaSi, Tu 
daTxovna ar xdeba konstituciis me-80 muxlis safuZvelze.” 

“d) saqarTvelos prezidentis uflebamosilebis vadis bolo 6 Tvis 
ganmavlobaSi, Tu daTxovna ar xdeba konstituciis me-80 muxlis safuZvelze.” 

 

 

2. reglamentis me-15 muxlis me-3 punqtis “b” qvepunqti Camoyalibdes 
Semdegi redaqciiT: 

“b) kiTxviT mimarTos parlamentis winaSe angariSvaldebul organos, 
saqarTvelos mTavrobas, mTavrobis wevrs, yvela donis teritoriuli erTeulis 
aRmasrulebeli organos xelmZRvanels, saxelmwifo dawesebulebebs, miiRos da 
Seafasos pasuxebi.” 

 

3. reglamentis 130-e muxlis pirveli da mesame punqtebi Camoyalibdes 
Semdegi redaqciiT: 

“1. saqarTvelos prezidenti parlamentis Tavmjdomaris an/da parlamentis 
wevrTa aranakleb erTi meoTxedis werilobiTi moTxovniT, romelsac 
prezidents gadascems parlamentis Tavmjdomare 24 saaTSi, an mTavrobis 
wardginebiT sesiebs Soris periodSi iwvevs parlamentis riggareSe sesias, 
xolo morigi sesiis mimdinareobisas – riggareSe sxdomas.” 

“3. riggareSe sesiis an sxdomis mowvevis aqti gamoicema werilobiTi 
moTxovnis wardgenidan 48 saaTis ganmavlobaSi. winaaRmdeg SemTxvevaSi 
parlamenti ikribeba momdevno 48 saaTis ganmavlobaSi.” 

 
4. reglamentis 133-e muxlis pirveli punqti Camoyalibdes Semdegi 

redaqciiT: 

“1. parlamentis plenarul sxdomaze saqarTvelos mTavrobis mier 
wardgenili kanonproeqtebi da mimarTvebi misive moTxovnis safuZvelze 
ganixileba riggareSe.” 

 
5. reglamentis 145-e muxlis me-2 punqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT: 

“2. sakanonmdeblo iniciativis ufleba aqvT: saqarTvelos mTavrobas, 
parlamentis wevrs, saparlamento fraqcias, parlamentis komitets, afxazeTisa 
da aWaris avtonomiuri respublikebis umaRles warmomadgenlobiT organoebs, 
aranakleb 30000 amomrCevels.” 

 
6. reglamentis 148-e muxli amoRebul iqnes. 



 
 

 

7. reglamentis 149-e muxlis me-4 punqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT: 

“4. Tu sakanonmdeblo iniciativiT wardgenili kanonproeqti ar aris 
gaTvaliswinebuli parlamentis samuSao gegmaSi an Semotanilia gegmiT 
gansazRvruli vadis darRveviT, an saqarTvelos mTavroba moiTxovs mis 
riggareSe ganxilvas, kanonproeqtis saparlamento ganxilvis vadebs 
gansazRvravs parlamentis biuro an parlamentis Tavmjdomare da gadascems mis 
wamyvan komitets.” 

 

8. reglamentis 153-e muxlis me-6 punqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT: 

“6. komiteti valdebulia saqarTvelos mTavrobis mier Semotanili 
kanonproeqti, romlis riggareSe ganxilvasac igi moiTxovs, ganixilos uaxloes 
sxdomaze.” 

 

9. reglamentis 156-e muxlis me-3 punqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT: 

