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1. საქართველოს კანონი 

ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ 

კარი I . ზოგადი დებულებანი 

თავი I. კანონის რეგულირების სფერო. ტერმინთა განმარტება  

მუხლი 1. კანონის რეგულირების სფერო 

1. ეს კანონი არეგულირებს ისეთ ორგანიზებულ საქმიანობას ან ქმედებას, რომელიც ეხება პირთა განუსაზღვრელ წრეს, 

ხასიათდება ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხით, მოიცავს განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ ინტერესებს ან დაკავშირებულია სახელმწიფო რესურსებით 

სარგებლობასთან. კანონით დადგენილ შემთხვევაში ამ კანონის მოქმედება შეიძლება გავრცელდეს აგრეთვე 

არაორგანიზებულ საქმიანობაზე ან ქმედებაზე. ეს კანონი ასევე აწესრიგებს ლიცენზიითა და ნებართვით 

რეგულირებულ სფეროს, განსაზღვრავს ლიცენზიისა და ნებართვის სახეების ამომწურავ ჩამონათვალს, ადგენს 

ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის, მათში ცვლილებების შეტანის და მათი გაუქმების წესებს. 

2. ამ კანონის (გარდა ამ კანონის მე-6 მუხლის 72-ე–72 5 პუნქტებისა და 24-ე მუხლის 54-ე პუნქტისა) მოქმედება არ 

ვრცელდება ამავე კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე ან ქმედებაზე, თუ მას ახორციელებს „საქართველოს 

მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

განსაზღვრული სამინისტრო ან მის გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება, აგრეთვე 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების − საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი − სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო, 

ხოლო „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით რეგულირებულ სფეროზე არ ვრცელდება ამ კანონის მე-

3 მუხლის „ა.ა“ ქვეპუნქტისა და IV და V თავების მოქმედება. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება აგრეთვე 

სახელმწიფო-საექსპერტო დაწესებულებაზე, თუ ის ახორციელებს ამ კანონის მე-6 მუხლის 72-ე–72 5 პუნქტებითა და 

24-ე მუხლის 54-ე პუნქტით გათვალისწინებულ საქმიანობას, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – ლ. 

საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრზე, თუ 

ის ახორციელებს ამ კანონის მე-6 მუხლის 72 4 პუნქტით გათვალისწინებულ საქმიანობას, და საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – 

ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოზე, თუ იგი ახორციელებს ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-3 

პუნქტითა და 24-ე მუხლის მე-9–10 1 პუნქტებით გათვალისწინებულ საქმიანობებს. 

[ 2. ამ კანონის (გარდა ამ კანონის მე-6 მუხლის 72-ე–72 5 პუნქტებისა და 24-ე მუხლის 23-ე−24 1 და 54-ე პუნქტებისა) 

მოქმედება არ ვრცელდება ამავე კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე ან ქმედებაზე, თუ მას ახორციელებს 

„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

განსაზღვრული სამინისტრო ან მის გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება, აგრეთვე 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების − საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი − სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტო, 

ხოლო „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით რეგულირებულ სფეროზე არ ვრცელდება ამ კანონის მე-

3 მუხლის „ა.ა“ ქვეპუნქტისა და IV და V თავების მოქმედება. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება აგრეთვე 

სახელმწიფო-საექსპერტო დაწესებულებაზე, თუ ის ახორციელებს ამ კანონის მე-6 მუხლის 72-ე–72 5 პუნქტებითა და 

24-ე მუხლის 54-ე პუნქტით გათვალისწინებულ საქმიანობას, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – ლ. 

საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრზე, თუ 

ის ახორციელებს ამ კანონის მე-6 მუხლის 72 4 პუნქტით გათვალისწინებულ საქმიანობას, და საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე – 

ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოზე, თუ იგი ახორციელებს ამ კანონის მე-6 მუხლის მე-3 

პუნქტითა და 24-ე მუხლის მე-9–10 1პუნქტებით გათვალისწინებულ საქმიანობებს.  (ამოქმედდეს 2019 წლის 3 

ივნისიდან) ] 

21. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება ამავე კანონის 24-ე მუხლის 23-ე და 24-ე პუნქტებით გათვალისწინებულ 

საქმიანობებზე, თუ მათ ახორციელებს ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეული, ქალაქ თბილისის 

თვითმმართველი ერთეულის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირი ან/და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.  

[ 21. (ამოღებულია - 20.07.2018, №3218) .  (ამოქმედდეს 2019 წლის 3 ივნისიდან) ] 
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22. ამ მუხლის 21 პუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობების განხორციელებისას სამშენებლო დოკუმენტაციის 

წარმოებისა და შეთანხმების წესს განსაზღვრავს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

[ 22. (ამოღებულია - 20.07.2018, №3218) .  (ამოქმედდეს 2019 წლის 3 ივნისიდან) ] 

23. ამ კანონის 24-ე მუხლის 171−175 და 27-ე−274 პუნქტებით განსაზღვრული ნებართვების გაცემასთან 

დაკავშირებული ურთიერთობები რეგულირდება ამ კანონითა და „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების 

პროდუქციის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით. 

24. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებულ დეპოზიტების დაზღვევის საქმიანობაზე. 

25. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება ამავე კანონის მე-7 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 

ლიცენზიით განსაზღვრულ საქმიანობაზე, როდესაც სასარგებლო წიაღისეულის − მიწისქვეშა მტკნარი წყლის 

მოპოვებას ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ახორციელებს ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტი/ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირი.  

26. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საპენსიო სააგენტოს საქმიანობაზე. 

3. წინასწარი ლიცენზიებისა და ნებართვების გაცემასთან დაკავშირებული ურთიერთობები 

რეგულირდება „ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონით.   

 მუხლი 2. ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის პრინციპები 

1. საქმიანობის ან ქმედების სახელმწიფო რეგულირება ლიცენზიით ან ნებართვით ხორციელდება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ ეს საქმიანობა ან ქმედება უშუალოდ უკავშირდება ადამიანის სიცოცხლისთვის ან 

ჯანმრთელობისთვის მომეტებულ საფრთხეს ან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი ინტერესის სფეროებს. სახელმწიფო 

რეგულირება ხორციელდება მხოლოდ მაშინ, თუ ლიცენზიის ან ნებართვის გაცემით რეალურად შესაძლებელია 

აღნიშნული საფრთხის შემცირება ან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინება. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის გათვალისწინებით საქმიანობის ან ქმედების ლიცენზიით ან ნებართვით 

რეგულირების მიზანი და ძირითადი პრინციპებია: 

ა) ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და დაცვა; 

ბ) ადამიანის საცხოვრებელი და კულტურული გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და დაცვა; 

გ) სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვა. 

3. საქმიანობა ან ქმედება, რომელიც უშუალოდ არ უკავშირდება საზოგადოებრივ რისკს, სახელმწიფოს მიერ 

თავისუფლდება რეგულირებისაგან ან რეგულირდება მხოლოდ ნაწილობრივ. 

4. შესაძლებელია უცხო ქვეყნის მიერ გაცემული ლიცენზია ან ნებართვა საერთაშორისო ხელშეკრულებით 

ან კანონით აღიარებული იქნეს და მიენიჭოს ისეთივე სამართლებრივი სტატუსი, როგორიც აქვს 

საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გაცემულ ლიცენზიას ან ნებართვას. 

 მუხლი 3. ტერმინთა განმარტება 

ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 
ა) ლიცენზია – ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე პირისათვის კანონით 

დადგენილი პირობების დაკმაყოფილების საფუძველზე მინიჭებული განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების 

უფლება: 

ა.ა) სარგებლობის ლიცენზია – ლიცენზიის სახეობა, რომლითაც პირს ენიჭება ამ კანონით განსაზღვრული 

სახელმწიფო რესურსებით სარგებლობის უფლება. სარგებლობის ლიცენზია გაიცემა აუქციონის წესით, გარდა ამ 

კანონითა და „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, 

და უკავშირდება ობიექტს. ლიცენზიის მფლობელი უფლებამოსილია დაყოს სარგებლობის ლიცენზია ან/და 

მთლიანად ან ნაწილი გადასცეს სხვა პირს, მათ შორის, მემკვიდრეობით; 

ა.ბ) საქმიანობის ლიცენზია – ლიცენზიის სახეობა, რომლითაც პირს ენიჭება ამ კანონით განსაზღვრული საქმიანობის 

განხორციელების უფლება. საქმიანობის ლიცენზია გაიცემა მაძიებლის მიერ კანონით დადგენილი პირობების 

დაკმაყოფილების შემდეგ და უკავშირდება სუბიექტს. საქმიანობის ლიცენზიის მემკვიდრეობით ან სხვა სახით 

გადაცემა დაუშვებელია; 

ბ) გენერალური ლიცენზია – უფლება, როდესაც პირს შეუძლია ერთიანი ზოგადი ლიცენზიის საფუძველზე 

განახორციელოს მსგავსი ტიპის საქმიანობები და ვალდებული არ არის ცალ-ცალკე მოიპოვოს თითოეული 

საქმიანობის ლიცენზია; 

გ) სპეციალური ლიცენზია – უფლება, როდესაც პირს შეუძლია განახორციელოს რომელიმე ვიწრო საქმიანობა 

ლიცენზირებადი საქმიანობის ზოგადი სახეობიდან და ვალდებულია წარმოადგინოს მხოლოდ სპეციალური 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4269904#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4280127#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/24076
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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სალიცენზიო პირობების დამაკმაყოფილებელი ფაქტობრივი გარემოებები. ლიცენზიის მაძიებელს შეუძლია 

განახორციელოს სპეციალური ლიცენზიით ნებადართული საქმიანობა ისე, რომ არ მოიპოვოს საქმიანობათა უფრო 

ფართო წრის მარეგულირებელი ლიცენზია; 

დ) სალიცენზიო მოწმობა – ლიცენზიის ფლობის დამადასტურებელი საბუთი; 

ე) ნებართვა – ამ კანონით გათვალისწინებული, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით ქმედების 

განხორციელების უფლება, რომელიც უკავშირდება ობიექტს და ადასტურებს ამ განზრახვის კანონით დადგენილ 

პირობებთან შესაბამისობას. შესაძლებელია ნებართვის გადაცემა სხვა პირისთვის, თუ ეს კანონით არ არის 

აკრძალული ან ნებართვა არსობრივად არ არის დაკავშირებული მის მფლობელთან; 

ვ) სანებართვო მოწმობა – ნებართვის ფლობის დამადასტურებელი საბუთი; 

ზ) ლიცენზიის მაძიებელი – ლიცენზიის მიღების მსურველი პირი; 

თ) ნებართვის მაძიებელი – ნებართვის მიღების მსურველი პირი; 

ი) ლიცენზიის გამცემი – ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც კანონით დადგენილი წესით გასცემს ლიცენზიას; 

კ) ნებართვის გამცემი – ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც კანონით დადგენილი წესით გასცემს ნებართვას; 

ლ) სხვა ადმინისტრაციული ორგანო – ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად 

ვალდებულია დაადგინოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დამატებითი სალიცენზიო და სანებართვო პირობების 

დამაკმაყოფილებელი ფაქტობრივი გარემოებები. დადგენის პროცედურაზე ვრცელდება ამ კანონით ლიცენზიისა და 

ნებართვის გაცემისათვის დადგენილი წესები და პრინციპები; 

მ) ერთი სარკმლის პრინციპი – ადმინისტრაციული წარმოების წესი, როდესაც ლიცენზიის ან ნებართვის გამცემი 

თავად უზრუნველყოფს დამატებითი სალიცენზიო ან სანებართვო პირობების სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 

დადასტურებას. დამატებითი სალიცენზიო ან სანებართვო პირობების დადასტურება დაკავშირებული უნდა იყოს 

ლიცენზიის ან ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციულ წარმოებასთან. ამ პირობების დამადასტურებელი ფაქტობრივი 

გარემოებების მოპოვება უშუალოდ უნდა ემსახურებოდეს ლიცენზიის ან ნებართვის მიღების მიზანს; 

ნ) უწყებრივი სალიცენზიო რეესტრი – მონაცემთა სისტემური ერთობლიობა ლიცენზიების გაცემის, მათში 

ცვლილებების შეტანის და მათი გაუქმების თაობაზე; 

ო) უწყებრივი სანებართვო რეესტრი – მონაცემთა სისტემური ერთობლიობა ნებართვების გაცემის, მათში 

ცვლილებების შეტანის და მათი გაუქმების თაობაზე; 

პ) ლიცენზიის მფლობელი – პირი, რომელსაც ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე მინიჭებული აქვს უფლება, 

განახორციელოს ლიცენზიით განსაზღვრული საქმიანობა, ისარგებლოს რესურსით, ან სხვა ლიცენზიის მფლობელის 

მიერ გადაცემული აქვს ლიცენზირებადი საქმიანობის განხორციელების უფლება; 

ჟ) ნებართვის მფლობელი – პირი, რომელსაც ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე მინიჭებული აქვს უფლება, 

განახორციელოს ნებართვით განსაზღვრული ქმედება, ან სხვა ნებართვის მფლობელის მიერ გადაცემული აქვს 

სანებართვო ქმედების განხორციელების უფლება; 

რ) სალიცენზიო მოსაკრებელი – ერთჯერადი სავალდებულო გადასახდელი საქართველოს ცენტრალურ ბიუჯეტში, 

რომელსაც ლიცენზიის მაძიებელი იხდის კანონით დადგენილი ოდენობით, მისთვის კანონით განსაზღვრული 

ლიცენზირებადი საქმიანობის განხორციელების უფლების მინიჭებისათვის. სალიცენზიო მოსაკრებლით 

გაითვალისწინება ლიცენზიის გაცემის ადმინისტრირების ხარჯები; 

ს) სანებართვო მოსაკრებელი – ერთჯერადი სავალდებულო გადასახდელი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ან 

შესაბამისი ადგილობრივი თვით-მმართველი ერთეულის ბიუჯეტში (თუ ნებართვას გასცემს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანო), რომელსაც ნებართვის მაძიებელი იხდის კანონით ან კანონის საფუძველზე 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ (თუ ნებართვას გასცემს ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანო) დადგენილი ოდენობით, მისთვის კანონით განსაზღვრული სანებართვო ქმედების 

განხორციელების უფლების მინიჭებისათვის. სანებართვო მოსაკრებლით გაითვალისწინება ნებართვის გაცემის 

ადმინისტრირების ხარჯები; 

ტ) პირი – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და 

საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სამინისტრო ან მის გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება, კანონით გათვალისწინებული სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი, 

რომელიც არ არის იურიდიული პირი; 

უ) სალიცენზიო პირობები – კანონით დადგენილი მოთხოვნებისა და ინფორმაციის ამომწურავი ნუსხა, რომელთაც 

უნდა აკმაყოფილებდეს ლიცენზიის მაძიებელი ლიცენზიის მისაღებად და ლიცენზიით განსაზღვრული საქმიანობის 

განხორციელებისას; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2062
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2062
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ფ) სანებართვო პირობები – კანონით ან კანონის საფუძველზე ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილებით დადგე-ნილი მოთხოვნებისა და ინფორმაციის ამომწურავი ნუსხა, 

რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს ნებართვის მაძიებელი ნებართვის მისაღებად და ნებართვით განსაზღვრული 

ქმედების განხორციელებისას; 

ქ) მშენებლობის ნებართვა – განსხვავებული იერარქიული ნებართვა, რომელიც ნებართვის მაძიებელთა ეკონომიკური 

ინტერესებიდან გამომდინარე იყოფა სამ ურთიერთდამოკიდებულ, მაგრამ ადმინისტრაციული წარმოების 

თვალსაზრისით დამოუკიდებელ სტადიად: I სტადია – ქალაქთმშენებლობითი პირობების დადგენა; II სტადია – 

არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შეთანხმება; III სტადია – მშენებლობის ნებართვის გაცემა. აღნიშნულ 

სტადიებზე ვრცელდება ამ კანონით ნებართვის გაცემისათვის განსაზღვრული წესები და პრინციპები. 

(ქალაქთმშენებლობითი პირობების დადგენა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებამდე 

განიხილება, როგორც არქიტექტურულ-გეგმარებითი დავალება, ხოლო არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტი 

შეიძლება განხილული იქნეს, როგორც არქიტექტურული პროექტი); 

[ ქ) (ამოღებულია - 20.07.2018, №3218);   (ამოქმედდეს 2019 წლის 3 ივნისიდან) ] 

[ღ) ელექტრონული კომუნიკაციების გადაჭერის სისტემა: 

ღ.ა) კომუნიკაციის რეალურ დროში მოპოვების სტაციონარული ტექნიკური შესაძლებლობის შემადგენელი 

პროგრამული ან/და აპარატული კომპონენტი („ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 

მუხლის „ჰ69 “ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილი ორგანოს მონიტორინგის სისტემა); 

ღ.ბ) კომპიუტერული სისტემიდან ინფორმაციის ფარული მოპოვების მიზნით შექმნილი პროგრამული 

უზრუნველყოფის საშუალება; 

ღ.გ) GSM-ის პასიური გადაჭერის სისტემა.(ამოქმედდეს 2019 წლის 30 მარტიდან)] 

 მუხლი 4. დამატებითი ლიცენზიისა და ნებართვის შემოღების დაუშვებლობა 

 1. ლიცენზირებადი საქმიანობის და სანებართვო ქმედების სფეროების ლიცენზიისა და ნებართვის სახეების 

ამომწურავ ჩამონათვალს განსაზღვრავს ეს კანონი. დაუშვებელია სხვა საკანონმდებლო ან კანონქვემდებარე აქტით 

ლიცენზიისა და ნებართვის შემოღება ამ კანონით გაუთვალისწინებელ საქმიანობასა და ქმედებაზე. 

2. დაუშვებელია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით ისეთი ვალდებულების 

შემოღება, რომელიც გულისხმობს რაიმე საქმიანობაზე ან ქმედებაზე შინაარსობრივად სალიცენზიო ან სანებართვო 

რეჟიმის დაწესებას ან რაიმე სახით ადმინისტრაციული ორგანოს თანხმობის აუცილებლობას. 

