
კანონპროექტი, ინიციატორი

კანონპროექტების შინაარსი უფრო მარტივი და გასაგები ხდება 

კანონპროექტის არსი

მოქმედი რეგულაცია შემოთავაზებული ცვლილება

მოქმედი რეგულაცია შემოთავაზებული ცვლილება

მოქმედი რეგულაცია შემოთავაზებული ცვლილება

მოქმედი რეგულაცია შემოთავაზებული ცვლილება

მოქმედი რეგულაცია შემოთავაზებული ცვლილება

შეფასება/რეკომენდაცია

საქართველოს პარლამენტი პირველი მოსმენით განიხილავს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტს 
და ცვლილებებს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ კანონში. 

ახალი რეგლამენტის პროექტით გათვალისწინებული სიახლეები შეეხება როგორც საკანონმდებლო პროცესს, ასევე 
პარლამენტის მხრიდან ზედამხედველობის განხორციელებას, საკანონდებლო ორგანოს ღიაობის, გამჭვირვალობისა 
და ანგარიშვალდებულების საკითხებს. 

საკანონმდებლო ცვლილებებით გათვალისწინებულია განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარის დახვეწა. 
განმარტებით ბარათში ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ უფრო ხელმისაწვდომი და სრულყოფილი გახდება.

საკანონმდებლო ინიციატივა: საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი

ინიციატორი: პარლამენტის წევრები: ირაკლი კობახიძე, თამარ ჩუგოშვილი, ირინე ფრუიძე, გიორგი კახიანი, 
ანრი ოხანაშვილი, ეკა ბესელია, მამუკა მდინარაძე, არჩილ თალაკვაძე, ირაკლი სესიაშვილი, ირაკლი ბერაია, 
გურამ მაჭარაშვილი

ავტორი: პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე თამარ ჩუგოშვილი

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის ცვლილებით იცვლება კანონპროექტების განმარტებითი 
ბარათის კომპონენტები.
 
განმარტებით ბარათში ინიციატორმა უნდა განმარტოს შემოთავაზებული ყველა ახალი დებულების შინაარსი, 
იმისათვის რომ არასამართლებრივ ენაზეც გასაგები იყოს ყველა ცვლილების შინაარსი;
 
განმარტებით ბარათში ნაცვლად 3 კომპონენტისა (მიზეზი, მიზანი, არსი), საჭირო ხდება 7კომპონენტის ჩამოყალიბება, 
მათ შორის მოსალოდნელი შედეგები და კანონპროექტის კავშირი სამთავრობო პროგრამასთან და შესაბამის 
სფეროში არსებულ სამოქმედო გეგმასთან.

კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, დღევანდელი რეალობა ცხადყოფს, რომ ინიციატორები 
განმარტებით ბარათებს ნაჩქარევად და ზედაპირულად ამზადებენ, რის გამოც ხშირად შეუძლებელი ხდება 
საკანონმდებლო ცვლილების არსში გარკვევა. არის შემთხვევები, როდესაც ნორმის ჩამოყალიბებული 
ფორმულირება და ინიციატორის სურვილი ერთმანეთს არ ემთხვევა, თუნდაც ლინგვისტური მიზეზების გამო, რის 
გამოც კანონპროექტების საპარლამენტო მოსმენებისას იქმნება პრობლემა.

განმარტებითი ბარათის პირველ პუნქტში “ზოგადი 
ინფორმაცია” აუცილებელია 3 კომპონენტის 
ჩამოყალიბება:

 1. მიზეზი

 2. მიზანი

 3. არსი

არ არის განსაზღვრული

არ არის განსაზღვრული

არ არის განსაზღვრული

კანონპროექტის ფინანსურ დასაბუთებაში აღინიშნება:

• კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით 
აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო

• კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო 
ნაწილზე;

• კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე

• სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები

• კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები 
იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც ვრცელდება 
კანონპროექტის მოქმედება

• კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, 
მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის ოდენობა 
და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი

კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის შინაარსობრივი მხარე მოითხოვს გაუმჯობესებას, რადგან დროთა 
განმავლობაში განმარტებითი ბარათი იქცა მეტად ფაკულტატურ დოკუმენტად, რომლის შევსებაც მხოლოდ 
ფორმალურად და ზედაპირულად ხდება. 

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” შეფასებით, აღნიშნული ინიციატივის მიღება წინგადადგმული 
ნაბიჯი იქნება განმარტებითი ბარათის უფრო მაღალი სტანდარტის დანერგვის მიმართულებით. მისასალმებელია, 
რომ განმარტებით ბარათში კონკრეტული ფინანსური და ეკონომიკური მაჩვენებლების პროგნოზირების მითითების 
ვალდებულება ჩნდება. აღსანიშნავია, რომ კანონშემოქმედებითი საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესება ღია 
პარლამენტის 2017 წლის სამოქმედო გეგმით ნაკისრ ვალდებულებასაც წარმოადგენს.

ამასთან ერთად, სამწუხაროა, რომ შემოთავაზებული ცვლილებები არ ითვალისწინებს კანონშემოქმედებით 
საქმიანობაში რეგულირების გავლენის (RIA) შეფასების ჩატარების აუცილებლობას. ასეთი კვლევა, საშუალებას 
იძლევა წინასწარ გაითვალოს ყველა შესაძლო ხარჯი და სარგებელი და განისაზღვროს ახალი რეგულაციის 
ყველა შესაძლო შედეგი. საქართველოს მთავრობამ RIA-ს დანერგვის ვალდებულება “პოლიტიკის დაგეგმვის 
სისტემის რეფორმის სტრატეგიის” (2015 წ. მაისი) დოკუმენტით აიღო.

ნაცვლად 3 კომპონენტისა (მიზეზი, მიზანი, არსი), 
საჭირო ხდება 7 კომპონენტის ჩამოყალიბება:
 
1.  კანონპროექტის მიღების მიზეზი;

2.  კანონპროექტის მოსალოდნელი შედეგები;

3. კანონპროექტის ძირითადი არსი;

4. კანონპროექტის კავშირი სამთავრობო პროგრამასთან 
და შესაბამის სფეროში არსებულ სამოქმედო გეგმასთან 
(საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული 
კანონპროექტის შემთხვევაში);

5. კანონპროექტის ძალაში შესვლის თარიღის შერჩევის 
პრინციპი, ხოლო კანონისთვის უკუძალის მინიჭების 
შემთხვევაში, აღნიშნულის თაობაზე შესაბამისი 
დასაბუთება;

6. კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის 
მიზეზები და შესაბამისი დასაბუთება (თუ ინიციატორი 
ითხოვს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით 
განხილვას).

7. საკანონმდებლო პაკეტის ინიცირების შემთხვევაში, 
ინფორმაცია სხვა საკანონმდებლო აქტებში შესატანი 
ცვლილების შესახებ

კანონპროექტის ძირითადი არსის პუნქტში ინიციატორმა 
უნდა განმარტოს შემოთავაზებული ყველა ახალი 
დებულების შინაარსი, იმისათვის რომ პარლამენტისთვის 
არასამართლებრივ ენაზეც გასაგები იყოს ყველა 
ცვლილების შინაარსი

განმარტებით ბარათში უნდა აისახოს ინფორმაცია 
კანონპროექტის კავშირის შესახებ სამთავრობო 
პროგრამასთან და შესაბამის სფეროში არსებულ 
სამოქმედო გეგმასთან. განმარტებითი ბარათის ეს 
კომპონენტი ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც 
კანონპროექტის ინიციატორი საქართველოს მთავრობაა.  

იმ შემთხვევაში, როდესაც ინიციატორს სურს 
კანონპროექტი პარლამენტმა დაჩქარებული წესით 
განიხილოს, განმარტებით ბარათშივე უნდა დაასაბუთოს 
ამის მიზეზი.

ფინანსური დასაბუთება იგივე რჩება, თუმცა 
კონკრეტდება ბიუჯეტზე და გადასახადზე ზეგავლენის 
კომპონენტები.

კონკრეტდება, რომ კანონპროექტის ფინანსური გავლენა 
შეფასებული უნდა იქნეს კანონპროექტის ამოქმედების 
წლისთვის და შემდგომი 3 წლისთვის. გარდა ამისა, 
კონკრეტდება რომ ბიუჯეტზე გავლენა გულისხმობს 
სახელმწიფო ან/და მუნიციპალურ ბიუჯეტზე გავლენას, 
ხოლო, კანონპროექტით დადგენილ გადასახადში, 
მოსაკრებელში ან სხვა სახის გადასახდელში 
იგულისხმება შესაბამის ბიუჯეტში ფულადი შენატანი. 

შემოთავაზებული ცვლილებების მიხედვით, 
ინიციატორებისთვის საქმის გამარტივების მიზნით 
დგინდება, რომ კანონპროექტის ფინანსური გავლენის 
მეთოდოლოგიას პარლამენტი შეიმუშავებს.

1. ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ

2. ახალი დებულებების შინაარსი

3. კავშირი სამთავრობო პროგრამასთან

4. დაჩქარებული წესით განხილვა

5. ფინანსური დასაბუთება

ზოგადი ინფორმაციის კომპონენტები

ახალი დებულებების შინაარსის განმარტება

კანონპროექტის კავშირი სამთავრობო პროგრამასთან

დაჩქარებული წესით განხილვა

კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება

პუბლიკაცია მომზადდა ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით
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