“3. parlamentSi saqarTvelos mTavrobis iniciativiT Semotanil 
kanonproeqtze mTavrobis saparlamento mdivani momxseneblad 
(Tanamomxseneblad) gamodis mxolod im SemTxvevaSi, Tu mTavrobis mier 
saTanado administraciul-samarTlebrivi aqtiT ar iqneba momxseneblad 
(Tanamomxseneblad) daniSnuli sxva uflebamosili warmomadgeneli. fraqciis an 
komitetis mier Semotanil kanonproeqtze momxseneblad gamodis, Sesabamisad, 
fraqciis an komitetis Tavmjdomare an fraqciis an komitetis mier daniSnuli 
warmomadgeneli, parlamentis wevris mier Semotanil kanonproeqtze – 
iniciatori parlamentis wevri, afxazeTisa da aWaris umaRlesi 
warmomadgenlobiTi organoebis mier Semotanil kanonproeqtebze – maT mier 
daniSnuli Sesabamisi umaRlesi warmomadgenlobiTi organos wevri. 30 000 
amomrCevlis mier inicirebul kanonproeqtze momxseneblad gamodis 
sainiciativo jgufis mier arCeuli warmomadgeneli, xolo Tanamomxseneblad – 
Sesabamisi komitetis warmomadgeneli. saqarTvelos mTavrobis iniciativiT 
Semotanil kanonproeqtebze momxseneblad daniSnuli piri ar SeiZleba iyos 
parlamentis wevri. parlamentis wevris, komitetis an fraqciis mier Semotanil 
kanonproeqtze Tanamomxseneblad gamodis Sesabamisi saxelmwifo organos 
uflebamosili warmomadgeneli.” 

 

10. reglamentis 170-e muxlis me-4 punqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT: 

“4. Tu parlamenti ar miiRebs prezidentis SeniSvnebs, kenWi eyreba 
kanonproeqtis pirvandel redaqcias. konstituciuri kanonis proeqti miRebulad 
CaiTvleba, Tu mas mxars dauWers parlamentis sruli Semadgenlobis aranakleb 
ori mesamedi. organuli kanonis proeqti miRebulad CaiTvleba, Tu mas mxars 
dauWers parlamentis sruli Semadgenlobis naxevarze meti.” kanonis proeqti 
miRebulad CaiTvleba, Tu mas mxars dauWers parlamentis siiTi Semadgenlobis 
naxevarze meti.” 

 

11. reglamentis 173-e muxli amoRebul iqnes. 

 

12. reglamentis 202–e muxlis me–2 punqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT: 

 ,,2. saqarTvelos konstituciiT gansazRvrul Tanamdebobis pirTa mier 
konstituciis darRvevis an maT qmedebaSi danaSaulis niSnebis arsebobis 
SemTxvevaSi gamoiyeneba konstituciiTa da „impiCmentis Sesaxeb“ saqarTvelos 
kanoniT dadgenili impiCmentis wesi.“ 

 

 13. reglamentis 215-e muxlis me-4 punqti amoRebul iqnes. 



 

 14. reglamentis 217-e muxlis me-2; 21; 22; 23; 3 da me-5 punqtebi Camoyalibdes 
Semdegi redaqciiT: 

 ,,2. axali safinanso wlis dawyebamde, ara ugvianes yoveli wlis 1 
oqtombrisa saqarTvelos erovnuli banki saqarTvelos parlaments warudgens 
momavali sami wlis monetaruli politikis ZiriTadi mimarTulebebis proeqts.“ 

,,21 monetaruli politikis ZiriTadi mimarTulebebis proeqts, rogorc 
wesi, ganixilaven parlamentis safinanso-sabiujeto an/da ekonomikuri profilis 
komitetebi da amzadeben Sesabamis daskvnebs. komiteti uflebamosilia 
aucileblobis SemTxvevaSi moiTxovos da miiRos saWiro informacia 
saqarTvelos erovnuli bankidan, saqarTvelos mTavrobidan, saqarTvelos 
saministroebidan, sxva uwyebebidan, aRmasrulebeli xelisuflebis sxva 
dawesebulebebidan.“ 

,,22 saqarTvelos parlamenti am muxlis me-2 punqtiT gaTvaliswinebul 
monetaruli politikis ZiriTadi mimarTulebebis proeqts ganixilavs 
kanonproeqtis pirveli mosmeniT ganxilvisaTvis am reglamentiT dadgenili 
wesiT.“ 

,,23 saqarTvelos parlamenti mimdinare wlis bolomde dadgenilebiT 
amtkicebs monetaruli politikis ZiriTad mimarTulebebs.“ 

,,3. yovelwliurad, safinanso wlis damTavrebidan ara ugvianes 4 Tvisa 
saqarTvelos erovnuli banki saqarTvelos parlaments warudgens angariSs 
monetaruli da sazedamxedvelo politikis ganxorcielebis Sesaxeb. parlamenti 
am angariSs amtkicebs dadgenilebiT.“ 

,,5. parlamenti uflebamosilia safinanso wlis ganmavlobaSi saWiroebisa-
mebr mosTxovos saqarTvelos erovnul banks informacia monetaruli politikis 
ZiriTadi mimarTulebebis Taobaze parlamentis dadgenilebis Sesrulebis 
mimdinareobis Sesaxeb. erovnuli banki valdebulia parlamentis mier 
gansazRvrul vadaSi warmoadginos informacia parlamentis plenarul 
sxdomaze.“ 

 

15. reglamentis 229-e muxlis pirveli, me-12 da me-13 punqtebi Camoyalibdes 
Semdegi redaqciiT: 

“1. saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebsa da SeTanxmebebs 
ratificirebis, denonsirebisa da gauqmebisaTvis parlaments warudgens 
saqarTvelos mTavroba, xolo saqarTvelos konstituciis 65-e muxlis me-2 
punqtis “a-g” qvepunqtebiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi, agreTve im 
SemTxvevebSi, rodesac xelSekruleba dadebulia saqarTvelos prezidentis mier, 
- saqarTvelos prezidenti, rac saWiroebs premier-ministris kontrasignacias.” 

“12. Tu wamyvani komiteti miiCnevs, rom ratificireba, denonsireba an 
gauqmeba aucileblad unda moxdes daTqmiT, igi unda SeuTanxmdes saerTaSoriso 
xelSekrulebis warmdgen organos. Tu saerTaSoriso xelSekrulebis warmdgeni 
organo Tanxmobas ganacxadebs, saerTaSoriso xelSekrulebis (SeTanxmebis) 
ratificireba, denonsireba an gauqmeba moxdeba Sesabamisi daTqmiT, xolo Tu 
igi winaaRmdegi iqneba,, sakiTxs kvlav ganixilavs wamyvani komiteti Tavis 
uaxloes sxdomaze. Tu saerTaSoriso xelSekrulebis warmdgeni organo kvlav 
aucileblad miiCnevs daTqmas, sakiTxis ganxilva moxdeba parlamentis 
plenarul sxdomaze daTqmiT.” 

“13. parlamentis plenarul sxdomaze saerTaSoriso xelSekrulebis 
(SeTanxmebis) ratificirebasTan, denonsirebasTan an gauqmebasTan dakavSirebiT 
moxsenebiT warsdgeba saqarTvelos mTavrobis warmomadgeneli an saqarTvelos 
konstituciis 65-e muxlis 11 punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi 
saqarTvelos prezidenti an mis mier saamisod uflebamosili piri. 
Tanamomxseneblad SeiZleba gamovidnen parlamentis mier gansaxilvel sakiTxTan 



dakavSirebiT gansazRvruli wamyvani komitetisa da sagareo urTierTobaTa 
komitetis Tavmjdomareebi. 

 
 

 

 
saqarTvelos kanoni 

 
“saqarTvelos parlamentis reglamentSi” cvlilebebisa 

da damatebebis Setanis Sesaxeb (amoqmedda გამოქვეყნებისთანავე) 
 

 

1. reglamentis pirveli muxlis me-3 punqtis “a”, “d” da “f” qvepunqtebi 
Camoyalibdes Semdegi redaqciiT: 

“f) saxelmwifos monetaruli politikis warmarTva.” 

 

 

2. reglamentis 236-e muxlis pirveli punqti Camoyalibdes Semdegi 
redaqciiT:  

 ,,1. parlamentis winaSe angariSvaldebuli saqarTvelos erovnuli banki – 
saqarTvelos mTavrobis bankiri da fiskaluri agenti valdebulia parlaments 
yovelwliurad, ara ugvianes 1 aprilisa warudginos Tavisi saqmianobis wliuri 
angariSi.“ 

 

 

 
 

 

 

saqarTvelos parlamentis Tavmjdomare   daviT baqraZe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



განმარტებითი ბარათი 

 საქართველოს sakanonmdeblo aqtSi - “saqarTvelos parlamentis 

reglamenti” ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე 

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ  
   

          ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი 
                     კანონპროექტის მიღების მიზეზია 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური    

კანონის ,,საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შესახებ“ 
მიღება. 
 

 ა.ბ) კანონპროეტის მიზანი 

              საქართველოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონით 
გათვალისწინებული კონსტიტუციის ახალი რედაქციის 511-ე; 59-ე; 61-ე; 63-ე; 65-ე; 67-
ე; 68-ე; 69-ე; 95-ე  და 96-ე მუხლებთან საქართველოს პარლამენტის რეგლაენტის  
შესაბამისობაში მოყვანა. 

 
  ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი 
 საქართველოს კონსტიტუციs 511 მუხლის “ა” და “დ” პუნქტებთან  
საქართველოს კანონის – “საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი” შესაბამისობაში 
მოყვანის მიზნით, შედის ცვლილებები და დამატებები რეგლამენტის პირველი 
მუხლის მე-3 პუნქტის “ა” და “დ” ქვეპუნქტებში, რომელთა მიხედვითაც 
საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია დაითხოვოს საქართველოს 
პარლამენტი პარლამენტის არჩევნების ჩატარებიდან 6 თვის განმავლობაში ან 
საპრეზიდენტო უფლებამოსილების ვადის ბოლო 6 თვის განმავლობაში, თუ 
პარლამენტი ნდობას ვერ გამოუცხადებს  მთავრობის შემადგენლობას საქართველოს 
კონსტიტუციის მე-80 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.  
 საქართველოს კონსტიტუციs 59-e muxlis pirvel da mesame punqtebTan  
saqarTvelos kanonis – “saqarTvelos parlamentis reglamenti” 

შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, შედის ცვლილებები და დამატებები კანონის me-15 
muxlis me-3 punqtis “b” qvepunqtSi da 215-e muxlis me-4 punqtSi, romelTa 
mixedviTac saparlamento kontrolis ganxorcielebisas parlamentis 
wevrs erTmeva uflebamosileba kiTxviT mimarTos qalaqis mers; im 
SemTxvevaSi, Tu parlamenti premier-ministris winaSe sruli 
Semadgenlobis umravlesobiT dasvams mTavrobis calkeuli wevris 
Tanamdebobrivi pasuxismgeblobis sakiTxs da premier-ministri ar 
gaanTavisuflebs mTavrobis wevrs, igi Tavisufldeba parlamentis winaSe 
2 kviris vadaSi motivirebuli gadawyvetilebis wardgenis 
valdebulebisgan. 

 საქართველოს კონსტიტუციs 61-e muxlis meore punqtTan  saqarTvelos 

kanonis – “saqarTvelos parlamentis reglamenti” შესაბამისობაში მოყვანის 
მიზნით, შედის ცვლილებები და დამატებები კანონის 130-e muxlis pirvel da 
mesame punqtebSi, romelTa mixedviTac saqarTvelos prezidents erTmeva 
uflebamosileba sakuTari iniciativiT moiwvios saqarTvelos 
parlamentis riggareSe sesia an riggareSe sxdoma. garda xsenebuli 
cvlilebisa, saqarTvelos mTavrobas eniWeba uflebamosileba mimarTos 
wardginebiT saqarTvelos prezidents, raTa man moiwvios saqarTvelos 
parlamentis riggareSe sesia an sxdoma. 

