პროექტი

საქართველოს კანონი
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №47,
28.12.2009, მუხ. 361) 27-ე მუხლის პირველ ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის “ე1“
ქვეპუნქტი:
„ე1) გარემოსდაცვითი ზიანის ფონდს;“.

მუხლი 2.
ეს კანონი ამოქმედდეს 2019 წლის პირველი იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი

გიორგი მარგველაშვილი

განმარტებითი ბარათი
საქართველოს კანონის პროექტზე
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ:
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი:
კანონპროექტის
მიღება
განპირობებულია
„გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღებით. „გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, იცვლება
გარემოსათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების პრინციპი, კერძოდ მიყენებული
ზიანის მონეტარული ანაზღაურება იცვლება გამასწორებელი ღონისძიებების
გატარების ვალდებულებით.
ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი:
კანონპროექტის
მიზანია
საქართველოს
„გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის
შესახებ“
შესაბამისობაში მოყვანა.

საბიუჯეტო
საქართველოს

კოდექსის
კანონთან

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი:
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი შესაბამისობაში მოდის „გარემოსდაცვითი
პასუხისმგებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონთან. კერძოდ, 27-ე მუხლის პირველ
ნაწილს, საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებს ემატება “ე1“
ქვეპუნქტი, გარემოსდაცვითი ზიანის ფონდი. გარემოსდაცვითი ზიანის ფონდის
შექმნა გათვალისწინებულია „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“
საქართველოს კანონით. გარემოსდაცვითი ზიანის ფონდი ფორმირების წყარო
შეიძლება იყოს: ზიანის მიყენებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ გადახდილი
თანხები, ფიზიკური პირის მიერ ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული თანხები,
სახელმწიფო ან/და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხა და
გრანტები და შემოწირულობები. ფონდში არსებული თანხები შესაძლებელია
გამოყენებულ იქნას გარემოს მდგომარეობის აღდგენაზე, გარემოს მდგომარეობის
გაუმჯობესებაზე, გარემოს კვლევაზე, გარემოსდაცვითი განათლებასა და
ცნობიერების ამაღლებაზე. თანხების განკარგვის თაობაზე გადაწყვეტილებას
მიიღებს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე შექმნილი კომისია.
ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება:
ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების
დაფინანსების წყარო:
კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს 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 მოახდენს გავლენას ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:
კანონპროექტით
არ
დგინდება
სახელმწიფოს
ახალი
ვალდებულებები.

ფინანსური

ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის,
რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება:
კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს ფინანსურ შედეგებს იმ პირთათვის,
რომელთა მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება.
ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის
გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი:
კანონპროექტით არ დგინდება გადასახადი, მოსაკრებელი ან სხვა სახის
გადასახდელი.
გ)
კანონპროექტის
სტანდარტებთან:

მიმართება

საერთაშორისო

სამართლებრივ

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

ორგანიზაციებში
ორგანიზაციებში

გ.გ)კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ
ხელშეკრულებებთან:
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ
ხელშეკრულებებს.
დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:

დ.ა) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო
ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში:
ასეთი არ არსებობს.
დ.ბ)
კანონპროექტის
შემუშავებაში
მონაწილე
ორგანიზაციის
(დაწესებულების) ან/და ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის
არსებობის შემთხვევაში:
ასეთი არ არსებობს.
ე) კანონპროექტის ავტორი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
ვ) კანონპროექტის ინიციატორი:
საქართველოს მთავრობა.

„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მოქმედი სრული
რედაქცია, რომელშიც წარმოდგენილი კანონპროექტით შედის ცვლილება

მუხლი 27. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები
1. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელები არის წლიურ
ბიუჯეტში პირველი თანრიგის კოდით გათვალისწინებული ასიგნება, რომელიც
ცალკეულ კოდებად მოიცავს:
ა) საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებას და დაფარვას;
ბ) საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურებას და დაფარვას;
გ) საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდს;
დ) საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდს;
ე) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს;
ვ) წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს;
ზ) ავტონომიური რესპუბლიკებისა და
ერთეულებისათვის გადასაცემ ტრანსფერებს.

ადგილობრივი

თვითმმართველი

2. საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების სხვა კატეგორიები
შესაძლებელია განისაზღვროს წლიური ბიუჯეტით.
3.
ამ თავით გათვალისწინებული
ფონდების
გარდა,
სხვა
საერთოსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელების განმკარგავი განისაზღვრება
წლიური ბიუჯეტით.

