განმარტებითი ბარათი
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს კანონის პროექტზე

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი
კანონპროექტის მიღების მიზეზია 2016 წლის 19 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში განსახილველად წარმოდგენილი საზოგადოებრივი
მაუწყებლის თანამშრომლების საკანონმდებლო წინადადება „მაუწყებლობის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ (№2377), რომლის საფუძველზეც
შექმნილი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა,
აღნიშნულ სფეროში მოღვაწე სპეციალისტებისა და პარლამენტის წევრების ფართო
ჩართულობით მომზადდა წინამდებარე პროექტი.
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საზოგადოებრივი მაუწყებლის
დაფინანსების ძირითადი წყაროა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი. შესაბამისად,
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 201 მუხლის თანახმად, საზოგადოებრივი
მაუწყებლის მიერ განსახორციელებელი ტელე‐რადიო‐პროდუქციის (პროგრამები,
გადაცემები, ფილმები, რეპორტაჟები, კულტურული ღონისძიებები) ან/და მასთან
დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. აღნიშნული წესის ნაკლოვანება
მდგომარეობს იმაში, რომ უმრავლეს შემთხვევაში, გაუთვალისწინებელი მოვლენების
გამო, წინასწარ ვერ ხერხდება სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვა, ხოლო უმოკლეს
ვადებში კი ვერ ხორციელდება კანონით გათვალისწინებული სახელმწიფო შესყიდვის
პროცედურა. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ჯერჯერობით კვლავ ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, აუცილებელია ახლებურად
მოწესრიგდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით
გადასაცემი გადაცემების, სერიალ(‐ებ)ის, მხატვრული ან/და დოკუმენტური ფილმ(‐ებ)ის
დამზადების მომსახურების შესყიდვის საკითხი.
ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი
კანონპროექტის მიზანია „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტთან
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისობაში მოყვანა.
ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის 31 პუნქტის
„მ“ ქვეპუნქტი ყალიბდება ახალი რედაქციით, რომლის თანახმად, ამ კანონის მოქმედება
არ გავრცელდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საზოგადოებრივი

მაუწყებლის მიერ ტელე-, რადიო-, ასევე ვებ-გვერდისა და სოციალური
ქსელისთვის განკუთვნილი პროდუქციის (პროგრამა, გადაცემა, ფილმი,
სპექტაკლი, სერიალი, რეპორტაჟი, კულტურული ღონისძიება) ან/და მის

შესაქმნელად საჭირო (წარმოების უზრუნველყოფის მომსახურების) მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვაზე, აგრეთვე სატელიტური თანამგზავრის საშუალებით
ტელე-/რადიოპროდუქციის
გავრცელებასთან
ან/და
მის
მიღებასთან
დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვაზე, გარდა ტელე-/რადიოპროდუქციის
შექმნისთვის ან/და მაუწყებლობისთვის საჭირო საქონლისა და სამშენებლო
სამუშაოს, ასევე ამ ქვეპუნქტში გაუთვალისწინებელი მომსახურების სახელმწიფო
შესყიდვისა.
ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება
ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებული აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების
წყარო:
კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხარჯების გამოყოფას.
ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:
კანონპროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე.
ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:
კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის
ცვლილებებს.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:
კანონპროექტის მიღება არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ ახალი ფინანსური
ვალდებულების აღებას.
ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა
მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება:
კანონპროექტის მიღება არ იწვევს ფინანსურ შედეგებს იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც
ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება.
ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის
გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი:

ან

სხვა

სახის

კანონპროექტი არ ითვალისწინებს
გადასახდელის შემოღებას.

ან

სხვა

სახის

გადასახადის,

მოსაკრებლის

გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან:
გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან:
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს.
გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო
წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან:

ორგანიზაციებში

საქართველოს

კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს
წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს.

გ.გ)
კანონპროექტის
ხელშეკრულებებთან:

მიმართება

საქართველოს

კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს
მრავალმხრივ ხელშეკრულებებს.

ორმხრივ

მიერ

და

დადებულ

მრავალმხრივ

ორმხრივ

და

დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება,
ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის
არსებობის შემთხვევაში:
კანონპროექტის მომზადების მიზნით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში შეიქმნა სამუშაო
ჯგუფი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ როგორც პარლამენტის წევრები, ასევე
საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და
ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:
ასეთი არ არსებობს.
ე) კანონპროექტის ავტორი:
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის 2016 წლის 6 იანვრის
გადაწყვეტილებით

„მაუწყებლობის

შესახებ“

საქართველოს

კანონის

პროექტთან

დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი.
ვ) კანონპროექტის ინიციატორი:
პარლამენტის წევრები: გედევან ფოფხაძე, ეკა ბესელია, რომან კაკულია, გიორგი ხატიძე,
ნინო გოგუაძე, სოფიო კილაძე, მამუკა მდინარაძე, ვანო ზარდიაშვილი, დავით
მათიკაშვილი, გურამ მაჭარაშვილი, მერაბ ქვარაია, ლევან კობერიძე, ენძელა მაჭავარიანი.