  ,,საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის“ საქართველოს 



კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, შედის ცვლილებები და 
დამატებები რეგლამენტის 202–ე მუხლის მე–2 პუნქტში. კონსტიტუციის 63–ე მუხლში 
ასახული ცვლილებების თანახმად, პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის 
პროცედურის განხორციელებაში უზენაესი სასამართლოს მონაწილეობა სრულიად 
გამოირიცხა და პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევის ან/და მის ქმედებაში 
დანაშაულის შემადგენლობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში კონსტიტუციური 
წარდგინება დასკვნისთვის გადაეცემა საკონსტიტუციო სასამართლოს. 
ამავდროულად გაუქმდა შუალედური პროცედურა, რომელიც გულისხმობდა 
იმპიჩმენტის საკითხის საბოლოო კენჭისყრაზე დაყენებისთვის აუცილებელ 
პარლამენტის წევრთა სრული შემადგენლობის თანხმობით მიღებულ 
გადაწყვეტილებას. 30 დღიდან 15 დღემდე შემცირდა პარლამენტისთვის 
საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნის მიღებიდან გადაწყვეტილების 
გამოტანისთვის დადგენილი ვადა. აგრეთვე დადგინდა, რომ თუ პარლამენტი 
აღნიშნულ ვადაში არ მიიღებს გადაწყვეტილებას პრეზიდენტის იმპიჩმენტის წესით 
თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ, იმავე საკითხზე იმპიჩმენტის პროცედურის 
დაწყება დაუშვებელია. ამავდროულად, კონსტიტუციის 63–ე მუხლით 
გათვალისწინებული ცვლილებების კანონმდებლობაში იმპლემენტაციაზე მუშაობამ 
თავისთავად გამოიწვია კონსტიტუციის 75–ე მუხლით გათვალისწინებული 
ცვლილებების განხორციელებაც, რაც ასახულია კანონპროექტში. 
 საქართველოს კონსტიტუციs  65-e muxlis 11 punqtisa da 69-e muxlis me-
3 punqtTan  saqarTvelos kanonis – “saqarTvelos parlamentis 

reglamenti” შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, შედის ცვლილებები და დამატებები 
კანონის 229-e muxlis pirvel, me-12 da me-13 puqntebSi, romelTa mixedviTac 
saqarTvelos mTavrobas eniWeba uflebamosileba mimarTos saqarTvelos 
parlaments saerTaSoriso xelSekrulebebis ratificirebis, denonsirebisa 
da gauqmebis Sesaxeb, xolo KkonstituciiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi 
xsenebuli uflebamosileba SeiZleba ganaxorcielos saqarTvelos 
prezidentma. aRniSnuli cvlilebiT moxda saqarTvelos mTavrobis rolis 
gazrda sagareo urTierTobebis kuTxiT. saqarTvelos prezidenti aRar 
aris erTpirovnuli umaRlesi warmomadgeneli sagareo urTierTobebSi. 

 საქართველოს კონსტიტუციs 67-e muxlTan  saqarTvelos kanonis – 

“saqarTvelos parlamentis reglamenti” შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, 
შედის ცვლილებები და დამატებები კანონის 133-e muxlis pirvel, 145-e muxlis 
me-2, 149-e muxlis me-4, 153-e muxlis me-6, 156-e muxlis me-3 punqtebSi, 
agreTve xdeba 148-e da 173-e muxlebis amoReba. aRniSnuli cvlilebebisa 
da damatebebis mixedviT saqarTvelos prezidents erTmeva sakanonmdeblo 
iniciativisa da konstituciis gadasinjvis inicirebis uflebamosileba. 
xsenebuli cvlilebis Sedegad xdeba prezidentis distancireba 
sakanonmdeblo organosgan. 

 საქართველოს კონსტიტუციs 68-e muxlis me-4 punqtTan  saqarTvelos 

kanonis – “saqarTvelos parlamentis reglamenti” შესაბამისობაში მოყვანის 
მიზნით, შედის ცვლილებები და დამატებები კანონის 170-e muxlis me-4 punqtSi, 
romlis mixedviTac martivdeba saqarTvelos prezidentis mier 
saqarTvelos parlamentisTvis motivirebuli SeniSvnebiT dabrunebuli 
kanonproeqtis miRebis procedura, kerZod, saqarTvelos kanonis proeqtis 
misaRebad saWiroa parlamentarTa siiTi Semadgenlobis naxevarze metis 
mxardaWera, xolo organuli kanonis proeqtis misaRebad – parlamentarTa 
sruli Semadgenlobis naxevarze metis mxardaWera. aRniSnuli cvlilebiT 
moxda saqarTvelos prezidentis zegavlenis Sesusteba sakanonmdeblo 
procesze.  

