proeqti
saqarTvelos organuli kanoni
saqarTvelos organul kanonSi - „erovnuli bankis Sesaxeb“
cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze

muxli 1.
saqarTvelos organul kanonSi „erovnuli bankis Sesaxeb“ (saqarTvelos
sakanonmdeblo macne, N№29, 12/10/2009) Setanil iqnes Semdegi cvlilebebi da
damatebebi:
1. me-2 muxlis „t“ qvepunqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:
„t) administraciuli da kapitaluri xarjebi – yvela xarji, garda im
xarjebisa, romlebic pirdapir aris dakavSirebuli monetaruli politikis
ganxorcielebasTan da naRdi fuliT ekonomikis uzrunvelyofasTan.“
2. me-3 muxlis mesame punqtis „a“ da „g” qvepunqtebi Camoyalibdes Semdegi
redaqciiT:
„a)
fasebis
stabilurobis
uzrunvelsayofad
warmarTos
qveynis
monetaruli politika.
g) xeli Seuwyos finansuri seqtoris stabilur funqcionirebas.“
3. me-5 muxlis me-3 punqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:
„3. erovnul banks ufleba aqvs, sabanko momsaxureba gauwios sxva qveynis
mTavrobas, centralur banksa da monetarul organoebs, agreTve saerTaSoriso
organizacias, romlis wevric aris TviTon erovnuli banki an saqarTvelo.“
4. me-7 muxlis me-7 punqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:
„7. erovnuli bankis prezidents erovnuli bankis sabWos wevrTagan
Tanamdebobaze
niSnavs
da
Tanamdebobidan
aTavisuflebs
saqarTvelos
prezidenti.“
5. me-7 muxls daematos Semdegi Sinaarsis me-71 punqti:
„71 erovnuli bankis vice–prezidentebs erovnuli bankis prezidentis
wardginebiT
erovnuli bankis sabWos wevrTagan Tanamdebobaze niSnavs da
Tanamdebobidan aTavisuflebs saqarTvelos prezidenti.“
6. me-17 muxlis me-2 punqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:
„2. monetaruli politikis komitetis funqciaa monetaruli politikis
SemuSaveba da ganxorcieleba.“
7. me-17 muxlis me-3 punqtis “a“, “b”, “g” da “e” qvepunqtebi Camoyalibdes
Semdegi redaqciiT:
„a) SeimuSaos qveynis monetaruli politika.
b) gansazRvros Ria bazris da sxva monetaruli operaciebis, sakuTari
fasiani qaRaldebis emisiisa da mimoqcevis, minimaluri sarezervo moTxovnebis
gaangariSebisa da dacvis wesebi
g)
daadginos
saprocento
ganakveTebi
erovnuli
bankis
sasesxo,
sadepozito da sxva monetarul operaciebze, garda bolo instanciis sesxisa
e) Seasrulos monetarul politikasTan dakavSirebuli sxva funqciebi“

8. IV Tavis saxelwodeba Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:
“erovnuli bankis monetaruli funqciebi da operaciebi“
9. 27-e muxli Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:
„27.
erovnuli
banki
uflebamosilia,
monetaruli
politikis
ganxorcielebis mizniT gamouSvas sakuTari fasiani qaRaldebi Tavis mier
dadgenili wesiTa da pirobebiT.“
10. 28-e muxli Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:
“28.
monetaruli
politikis
ganxorcielebisas
erovnuli
banki
uflebamosilia awarmoos operaciebi Ria bazarze saxelmwifo fasiani
qaRaldebiTa da erovnuli bankis mier gamoSvebuli fasiani qaRaldebis
pirdapiri SeZenis an gayidvis gziT an maTi SemdgomSi gasxvisebis an
gamosyidvis pirobiT (repo da ukurepo operaciebi).“
11. 31-e muxlis pirveli punqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:
„1. monetaruli da statistikuri funqciebis Sesrulebis informaciuli
uzrunvelyofis mizniT erovnuli banki uflebamosilia safinanso seqtoris
warmomadgenlebisagan moiTxovos monetaruli, safinanso da sagareo seqtorebis
statistikebis
warmoebisaTvis
saWiro
statistikuri
da
sabuRaltro
angariSgeba, agreTve sxva aucilebeli informacia.“
12. 46-e muxlis pirveli punqti Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:
„1. erovnuli banki finansurad ar exmareba saqarTvelos mTavrobasa da
saxelmwifo dawesebulebebs, garda am organuli kanonis 25-e muxliT
gaTvaliswinebuli dividendis gacemis SemTxvevisa. erovnuli banki, monetaruli
politikis
miznebidan
gamomdinare,
axorcielebs
saxelmwifo
fasiani
qaRaldebis SeZenas mxolod meoreul bazarze.“
13. 61-e muxlis saTauri Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:
,,61. monetaruli politikis ZiriTadi mimarTulebebis
angariSgeba“