  მუხლი 5. ლიცენზიისა და ნებართვის გამცემი ორგანოები. აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 

უფლებამოსილება სალიცენზიო და სანებართვო სფეროებში 

1. ლიცენზიისა და ნებართვის გამცემი ორგანოები დგინდება კანონით ან საქართველოს მთავრობის 

გადაწყვეტილებით. 

2. ამ კანონით დადგენილ საქმიანობასა და ქმედებაზე ლიცენზიასა და ნებართვას, როგორც წესი, გასცემენ 

სახელმწიფოს ცენტრალური სამთავრობო დაწესებულებები. ლიცენზიის ან ნებართვის გამცემი სამთავრობო 

დაწესებულების დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 

შესაძლებელია საქმიანობის ან ქმედების სფეროებსა და სახეებში ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის 

უფლებამოსილება გადაეცეს ავტონომიური რესპუბლიკების შესაბამის დაწესებულებებს. 

მუხლი 51 . მართვის ერთიანი ავტომატური საშუალებები 

1. ლიცენზიის ან/და ნებართვის გამცემ ი ორგანო უფლებამოსილია ლიცენზიის/ნებართვის გაცემასთან 

დაკავშირებული საქმისწარმოებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მიზნით გამოიყენოს პროგრამული 

უზრუნველყოფა და მართვის ერთიანი ავტომატური საშუალებები. 

 2. ლიცენზიის ან/და ნებართვის გამცემი ორგანო უფლებამოსილია ლიცენზიის/ნებართვის გაცემასთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია ან/და დოკუმენტი, მათ შორის, სალიცენზიო/სანებართვო მოწმობა ან 

სალიცენზიო/სანებართვო მოწმობის დუბლიკატი, მიიღოს, გამოსცეს ან გასცეს, ასევე უ წყებრივი 

სალიცენზიო/სანებართვო რეესტრი აწარმოოს მართვის ერთიანი ავტომატური საშუალებების გამოყენებით. 

3. ლიცენზიის ან/და ნებართვის გამცემი ორგანო უფლებამოსილია ელექტრონული ასლის სახით შეინახოს და გასცეს 

მის მიერ შექმნილი ან მასთან დაცული ნებისმიერი დოკუმენტი, მათ შორის, სალიცენზიო/ სანებართვო მოწმობა ან 

სალიცენზიო/სანებართვო მოწმობის დუბლიკატი, ასევე უ წყებრივი სალიცენზიო/ სანებართვო რეესტრი ს ასლი. 

4. (ამოღებულია - 21.04.2017, №643). 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4269904#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3648339#DOCUMENT:1;
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5. ლიცენზიის ან/და ნებართვის გამცემი ორგანოს მიერ გამოცემულ ან გაცემულ დოკუმენტში, მათ შორის, 

სალიცენზიო/სანებართვო მოწმობაში ან სალიცენზიო/სანებართვო მოწმობის დუბლიკატში, ასევე უ წყებრივ 

სალიცენზიო/ სანებართვო რეესტრში მონაცემები შეიძლება შეტანილ იქნეს მექანიკური ან/და ელექტრონული 

საშუალებებით.  

კარი II . ლიცენზიის გაცემა 

თავი II. ლიცენზიის სახეები 

 მუხლი 6. საქმიანობის ლიცენზიის სახეები 

1. ჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება-დაფასოების ლიცენზია. 

2. ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება-დაფასოების ლიცენზია. 

3. ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზია. 

31. ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ჩაკეტილ სისტემაში გამოყენების ლიცენზია. 

4. (ამოღებულია).5. (ამოღებულია).6. (ამოღებულია).7. (ამოღებულია).8. (ამოღებულია). 

9. ბიოლოგიური პესტიციდების წარმოების ლიცენზია.10. (ამოღებულია - 14.05.2014, №2425). 

101. სამხედრო პროდუქციის დამზადების, წარმოების გენერალური ლიცენზია. 

102. სამხედრო პროდუქციის შეკეთების (მოდერნიზებისა და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით) გენერალური 

ლიცენზია. 

103. სამხედრო პროდუქციით ვაჭრობის გენერალური ლიცენზია. 

11. სამოქალაქო იარაღის, ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტების, საბრძოლო მასალის და საბრძოლო 

მასალის ძირითადი ელემენტების დამზადების (წარმოების) ლიცენზია. 

111. სამოქალაქო იარაღის და ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტების შეკეთების ლიცენზია. 

112. სამოქალაქო იარაღით, ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტებით, საბრძოლო მასალით და საბრძოლო 

მასალის ძირითადი ელემენტებით ვაჭრობის ლიცენზია. 

12. დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების დამზადების, შეძენის, იმპორტის ან ექსპორტის ლიცენზია. 

[121 . ელექტრონული კომუნიკაციების გადაჭერის სისტემების დამზადების, იმპორტის ან ექსპორტის 

ლიცენზია. (ამოქმედდეს 2019 წლის 30 მარტიდან)] 

13. კერძო მაუწყებლობის ლიცენზია. 

14. სათემო მაუწყებლობის ლიცენზია. 

15. ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზია. 

16. ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზია. 

17. ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაციის ლიცენზია. 

18. ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზია. 

19. ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზია. 

20. ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზია. 

21. ნავთობის გადამუშავების ლიცენზია. 

22. ბუნებრივი გაზის დამუშავების ლიცენზია. 

23. ნავთობის ტრანსპორტირების ლიცენზია. 

24. (ამოღებულია).25.(ამოღებულია).26. (ამოღებულია). 

27. სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზია. 

28. (ამოღებულია). 

29. სიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზია. 

30. დაზღვევის ლიცენზია (არა სიცოცხლისა). 

31. გადაზღვევის ლიცენზია.32. (ამოღებულია).33. (ამოღებულია). 

34. საბანკო საქმიანობის ლიცენზია. 

35. არასაბანკო-სადეპოზიტო – საკრედიტო საქმიანობის ლიცენზია. 

36. ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის ლიცენზია. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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37. საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია. 

371. სამხედრო პროდუქციაზე საბროკერო მომსახურების ლიცენზია. 

38. საფონდო ბირჟის ლიცენზია. 

39. ცენტრალური დეპოზიტარის ლიცენზია. 

40. აქტივების მმართველის საქმიანობის ლიცენზია. 

41. სპეციალიზებული დეპოზიტარის ლიცენზია.42. (ამოღებულია).43.(ამოღებულია).44. (ამოღებულია). 

45. (ამოღებულია).46. (ამოღებულია).47.(ამოღებულია).48. (ამოღებულია).49. (ამოღებულია). 

50. (ამოღებულია).51. (ამოღებულია).52. (ამოღებულია).53. (ამოღებულია).54. (ამოღებულია).55. (ამოღებულია).56. 

(ამოღებულია).57.(ამოღებულია).58. (ამოღებულია).59. (ამოღებულია). 

60. (ამოღებულია).61. (ამოღებულია).62. (ამოღებულია).63. (ამოღებულია).64. (ამოღებულია).                          65. 

(ამოღებულია).66. (ამოღებულია).67. (ამოღებულია).68. (ამოღებულია).69. (ამოღებულია). 

70. (ამოღებულია).71. (ამოღებულია). 

72. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ლიცენზია. 

721. სასამართლო -სამედიცინო ექსპერტიზის ლიცენზია. 

722. სასამართლო -ფსიქიატრიული ექსპერტიზის ლიცენზია. 

723. პათოლოგანატომიური საქმიანობის ლიცენზია. 

724. განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებზე საქმიანობის ლიცენზია. 

725. საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიური საქმიანობის ლიცენზია. 

73. (ამოღებულია).74. (ამოღებულია).75. (ამოღებულია).76. (ამოღებულია).77. (ამოღებულია).                                          

78. (ამოღებულია).79. (ამოღებულია).80. (ამოღებულია).81. (ამოღებულია).82. (ამოღებულია). 

83. (ამოღებულია).84. (ამოღებულია). 

85. კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზია. 

86. სააღსრულებო საქმიანობის ლიცენზია. 

87. წყალმომარაგების ლიცენზია. 

88. საქართველოს ტერიტორიულ ზღვასა და შიგა წყლებში ჩაძირული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ჯართისა 

და ფერადი ლითონის ამოღების ლიცენზია. 

მუხლი 7. სარგებლობის ლიცენზიის სახეები 

1. სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია. 

2. მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების ლიცენზია. 

3. ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია: 

ა) ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიების სპეციალური ლიცენზია; 

ბ) ნავთობისა და გაზის მოპოვების სპეციალური ლიცენზია. 

4. ტყით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია: 

ა) ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზია; 

ბ) სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზია. 

5. თევზჭერის ლიცენზია. 

6. (ამოღებულია).7. (ამოღებულია – 20.12.2011, №5547). 

8. რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია. 

9. ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის 

სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას 

ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზია. 

თავი III.საქმიანობის ლიცენზიის გაცემის წესი  

მუხლი 8. საქმიანობის ლიცენზიის გაცემის წესი 

საქმიანობის ლიცენზია, როგორც წესი, გაიცემა მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებით, ამ კანონის VII 

თავით დადგენილი წესით, გარდა კანონით ზუსტად განსაზღვრული საქმიანობის ლიცენზიის სახეობებისა, 

რომლებიც გაიცემა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით. 

მუხლი 9. საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტაცია 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1547311
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_37
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_37
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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1. საქმიანობის ლიცენზიის მაძიებელი საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად ლიცენზიის გამცემს წარუდგენს 

წერილობით განცხადებას. ლიცენზიის მიღების თაობაზე განცხადების წარდგენა ხორციელდება საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VI თავით დადგენილი წესით. 

2. განცხადება უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე 

მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. იგი ასევე უნდა შეიცავდეს მითითებას, თუ საქმიანობის ლიცენზიის 

რომელი სახის მიღებას მოითხოვს ლიცენზიის მაძიებელი, და თანდართული საბუთების ნუსხას. 

3. განცხადებას უნდა ერთვოდეს კერძო სამართლის იურიდიული პირისა და ინდივიდუალური მეწარმისათვის 

სახელმწიფო რეესტრიდან ამონაწერები, ხოლო ფიზიკური პირისათვის – იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი, 

კანონმდებლობით დადგენილი საბუთების ასლები. საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა განცხადებას უნდა 

დაურთოს სადამფუძნებლო დოკუმენტების დამოწმებული ასლები. 

4. განცხადებას ასევე უნდა ერთოდეს სალიცენზიო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც ლიცენზიის მაძიებელია „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და 

საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სამინისტრო ან მის გამგებლობაში არსებული 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება. სალიცენზიო მოსაკრებლის ოდენობა, ბიუჯეტში მისი გადახდის, აგრეთვე 

ლიცენზიის მაძიებლის მიერ ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების წესი განისაზღვრება „სალიცენზიო და 

სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონით. დამატებითი თანდართული საბუთები შეიძლება 

განისაზღვროს მხოლოდ კანონით. 

5. საქმიანობის თავისებურებიდან გამომდინარე, ლიცენზიის მისაღებად, ამ მუხლით გათვალისწინებული პირობების 

გარდა, დამატებითი სალიცენზიო პირობები განისაზღვრება მხოლოდ კანონით. 

6. თუ ლიცენზიის მაძიებელი მოითხოვს კონკრეტულ საქმიანობაზე ლიცენზიის მიღებას და იმავე ლიცენზირებული 

საქმიანობის სფეროში აქვს ლიცენზია, ლიცენზიის გამცემი არ იკვლევს იმ სალიცენზიო პირობების 

დამაკმაყოფილებელ ფაქტობრივ გარემოებებს, რომლებიც დადგინდა წინა ლიცენზიის გაცემისას. 

7. ლიცენზიის მაძიებელი ვალდებულია წარმოადგინოს დამატებითი სალიცენზიო პირობების დამაკმაყოფილებელი 

ისეთი ფაქტობრივი გარემოებები, რომელთა დადასტურება უშუალოდ არ არის დაკავშირებული ლიცენზიის გაცემის 

ადმინისტრაციულ წარმოებასთან. 

8. ლიცენზიის მაძიებელი უფლებამოსილია არ წარმოადგინოს დამატებითი სალიცენზიო პირობების 

დამაკმაყოფილებელი ფაქტობრივი გარემოებების დამადასტურებელი ისეთი დოკუმენტები, რომლებიც გაიცემა სხვა 

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ და ლიცენზიის გაცემის საფუძველია. 

9. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ფაქტობრივი გარემოებების დადასტურებისა და წარმოდგენის 

მიზნით ლიცენზიის გამცემი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 84-ე მუხლით დადგენილი წესით, 

განცხადების ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენისთანავე სხვა ადმინისტრაციულ 

ორგანოს გადასცემს განცხადებისა და თანდართული საბუთების ასლებს. ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია 

განცხადებისა და თანდართული საბუთების ასლები მიაწოდოს სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოს განცხადების 

კანონით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენიდან არა უგვიანეს 3 დღისა. 

10. სხვა ადმინისტრაციული ორგანო მონაწილეობს ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებულ საჯარო 

ადმინისტრაციულ წარმოებაში და ვალდებულია შესაბამისი წესით დაადგინოს ის ფაქტობრივი გარემოებები, 

რომელთა დადასტურების წარმოდგენა ლიცენზიის მაძიებელს არ ევალება. სხვა ადმინისტრაციული ორგანო 

უფლებამოსილია დასაბუთებული უარი განაცხადოს ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ფაქტობრივი 

გარემოებების დადგენაზე. 

11. სხვა ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია მიიღოს ფაქტობრივი გარემოებების დადგენის ან დადგენაზე 

უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება განცხადებისა და თანდართული საბუთების ასლების ლიცენზიის 

გამცემისთვის წარდგენიდან არა უგვიანეს 25 დღისა. თუ ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ფაქტობრივი 

გარემოებების დადგენისათვის არ არის საკმარისი აღნიშნული ვადა, სხვა ადმინისტრაციული ორგანო 

უფლებამოსილია განცხადებისა და თანდართული საბუთების ასლების მიღებიდან არა უგვიანეს 5 დღისა 

დასაბუთებული შუამდგომლობით მოითხოვოს ვადის გაგრძელება. სხვა ადმინისტრაციული ორგანო 

გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ვალდებულია განცხადების ლიცენზიის გამცემისთვის წარდგენიდან არა 

უგვიანეს 27 დღისა წარუდგინოს გადაწყვეტილება ლიცენზიის გამცემს. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2062
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2062
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/12880
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/12880
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
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12. სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს დასაბუთებული შუამდგომლობის ლიცენზიის გამცემის მიერ 

დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით წარმოშობილ ზიანზე პასუხისმგებელია 

ლიცენზიის გამცემი. 

13. თუ დადგენილ ვადაში სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ არ განხორციელდა ფაქტობრივი გარემოების 

შესაბამისი წესით დადასტურება ან დასაბუთებული უარი მის დადასტურებაზე, კანონმდებლობით დადგენილი 

დამატებითი სალიცენზიო პირობები დაკმაყოფილებულად ჩაითვლება. 

14. დაუშვებელია ლიცენზიის გამცემის მიერ ლიცენზიის მაძიებლისთვის ამ მუხლის მე-7 პუნქტით 

გათვალისწინებული ფაქტობრივი გარემოებების დადასტურების წარმოდგენის მოთხოვნა. 

15. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული მონაცემების ცვლილების შემთხვევაში ლიცენზიის 

მფლობელი ვალდებულია ლიცენზიის გამცემს წერილობით აცნობოს ამის თაობაზე და წარუდგინოს სათანადო 

დოკუმენტები შესაბამისი ცვლილების განხორციელებიდან 7 დღის განმავლობაში. 

16. თუ ლიცენზიით გათვალისწინებულ საქმიანობას ახორციელებს იურიდიული პირი, აღნიშნული საქმიანობის 

განხორციელების უფლებამოსილება აქვს ამ იურიდიული პირის ფილიალსაც. ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია 

ფილიალის მიერ ლიცენზირებადი საქმიანობის განხორციელებისათვის წინასწარ აცნობოს ლიცენზიის გამცემს 

ფილიალის მიერ სალიცენზიო პირობების დაკმაყოფილების შესახებ. დაუშვებელია ლიცენზიის გამცემის მიერ ისეთი 

დამატებითი პირობის ან რეჟიმის დაწესება, რომელიც თავისი შინაარსით გულისხმობს საქმიანობის ლიცენზიის 

მფლობელი იურიდიული პირის ფილიალისათვის ცალკე ლიცენზიის გაცემას. 

   მუხლი 91. სამხედრო პროდუქციის დამზადების, წარმოების, სამხედრო პროდუქციის შეკეთების (მოდერნიზებისა 

და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით) და სამხედრო პროდუქციით ვაჭრობის გენერალური ლიცენზიების გამცემი 

ორგანო და მათი გაცემის საფუძველი 

1. სამხედრო პროდუქციის დამზადებას, წარმოებას, სამხედრო პროდუქციის შეკეთებას (მოდერნიზებისა და ადგილზე 

მომსახურების ჩათვლით), სამხედრო პროდუქციით ვაჭრობას ახორციელებს აღნიშნული საქმიანობის უფლების მქონე 

იურიდიული პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე შესაბამისი გენერალური ლიცენზიის საფუძველზე. 

2. ამ კანონის მე-6 მუხლის 101–103 პუნქტებით განსაზღვრულ გენერალურ ლიცენზიებს გასცემს საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა მუდმივმოქმედი 

კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე. 

