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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი
საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და

საქმისწარმოების დეპარტამენტის
 უფროსს ბატონ გიორგი ბერიძეს

დ ა ს კ ვ ნ ა  

 ,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტის თაობაზე
 

(N09-01-08/94, 23.06.2020 წ. ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია
,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“)

 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 85-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის, 86-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და 112-ე მუხლის მე-2 
პუნქტის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის 
იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მიერ განხილულ იქნა 
,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი და საქართველოს პარლამენტში წარსადგენი 
,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა შეტანის 
თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტი.

განხილვის შედეგად, უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური 
რესურსების მართვის დეპარტამენტს წარმოდგენილი დადგენილების პროექტისა და 
საქართველოს პარლამენტში წარსადგენი საქართველოს კანონის პროექტის მიმართ გააჩნია 
შემდეგი სახის შენიშვნები:

,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის 
თანახმად, კანონპროექტს უნდა დაერთოს იმ მუხლის (მუხლების) მოქმედი სრული 
რედაქცია, რომელშიც (რომლებშიც) წარმოდგენილი კანონპროექტით შედის ცვლილება, 
მათ შორის, ხდება მისი (მათი) ამოღება. მიგვაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში სახეზეა 
,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის 



ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა, ვინაიდან წარმოდგენილ კანონპროექტს 
თან არ ერთვის იმ მუხლების მოქმედი სრული რედაქცია, რომლებშიც წარმოდგენილი 
კანონპროექტით შედის ცვლილება,

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 112-ე მუხლის 
მე-2 პუნქტის თანახმად, საქართველოს პარლამენტში წარსადგენი კანონპროექტი 
მზადდება და საქართველოს პარლამენტს წარედგინება ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონით, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტითა და 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით დადგენილი წესის 
შესაბამისად.

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-17 მუხლის 
თანახმად, საქართველოს პარლამენტში წარსადგენ კანონპროექტს უნდა დაერთოს 
განმარტებითი ბარათი, რომელშიც აისახება ამავე მუხლით გათვალისწინებული 
ინფორმაცია. ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-17 
მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ მოცემულ 
შემთხვევაში წარმოდგენილ კანონპროექტს უნდა დაერთოს განმარტებითი ბარათი, 
რომელშიც ასახული იქნება ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 
კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ – „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 
ინფორმაცია. მართალია წარმოდგენილ კანონპროექტს თან ერთვის განმარტებითი ბარათი, 
მაგრამ მასში სრულყოფილად არ არის ასახული ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ – „ვ“ 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაცია, რის გამოც მივიჩნევთ, რომ 
წარმოდგენილ კანონპროექტზე თანდართული განმარტებითი ბარათი ვერ პასუხობს 
ხსენებული მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნებს.

ამდენად, ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ 
წარმოდგენილი  კანონის პროექტი არ შეესაბამება ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის მე-17 მუხლითა (პუნქტი 1, ქვეპუნქტი „ა“ – „ვ“) და 
,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-18 მუხლით (პუნქტი 2, ქვეპუნქტი „ბ“) 
გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

  
პატივისცემით,
 

ვაჟა ცეცხლაძე

დეპარტამენტის უფროსი

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი
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აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი
საბჭოს აპარატის საორგანიზაციო და

საქმისწარმოების დეპარტამენტის
 უფროსს ბატონ გიორგი ბერიძეს

დ ა ს კ ვ ნ ა  

 ,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტის თაობაზე
 

(N09-01-08/94, 23.06.2020 წ. ინიციატორი: უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია
,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“)

 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 85-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის, 86-ე მუხლის მე-5 პუნქტისა და 112-ე მუხლის მე-2 
პუნქტის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს აპარატის 
იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის მიერ განხილულ იქნა 
,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“ ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭოს დადგენილების პროექტი და საქართველოს პარლამენტში წარსადგენი 
,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა შეტანის 
თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტი.

განხილვის შედეგად, უმაღლესი საბჭოს აპარატის იურიდიული და ადამიანური 
რესურსების მართვის დეპარტამენტს წარმოდგენილი დადგენილების პროექტისა და 
საქართველოს პარლამენტში წარსადგენი საქართველოს კანონის პროექტის მიმართ გააჩნია 
შემდეგი სახის შენიშვნები:

,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის 
თანახმად, კანონპროექტს უნდა დაერთოს იმ მუხლის (მუხლების) მოქმედი სრული 
რედაქცია, რომელშიც (რომლებშიც) წარმოდგენილი კანონპროექტით შედის ცვლილება, 
მათ შორის, ხდება მისი (მათი) ამოღება. მიგვაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში სახეზეა 
,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის 



ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-18 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა, ვინაიდან წარმოდგენილ კანონპროექტს 
თან არ ერთვის იმ მუხლების მოქმედი სრული რედაქცია, რომლებშიც წარმოდგენილი 
კანონპროექტით შედის ცვლილება,

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის 112-ე მუხლის 
მე-2 პუნქტის თანახმად, საქართველოს პარლამენტში წარსადგენი კანონპროექტი 
მზადდება და საქართველოს პარლამენტს წარედგინება ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონით, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტითა და 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით დადგენილი წესის 
შესაბამისად.

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-17 მუხლის 
თანახმად, საქართველოს პარლამენტში წარსადგენ კანონპროექტს უნდა დაერთოს 
განმარტებითი ბარათი, რომელშიც აისახება ამავე მუხლით გათვალისწინებული 
ინფორმაცია. ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-17 
მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ მოცემულ 
შემთხვევაში წარმოდგენილ კანონპროექტს უნდა დაერთოს განმარტებითი ბარათი, 
რომელშიც ასახული იქნება ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 
კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ – „ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 
ინფორმაცია. მართალია წარმოდგენილ კანონპროექტს თან ერთვის განმარტებითი ბარათი, 
მაგრამ მასში სრულყოფილად არ არის ასახული ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ – „ვ“ 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაცია, რის გამოც მივიჩნევთ, რომ 
წარმოდგენილ კანონპროექტზე თანდართული განმარტებითი ბარათი ვერ პასუხობს 
ხსენებული მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნებს.

ამდენად, ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ 
წარმოდგენილი  კანონის პროექტი არ შეესაბამება ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის მე-17 მუხლითა (პუნქტი 1, ქვეპუნქტი „ა“ – „ვ“) და 
,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ“ აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-18 მუხლით (პუნქტი 2, ქვეპუნქტი „ბ“) 
გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

  
პატივისცემით,
 

ვაჟა ცეცხლაძე

დეპარტამენტის უფროსი

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი


