proeqti
saqarTvelos kanoni
saqarTvelos kanonSi – “saqarTvelos mTavrobis struqturis,
uflebamosilebebisa da saqmianobis wesis Sesaxeb” cvlilebebisa da
damatebebis Setanis Taobaze
muxli 1.
saqarTvelos
kanonSi
“saqarTvelos
mTavrobis
struqturis,
uflebamosilebebisa da saqmianobis wesis Sesaxeb” (saqarTvelos sakanonmdeblo
macne, №3, 13/02/2004) Setanil iqnes Semdegi cvlilebebi da damatebebi:
1. me-5 muxls daematos Semdegi Sinaarsis “k1” da “s1” punqtebi:
“k1) uflebamosilia wardginebiT mimarTos saqarTvelos prezidents
parlamentis sesiebs Soris periodSi riggareSe sesiis, xolo morigi sesiis
mimdinareobisas – riggareSe sxdomis mowvevis Sesaxeb”
“s1) mimarTavs saqarTvelos parlaments saerTaSoriso xelSekrulebebisa
da SeTanxmebebis ratificirebis, denonsirebisa da gauqmebis Sesaxeb.”
muxli 2.
es kanoni amoqmeddes 2013 wlis oqtombris morigi saprezidento arCevnebis
Sedegad arCeuli prezidentis mier ficis dadebis momentidan.

saqarTvelos prezidenti

mixeil saakaSvili

განმარტებითი ბარათი
საქართველოს კანონში - “ saqarTvelos მთავრობის სტრუქტურის,
უფლებამოსილებებისა და საქმიანობის წესის შესახებ” ცვლილებებისა და
დამატებების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონის პროექტზე
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 61-ე მუხლის მეორე
პუნტქტის შეცვლილ დებულებებთან საქართველოს კანონის ,,საქართველოს
მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“
შესაბამისობაში მოყვანა.
ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი
საქართველოს კონსტიტუციs 61-e muxlis meore punqtTan saqarTvelos
kanonis – “saqarTvelos struqturis, uflebamosilebebisa da saqamianobis
wesis Sesaxeb” შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, შედის ცვლილებები და
დამატებები კანონის me-5 muxlsa da me-7 muxlis me-5 punqtSi, romelTa
mixedviTac saqarTvelos prezidenti mTavrobis wardginebiT iwvevs
parlamentis sesiebs Soris periodSi riggareSe sesias, xolo morigi
sesiis mimdinareobisas riggareSe sxdomas. Tavismxriv moxda saqarTvelos
mTavrobis Sesabamisi uflebamosilebis reglamentaciac, rom wardginebiT
mimarTos saqarTvelos prezidents parlamentis sesiebs Soris periodSi
riggareSe sesiis, xolo morigi sesiis mimdinareobisas – riggareSe
sxdomis mowvevis Sesaxeb.
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
კომიტეტი.

პარლამენტის

Sesabamisi