3. ამ კანონის მე-6 მუხლის 101–103 პუნქტებით განსაზღვრული გენერალური ლიცენზიების მისაღებად იურიდიულმა 

პირმა ან ინდივიდუალურმა მეწარმემ ამავე კანონით განსაზღვრულ დოკუმენტაციასთან ერთად უნდა წარადგინოს: 

ა) მონაცემები იურიდიული პირის ან ინდივიდუალური მეწარმის მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის შესახებ; 

ბ) იმ პირთა სია (სახელის, გვარის, დაბადების თარიღის, პროფესიის, სამუშაო ადგილის, პირადობის მოწმობის 

ნომრისა და საცხოვრებელი ადგილის მითითებით, ნასამართლობის, „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის მსჯავრდების, ნარკოლოგიურ 

აღრიცხვაზე არყოფნისა და ფსიქიკური მდგომარეობის შესახებ ცნობების წარმოდგენით), რომლებსაც უშუალო შეხება 

აქვთ სამხედრო პროდუქციის დამზადებასთან, წარმოებასთან, შეკეთებასთან (მოდერნიზებისა და ადგილზე 

მომსახურების ჩათვლით) და მისით ვაჭრობასთან; 

გ) იმ შენობა-ნაგებობების ნუსხა (მისამართების მითითებით), რომლებშიც უნდა განხორციელდეს სამხედრო 

პროდუქციის დამზადება, წარმოება, შეკეთება (მოდერნიზებისა და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით) და მისით 

ვაჭრობა; 

დ) შესაბამის შენობა-ნაგებობაში სახანძრო უსაფრთხოების ნორმების დაცვის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

ე) შესაბამისი შენობა-ნაგებობის ტექნიკური უსაფრთხოების ნორმების დაცვის უზრუნველყოფის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი; 

ვ) შესაბამისი შენობა-ნაგებობის სათანადო დაცვისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

ზ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა მუდმივმოქმედი კომისიის რეკომენდაცია. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დოკუმენტს გასცემენ საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − საგანგებო 

სიტუაციების მართვის სამსახურის შესაბამისი დანაყოფები. 

5. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დოკუმენტს გასცემს საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი – ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო. 

6. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დოკუმენტს გასცემს შესაბამისი შენობა-ნაგებობის 

დაცვის უფლებამოსილების მქონე (დაცვისათვის პასუხისმგებელი) სუბიექტი (სამსახური). 

1. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით გაიცემა მხოლოდ კანონით ზუსტად განსაზღვრული საქმიანობის 

ლიცენზიის სახეები. 

2. დაუშვებელია ლიცენზიის გამცემის მიერ ლიცენზიის გაცემა იმ ადმინისტრაციული წარმოების სახით, რომელსაც 

არ ითვალისწინებს ეს კანონი, ან კონკრეტული ლიცენზიის გაცემის კანონით განსაზღვრული ადმინისტრაციული 

წარმოების სახის შეცვლა სხვა ადმინისტრაციული წარმოებით. 

3. ლიცენზიის გამცემი ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის IX თავით განსაზღვრული საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით და ამ კანონის 

შესაბამისად. 

4. ლიცენზიის გაცემის, მის გაცემაზე უარის თქმის ან მისი გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული 

აქტია და უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IV თავით ადმინისტრაციული 

სამართლებრივი აქტისათვის დადგენილ მოთხოვნებს. 

5. ლიცენზიის გამცემი 3 დღის ვადაში ამოწმებს ლიცენზიის მაძიებლის მიერ წარდგენილი განცხადებისა და 

თანდართული საბუთების შესაბამისობას ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 პუნქტების მოთხოვნებთან. 

6. განცხადების წარმოებაში მიღების შემდეგ ლიცენზიის გამცემი დაუყოვნებლივ აქვეყნებს ცნობას საჯარო 

გაცნობისთვის დოკუმენტების წარდგენის შესახებ. 

7. განცხადების საჯარო გაცნობისათვის წარდგენიდან 20 დღის განმავლობაში ნებისმიერი პირი უფლებამოსილია 

წერილობით წარადგინოს თავისი მოსაზრებები. 

8. ლიცენზიის გამცემი წერილობითი მოსაზრებების წარდგენის ვადის გასვლიდან არა უგვიანეს 7 დღისა მართავს 

ზეპირ მოსმენას. 

9. ლიცენზიის გამცემი იღებს გადაწყვეტილებას ლიცენზიის გაცემის ან ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ. 

ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით 

აცნობოს დასაბუთებული უარი ლიცენზიის მაძიებელს. 

10. თუ საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა დასადგენად აუცილებელია ადმინისტრაციული 

წარმოებისათვის კანონით განსაზღვრულ ვადაზე მეტი, ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია მხოლოდ კანონით 

განსაზღვრული ლიცენზიის სახეებისათვის მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების 

ვადის არა უმეტეს 3 თვემდე გაგრძელების თაობაზე. ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია აღნიშნული გადაწყვეტილება 

მიიღოს განცხადების წარდგენიდან 15 დღის ვადაში. 

11. დაუშვებელია ამ მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად ლიცენზიის გაცემის ვადის გაგრძელება, თუ ლიცენზიის 

მაძიებელს განცხადების წარდგენიდან 20 დღის ვადაში არ ეცნობება ლიცენზიის გაცემის ვადის გაგრძელების 

თაობაზე. 

12. თუ კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ლიცენზიის გაცემა კანონით განსაზღვრულ 

ვადაში, ლიცენზიის გამცემის დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე საქართველოს მთავრობა იღებს 

გადაწყვეტილებას ვადის დამატებით 3 თვემდე გაგრძელების თაობაზე. ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია 

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს ლიცენზიის მაძიებელს. 

13. თუ კონკრეტული ლიცენზიის სახე, რომლის გაცემის ვადის გაგრძელება ამ მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად 

შესაძლებელია, ხასიათდება ადამიანთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხით, ეხება 

სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესების ფართო წრეს და ამ საქმიანობით გათვალისწინებულ გარემოებათა 

დასადგენად არ არის საკმარისი 3 თვე, ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია დასაბუთებული შუამდგომლობით 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_16
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მიმართოს საქართველოს მთავრობას ლიცენზიის გაცემის ვადის კიდევ 3 თვით გაგრძელების შესახებ. თუ 

ზემოაღნიშნული პირობები არსებობს და ცნობილი გახდება ლიცენზიის გამცემისათვის განცხადების წარდგენისას, 

ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია დასაბუთებული შუამდგომლობით მიმართოს საქართველოს მთავრობას 

ლიცენზიის გაცემის ვადის 6 თვემდე გაგრძელების შესახებ. 

14. ლიცენზიის გამცემის დასაბუთებული შუამდგომლობის გაზიარების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა იღებს 

გადაწყვეტილებას ლიცენზიის გაცემის ვადის 3 თვით გაგრძელების შესახებ. ლიცენზიის გამცემი ამ მუხლის მე-10 

პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობისას ვალდებულია საქართველოს მთავრობას დასაბუთებული 

შუამდგომლობით მიმართოს განცხადების წარდგენიდან 2 თვის ვადაში და ვადის გაგრძელების შემთხვევაში 

დაუყოვნებლივ აცნობოს ლიცენზიის მაძიებელს. 

15. ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების 3 ან 6 თვემდე გაგრძელების შემთხვევაში 

ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს დასაბუთებული შუამდგომლობის 

საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-7 პუნქტში მითითებული ფაქტობრივი 

გარემოებების დადასტურების ვადის 2 თვემდე გაგრძელების შესახებ. 

16. ამ მუხლის მე-10, მე-13 და მე-14 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ლიცენზიის გამცემი 

უფლებამოსილია გააგრძელოს წერილობითი მოსაზრებების წარდგენის ვადა. 

17. ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია ლიცენზიის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღოს განცხადების 

წარდგენიდან 30 დღის ვადაში. თუ აღნიშნულ ვადაში არ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ლიცენზიის გაცემის ან 

ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ, ლიცენზია გაცემულად ჩაითვლება. 

18. ლიცენზიის მაძიებელი უფლებამოსილია ლიცენზიის გაცემისათვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ 

მოითხოვოს სალიცენზიო მოწმობა. ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გასცეს სალიცენზიო მოწმობა. 

მუხლი 11. საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლები 

 ლიცენზიის გამცემი არ გასცემს საქმიანობის ლიცენზიას, თუ: 

ა) ლიცენზიის მაძიებლის მიერ წარდგენილი განცხადება და თანდართული საბუთები არ აკმაყოფილებს კანონის 

მოთხოვნებს და ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დადგენილ ვადაში არ იქნა გამოსწორებული ლიცენზიის 

მაძიებლის მიერ; 

ბ) ლიცენზიის მაძიებელი ვერ აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ სალიცენზიო პირობებს. 

გ) ლიცენზიის მაძიებელს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენით ჩამორთმეული აქვს 

შესაბამის ლიცენზირებად სფეროში საქმიანობის უფლება. 

მუხლი 12. საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარის გასაჩივრება 

ლიცენზიის გამცემის გადაწყვეტილება საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ შეიძლება 

გასაჩივრდეს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) ან სასამართლოში. 

 მუხლი 13. ლიცენზიის გამცემის უფლება-მოვალეობები 

 ლიცენზიის გამცემი: 

ა) კანონით დადგენილ შემთხვევებში და დადგენილი წესით გასცემს საქმიანობის ლიცენზიას, შეაქვს მასში ცვლილება 

ან აუქმებს მას; 

ბ) აწარმოებს უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრს; 

გ) (ამოღებულია); 

დ) გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს ოფიციალურ ბეჭდვით ორგანოში – „საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნეში“ აქვეყნებს ინფორმაციას ლიცენზიის გაცემის, მასში ცვლილების შეტანის ან მისი გაუქმების 

შესახებ, გარდა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრული საიდუმლო ინფორმაციისა და 

ინფორმაციისა იმ ლიცენზიის თაობაზე, რომელიც გაიცემა მართვის ერთიანი ავტომატური საშუალებების 

გამოყენებით; 

ე) კანონმდებლობით დადგენილი წესით ინახავს ლიცენზიის მაძიებლის მიერ წარდგენილ დოკუმენტაციას; 

ვ) კანონით დადგენილი წესით ახორციელებს კონტროლს ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო პირობების 

შესრულებაზე. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_16
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
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მუხლი 14. სალიცენზიო მოწმობის ფორმა 

 სალიცენზიო მოწმობის ფორმა განისაზღვრება კანონით ან/და ლიცენზიის გამცემის ან ზემდგომი ადმინისტრაციული 

ორგანოს ნორმატიული აქტით. 

 მუხლი 15. სალიცენზიო მოწმობის დაკარგვა ან დაზიანება 

 1. სალიცენზიო მოწმობის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში ლიცენზიის მფლობელი (მისი წარმომადგენელი) 

ლიცენზიის გამცემს მიმართავს წერილობითი განცხადებით სალიცენზიო მოწმობის დუბლიკატის გაცემის თაობაზე. 

2. განცხადების მიღებიდან 2 დღის ვადაში ლიცენზიის გამცემი გასცემს სალიცენზიო მოწმობის დუბლიკატს და 

შესაბამისი ინფორმაცია შეაქვს უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში. 

3. სალიცენზიო მოწმობის დუბლიკატს აქვს ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორიც მის დედანს. 

4. სალიცენზიო მოწმობის დუბლიკატის გაცემისათვის გადასახდელი მოსაკრებლის ოდენობა 

განისაზღვრება „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონით. 

მუხლი 16. საქმიანობის ლიცენზიის ამოქმედება და მოქმედების ვადა 

 1. საქმიანობის ლიცენზიის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ლიცენზიის მაძიებელი 

უფლებამოსილია სალიცენზიო მოწმობის მიღებამდე შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე 

განახორციელოს ლიცენზიით გათვალისწინებული საქმიანობა. 

2. ლიცენზიის გამცემის მიერ კანონით განსაზღვრულ ვადაში ლიცენზიის გაცემის ან ლიცენზიის გაცემაზე უარის 

თქმის შესახებ გადაწყვეტილების მიუღებლობის შემთხვევაში ლიცენზიის მაძიებელს შეუძლია განახორციელოს 

ლიცენზიით გათვალისწინებული საქმიანობა მხოლოდ სალიცენზიო მოწმობის მიღების შემდეგ. 

3. ლიცენზიის მფლობელი უფლებამოსილია სალიცენზიო მოწმობის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში 

მოწმობის აღდგენამდე განახორციელოს სალიცენზიო საქმიანობა შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე. 

4. ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია განცხადების დაკმაყოფილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებასთან ერთად 

გასცეს შესაბამისი სალიცენზიო მოწმობა. 

5. ლიცენზია გაიცემა განუსაზღვრელი ვადით. 

 თავი IV. სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის წესი 

 მუხლი 17. სარგებლობის ლიცენზიის მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტაცია 

1. სარგებლობის ლიცენზიის მაძიებელი აუქციონის წესით ლიცენზიის გაცემისას წარადგენს წერილობით 

განცხადებას, რომელიც უნდა შეიცავდეს მითითებას, თუ რომელი სარგებლობის ლიცენზიის სახის მიღებას 

მოითხოვს ლიცენზიის მაძიებელი. 

2. განცხადებას უნდა ერთვოდეს კერძო სამართლის იურიდიული პირისა და ინდივიდუალური მეწარმისათვის 

სახელმწიფო რეესტრიდან ამონაწერები, ხოლო ფიზიკური პირისათვის – იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი, 

კანონმდებლობით დადგენილი საბუთების ასლები. საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა განცხადებას უნდა 

დაურთოს სადამფუძნებლო დოკუმენტების დამოწმებული ასლები. 

3. განცხადებას ასევე უნდა ერთვოდეს სალიცენზიო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი. 

სალიცენზიო მოსაკრებლის ოდენობა, ბიუჯეტში მისი გადახდის, აგრეთვე ლიცენზიის მაძიებლის მიერ ზედმეტად 

გადახდილი თანხის დაბრუნების წესი განისაზღვრება „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით. 

4. აუქციონში მონაწილეობაზე განცხადება მიიღება აუქციონის გამოცხადებიდან არანაკლებ 15 დღის განმავლობაში. 

განცხადებების მიღების საბოლოო ვადას ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ადგენს ლიცენზიის გამცემი. 

5. თუ ლიცენზიის მაძიებელი განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებამდე უარს განაცხადებს აუქციონში 

მონაწილეობაზე, მის მიერ გადახდილი სალიცენზიო მოსაკრებელი ექვემდებარება დაბრუნებას. 

მუხლი 171 . ტურისტული და რეკრეაციული მიზნებისათვის სასარგებლო წიაღისეულის − სამკურნა ლო ტალახის 

ან/დ ა გარეგანი მოხმარების (სამკურნალო აბაზანები) მიწისქვეშა მინერალური წყლების მოპოვების ლიცენზიის 

გაცემის პირდაპირი წესი 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/12880
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/12880
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/12880
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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1. ლიცენზიის გამცემის მიერ ტურისტული და რეკრეაციული მიზნებისათვის სასარგებლო წიაღისეულის − 

სამკურნალო ტალახის ან/და გარეგანი მოხმარების (სამკურნალო აბაზანები) მიწისქვეშა მინერალური წყლების 

მოპოვების ლიცენზი ა საქართველოს მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში ასევე შეიძლება გაიცეს პირდაპირი წესით. 

2. ლიცენზიის მაძიებელი ლიცენზიის პირდაპირი წესით გაცემისას წარადგენს წერილობით განცხადებას, რომელიც 

უნდა შეიცავდეს მითითებას, ტურისტული და რეკრეაციული მიზნებისათვის სასარგებლო წიაღისეულის − 

სამკურნალო ტალახის ან/და გარეგანი მოხმარების (სამკურნალო აბაზანები) მიწისქვეშა მინერალური წყლების 

მოპოვების (მოპოვების, შესწავლა-მოპოვების) ლიცენზიის მიღები ს შესახებ. 

3. ლიცენზიის პირდაპირი წესით გაცემისას განცხადებას უნდა ერთოდეს კერძო სამართლის იურიდიული პირისა და 

ინდივიდუალური მეწარმისათვის სახელმწიფო რეესტრიდან ამონაწერები, ხოლო ფიზიკური პირისათვის – 

იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საბუთების ასლები. საჯარო 

სამართლის იურიდიულმა პირმა განცხადებას უნდა დაურთოს სადამფუძნებლო დოკუმენტების დამოწმებული 

ასლები. 

4. ლიცენზიის პირდაპირი წესით გაცემისას განცხადებას ასევე უნდა ერთოდეს სალიცენზიო მოსაკრებლის გადახდის 

დამადასტურებელი საბუთი. სალიცენზიო მოსაკრებლის ოდენობა, ბიუჯეტში მისი გადახდის, აგრეთვე ლიცენზიის 

მაძიებლის მიერ ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების წესი განისაზღვრება „სალიცენზიო და სანებართვო 

მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონით. 

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული ლიცენზიის პირდაპირი წესით გაცემისათვის ლიცენზიის გამცემი ადგენს: 

ა) მოთხოვნებს კონკრეტული ობიექტით სარგებლობისათვის; 

ბ) დამატებით სალიცენზიო პირობებს ლიცენზიის მაძიებლისა თვის. 

6. ამ მუხლით გათვალისწინებული ლიცენზიის პირდაპირი წესით გაცემის წესს ადგენს საქართველოს მთავრობა. 

    მუხლი 18. სარგებლობის ლიცენზიის აუქციონის წესით გაცემის წესი 

1. სარგებლობის ლიცენზია გაიცემა აუქციონის წესით, გარდა ამ კანონით გათვალისწინებული შემთხვევისა. 

2. კონკრეტული სახელმწიფო რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის წარმოების დაწყების საფუძველია 

როგორც ლიცენზიის მაძიებლის განცხადება, ისე ლიცენზიის გამცემის გადაწყვეტილება. 

3. განცხადების ან თავისი ინიციატივის საფუძველზე ლიცენზიის გამცემის გადაწყვეტილება სარგებლობის 

ლიცენზიის აუქციონის წესით გაცემის თაობაზე ადმინისტრაციული აქტია. 

4. სახელმწიფო რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემისათვის დგინდება: 

ა) მოთხოვნები კონკრეტული ობიექტით სარგებლობისათვის; 

ბ) დამატებითი სალიცენზიიო პირობები ლიცენზიის მაძიებლისთვის. 

დამატებითი სალიცენზიო პირობები დგინდება კანონით. 

5. ლიცენზიის გამცემმა სარგებლობის ლიცენზიის კონკრეტული ობიექტისათვის, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი 

ინტერესების გათვალისწინებით, შეიძლება დაადგინოს სარგებლობის რაოდენობრივი, თვისობრივი და დროში 

განსაზღვრული ნორმები და წესები. 

6. თუ სარგებლობის ლიცენზიის კონკრეტული რესურსით სარგებლობა და ამ სარგებლობისათვის დადგენილი 

სალიცენზიო პირობები და მოთხოვნები თავისი არსით მოიცავს სხვა ლიცენზიით ან ნებართვით გათვალისწინებულ 

საქმიანობას/ქმედებას და შესაბამის დამატებით პირობებს, აღნიშნული რესურსით სარგებლობისათვის არ არის 

აუცილებელი ამ ლიცენზიის ან ნებართვის მოპოვება. 