  საქართველოს კონსტიტუციასთან ,,საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტი“– საქართველოს კანონის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, შედის 



ცვლილებები და დამატებები კანონის მე–3 და 217–ე მუხლებში. კონსტიტუციის 95–ე 
მუხლში ასახული ცვლილებების თანახმად, მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდა 
შემდეგი სახით ,,საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმართავს ქვეყნის მონეტარულ 
პოლიტიკას ფასების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად და ხელს უწყობს 
ფინანსური სექტორის სტაბილურ ფუნქციონირებას“. აღნიშნული დეფინიციის 
თანახმად საქართველოს კონსტიტუციაში ქვეყნის ფინანსური პოლიტიკის 
აღსანიშნავად აღარ გამოიყენება ტერმინი ,,ფულად–საკრედიტო და სავალუტო 
პოლიტიკა“ და მის ნაცვლად დამკვიდრდა ტერმინი ,,მონეტარული პოლიტიკა“. 
  საქართველოს კონსტიტუციასთან ,,საქართველოს პარლამენტის 
რეგლამენტი“– საქართველოს კანონის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, შედის 
ცვლილებები და დამატებები კანონის 236–ე მუხლში. კონსტიტუციის 96–ე მუხლში 
ასახული ცვლილებების თანახმად, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ეროვნული 
ბანკის საბჭოს წევრთაგან თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 
ათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტი. კონსტიტუციის აღნიშნულ 
ცვლილებებამდე საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, 
ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრთაგან, თანამდებობაზე ნიშნავდა ამავე საბჭოს 
წარდგინებით. ცვლილებით აღარაა საჭირო პრეზიდენტისადმი ეროვნული ბანკის 
საბჭოს წარდგინება, რაც თავის პრეზიდენტის აღნიშნულ უფლებამოსილებას 
ნომინალურს ხდიდა. ასევე 96–ე მუხლის მე–3 ნაწილის თანახმად სიტყვა 
,,პასუხისმგებელია“ შეიცვალა სიტყვით ,,ანგარიშვალდებულია“ 
 

 

ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება  
ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 
დაფინანსების წყარო 

  წარმოდგენილი კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს სახელმწიფო, 
ავტონომიური რესპუბლიკების ან ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან დამატებითი 
ხარჯების გაწევას.  
  
  ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე 
  წარმოდგენილი კანონპროექტის მიღება არ იქონიებს გავლენას სახელმწიფო, 
ავტონომიური რესპუბლიკების ან ადგილობრივი ბიუჯეტების საშემოსავლო 
ნაწილზე. 
 
  ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე 
  წარმოდგენილი კანონპროექტის მიღება არ იქონიებს გავლენას სახელმწიფო, 
ავტონომიური რესპუბლიკების ან ადგილობრივი ბიუჯეტების ხარჯვით ნაწილზე.  
 
  ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები 

 
ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, 
რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება 

 წარმოდგენილი კანონპროექტის მიღება არ იქონიებს გავლენას იმ პირთათვის, 
რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება. 

 
ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 
გადასახდელის ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი) 
კანონპროექტი არ ადგენს  გადასახადს, მოსაკრებელს ან სხვა სახის 

გადასახდელს.    



 
გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან 
  გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან 
  კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს.  
 

გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში 
საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან 

 კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ორგანიზაციებში 
საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. 

 
გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 
ხელშეკრულებებთან და შეთანხმებებთან 

  კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 
ხელშეკრულებებს და შეთანხმებებს.  
 
 დ) informacia kanonproeqtis avtorisa da iniciatoris Sesaxeb 
  d.a) კანონპროექტის ავტორი 
  კანონპროექტის ავტორია a(a)ip – “saqarTvelos axalgazrda 
konstitucionalistTa asociacia” 

   
  დ.დ) კანონპროექტის ინიციატორი 
  კანონპროექტის ინიციატორია საქართველოს პარლამენტის Sesabamisi 
კომიტეტი. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