gansazRvra

da

14. 61-e muxlis me-2, me-3, me-4, me-5 da me-6 punqtebi Camoyalibdes Semdegi
redaqciiT:
,,2. ara ugvianes yoveli wlis 1 oqtombrisa erovnuli banki saqarTvelos
parlaments warudgens momavali sami wlis monetaruli politikis ZiriTadi
mimarTulebebis proeqts.
3.
saqarTvelos
parlamenti
mimdinare
wlis
bolomde
amtkicebs
monetaruli politikis ZiriTad mimarTulebebs.
4. Tu saqarTvelos parlamentma ar daamtkica saqarTvelos erovnuli
bankis mier wardgenili monetaruli politikis ZiriTadi mimarTulebebis
proeqti, erovnuli banki moqmedebs Tavis mier SemuSavebuli proeqtis
farglebSi.
5. monetaruli politikis ZiriTadi mimarTulebebis proeqtSi unda
aRiniSnos inflaciis miznobrivi maCvenebeli, monetaruli politikis ZiriTadi
instrumentebi, romlebsac erovnuli banki gamoiyenebs miznobrivi inflaciis
misaRwevad, da SesaZlo riskebis mimoxilva.
6. yovelwliurad, safinanso wlis dasrulebidan ara ugvianes 4 Tvisa,
erovnuli banki saqarTvelos parlaments warudgens angariSs monetaruli da
sazedamxedvelo politikis ganxorcielebis Sesaxeb. saqarTvelos parlamenti
amtkicebs wardgenil angariSs.

muxli 2.
es kanoni amoqmeddes gamoqveynebisTanave.

saqarTvelos prezidenti

mixeil saakaSvili

განმარტებითი ბარათი
საქართველოს ორგანულ კანონში - “ეროვნული ბანკის შესახებ” ცვლილებებისა და
დამატებების შეტანის თაობაზე საქართველოს ორგანული 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 95-ე
და 96-ე მუხლებთან
,,ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისობაში მოყვანა.
ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი
საქართველოს კონსტიტუციასთან ,,ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, შედის ცვლილებები და
დამატებები კანონის მე–2, მე–3, მე–5, me-7, მე–17, 27–ე, 28–ე, 331, 46–ე და 61–ე
მუხლებში, აგრეთვე იცვლება მეოთხე თავის სახელწოდება. კონსტიტუციის 95–ე
მუხლში ასახული ცვლილებების თანახმად, მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდა
შემდეგი სახით ,,საქართველოს ეროვნული ბანკი წარმართავს ქვეყნის მონეტარულ
პოლიტიკას ფასების სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად და ხელს უწყობს
ფინანსური სექტორის სტაბილურ ფუნქციონირებას“. აღნიშნული დეფინიციის
თანახმად საქართველოს კონსტიტუციაში ქვეყნის ფინანსური პოლიტიკის
აღსანიშნავად აღარ გამოიყენება ტერმინი ,,ფულად–საკრედიტო და სავალუტო
პოლიტიკა“ და მის ნაცვლად დამკვიდრდა ტერმინი ,,მონეტარული პოლიტიკა“.
ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება
წარმოდგენილი კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს სახელმწიფო,
ავტონომიური რესპუბლიკების ან ადგილობრივი ბიუჯეტებიდან დამატებითი
ხარჯების გაწევას.
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
კანონპროექტი არ აკისრებს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების ან
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს.
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.ა) კანონპროექტის ავტორი
კანონპროექტის
ავტორია
ა(ა)იპ
კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია“.

-

,,საქართველოს

ახალგაზრდა

დ.ბ) კანონპროექტის ინიციატორი
კანონპროექტის ინიციატორია საქართველოს პარლამენტის შესაბამისი
კომიტეტი.