7. აუქციონის წესით კონკრეტული რესურსით სარგებლობის ლიცენზია გაიცემა სარგებლობისათვის დადგენილი 

ნორმებისა და წესების დაკმაყოფილების ვალდებულების აღებისა და ყველაზე მაღალი ფასის წამოდგენის 

საფუძველზე. 

8. აუქციონის წესით ლიცენზიის გაცემაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ყველა ლიცენზიის მაძიებელს, 

რომელიც დააკმაყოფილებს კანონით დადგენილ სალიცენზიო პირობებს და აიღებს ვალდებულებას, დააკმაყოფილოს 

სარგებლობის ლიცენზიის გამცემის მიერ განსაზღვრული მოთხოვნები. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/12880
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/12880
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9. კონკრეტული სახელმწიფო რესურსით სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის თაობაზე აუქციონის ჩატარების შესახებ 

ინფორმაციას ლიცენზიის გამცემი აუქციონის გამართვამდე არა უგვიანეს ერთი თვისა აქვეყნებს ცენტრალურ პრესაში. 

ასევე შესაძლებელია ინფორმაციის გავრცელებისათვის დამატებით გამოყენებული იქნეს სხვა საშუალებებიც. 

10. გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: 

ა) ლიცენზიის გამცემის დასახელებას; 

ბ) სარგებლობის ლიცენზიის კონკრეტულ ობიექტს; 

გ) ლიცენზიის მაძიებლის მიერ განცხადების მიღებისა და აუქციონის გამართვის ვადებს; 

დ) კანონმდებლობით დადგენილ სალიცენზიო პირობებს; 

ე) მოთხოვნებს კონკრეტული ობიექტით სარგებლობისათვის; 

ვ) გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებს; 

ზ) სხვა მონაცემებს – ლიცენზიის გამცემის გადაწყვეტილებით. 

11. სარგებლობის ლიცენზიის კონკრეტული ობიექტის, რომელზედაც გაიცემა სარგებლობის ლიცენზია, რაოდენობას, 

მოცულობასა და სარგებლობის წესს განსაზღვრავს ლიცენზიის გამცემი. 

12. აუქციონის გამართვის, გამარჯვებულის გამოვლენისა და შესაბამისი სალიცენზიო მოწმობის გაცემის წესს ადგენს 

ლიცენზიის გამცემი. 

 მუხლი 19. სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საწყისი ფასის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესი. სარგებლობის 

ლიცენზიის მოქმედების ვადა 

1. სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საწყისი ფასის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესს, ამ კანონით 

გათვალისწინებული პრინციპების დაცვით, ადგენს ლიცენზიის გამცემი. 

11. თუ ამ კანონის მე-7 მუხლის პირველი, მე-4, მე-5 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული სარგებლობის 

ლიცენზიის გაცემა გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებულ გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას 

საჭიროებს, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ ამ გადაწყვეტილების გაცემის შემდეგ. თუ, 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის შესაბამისად, მიღებულ იქნა საქმიანობის განხორციელებაზე უარის თქმის 

შესახებ გადაწყვეტილება ან გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით დადგინდა ისეთი პირობები, რომლებიც 

სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელისთვის არსებითად ცვლის სალიცენზიო პირობებს, სარგებლობის ლიცენზიის 

მფლობელს, მისი მოთხოვნის შემთხვევაში, აუქციონზე დაფიქსირებული საბოლოო/შემოთავაზებული თანხა 

უბრუნდება. თანხის დაბრუნების წესი განისაზღვრება ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული 

ნორმატიული აქტით. 

2. სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით, ყველაზე ოპტიმალური ფასით სარგებლობის 

ლიცენზიის გაცემის მიზნით, სარგებლობის ლიცენზიის მოქმედების ვადას განსაზღვრავს ლიცენზიის გამცემი 

ლიცენზიის მაძიებლის განცხადების საფუძველზე ან მის გარეშე. ეს ვადა გაითვალისწინება აუქციონის საწყისი ფასის 

განსაზღვრისას. 

3. დაუშვებელია სარგებლობის ლიცენზიის უვადოდ გაცემა. ვადის განსაზღვრისას გაითვალისწინება სარგებლობის 

ლიცენზიის კონკრეტული ობიექტის თვისება და სარგებლობის ტექნოლოგიური ხასიათი. 

4. ლიცენზიის გამცემს, საქართველოს მთავრობის თანხმობით, უფლება აქვს, გააგრძელოს სარგებლობის ლიცენზიის 

მოქმედების ვადა. 

მუხლი 20. სარგებლობის ლიცენზიის მთლიანად ან ნაწილის გადაცემა. სარგებლობის ლიცენზიასთან 

დაკავშირებული სხვა საკითხები 

1. ლიცენზიის მფლობელი უფლებამოსილია რამდენიმე ნაწილად დაყოს სარგებლობის ლიცენზია და სარგებლობის 

უფლება ან მისი ნაწილი იჯარით ან საკუთრებაში გადასცეს სხვა პირს, გარდა ამ მუხლის მე-7 პუნქტით 

გათვალისწინებული შემთხვევისა. 

2. ლიცენზიის მფლობელი მთლიანი ლიცენზიის ან მისი ნაწილის გასხვისების შემთხვევაში ვალდებულია შესაბამისი 

საბუთები წარუდგინოს ლიცენზიის გამცემს, რომელსაც 3 დღის ვადაში შეაქვს ცვლილებები სალიცენზიო რეესტრში 

და გასცემს შესაბამის სალიცენზიო მოწმობას. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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21. თუ მთლიანი ლიცენზიის ან ლიცენზიის ნაწილის გასხვისებამდე ლიცენზიის მფლობელი იმავდროულად იყო 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით განსაზღვრული პირი, რომელსაც გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გადაეცა, 

ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურის დასრულების შემდეგ ლიცენზიის მფლობელი და 

ლიცენზიის მიმღები გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გამცემ უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოს 

მიმართავენ შესაბამის გადაწყვეტილებათა რეესტრში ცვლილების შეტანის, გადაწყვეტილების დედნის მიღებისა და ამ 

გადაწყვეტილების შესაბამისად გარემოსდაცვითი პირობების დადგენის მიზნით. ასეთ შემთხვევაში გარემოსდაცვითი 

პირობების დარღვევისათვის თითოეული სუბიექტის პასუხისმგებლობა ინდივიდუალურად, მისთვის დადგენილი 

პირობების შესაბამისად განისაზღვრება. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გამცემი უფლებამოსილი 

ადმინისტრაციული ორგანო მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით იხილავს წარმოდგენილ განცხადებას 

თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად და იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული ვალდებულების ლიცენზიის გამცემის მიერ შეუსრულებლობა არ 

აბრკოლებს ლიცენზიის მიმღებისათვის შესაბამისი სარგებლობის განხორციელებას. 

4. ლიცენზიის მიმღები უფლებამოსილია განახორციელოს შესაბამისი სარგებლობა მხოლოდ სალიცენზიო პირობების 

დაკმაყოფილების, კონკრეტული ობიექტით სარგებლობისათვის დადგენილი მოთხოვნების დაკმაყოფილების 

ვალდებულების აღებისა და ლიცენზიის გამცემისათვის სარგებლობის ლიცენზიის გადაცემის შესახებ ინფორმაციის 

წარდგენის შემდეგ, ხოლო ამ მუხლის 21 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – დამატებით გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. აღნიშნული ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის პასუხისმგებლობა 

ეკისრება ლიცენზიის მიმღებს. 

5. ლიცენზიის გამცემის უფლება-მოვალეობებთან და სალიცენზიო მოწმობის დაკარგვა-დაზიანებასთან 

დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება ამ კანონის III თავით დადგენილი წესით. 

6. დაუშვებელია სარგებლობის ლიცენზიის მთლიანად ან მისი ნაწილის სხვა პირისათვის გადაცემა, როდესაც 

ლიცენზიის მფლობელს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენით ჩამორთმეული აქვს 

შესაბამის ლიცენზირებად სფეროში საქმიანობის უფლება. 

7. მხოლოდ საქართველოს მთავრობის თანხმობით არის შესაძლებელი, საქართველოს შავი ზღვის კონტინენტურ 

შელფზე რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელმა რამდენიმე ნაწილად დაყოს, იჯარით ან საკუთრებაში 

გადასცეს სხვა პირს სარგებლობის ლიცენზია და სარგებლობის უფლება ან მისი ნაწილი. 

8. ნებისმიერი პირი, მათ შორის, საკრედიტო დაწესებულება ან სადაზღვევო ორგანიზაცია, რომლის საკუთრებაში, 

სარგებლობაში ან მართვაში გადავა დაგირავებული ან სხვაგვარად დატვირთული ბუნებრივი რესურსებით 

სარგებლობასთან დაკავშირებული ლიცენზია, ვალდებულია შეასრულოს სალიცენზიო პირობები, კონკრეტული 

ობიექტით სარგებლობისათვის დადგენილი მოთხოვნები და ლიცენზიის გამცემის მიერ დადგენილი სხვა 

მოთხოვნები. 

თავი V. კონტროლი სალიცენზიო პირობების შესრულებაზე. ლიცენზიის გაუქმება 

 მუხლი 21. კონტროლი სალიცენზიო პირობების შესრულებაზე 

1. ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო პირობების შესრულებას აკონტროლებს ლიცენზიის გამცემი. 

ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია განახორციელოს კონტროლი, თუ აღნიშნული ფუნქცია კანონმდებლობით სხვა 

ადმინისტრაციული ორგანოს კომპეტენციას არ განეკუთვნება. კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შეიძლება 

ლიცენზიის გამცემის კონტროლს დაექვემდებაროს ასევე სხვა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული 

მოთხოვნები და მათი დარღვევისას გამოყენებული იქნეს ამ კანონით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის 

ფორმები. 

2. ლიცენზიის გამცემი კონტროლს ახორციელებს მხოლოდ სალიცენზიო პირობების შესრულების შერჩევითი 

შემოწმებით ან/და ლიცენზიის მფლობელის მიერ რეგულარული ანგარიშგებით. 

3. თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ლიცენზიის მფლობელი ყოველწლიურად, 1 აპრილიდან 1 მაისამდე 

ახორციელებს სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ ანგარიშგებას. ანგარიშგება ხდება ლიცენზიის გამცემისთვის 

წერილობით წარდგენით. ლიცენზიის მფლობელი, რომელიც ლიცენზიას მიიღებს საანგარიშგებო პერიოდის 

დაწყებამდე 6 თვის განმავლობაში, ვალდებული არ არის ლიცენზიის გამცემს წარუდგინოს ანგარიშგება. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_14
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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4. თუ წარმოდგენილი ანგარიშგებით ნათლად არ არის დეკლარირებული ან საერთოდ არ არის მითითებული 

სალიცენზიო პირობების დაცვის ფაქტი, ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია მიმართოს ლიცენზიის მფლობელს და 

მოითხოვოს სალიცენზიო პირობების გონივრულ ვადაში დაცვის შესრულების დამადასტურებელი ინფორმაცია. 

5. ლიცენზიის მფლობელის მიერ ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებული მოთხოვნის შეუსრულებლობა 

კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველია. 

6. ლიცენზიის გამცემი სალიცენზიო პირობების შესრულების კონტროლს ახორციელებს მხოლოდ სალიცენზიო 

პირობების შემოწმებით. ლიცენზიის გამცემს უფლება არა აქვს შეამოწმოს ან მოითხოვოს ისეთი ფაქტობრივი 

გარემოებების წარდგენა, რომლებიც უშუალოდ არ არის დაკავშირებული ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო 

პირობების დაცვასთან. 

7. ლიცენზიის გამცემის გადაწყვეტილება შერჩევითი შემოწმების განხორციელების შესახებ ადმინისტრაციული აქტია. 

ლიცენზიის გამცემი შერჩევითი შემოწმების განხორციელებისას ვალდებულია ლიცენზიის მფლობელს წარუდგინოს 

აღნიშნული ადმინისტრაციული აქტი. 

8. ლიცენზიის გამცემის გადაწყვეტილებით შერჩევითი შემოწმების განხორციელებაში შესაძლებელია მონაწილეობა 

მიიღონ სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლებმა. 

9. ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია შერჩევითი შემოწმების დასრულების შემდეგ შეადგინოს შესაბამისი შემოწმების 

აქტი, რომელიც შეიტანება ლიცენზიის გამცემის მიერ სპეციალურად ამისათვის წარმოებულ რეესტრში. 

10. თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ლიცენზიის გამცემს სალიცენზიო პირობების შესრულების 

კონტროლის განხორციელება შეუძლია კალენდარული წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ. 

 მუხლი 22. პასუხისმგებლობა სალიცენზიო პირობების დარღვევისათვის. ლიცენზიის გაუქმება 

 1. ლიცენზიის მფლობელის მიერ კანონით დადგენილი სალიცენზიო პირობების შეუსრულებლობა გამოიწვევს 

ლიცენზიის მფლობელის დაჯარიმებას კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ჯარიმის ოდენობა განისაზღვრება 

კანონით. ლიცენზიის გამცემი განსაზღვრავს გონივრულ ვადას სალიცენზიო პირობების დაკმაყოფილებისათვის და 

დაადგენს იმ პირობებს, რომელთა დაცვაც აუცილებელია კონკრეტული საქმიანობის განხორციელებისათვის. 

2. პასუხისმგებლობის დაკისრების მიუხედავად, დადგენილ ვადაში ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო 

პირობების შეუსრულებლობა გამოიწვევს დაკისრებული ჯარიმის გასამმაგებას. ლიცენზიის მფლობელს ჯარიმის 

დაკისრებისას განესაზღვრება ვადა და შესაბამისი პირობები სალიცენზიო პირობების დაკმაყოფილებისათვის. 

3. გასამმაგებული ჯარიმის დაკისრებიდან დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, თუ ლიცენზიის მფლობელის მიერ 

სალიცენზიო პირობები არ იქნება დაკმაყოფილებული, დაკისრებული ჯარიმა გასამმაგდება. 

4. თუ ამ მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის დაკისრების 

მიუხედავად ლიცენზიის მფლობელის მიერ არ იქნა უზრუნველყოფილი სალიცენზიო პირობების შესრულება, 

ლიცენზიის გამცემი იღებს გადაწყვეტილებას ლიცენზიის გაუქმების შესახებ. 

41 . თუ აშკარაა, რომ სარგებლობის ლიცენზიის პირობების ან/და კონკრეტული ობიექტით სარგებლობისათვის 

დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობის გამო ლიცენზიის მფლობელის დაჯარიმებას შედეგი არ მოჰყვება, 

ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით გააუქმოს ლიცენზია. 

5. ლიცენზიის გამცემმა ლიცენზიის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებაში უნდა დაასაბუთოს პასუხისმგებლობის ამ 

ფორმის გამოყენების აუცილებლობა. 

6. ლიცენზიის გაუქმება ნიშნავს ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილების საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსისშესაბამისად ძალადაკარგულად გამოცხადებას. 

7. ლიცენზიის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების საფუძველი საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლით გათვალისწინებულის გარდა არის: 

ა) ლიცენზიის მფლობელის მოთხოვნა; 

ბ) საქმიანობის ლიცენზიის მფლობელის გარდაცვალება (ლიკვიდაცია), დადგენილი წესით გარდაცვლილად 

გამოცხადება, უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობა, თუ სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული; 

გ) კანონით დადგენილი სალიცენზიო პირობების შეუსრულებლობა; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
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დ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის თაობაზე. 

71 . ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია ამ კანონით დადგენილი წესით გააუქმოს ყადაღადადებული, 

დაგირავებული ან სხვაგვარად დატვირთული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობასთან დაკავშირებული ლიცენზია, 

თუ არსებობს ლიცენზიის გაუქმების საფუძვლები. ლიცენზიის გაუქმების შემთხვევაში ასევე უქმდება შესაბამისი 

ყადაღა, გირაო ან სხვა დატვირთვა. 

8. ლიცენზიის გამცემი ლიცენზიის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ლიცენზიის გაცემისათვის ამ კანონით 

დადგენილი წესით. ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია ლიცენზიის მფლობელს დაუყოვნებლივ აცნობოს ლიცენზიის 

გაუქმების თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

9. ამ მუხლის მე-7 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას, აგრეთვე 

გადაუდებლობის შემთხვევაში, როდესაც გადაწყვეტილების მიღების დაყოვნებამ შეიძლება არსებითი ზიანი მიაყენოს 

საჯარო ან კერძო ინტერესებს, ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია 3 დღის ვადაში მიიღოს დასაბუთებული 

გადაწყვეტილება ლიცენზიის გაუქმების შესახებ და ლიცენზიის მფლობელს დაუყოვნებლივ აცნობოს ლიცენზიის 

გაუქმების თაობაზე. 

91 . ამ კანონის მე-7 მუხლის პირველი, მე-2, მე-4, მე-5 და მე-9 პუნქტებით გათვალისწინებული სარგებლობის 

ლიცენზიის მფლობელის მიერ რეგულირების საფასურის დადგენილი წესით გადაუხდელობა გამოიწვევს ლიცენზიის 

მფლობელის დაჯარიმებას. ამასთან ავე, ჯარიმის დაკისრების მიუხედავად, რეგულირების საფასურის გადახდის 

დადგენილი ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში ლიცენზიის მფლობელის მიერ რეგულირების 

საფასურის გადაუხდელობის შემთხვევაში ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია მარტივი ადმინისტრაციული 

წარმოების წესით გააუქმოს ლიცენზია. 

10. სალიცენზიო მოწმობა ლიცენზიის გამცემს უნდა დაუბრუნდეს ლიცენზიის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების 

ძალაში შესვლიდან 3 დღის განმავლობაში. 

11. პასუხისმგებლობა, ლიცენზიის გაუქმების სახით, გამოიყენება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ლიცენზიის მფლობელის 

დაჯარიმება ვერ უზრუნველყოფს სალიცენზიო პირობების შესრულებას და ლიცენზიის გამცემი დაასაბუთებს, რომ 

ლიცენზიის გაუქმება არ გამოიწვევს უფრო მეტ ზიანს, ვიდრე ლიცენზიის მოქმედება. 

12. თუ ლიცენზიის გაუქმებამ უფრო მეტი ზიანი შეიძლება გამოიწვიოს, ვიდრე ლიცენზიის მოქმედების გაგრძელებამ, 

ან არსობრივად შეუძლებელია მისი მოქმედების შეჩერება, ლიცენზიის გამცემი იღებს დასაბუთებულ 

გადაწყვეტილებას ლიცენზიის მფლობელისათვის მის მიერ დადგენილი პირობების დაცვით ლიცენზირებადი 

საქმიანობის გაგრძელების უფლების მინიჭების თაობაზე. ასეთ შემთხვევაში ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია 

ლიცენზიის გამცემის მიერ დადგენილ გონივრულ ვადაში უზრუნველყოს დამატებითი სალიცენზიო პირობების 

შესრულება. 

13. თუ ამ მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ლიცენზიის მფლობელის მიერ არ იქნება 

უზრუნველყოფილი სალიცენზიო პირობების შესრულება, ლიცენზიის გამცემი უფლებამოსილია ლიცენზიის 

მფლობელისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების მიუხედავად მიიღოს გადაწყვეტილება სალიცენზიო პირობების 

შესრულების თვითონ ან მესამე პირთა მეშვეობით, ლიცენზიის მფლობელის სახელითა და ხარჯით უზრუნველყოფის 

შესახებ. 

14. კანონით გათვალისწინებულ ლიცენზიათა სახეების შემთხვევაში, როდესაც სალიცენზიო პირობების შესრულება 

შეუძლებელია ამ მუხლის მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული წესით, ლიცენზიის გამცემის შუამდგომლობის 

საფუძველზე სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას ლიცენზირებადი საქმიანობის განსახორციელებლად და 

სალიცენზიო პირობების შესასრულებლად სპეციალური მმართველის დანიშვნის შესახებ. თუ დაყოვნებამ შეიძლება 

გამოიწვიოს ზიანი, ლიცენზიის გამცემი დასაბუთებული გადაწყვეტილებით ნიშნავს სპეციალურ მმართველს და 

დაუყოვნებლივ წარუდგენს სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად. 

15. შესაძლებელია ამ მუხლის მე-12, მე-13 და მე-14 პუნქტებით დადგენილი წესი გამოყენებული იქნეს ლიცენზიის 

მფლობელის დაჯარიმების მიუხედავად, თუ ლიცენზიის გამცემისათვის წინასწარ ცნობილია, რომ ლიცენზიის 

მფლობელის მიმართ ჯარიმის გამოყენება ვერ უზრუნველყოფს სალიცენზიო პირობების შესრულებას. ლიცენზიის 

გამცემი ვალდებულია დაასაბუთოს აღნიშნული გადაწყვეტილება. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_13
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_13
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_13
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16. სპეციალური მმართველი უფლებამოსილია ლიცენზიის მფლობელის ხარჯით სალიცენზიო პირობების 

შეძლებისდაგვარად უმოკლეს ვადაში შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით განახორციელოს ყველა ღონისძიება, 

რომელიც უკავშირდება ლიცენზირებად საქმიანობას. თუ კანონით სხვა ვადა არ არის დადგენილი, სპეციალური 

მმართველის მიერ განხორციელებული საქმიანობის ყოველთვიურ ანგარიშს ამტკიცებს სასამართლო. 

17. სპეციალური მმართველი შესასრულებელი სალიცენზიო პირობების გათვალისწინებით ინიშნება განსაზღვრული 

ვადით. თუ დადგენილ ვადაში ვერ შესრულდა სალიცენზიო პირობები, სასამართლო უფლებამოსილია გააგრძელოს 

აღნიშნული ვადა. 

18. ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია სპეციალური მმართველის მოთხოვნისას დაუყოვნებლივ მიაწოდოს მას 

ლიცენზირებად საქმიანობასთან დაკავშირებული ყოველგვარი ინფორმაცია ან მატერიალური საშუალებები. 

ლიცენზიის მფლობელის მიერ აღნიშნული მოვალეობის შეუსრულებლობა ან სპეციალური მმართველისათვის ხელის 

შეშლა გამოიწვევს ლიცენზიის მფლობელის პასუხისმგებლობას კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

19. სპეციალური მმართველის ან თვით ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო პირობების შესრულების 

უზრუნველყოფის შემთხვევაში სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას სპეციალური მართვის გაუქმების შესახებ. 

20. ყველა ქმედება, რომელიც მიმართულია სალიცენზიო პირობების შესრულების უზრუნველყოფისაკენ, მათ შორის, 

სპეციალური მმართველის ანაზღაურება, ხორციელდება ლიცენზიის მფლობელის ხარჯით. 

21. სპეციალური მმართველის უფლებამოსილების, საქმიანობისა და ანაზღაურების საკითხები, ლიცენზირებადი 

საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, შესაძლებელია დამატებით დარეგულირდეს ლიცენზიის გამცემის ან 

მისი ზემდგომი (მაკონტროლებელი) ადმინისტრაციული ორგანოს ნორმატიული აქტით. 

22. თუ ლიცენზიის მფლობელს აქვს გენერალური ლიცენზია და ვერ აკმაყოფილებს მსგავსი ტიპის საქმიანობებიდან 

რომელიმე ვიწრო სპეციალური საქმიანობის მარეგულირებელ სალიცენზიო პირობებს, იგი უფლებამოსილია 

განახორციელოს გენერალური ლიცენზიით გათვალისწინებული სხვა დანარჩენი საქმიანობები. ვიწრო საქმიანობის 

მარეგულირებელი სალიცენზიო პირობების შეუსრულებლობა არ შეიძლება იყოს გენერალური ლიცენზიით 

გათვალისწინებული სხვა საქმიანობის განხორციელების აკრძალვის საფუძველი. 

23. გენერალური ლიცენზიის მფლობელის მიერ მსგავსი ტიპის საქმიანობებიდან რომელიმე ვიწრო სპეციალური 

საქმიანობის მარეგულირებელი სალიცენზიო პირობების დარღვევით განხორციელება გამოიწვევს პასუხისმგებლობას 

ამ მუხლით დადგენილი წესით. 

24. სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო პირობებისა და კონკრეტული ობიექტით 

სარგებლობისათვის დადგენილი მოთხოვნების შესრულების კონტროლი და მათი დარღვევისათვის 

პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ამ კანონის 21-ე და 22-ე მუხლებით დადგენილი წესით. 

25. (ამოღებულია – 16.03.2012, №5854). 

26. ამ მუხლის მე-11–21-ე პუნქტები არ ვრცელდება ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაზე. 

მუხლი 23. ლიცენზიის გაცემის, მის გაცემაზე უარის თქმის ან მისი გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების შეჩერება 

ადმინისტრაციული საჩივრის ან სარჩელის წარდგენის შემთხვევაში 

ადმინისტრაციული საჩივრის ან სარჩელის წარდგენის შემთხვევაში ლიცენზიის გაცემის, მის გაცემაზე უარის თქმის 

ან მისი გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება არ შეჩერდება, თუ ლიცენზიის გამცემი ან საჩივრის (სარჩელის) 

განმხილველი ადმინისტრაციული ორგანო ანდა სასამართლო არ მიიღებს სხვა გადაწყვეტილებას. 

კარი III. ნებართვის გაცემა 

თავი VI. ნებართვის სახეები 

მუხლი 24. ნებართვის სახეები 

1. ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტის ნებართვა. 

2. ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა. 

3. ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის 

ნებართვა.4. (ამოღებულია - 01.06.2017, №895).5. (ამოღებულია).6. (ამოღებულია).7. (ამოღებულია - 13.04.2016, №4950). 

71. ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის ნებართვა. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_31
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1621770
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1621770
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3688344#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3248505#DOCUMENT:1;
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72. ოზონდამშლელი ნივთიერებების იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის და ტრანზიტის ნებართვა. 

8. სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვა. 

9. რადიოაქტიური მასალების შეძენა და გადაცემა. 

10. რადიოაქტიური მასალების, ნედლეულის, რომლებიდანაც შესაძლებელია ბირთვული მასალის მიღება ან 

წარმოება, დანადგარების, რომლებიც შეიცავს რადიოაქტიურ ნივთიერებებს, ბირთვული ტექნოლოგიების ან ნოუ-

ჰაუს იმპორტი, ექსპორტი, აგრეთვე რადიოაქტიური წყაროების ექსპორტი, იმპორტი და ტრანზიტი. 

101 . რადიოაქტიური ნარჩენების ექსპორტი. 

11. „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის 

შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, 

იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვა. 

12. (ამოღებულია). 

13. ფიზიკური პირის მიერ თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ან სპორტული მოკლე 

ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის უფლებით) ნებართვა. 

14. ფიზიკური პირის მიერ თავდაცვის გაზის (აირის) იარაღის, სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის, სპორტული 

გრძელლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ან სპორტული მოკლე გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის 

(შენახვისა და ტარების უფლებით) ნებართვა. 

141. იმ პირის მიერ, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად სამსახურებრივი უფლებამოსილების 

გასვლის შემდეგ უნარჩუნდება იარაღის ტარების უფლება, ამ მუხლის მე-13 პუნქტით განსაზღვრული სამოქალაქო 

იარაღის შეძენის (შენახვისა და ტარების უფლებით) ნებართვა. 

142. სამსახურებრივი უფლებამოსილების პერიოდში „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 

პუნქტის „თ“–„ჟ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული პირების საკუთრებაში არსებულ იარაღზე, სამსახურებრივ-საშტატო 

იარაღის სტატუსის მინიჭებისათვის იარაღის შეძენის (შენახვისა და ტარების უფლებით) ნებართვა. 

143. „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტის „თ“–„ჟ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული 

მოსარგებლე პირებისათვის სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის სტატუსით გადაცემული იარაღის შეძენის (ტარების 

უფლებით) ნებართვა. 

15. უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ საქართველოში შეძენილი სამოქალაქო ცეცხლსასროლი ან/და გაზის (აირის) 

იარაღის საქართველოდან გატანის ნებართვა. 

151. უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ სანადირო ან სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ან/და საბრძოლო მასალის 

საქართველოში შემოტანის და საქართველოდან გატანის ნებართვა. 

152. შესაბამისი პროფილის სპორტული დაწესებულების მიერ საზღვარგარეთ სპორტულ ღონისძიებაში 

მონაწილეობისათვის სპორტული ან სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დროებით საქართველოდან გატანისა და 

საქართველოში შემოტანის ნებართვა. 

153. ტირის, სასროლეთის, სასროლო-სანადირო სტენდის გახსნის ნებართვა. 

16. ტირის, სასროლეთის და სასროლო-სანადირო სტენდის მოწყობის ნებართვა. 

17. სამოქალაქო იარაღის, ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტების, საბრძოლო მასალის და საბრძოლო 

მასალის ძირითადი ელემენტების იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა. 

18. იარაღის კოლექციონირებისა და ექსპონირების ნებართვა.  

19. უცხო ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან პირთა ვიზიტის 

დროს მათ თანმხლებ პირთა მიერ იარაღისა და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანის, საქართველოდან 

გატანისა და საქართველოში გადაადგილების ნებართვა. 

20. იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვისა და გადაგზავნის ნებართვა. 

21. ამოღებულია. 

22. საქართველოს მოქალაქის მიერ სამოქალაქო ცეცხლსასროლი ან/და გაზის (აირის) იარაღის, მისი/მათი ძირითადი 

ელემენტების ან/და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანის ან საქართველოდან გატანის (გარდა ტრანზიტისა 

და რეექსპორტისა) ნებართვა. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/14944
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/14944
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/14944
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23. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) 

ნებართვა. 

24. განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების (გარდა რადიაციული ან ბირთვული ობიექტებისა) მშენებლობის 

ნებართვა. 

25. (ამოღებულია). 

26. ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვა. 

261. საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით − ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვა. 

27. ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.  

28. საავიაციო სამუშაოების წარმოების ნებართვა.  

29. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო 

გადაყვანის ერთჯერადი და მრავალჯერადი ნებართვა. 

30. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე დადგენილი საერთაშორისო სატვირთო 

გადაზიდვის ერთჯერადი და მრავალჯერადი ნებართვა. 

31. საქართველოს ტერიტორიიდან საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის (საერთაშორისო ხელშეკრულების 

საფუძველზე დადგენილი კვოტის ზევით) ნებართვა, რომელსაც ახორციელებს უცხო ქვეყნის გადამზიდველი. 

32. თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვა. 

33. საბაჟო საწყობის საქმიანობის ნებართვა. 

34. (ამოღებულია).341. (ამოღებულია – 13.10.2011, №5121).35. (ამოღებულია).36. (ამოღებულია). 

37. სამორინეს მოწყობის ნებართვა. 

371. აზარტული კლუბის მოწყობის ნებართვა. 

38. სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვა. 

39. ტოტალიზატორის მოწყობის ნებართვა. 

40. ლოტოს მოწყობის ნებართვა. 

41. ბინგოს მოწყობის ნებართვა. 

42. წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვა. 

421. სიგარაბარის მოწყობის ნებართვა. 

43. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტის ან ექსპორტის ნებართვა. 

44. ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვა. 

45. ფარმაცევტული წარმოების (სამკურნალო საშუალებებისა, გარდა ნარკოტიკული საშუალებებისა) ნებართვა. 

46. ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვა. 

47. (ამოღებულია).48. (ამოღებულია). 

49. არაიოდიზებული მარილის იმპორტის ნებართვა. 

50. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების ნებართვა. 

51. არქეოლოგიური სამუშაოების ნებართვა. 

52. საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანის ნებართვა. 

53. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა. 

54. სტაციონარული დაწესებულების ნებართვა. 

55. (ამოღებულია - 23.12.2017, №1931).56. (ამოღებულია - 23.12.2017, №1931).   

თავი VII. ნებართვის მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებით გაცემის წესი 

მუხლი 25. ნებართვის მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტაცია 

1. ნებართვის მაძიებელი ნებართვის მისაღებად ნებართვის გამცემს წარუდგენს წერილობით განცხადებას. ნებართვის 

მიღების თაობაზე განცხადების წარდგენა, განხილვა და წარმოებაში მიღება ხორციელდება საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის VI თავით დადგენილი წესით, გარდა ამ კანონის 262, 263 და 265 მუხლებით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1493901
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1493901
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3978477#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3978477#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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2. განცხადება უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე 

მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. იგი ასევე უნდა შეიცავდეს მითითებას, თუ ნებართვის რომელი სახის 

მიღებას მოითხოვს ნებართვის მაძიებელი, და თანდართული საბუთების ნუსხას. 

3. განცხადებას უნდა ერთოდეს: კერძო სამართლის იურიდიული პირისა და ინდივიდუალური მეწარმისთვის – 

საჯარო რეესტრიდან ამონაწერები (გარდა ამ კანონის 24-ე მუხლის 28-ე და 281 პუნქტებით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა), ხოლო ფიზიკური პირისთვის – იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი საბუთების ასლები. საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა განცხადებას უნდა 

დაურთოს სადამფუძნებლო დოკუმენტების დამოწმებული ასლები. 

4. განცხადებას ასევე უნდა ერთოდეს სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი, გარდა ამ 

კანონის 261−263 და 265 მუხლებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, აგრეთვე იმ შემთხვევისა, როდესაც 

ნებართვის მაძიებელია „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სამინისტრო ან მის გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება. სანებართვო მოსაკრებლის ოდენობა, ბიუჯეტში მისი გადახდის, აგრეთვე ნებართვის მაძიებლის მიერ 

ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების წესი განისაზღვრება „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით. დამატებითი თანდართული საბუთები შეიძლება განისაზღვროს მხოლოდ კანონით. 

5. საქმიანობის თავისებურებიდან გამომდინარე, ნებართვის მისაღებად, ამ მუხლით გათვალისწინებული პირობების 

გარდა, დამატებითი სანებართვო პირობები განისაზღვრება კანონით ან კანონის საფუძველზე ადგილობრივი 

თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილებით. 

6. თუ ნებართვის მაძიებელი მოითხოვს კონკრეტულ ქმედებაზე ნებართვის მიღებას და მსგავსი ტიპის ქმედებაზე აქვს 

ნებართვა, ნებართვის გამცემი არ იკვლევს იმ სანებართვო პირობების დამაკმაყოფილებელ ფაქტობრივ გარემოებებს, 

რომლებიც დადგინდა წინა ნებართვის გაცემისას. 

7. ნებართვის მაძიებელი ვალდებულია წარმოადგინოს დამატებითი სანებართვო პირობების დამაკმაყოფილებელი 

ისეთი ფაქტობრივი გარემოებები, რომელთა დადასტურება უშუალოდ არ არის დაკავშირებული ნებართვის გაცემის 

ადმინისტრაციულ წარმოებასთან. აღნიშნული ფაქტობრივი გარემოებების დადასტურება ხორციელდება ცალკე 

ადმინისტრაციული წარმოებით. 

8. ნებართვის მაძიებელი უფლებამოსილია არ წარმოადგინოს დამატებითი სანებართვო პირობების 

დამაკმაყოფილებელი ფაქტობრივი გარემოებების დამადასტურებელი ისეთი დოკუმენტები, რომლებიც გაიცემა სხვა 

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ და ნებართვის გაცემის საფუძველია. 

9. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ფაქტობრივი გარემოებების დადასტურებისა და წარმოდგენის 

მიზნით ნებართვის გამცემი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 84-ე მუხლით დადგენილი წესით, 

განცხადების ამ კანონით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენისთანავე სხვა ადმინისტრაციულ 

ორგანოს გადასცემს განცხადებისა და თანდართული საბუთების ასლებს. ნებართვის გამცემი ვალდებულია 

განცხადებისა და თანდართული საბუთების ასლები მიაწოდოს სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოს განცხადების 

კანონით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენიდან არა უგვიანეს 3 დღისა. 

10. სხვა ადმინისტრაციული ორგანო მონაწილეობს ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ 

წარმოებაში და ვალდებულია შესაბამისი წესით დაადგინოს ის ფაქტობრივი გარემოებები, რომელთა დადასტურების 

წარმოდგენა ნებართვის მაძიებელს არ ევალება. სხვა ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია დასაბუთებული 

უარი განაცხადოს ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ფაქტობრივი გარემოებების დადგენაზე. 

11. სხვა ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია მიიღოს ფაქტობრივი გარემოებების დადგენის ან დადგენაზე 

უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება განცხადებისა და თანდართული საბუთების ასლების ნებართვის 

გამცემისთვის წარდგენიდან არა უგვიანეს 15 დღისა. თუ ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ფაქტობრივი 

გარემოებების დადგენისათვის არ არის საკმარისი აღნიშნული ვადა, სხვა ადმინისტრაციული ორგანო 

უფლებამოსილია განცხადებისა და თანდართული საბუთების ასლების მიღებიდან არა უგვიანეს 5 დღისა 

დასაბუთებული შუამდგომლობით მოითხოვოს ვადის გაგრძელება. სხვა ადმინისტრაციული ორგანო 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
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გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ვალდებულია განცხადების ნებართვის გამცემისთვის წარდგენიდან არა 

უგვიანეს 17 დღისა წარუდგინოს გადაწყვეტილება ნებართვის გამცემს. 

12. სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს დასაბუთებული შუამდგომლობის ნებართვის გამცემის მიერ 

დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით წარმოშობილ ზიანზე პასუხისმგებელია 

ნებართვის გამცემი. 

13. თუ დადგენილ ვადაში სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ არ განხორციელდა ფაქტობრივი გარემოების 

შესაბამისი წესით დადასტურება ან დასაბუთებული უარი მის დადასტურებაზე, კანონმდებლობით დადგენილი 

დამატებითი სანებართვო პირობები დაკმაყოფილებულად ჩაითვლება. 

14. დაუშვებელია ნებართვის გამცემის მიერ ნებართვის მაძიებლისთვის ამ მუხლის მე-7 პუნქტით 

გათვალისწინებული ფაქტობრივი გარემოებების დადასტურების წარმოდგენის მოთხოვნა. 

15. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული მონაცემების ცვლილების შემთხვევაში ნებართვის 

მფლობელი ვალდებულია ნებართვის გამცემს წერილობით აცნობოს ამის თაობაზე და წარუდგინოს სათანადო 

დოკუმენტები შესაბამისი ცვლილების განხორციელებიდან 7 დღის განმავლობაში. 

16. თუ ნებართვით გათვალისწინებულ ქმედებას ახორციელებს იურიდიული პირი, აღნიშნული ქმედების 

განხორციელების უფლებამოსილება აქვს ამ იურიდიული პირის ფილიალსაც. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია 

ფილიალის მიერ სანებართვო ქმედების განხორციელებისათვის წინასწარ აცნობოს ნებართვის გამცემს ფილიალის 

მიერ სანებართვო პირობების დაკმაყოფილების შესახებ. დაუშვებელია ნებართვის გამცემის მიერ ისეთი დამატებითი 

პირობის ან რეჟიმის დაწესება, რომელიც თავისი შინაარსით გულისხმობს ნებართვის მფლობელი იურიდიული პირის 

ფილიალისათვის ცალკე ნებართვის გაცემას. თუ იურიდიული პირი ან ფილიალი განახორციელებს ისეთ ქმედებას, 

რომელიც რეგულირდება ნებართვით და აღნიშნულს არ ითვალისწინებს მათ მიერ მოპოვებული ნებართვა, საჭიროა 

ამ იურიდიული პირის მიერ შესაბამისი ნებართვის მოპოვება. 

მუხლი 26. ნებართვის გაცემის ზოგადი წესი 

1. ნებართვის გამცემი ნებართვის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსის VI თავით განსაზღვრული მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით და ამ 

კანონის შესაბამისად, გარდა ამავე კანონის 261−265მუხლებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

[ 1. ნებართვის გამცემი ნებართვის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით და ამ კანონის შესაბამისად, გარდა ამავე კანონის 26

1 −263 და 265 მუხლებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. (ამოქმედდეს 2019 წლის 3 ივნისიდან) ] 

2. (ამოღებულია – 11.10.2011, №5093).   

3. ნებართვის გაცემის, მის გაცემაზე უარის თქმის ან მისი გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული 

აქტია და უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IV თავით ადმინისტრაციული 

სამართლებრივი აქტისათვის დადგენილ მოთხოვნებს. 

4. თუ საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა დასადგენად აუცილებელია ადმინისტრაციული 

წარმოებისათვის კანონით განსაზღვრულ ვადაზე მეტი, ნებართვის გამცემი უფლებამოსილია მხოლოდ კანონით 

განსაზღვრული ნებართვის სახეებისათვის მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების 

ვადის არა უმეტეს 3 თვემდე გაგრძელების თაობაზე. ნებართვის გამცემი ვალდებულია აღნიშნული გადაწყვეტილება 

მიიღოს განცხადების წარდგენიდან 15 დღის ვადაში. 

5. დაუშვებელია ამ მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად ნებართვის გაცემის ვადის გაგრძელება, თუ ნებართვის 

მაძიებელს განცხადების წარდგენიდან 20 დღის ვადაში არ ეცნობება ნებართვის გაცემის ვადის გაგრძელების თაობაზე. 

6. თუ კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ნებართვის გაცემა კანონით განსაზღვრულ ვადაში, 

ნებართვის გამცემის დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე საქართველოს მთავრობა იღებს 

გადაწყვეტილებას ვადის დამატებით 3 თვემდე გაგრძელების თაობაზე. ნებართვის გამცემი ვალდებულია 

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს ნებართვის მაძიებელს. 

7. თუ კონკრეტული ნებართვის სახე, რომლის გაცემის ვადის გაგრძელება ამ მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად 

შესაძლებელია, ხასიათდება ადამიანთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხით, ეხება 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1503624
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
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სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესების ფართო წრეს და ამ ქმედებით გათვალისწინებულ გარემოებათა 

დასადგენად არ არის საკმარისი 3 თვე, ნებართვის გამცემი უფლებამოსილია დასაბუთებული შუამდგომლობით 

მიმართოს საქართველოს მთავრობას ნებართვის გაცემის ვადის კიდევ 3 თვით გაგრძელების შესახებ. თუ 

ზემოაღნიშნული პირობები არსებობს და ცნობილი გახდება ნებართვის გამცემისათვის განცხადების წარდგენისას, 

ნებართვის გამცემი უფლებამოსილია დასაბუთებული შუამდგომლობით მიმართოს საქართველოს მთავრობას 

ნებართვის გაცემის ვადის 6 თვემდე გაგრძელების შესახებ. 

8. ნებართვის გამცემის დასაბუთებული შუმადგომლობის გაზიარების შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა იღებს 

გადაწყვეტილებას ნებართვის გაცემის ვადის 3 თვით გაგრძელების შესახებ. ნებართვის გამცემი ამ მუხლის მე-9 

პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობისას ვალდებულია საქართველოს მთავრობას დასაბუთებული 

შუამდგომლობით მიმართოს განცხადების წარდგენიდან 2 თვის ვადაში და ვადის გაგრძელების შემთხვევაში 

დაუყოვნებლივ აცნობოს ნებართვის მაძიებელს. 

9. ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების 3 ან 6 თვემდე გაგრძელების შემთხვევაში 

ნებართვის გამცემი უფლებამოსილია სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს დასაბუთებული შუამდგომლობის 

საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება ფაქტობრივი გარემოებების დადასტურების ვადის 2 თვემდე გაგრძელების 

შესახებ. 

10. ნებართვის გამცემი ვალდებულია ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღოს განცხადების წარდგენიდან 

20 დღის ვადაში. თუ აღნიშნულ ვადაში არ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ნებართვის გაცემის ან ნებართვის 

გაცემაზე უარის თქმის შესახებ, ნებართვა გაცემულად ჩაითვლება. 

11. ნებართვის მაძიებელი უფლებამოსილია ნებართვის გაცემისათვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ 

მოითხოვოს სანებართვო მოწმობა. ნებართვის გამცემი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გასცეს სანებართვო მოწმობა. 

 მუხლი 261. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესი 

1. ამ კანონის 24-ე მუხლის 53-ე პუნქტით გათვალისწინებული გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების 

თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება არის შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს დისკრეციული უფლებამოსილება. გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო 

რეგულირების შემოღების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ნებართვას გასცემს ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის აღმასრულებელი ორგანო (ქ. თბილისში – მერია). 

2. ამ კანონის 24-ე მუხლის 53-ე პუნქტით გათვალისწინებული გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა გაიცემა 

აუქციონის წესით. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა გაიცემა დადგენილი ნორმებისა და წესების 

დაკმაყოფილების ვალდებულების აღებისა და ყველაზე მაღალი ფასის წარმოდგენის საფუძველზე. ნებართვის 

მაძიებელი აუქციონში გამარჯვების შემთხვევაში გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მისაღებად იხდის მხოლოდ 

ნებართვის გაცემის ფასს აუქციონის შედეგების მიხედვით. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემისას 

მოსაკრებელი არ გადაიხდევინება. 

3. აუქციონის პირობებსა და ჩატარების პროცედურას ადგენს შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 

წარმომადგენლობითი ორგანო. აუქციონის ჩატარების პროცედურის განსაზღვრისას დაცული უნდა იყოს ამ კანონის 

25-ე და 26-ე მუხლებით გათვალისწინებული ძირითადი მოთხოვნები. 

4. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის საწყისი ფასის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესს ამ კანონით 

გათვალისწინებული პრინციპების დაცვით ადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი 

ორგანო. 

5. ამ კანონით დადგენილი გარე რეკლამის განთავსების ნებართვა გაიცემა მხოლოდ სახელმწიფო ან ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე გარე რეკლამის 

განთავსებისათვის. ფიზიკური ან კერძო სამართლის იურიდიული პირის ან საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული სხვა ორგანიზებული წარმონაქმნის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა ქონებაზე 

გარე რეკლამის განთავსება არ საჭიროებს ამ კანონით განსაზღვრულ გარე რეკლამის განთავსების ნებართვას.   

 მუხლი 262. ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის წესი 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_36
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_36
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_38
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_38
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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1. ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვას კონკურსის წესით გასცემს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, ქ. თბილისში – ქ. თბილისის მთავრობა ან მის მიერ უფლებამოსილი ქ. 

თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეული. კონკურსში გამარჯვებული ნებართვის მაძიებელი ადგილობრივი 

საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის მისაღებად იხდის ნებართვის გაცემის ფასს. 

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემისას მოსაკრებელი არ 

გადაიხდევინება. 

2. ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასს განსაზღვრავს და 

ნებართვის გაცემისთვის კონკურსის ჩატარებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესებს ამტკიცებს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო. 

3. ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასი ჩაირიცხება შესაბამისი 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში. 

 მუხლი 263. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო 

გადაყვანის მრავალჯერადი ნებართვისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე 

დადგენილი საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის მრავალჯერადი ნებართვის გაცემის წესი 

1. საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილი საერთაშორისო საავტომობილო სამგზავრო 

გადაყვანის მრავალჯერად ნებართვასა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე 

დადგენილი საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვის მრავალჯერად ნებართვას (შემდგომ − მრავალჯერადი ნებართვა) 

კონკურსის წესით გასცემს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო. კონკურსში გამარჯვებული ნებართვის 

მაძიებელი მრავალჯერადი ნებართვის მისაღებად იხდის ნებართვის გაცემის საფასურს. მრავალჯერადი ნებართვის 

გაცემისას მოსაკრებელი არ გადაიხდევინება. 

2. მრავალჯერადი ნებართვის გაცემის საფასურს განსაზღვრავს, აგრეთვე მრავალჯერადი ნებართვის გაცემისთვის 

კონკურსის ჩატარებისა და მრავალჯერადი ნებართვის გაცემის საფასურის გადახდის წესებს ამტკიცებს საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 

3. მრავალჯერადი ნებართვის გაცემის საფასური ჩაირიცხება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს 

ანგარიშზე. 

მუხლი 264 . მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესი 

1. მშენებლობის (მათ შორის, განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის) ნებართვის I სტადია – 

ქალაქთმშენებლობითი პირობების დადგენა, II სტადია – არქიტექტურულ-სამშენებლო პროექტის შეთანხმება და III 

სტადია – მშენებლობის ნებართვის გაცემა ხორციელდება მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებით. 

[ 1. (ამოღებულია - 20.07.2018, №3218) .  (ამოქმედდეს 2019 წლის 3 ივნისიდან) ] 

2. მშენებლობის ნებართვის გაცემა და მასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების სტადიები უნდა 

განხორციელდეს 60 დღის განმავლობაში. 

[ 2. (ამოღებულია - 20.07.2018, №3218) .  (ამოქმედდეს 2019 წლის 3 ივნისიდან) ] 

3. მშენებლობის ნებართვის გაცემის, მათ შორის, გამარტივებულად გაცემის, წესი და პირობები განისაზღვრება 

საქართველოს მთავრობის ნორმატიული აქტით. 

[ 3. (ამოღებულია - 20.07.2018, №3218) .  (ამოქმედდეს 2019 წლის 3 ივნისიდან) ] 

4. მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო უფლებამოსილია მშენებლობის ნებართვის გაცემის წარმოება 

განახორციელოს ელექტრონული ფორმით. 

5. მშენებლობის ნებართვის ელექტრონული ფორმით გაცემის და ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გაცნობის წესი და პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის ნორმატიული აქტით, 

ხოლო ქალაქ თბილისში − ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ნორმატიული აქტით. 

დაინტერესებული მხარისათვის ელექტრონული ფორმით გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4269904#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4269904#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5014
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5014
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4269904#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5014
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5014
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სამართლებრივი აქტის ოფიციალური გაცნობა ნიშნავს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 

ელექტრონული ფოსტით ან სხვა ტექნიკური საშუალებით გაცნობას. 

6. პირველ და მეორე სტადიებზე დამკვეთი არის განმცხადებელი, ხოლო მესამე სტადიაზე დამკვეთი შეიძლება იყოს 

მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული ან ასაშენებელი შენობა-ნაგებობების მესაკუთრე/მოსარგებლე ან მის/მათ 

მიერ უფლებამოსილი პირი, რომელსაც აქვს ობიექტის სამშენებლოდ განვითარების ინტერესი. 

[ 6. (ამოღებულია - 20.07.2018, №3218) .  (ამოქმედდეს 2019 წლის 3 ივნისიდან) ] 

7. მშენებარე ობიექტზე საკუთრების უფლების (უფლებების) რეგისტრაციის შემთხვევაში დამკვეთი (პირი, რომელსაც 

აქვს ობიექტის სამშენებლოდ განვითარების ინტერესი) არის მიწის ნაკვეთის თავდაპირველი მესაკუთრე/მოსარგებლე 

(პირი, რომელზედაც გაიცა მშენებლობის ნებართვა) ან მის/მათ მიერ უფლებამოსილი პირი, თუ მხარეთა შეთანხმებით 

სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

[ 7. (ამოღებულია - 20.07.2018, №3218) .  (ამოქმედდეს 2019 წლის 3 ივნისიდან) ] 

8. სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის ობიექტის მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში სავალდებულოა 

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულების შესახებ დასკვნა, რომელსაც მშენებლობის ნებართვის გამცემი 

ორგანოს მიმართვის საფუძველზე გასცემს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური. 

მუხლი 265. საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით − ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვის 

გაცემის წესი  

1. საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით − ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვას გასცემს 

საქართველოს დედაქალაქის მთავრობა ან მის მიერ უფლებამოსილი საქართველოს დედაქალაქის მერიის 

სტრუქტურული ერთეული. ნებართვის მაძიებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით − ტაქსით 

(M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვის მისაღებად იხდის ნებართვის გაცემის ფასს. საქართველოს დედაქალაქში 

მსუბუქი ავტომობილით − ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვის გაცემისას მოსაკრებელი არ 

გადაიხდევინება. 

2. საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით − ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობებს, 

ნებართვის გაცემის წესს, ნებართვის გაცემის ფასსა და მისი გადახდის წესს ამტკიცებს საქართველოს დედაქალაქის 

წარმომადგენლობითი ორგანო. 

3. საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით − ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვის გაცემის 

ფასი ჩაირიცხება საქართველოს დედაქალაქის ბიუჯეტში. 

მუხლი 266. „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო 

ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების 

ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვის გაცემის წესი  

 1. „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის 

შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, 

იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვის გარეშე განხორციელებული ექსპორტის, 

რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის შემთხვევებზე, გამონაკლისის სახით, შესაძლებელია აღნიშნული 

ნებართვის რეტროსპექტულად გაცემა. 

2. „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის 

შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, 

იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვის გაცემის, მათ შორის, მისი რეტროსპექტულად 

გაცემის, წესი განისაზღვრება „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ“ საქართველოს კანონის 

VIII1 თავით. 

საქართველოს 2018 წლის 26 დეკემბრის კანონი №4144 – ვებგვერდი, 31.12.2018წ. 

მუხლი 27. ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლები 

ნებართვის გამცემი არ გასცემს ნებართვას, თუ: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4269904#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4269904#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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ა) ნებართვის მაძიებლის მიერ წარდგენილი განცხადება და თანდართული საბუთები არ აკმაყოფილებს კანონის 

მოთხოვნებს და ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დადგენილ ვადაში არ იქნა გამოსწორებული ნებართვის 

მაძიებლის მიერ; 

ბ) ნებართვის მაძიებელი ვერ აკმაყოფილებს კანონით ან კანონის საფუძველზე ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დადგენილ სანებართვო პირობებს; 

გ) ნებართვის მაძიებელს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენით ჩამორთმეული აქვს 

შესაბამის სანებართვო სფეროში საქმიანობის უფლება. 

მუხლი 28. ნებართვის გაცემაზე უარის გასაჩივრება 

ნებართვის გამცემის გადაწყვეტილება ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ 

ადმინისტრაციულ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) ან სასამართლოში. 

მუხლი 29. ნებართვის გამცემის უფლება-მოვალეობები 

ნებართვის გამცემი: 

ა) კანონით დადგენილ შემთხვევებში და დადგენილი წესით გასცემს ნებართვას, შეაქვს მასში ცვლილება ან აუქმებს 

მას; 

ბ) აწარმოებს უწყებრივ სანებართვო რეესტრს; 

გ) (ამოღებულია); 

დ) გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში აქვეყნებს ინფორმაციას მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებით 

გაცემული ნებართვის გაცემის, მასში ცვლილების შეტანის ან მისი გაუქმების შესახებ, აგრეთვე ინფორმაციას იმ 

ნებართვის თაობაზე, რომელიც შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან/და 

კომერციულ საიდუმლოებას, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითადა „პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით; 

ე) კანონმდებლობით დადგენილი წესით ინახავს ნებართვის მაძიებლის მიერ წარდგენილ დოკუმენტაციას; 

ვ) კანონით დადგენილი წესით ახორციელებს კონტროლს ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების 

შესრულებაზე. 

მუხლი 30. სანებართვო მოწმობის ფორმა 

სანებართვო მოწმობის ფორმა განისაზღვრება კანონით ან/და ნებართვის გამცემის ან ზემდგომი ადმინისტრაციული 

ორგანოს ნორმატიული აქტით. 

მუხლი 31. სანებართვო მოწმობის დაკარგვა ან დაზიანება 

1. სანებართვო მოწმობის (გარდა კვოტების ფარგლებში გაცემული საერთაშორისო საავტომობილო ერთჯერადი 

გადაზიდვის ნებართვისა) დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში ნებართვის მფლობელი ნებართვის გამცემს 

მიმართავს წერილობითი განცხადებით სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის გაცემის თაობაზე. 

2. განცხადების მიღებიდან 2 დღის ვადაში ნებართვის გამცემი გასცემს სანებართვო მოწმობის დუბლიკატს და 

შესაბამისი ინფორმაცია შეაქვს უწყებრივ სანებართვო რეესტრში. 

3. სანებართვო მოწმობის დუბლიკატს აქვს ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორიც მის დედანს. 

4. სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის გაცემისათვის გადასახდელი მოსაკრებლის ოდენობა 

განისაზღვრება „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონით ან „ადგილობრივი 

მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონისსაფუძველზე ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილებით. 

5. ამ კანონის 262 და 265 მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის გაცემის 

ფასს განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო. 

6. ამ კანონის 263 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის გაცემის საფასურს 

განსაზღვრავს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.  

მუხლი 32. ნებართვის ამოქმედება და მოქმედების ვადა 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/12880
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93778
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93778
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_42
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_42
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_42
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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1. ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ნებართვის მაძიებელი უფლებამოსილია 

სანებართვო მოწმობის მიღებამდე შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე განახორციელოს ნებართვით 

გათვალისწინებული ქმედება. 

2. ნებართვის გამცემის მიერ კანონით განსაზღვრულ ვადაში ნებართვის გაცემის ან ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის 

შესახებ გადაწყვეტილების მიუღებლობის შემთხვევაში ნებართვის მაძიებელს შეუძლია განახორციელოს ნებართვით 

გათვალისწინებული ქმედება მხოლოდ სანებართვო მოწმობის მიღების შემდეგ. 

3. ნებართვის მფლობელი უფლებამოსილია სანებართვო მოწმობის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში მოწმობის 

აღდგენამდე განახორციელოს სანებართვო ქმედება შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტის საფუძველზე. 

4. ნებართვის გამცემი ვალდებულია განცხადების დაკმაყოფილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებასთან ერთად 

გასცეს შესაბამისი სანებართვო მოწმობა (გარდა ამ კანონის 24-ე მუხლის 28-ე და 281 პუნქტებით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა; აღნიშნულ შემთხვევებში ნებართვის გაცემის პროცესი დასრულებულად ჩაითვლება 

ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის მომენტიდან). 

5. ნებართვა გაიცემა ერთჯერადად, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით. ნებართვის მოქმედების ვადა 

განისაზღვრება კანონით ან ამ კანონის 261, 262 და 265 მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი გადაწყვეტილებით, ხოლო ამ კანონის 263 მუხლით გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში − საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად. ნებართვის მოქმედების 

განსაზღვრული ვადა ავტომატურად გრძელდება (გარდა ამ კანონის 261−263 და 265 მუხლებით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა), თუ ამ ნებართვასთან დაკავშირებული სანებართვო პირობები არ შეცვლილა და ნებართვის 

მფლობელი წარადგენს წერილობით განცხადებას და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მოსაკრებლის 

გადახდის დამადასტურებელ ქვითარს. 

6. ნებართვა, გარდა ამ კანონის 263 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა, როგორც წესი, გაიცემა 

განუსაზღვრელი ვადით. კანონით ან ამ კანონის 261, 262 და 265 მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითმა ორგანომ შეიძლება დაადგინოს ნებართვის მოქმედების 

განსაზღვრული ვადა. ვადის დადგენისას გაითვალისწინება სანებართვო ქმედების არსი ან/და განსახორციელებელი 

ტექნიკური პროცესები.  

თავი VIII. კონტროლი სანებართვო პირობების შესრულებაზე. ნებართვის გაუქმება 

მუხლი 33. კონტროლი სანებართვო პირობების შესრულებაზე 

1. ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების შესრულებას აკონტროლებს ნებართვის გამცემი. ნებართვის 

გამცემი უფლებამოსილია განახორციელოს კონტროლი, თუ აღნიშნული ფუნქცია კანონმდებლობით სხვა 

ადმინისტრაციული ორგანოს კომპეტენციას არ განეკუთვნება. კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შეიძლება 

ნებართვის გამცემის კონტროლს დაექვემდებაროს ასევე სხვა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული 

მოთხოვნები და მათი დარღვევისას გამოყენებული იქნეს ამ კანონით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის 

ფორმები. 

2. ნებართვის გამცემი კონტროლს ახორციელებს მხოლოდ სანებართვო პირობების შესრულების შერჩევითი 

შემოწმებით. 

3. ნებართვის გამცემი სანებართვო პირობების შესრულების კონტროლს ახორციელებს მხოლოდ სანებართვო 

პირობების შემოწმებით. ნებართვის გამცემს უფლება არა აქვს შეამოწმოს ან მოითხოვოს ისეთი ფაქტობრივი 

გარემოებების წარდგენა, რომლებიც უშუალოდ არ არის დაკავშირებული ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო 

პირობების დაცვასთან. 

4. ნებართვის გამცემის გადაწყვეტილება შერჩევითი შემოწმების განხორციელების შესახებ ადმინისტრაციული აქტია. 

ნებართვის გამცემი შერჩევითი შემოწმების განხორციელებისას ვალდებულია ნებართვის მფლობელს წარუდგინოს 

აღნიშნული ადმინისტრაციული აქტი. 

5. ნებართვის გამცემის გადაწყვეტილებით შერჩევითი შემოწმების განხორციელებაში შესაძლებელია მონაწილეობა 

მიიღონ სხვა ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლებმა. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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6. ნებართვის გამცემი ვალდებულია შერჩევითი შემოწმების დასრულების შემდეგ შეადგინოს შესაბამისი შემოწმების 

აქტი, რომელიც შეიტანება ნებართვის გამცემის მიერ სპეციალურად ამისათვის წარმოებულ რეესტრში. 

7. თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ნებართვის გამცემს სანებართვო პირობების შერულების კონტროლის 

განხორციელება შეუძლია კალენდარული წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ. 

8. ამ მუხლის მე-2–მე-7 პუნქტების მოქმედება არ ვრცელდება ამ კანონის 262, 263 და 265 მუხლებით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებზე. 

9. ამ კანონის 262, 263 და 265 მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სანებართვო პირობების კონტროლი 

ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 მუხლი 34. პასუხისმგებლობა სანებართვო პირობების დარღვევისათვის. ნებართვის გაუქმება 

 1. ნებართვის მფლობელის მიერ კანონით დადგენილი სანებართვო პირობების შეუსრულებლობა გამოიწვევს 

ნებართვის მფლობელის დაჯარიმებას კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ჯარიმის ოდენობა განისაზღვრება 

კანონით. ნებართვის გამცემი განსაზღვრავს გონივრულ ვადას სანებართვო პირობების დაკმაყოფილებისათვის და 

დაადგენს იმ პირობებს, რომელთა დაცვაც აუცილებელია კონკრეტული ქმედების განხორციელებისათვის. 

2. პასუხისმგებლობის დაკისრების მიუხედავად, დადგენილ ვადაში ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო 

პირობების შეუსრულებლობა (გარდა სათამაშო აპარატების სალონის, სამორინეს, ტოტალიზატორის, ლოტოსა და 

ბინგოს მოწყობის ნებართვებ ის მფლობელებ ის მიერ სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ვადის დარღვევისა) 

გამოიწვევს დაკისრებული ჯარიმის გასამმაგებას. ნებართვის მფლობელს ჯარიმის დაკისრებისას განესაზღვრება ვადა 

და შესაბამისი პირობები სანებართვო პირობების დაკმაყოფილებისთვის. 

3. გასამმაგებული ჯარიმის დაკისრებიდან დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, თუ ნებართვის მფლობელის მიერ 

სანებართვო პირობები არ იქნება დაკმაყოფილებული, დაკისრებული ჯარიმა გასამმაგდება. 

4. თუ ამ მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის დაკისრების 

მიუხედავად ნებართვის მფლობელის მიერ არ იქნა უზრუნველყოფილი სანებართვო პირობების შესრულება, 

ნებართვის გამცემი იღებს გადაწყვეტილებას ნებართვის გაუქმების შესახებ. 

41 . თუ ნებართვის მფლობელმა, „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 371   მუხლის „ბ“, „დ“, „ვ“, „თ“, „კ“ ან „ო“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ჯარიმის 

დაკისრების მიუხედავად, არ უზრუნველყო სანებართვო პირობების შესრულება, ნებართვის გამცემი იღებს 

გადაწყვეტილებას ნებართვის გაუქმების შესახებ. 

42 . სამორინეს მოწყობის ნებართვის/სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის ნებართვის გაუქმების შემთხვევაში 

უქმდება აღნიშნული ნებართვის საფუძველზე გაცემული აზარტული კლუბის მოწყობის ნებართვა. 

5. ნებართვის გამცემმა ნებართვის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებაში უნდა დაასაბუთოს პასუხისმგებლობის ამ 

ფორმის გამოყენების აუცილებლობა. 

6. ნებართვის გაუქმება ნიშნავს ნებართვის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილების საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსისშესაბამისად ძალადაკარგულად გამოცხადებას. 

7. ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების საფუძველი საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლით გათვალისწინებულის გარდა არის: 

ა) ნებართვის მფლობელის მოთხოვნა; 

ბ) ნებართვის მფლობელის გარდაცვალება (ლიკვიდაცია), დადგენილი წესით გარდაცვლილად გამოცხადება, უგზო-

უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობა, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ 

არის განსაზღვრული; 

გ) კანონით დადგენილი სანებართვო პირობების შეუსრულებლობა. 

დ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი საქმიანობის უფლების ჩამორთმევის თაობაზე. 

8. ნებართვის გამცემი ნებართვის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ნებართვის გაცემისათვის ამ კანონით 

დადგენილი წესით. ნებართვის გამცემი ვალდებულია ნებართვის მფლობელს დაუყოვნებლივ აცნობოს ნებართვის 

გაუქმების თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30988
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30988
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
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9. ამ მუხლის მე-7 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას, აგრეთვე 

გადაუდებლობის შემთხვევაში, როდესაც გადაწყვეტილების მიღების დაყოვნებამ შეიძლება არსებითი ზიანი მიაყენოს 

საჯარო ან კერძო ინტერესებს, ნებართვის გამცემი ვალდებულია 3 დღის ვადაში მიიღოს დასაბუთებული 

გადაწყვეტილება ნებართვის გაუქმების შესახებ და ნებართვის მფლობელს დაუყოვნებლივ აცნობოს ნებართვის 

გაუქმების თაობაზე. 

10. ნებართვის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში 

(თანამდებობის პირთან) ან სასამართლოში. 

11. სანებართვო მოწმობა ნებართვის გამცემს უნდა დაუბრუნდეს ნებართვის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების 

ძალაში შესვლიდან 3 დღის განმავლობაში. 

12. თუ ნებართვის გაუქმებამ უფრო მეტი ზიანი შეიძლება გამოიწვიოს, ვიდრე ნებართვის მოქმედების გაგრძელებამ, 

ან არსობრივად შეუძლებელია მისი მოქმედების შეჩერება, ნებართვის გამცემი იღებს დასაბუთებულ 

გადაწყვეტილებას ნებართვის მფლობელისათვის მის მიერ დადგენილი პირობების დაცვით სანებართვო ქმედების 

განხორციელების უფლების მინიჭების თაობაზე. ასეთ შემთხვევაში ნებართვის მფლობელი ვალდებულია ნებართვის 

გამცემის მიერ დადგენილ გონივრულ ვადაში უზრუნველყოს დამატებითი სანებართვო პირობების შესრულება. 

13. თუ ამ მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ნებართვის მფლობელის მიერ არ იქნება 

უზრუნველყოფილი სანებართვო პირობების შესრულება, ნებართვის გამცემი უფლებამოსილია ნებართვის 

მფლობელისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების მიუხედავად მიიღოს გადაწყვეტილება სანებართვო პირობების 

შესრულების თვითონ ან მესამე პირთა მეშვეობით, ნებართვის მფლობელის სახელითა და ხარჯით უზრუნველყოფის 

შესახებ. 

14. კანონით გათვალისწინებულ ნებართვათა სახეების შემთხვევაში, როდესაც სანებართვო პირობების შესრულება 

შეუძლებელია ამ მუხლის მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული წესით, ნებართვის გამცემის შუამდგომლობის 

საფუძველზე სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას სანებართვო ქმედების განსახორციელებლად და სანებართვო 

პირობების შესასრულებლად სპეციალური მმართველის დანიშვნის შესახებ. თუ დაყოვნებამ შეიძლება გამოიწვიოს 

ზიანი, ნებართვის გამცემი დასაბუთებული გადაწყვეტილებით ნიშნავს სპეციალურ მმართველს და დაუყოვნებლივ 

წარუდგენს სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად. 

15. შესაძლებელია ამ მუხლის მე-12, მე-13 და მე-14 პუნქტებით დადგენილი წესი გამოყენებულ იქნეს ნებართვის 

მფლობელის დაჯარიმების მიუხედავად, თუ ნებართვის გამცემისათვის წინასწარ ცნობილია, რომ ნებართვის 

მფლობელის მიმართ ჯარიმის გამოყენება ვერ უზრუნველყოფს სანებართვო პირობების შესრულებას. ნებართვის 

გამცემი ვალდებულია დაასაბუთოს აღნიშნული გადაწყვეტილება. 

16. სპეციალური მმართველი უფლებამოსილია ნებართვის მფლობელის ხარჯით სალიცენზიო პირობების 

შეძლებისდაგვარად უმოკლეს ვადაში შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით განახორციელოს ყველა ღონისძიება, 

რომელიც უკავშირდება სანებართვო ქმედებას. თუ კანონით სხვა ვადა არ არის დადგენილი, სპეციალური 

მმართველის მიერ განხორციელებულ ქმედებათა ყოველთვიურ ანგარიშს ამტკიცებს სასამართლო. 

17. სპეციალური მმართველი შესასრულებელი სანებართვო პირობების გათვალისწინებით ინიშნება განსაზღვრული 

ვადით. თუ დადგენილ ვადაში ვერ შესრულდა სანებართვო პირობები, სასამართლო უფლებამოსილია გააგრძელოს 

აღნიშნული ვადა. 

18. ნებართვის მფლობელი ვალდებულია სპეციალური მმართველის მოთხოვნისას დაუყოვნებლივ მიაწოდოს მას 

სანებართვო ქმედებასთან დაკავშირებული ყოველგვარი ინფორმაცია ან მატერიალური საშუალებები. ნებართვის 

მფლობელის მიერ აღნიშნული მოვალეობის შეუსრულებლობა ან სპეციალური მმართველისათვის ხელის შეშლა 

გამოიწვევს ნებართვის მფლობელის პასუხისმგებლობას კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

19. სპეციალური მმართველის ან თვით ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების შესრულების 

უზრუნველყოფის შემთხვევაში სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას სპეციალური მართვის გაუქმების შესახებ. 

20. ყველა ქმედება, რომელიც მიმართულია სანებართვო პირობების შესრულების უზრუნველყოფისაკენ, მათ შორის, 

სპეციალური მმართველის ანაზღაურება, ხორციელდება ნებართვის მფლობელის ხარჯით. 
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21. სპეციალური მმართველის უფლებამოსილების, საქმიანობისა და ანაზღაურების საკითხები, სანებართვო ქმედების 

სპეციფიკის გათვალისწინებით, შესაძლებელია დამატებით დარეგულირდეს ნებართვის გამცემის ან მისი ზემდგომი 

(მაკონტროლებელი) ადმინისტრაციული ორგანოს ნორმატიული აქტით. 

22. ამ მუხლის მე-11–21-ე პუნქტები არ ვრცელდება ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაზე. 

მუხლი 35. ნებართვის გაცემის, მის გაცემაზე უარის თქმის ან მისი გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების შეჩერება 

ადმინისტრაციული საჩივრის ან სარჩელის წარდგენის შემთხვევაში 

ადმინისტრაციული საჩივრის ან სარჩელის წარდგენის შემთხვევაში ნებართვის გაცემის, მის გაცემაზე უარის თქმის ან 

მისი გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება არ შეჩერდება, თუ ნებართვის გამცემი ან საჩივრის (სარჩელის) განმხილველი 

ადმინისტრაციული ორგანო ანდა სასამართლო არ მიიღებს სხვა გადაწყვეტილებას. 

 კარი IV. უწყებრივი სალიცენზიო და სანებართვო რეესტრები. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. პასუხისმგებლობა        

თავი IX. უწყებრივი სალიცენზიო და სანებართვო რეესტრები. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

 მუხლი 36. უწყებრივი სალიცენზიო და სანებართვო რეესტრები. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

1. (ამოღებულია). 

2. უწყებრივ სალიცენზიო/სანებართვო რეესტრს აწარმოებს ლიცენზიის/ნებართვის გამცემი. 

3. ლიცენზიის/ნებართვის გამცემს ლიცენზიის/ნებართვის გაცემის, მასში ცვლილების შეტანის, მისი გაუქმების და 

დუბლიკატის გაცემის შესახებ მონაცემები გადაწყვეტილების მიღებიდან 2 დღის ვადაში შეაქვს უწყებრივ 

სალიცენზიო/სანებართვო რეესტრში. 

4. უწყებრივ სალიცენზიო/სანებართვო რეესტრში ასევე შეიტანება: 

ა) მონაცემები ლიცენზიის/ნებართვის მფლობელის შესახებ: დასახელება – „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, 

უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სამინისტროსათვის 

ან მის გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებისათვის; მეწარმეთა და არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის თაობაზე მონაცემები – ინდივიდუალური 

მეწარმისათვის ან იურიდიული პირისათვის (სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნისათვის); სახელი, გვარი, 

საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილების თაობაზე მონაცემები – ფიზიკური პირისათვის; 

ბ) მონაცემები ლიცენზიის/ნებართვის მფლობელის საფირმო სახელწოდების (სახელის, გვარის), ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმის, ადგილსამყოფლის შეცვლის ან რეორგანიზაციის შესახებ; 

გ) ლიცენზიის/ნებართვის სახე (სახეები); 

დ) სალიცენზიო/სანებართვო მოწმობის ნომერი და გაცემის თარიღი, ლიცენზიის/საჯარო ადმინისტრაციული 

წარმოებით გაცემული ნებართვის გამცემის იურიდიული მისამართი და შესაბამის გადაწყვეტილებაზე ხელმომწერი 

თანამდებობის პირის ვინაობა. 

5. ლიცენზიის ან/და საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებით ნებართვის გამცემი ვალდებულია: 

ა) (ამოღებულია); 

ბ) გადაწყვეტილების მიღებიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს ოფიციალურ ბეჭდვით ორგანოში − „საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნეში“ გამოაქვეყნოს მონაცემები ლიცენზიის გაცემის, მასში ცვლილების შეტანის ან მისი 

გაუქმების შესახებ, გარდა მონაცემებისა იმ ლიცენზიის თაობაზე, რომელიც გაიცემა მართვის ერთიანი ავტომატური 

საშუალებების გამოყენებით; 

გ) ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს მიერ გაცემულ ნებართვებს ნებართვის გამცემი აქვეყნებს საჯაროდ. 

6. (ამოღებულია).7. (ამოღებულია).8. (ამოღებულია).9. (ამოღებულია).10. (ამოღებულია). 

11. ყველას აქვს უფლება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით გაეცნოს 

უწყებრივი სალიცენზიო/სანებართვო რეესტრის მონაცემებს და მიიღოს ლიცენზიებთან/ნებართვებთან 

დაკავშირებული საჯარო ინფორმაცია.  

თავი X. პასუხისმგებლობა 

 მუხლი 37. პასუხისმგებლობა ამ კანონის დარღვევისათვის 

1. პასუხისმგებლობა ამ კანონის დარღვევისათვის განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2062
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2062
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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2. ლიცენზიის ან ნებართვის გამცემის მიერ ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით დადგენილ ვადებში ლიცენზიის ან 

ნებართვის გაცემის ან გაცემაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების მიუღებლობა ან სხვა ადმინისტრაციული 

ორგანოს მიერ დადგენილ ვადებში გადაწყვეტილების მიუღებლობა გამოიწვევს ბრალეული თანამდებობის პირის 

უფრო დაბალი თანრიგის თანამდებობაზე გადაყვანას 6 თვის ვადით. 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული სამართალდარღვევის 3 წლის განმავლობაში განმეორებით ჩადენა 

გამოიწვევს ამ თანამდებობის პირის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლებას. 

4. ლიცენზიის ან ნებართვის გამცემის მიერ ამ კანონის მე-10 მუხლის მე-18 პუნქტითა და 26-ე მუხლის მე-11 

პუნქტითგათვალისწინებულ შემთხვევებში სალიცენზიო ან სანებართვო მოწმობის დაუყოვნებლივ გაცემაზე უარის 

თქმა გამოიწვევს ბრალეული თანამდებობის პირის გაფრთხილებას. აღნიშნული სამართალდარღვევის 3 წლის 

განმავლობაში განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს ამ თანამდებობის პირის სამსახურიდან გათავისუფლებას. 

5. დაუშვებელია თანამდებობის პირის დანიშვნა იმავე თანამდებობაზე, რომლიდანაც გათავისუფლდა ამ მუხლში 

მითითებული საფუძვლებით. ასევე დაუშვებელია ამ პირის დანიშვნა გათავისუფლებული თანამდებობის შინაარსისა 

და ფუნქციის მქონე სხვა თანამდებობაზე. 

 კარი V. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი 

 თავი XI. გარდამავალი დებულებანი 

 მუხლი 38. ამ კანონის ამოქმედებამდე გაცემული ლიცენზიებისა და ნებართვების სამართლებრივი სტატუსი 

1. თუ კონკრეტული საქმიანობა ან ქმედება, რომელზედაც გაიცემოდა ლიცენზია ან ნებართვა, ამ კანონით აღარ 

რეგულირდება, არავის აღარ აქვს უფლება მოითხოვოს ამ საქმიანობის ან ქმედების განხორციელებისათვის ლიცენზია 

ან ნებართვა. 

2. ამ კანონის ამოქმედებამდე იმ კონკრეტულ საქმიანობაზე ან ქმედებაზე გაცემული ლიცენზია ან ნებართვა, რომელიც 

ამ კანონით რეგულირდება, ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას შესაბამისი ვადის განმავლობაში. 

3. თუ კონკრეტულ საქმიანობაზე ან ქმედებაზე გაიცემოდა ლიცენზია და ამ კანონის ამოქმედებიდან გაიცემა 

ნებართვა, ან პირიქით, ისე, რომ არსებითად არ შეცვლილა სალიცენზიო ან სანებართვო პირობები, ლიცენზიის ან 

ნებართვის მფლობელი უფლებამოსილია განცხადების საფუძველზე მოითხოვოს სალიცენზიო ან სანებართვო 

მოწმობის გაცემა. ლიცენზიის ან ნებართვის გამცემი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გასცეს შესაბამისი მოწმობა. 

4. 2009-2010 სასწავლო წლის დაწყებამდე იურიდიული პირები, რომლებმაც მიიღეს საშუალო პროფესიული 

საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია, ლიცენზირებულად ითვლებიან „საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო 

დაწესებულებების საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

 მუხლი 381. ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემის გარდამავალი რეგულირება 

I ჯგუფის აფთიაქის მოწყობის ნებართვის მქონე აფთიაქი არ საჭიროებს ამ კანონის 24-ე მუხლის 46-ე 

პუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობისათვის ხელახალი ნებართვის აღებას. შესაბამისი ნებართვის გამცემი 

ვალდებულია, I ჯგუფის აფთიაქის მოწყობის ნებართვის მქონე აფთიაქის მიმართვის შემთხვევაში უფასოდ 

უზრუნველყოს სანებართვო ფორმის შეცვლა სათანადო ნებართვით. 

მუხლი 382. სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის/ნებართვის გაცემის პრინციპები 

 1. ამ კანონით განსაზღვრული სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის/ ნებართვის გაცემისას გამოიყენება ამ კანონის 38-

ე მუხლის ნორმები, ლიცენზიის/ნებართვის გაცემის ვადის მიუხედავად. 

2. თუ სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიის მფლობელი დააპირებს დამატებით რომელიმე იმ საქმიანობის 

განხორციელებას, რომლისთვისაც გაიცემა სხვა ლიცენზია, ის ვალდებულია დააკმაყოფილოს ამ ლიცენზიის 

მისაღებად დადგენილი განსხვავებული პირობები. 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მოწმდება მხოლოდ ახალი ლიცენზიის მისაღებად 

საჭირო განსხვავებული პირობები. ლიცენზიის გამცემი არ იკვლევს იმ სალიცენზიო პირობების დამაკმაყოფილებელ 

ფაქტობრივ გარემოებებს, რომლებიც ლიცენზიის მფლობელმა შეასრულა უკვე გაცემული ლიცენზიის მიღების დროს. 

4. სამედიცინო საქმიანობის ნებართვის მაძიებელმა ნებართვის მისაღებად საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრულ სხვა მოთხოვნებთან ერთად უნდა დააკმაყოფილოს საერთო სანებართვო პირობები და დამატებითი 

სანებართვო პირობები მომსახურების შესაბამისად. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_17
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_39
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_39
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29068
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29068
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_36
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_36
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_61
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_61
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5. ნებართვის მფლობელის მიერ დამატებით სანებართვო პირობებს დაქვემდებარებული მომსახურების გაწევის 

შემთხვევაში მოწმდება მხოლოდ ამ მომსახურებისთვის დადგენილი განსხვავებული პირობები. 

6. ნებართვის მფლობელის მიერ რომელიმე მომსახურებისთვის დადგენილი დამატებითი სანებართვო პირობების 

დაუკმაყოფილებლობა არ არის სამედიცინო საქმიანობის ნებართვის გაუქმების საფუძველი. ამ შემთხვევაში 

ნებართვის მფლობელს ეკრძალება კონკრეტულად იმ მომსახურების გაწევა, რომლისთვის გათვალისწინებული 

დამატებითი სანებართვო პირობებიც არ იქნა დაკმაყოფილებული. 

7. შესაბამისი სალიცენზიო/სანებართვო პირობების მარეგულირებელ ნორმატიულ აქტებში გათვალისწინებულ იქნეს 

სალიცენზიო/სანებართვო მოწმობების გამოცვლის ღონისძიებების განხორციელება ისეთ საქმიანობებზე/ქმედებებზე, 

რომლებზედაც გაიცემოდა ლიცენზია და 2010 წლის 1 დეკემბრიდან გაიცემა ნებართვა ან გაიცემა ისევ ლიცენზია ისე, 

რომ არსებითად არ იცვლება სალიცენზიო/სანებართვო პირობები. აღნიშნული განხორციელდეს ავტომატურად, 

სალიცენზიო/სანებართვო მოწმობის მფლობელის განცხადების საფუძველზე. 

8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიებები 2011 წლის 1 მარტამდე განხორციელდეს შესაბამისი 

მოსაკრებლის გადახდის გარეშე, ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ სალიცენზიო/სანებართვო მოწმობის გამოცვლა 

განხორციელდეს მისი მფლობელის განცხადებისა და შესაბამისი ლიცენზიისათვის/ნებართვისათვის კანონით 

დადგენილი მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი საბუთის წარდგენის შემთხვევაში. 

 მუხლი 383. ზოგიერთი სალიცენზიო/სანებართვო საქმიანობის გარდამავალი რეგულირება 

„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს 

კანონითგათვალისწინებულმა სამინისტრომ ან მის გამგებლობაში არსებულმა სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულებამ შესაბამისი სამედიცინო საქმიანობა, აგრეთვე სხვა დაინტერესებულმა პირებმა ამ კანონით 

განსაზღვრული სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა, სასამართლო-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა და პათოლო-

განატომიური საქმიანობა სათანადო ლიცენზიის/ნებართვის გარეშე შეიძლება განახორციელონ 2010 წლის 1 

დეკემბრამდე. 

 მუხლი 384 . ცალკეული სახის სანებართვო საქმიანობაზე ნებართვის მოქმედების განსაკუთრებული წესი 

 რადიოაქტიური ნივთიერებების სამედიცინო მიზნით გამოყენებისათვის ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის 

ლიცენზიის მქონე პირის მიერ სამედიცინო დანიშნულებით რადიოფარმპრეპარატების იმპორტისას გაიცემა 

მხოლოდ ამ კანონის 24-ე მუხლის მე-10 პუნქტითგათვალისწინებული ნებართვა 1 წლის ვადით. 

მუხლი 39. სარგებლობის ლიცენზიების გარდამავალი რეგულირება 

 1. ამ კანონის ამოქმედებამდე კონკრეტულ საქმიანობაზე გაცემული ლიცენზია, რომელზედაც ამ კანონის თანახმად 

გაიცემა სარგებლობის ლიცენზია, ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას შესაბამისი ვადის განმავლობაში. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული საქმიანობის ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების წესი და 

პირობები განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით. 

 მუხლი 40. ლიცენზიებისა და ნებართვების გამცემი ორგანოებისა და გაცემის წესის გარდამავალი რეგულირება 

1. საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებებისა და დამატებების განხორციელებამდე ლიცენზიებისა და ნებართვების 

გამცემი ორგანოები, გაცემის წესი და პირობები ამ კანონის შესაბამისად დგინდება საქართველოს მთავრობის 

ნორმატიული აქტით. 

2. თუ საქმიანობის ან ქმედების სალიცენზიო ან სანებართვო პირობები განისაზღვრება საკანონმდებლო აქტით, 

ლიცენზია ან ნებართვა გაიცემა ამ საკანონმდებლო აქტით დადგენილ პირობათა დაკმაყოფილების შემთხვევაში. 

3. თუ ამ კანონით განისაზღვრა ისეთი ლიცენზიის ან ნებართვის სახე, რომლის დამატებითი სალიცენზიო ან 

სანებართვო პირობები არ არის განსაზღვრული საკანონმდებლო აქტით, ამ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და 

დამატებების განხორციელებამდე სალიცენზიო ან სანებართვო პირობები დგინდება საქართველოს მთავრობის 

ნორმატიული აქტით. 

მუხლი 41. ამ კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებები 

1. საქართველოს მთავრობამ 2005 წლის 15 ნოემბრამდე საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს ამ კანონის 

მიღებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო აქტების პროექტები. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2062
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2062
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824#part_36
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26824?publication=77#!
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2. საქართველოს მთავრობამ 2006 წლის 1 იანვრისათვის წარმოადგინოს სურსათის მწარმოებელი საწარმოების 

რეგულირების გამარტივებული წესები და პირობები. 

მუხლი 42. პროფესიულ საქმიანობათა რეგულირების სისტემის განსაზღვრა 

1. პროფესიული საქმიანობა რეგულირდება ცალკე კანონმდებლობით. 

2. 2005 წლის 1 დეკემბრამდე საქართველოს მთავრობამ უზრუნველყოს საქართველოს პარლამენტისთვის შესაბამისი 

საკანონმდებლო აქტების პროექტების წარდგენა, რომლებშიც გათვალისწინებული იქნება პროფესიული საქმიანობის 

რეგულირება შემდეგი ძირითადი პრინციპების მიხედვით: 

ა) პროფესიული საქმიანობების სრული თვითრეგულირება – (ჩვეულებითი რეგულირება) არაარსებითი 

საზოგადოებრივი რისკების მქონე პროფესიული საქმიანობისათვის; 

ბ) ნაწილობრივი თვითრეგულირება – არსებითი საზოგადოებრივი რისკების მქონე პროფესიული საქმიანობისათვის; 

გ) სახელმწიფო რეგულირება – მაღალი საზოგადოებრივი რისკების მქონე პროფესიული საქმიანობისათვის. 

 მუხლი 421. გარე რეკლამის განთავსების ნებართვასთან დაკავშირებული ურთიერთობების დროებითი 

სამართლებრივი რეგულირება 

1. 2010 წლის 1 იანვრამდე ამ კანონით გათვალისწინებული გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო რეგულირების 

შემოღება დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის და თვითმმართველი ქალაქების 

ტერიტორიებზე. 

2. 2008 წლის 1 დეკემბრამდე გარე რეკლამის განთავსებაზე კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაფორმებული 

ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა, მხარეთა შეთანხმებით, შესაძლებელია გაგრძელდეს ამ კანონის 24-ე მუხლის 53-

ე პუნქტით განსაზღვრული გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გარეშე, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოს მიერ ამ კანონის 261 მუხლის შესაბამისად ჩატარებული პირველი აუქციონის შედეგად გაცემული გარე 

რეკლამის განთავსების ნებართვის მოქმედების ვადით. 

თავი XII. დასკვნითი დებულებანი 

მუხლი 43. ძალადაკარგული ნორმატიული აქტები 

ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს: 

ა) „სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

ბ) „საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების სამთავრობო დაწესებულების სისტემაში ავტონომიური 

რესპუბლიკის შესაბამისი სამინისტროებისა და უწყებებისათვის ლიცენზიებისა და ნებართვების გაცემის 

უფლებამოსილების გადაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 29 სექტემბრის №472 

ბრძანებულება. 

მუხლი 44. კანონის ამოქმედება 

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს. 

საქართველოს პრეზიდენტი 

მ. სააკაშვილი                                                                                                             2005 წლის 24 ივნისი. 

თბილისი,                                                                                                                                                  №1775-რს 
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https://matsne.gov.ge/ka/document/view/13714
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1291359
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2. საქართველოს კანონი 

მეწარმეთა შესახებ 

I. ზოგადი ნაწილი 

    მუხლი 1. კანონის გამოყენების სფერო 

 1. ეს კანონი აწესრიგებს სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტთა სამართლებრივ ფორმებს. 

2. სამეწარმეო საქმიანობად მიიჩნევა მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება 

მოგების მიზნით, დამოუკიდებლად და ორგანიზებულად. 

3. სამეწარმეო საქმიანობად არ ითვლება ფიზიკური პირების სახელოვნებო, სამეცნიერო, სამედიცინო, 

არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანოტარო, სააუდიტო, საკონსულტაციო (მათ შორის, საგადასახადო 

კონსულტანტთა), სასოფლო-სამეურნეო ან სატყეო-სამეურნეო საქმიანობა, აგრეთვე ფიზიკური პირის ან 

იურიდიული პირის ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნის მიერ ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან 

მიერთებული მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურით სარგებლობა შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო-სამეურნეო წარმოებები შეიძლება არსებობდეს ამ კანონის მე-2 მუხლით 

გათვალისწინებული სამართლებრივი ფორმით, თუ მოხდება მათი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაცია. რეგისტრაცია სავალდებულოა, თუ წარმოებაში მუდმივად 

დასაქმებულია მფლობელის ოჯახის არაწევრი ხუთი პირი მაინც. 

მუხლი 2. მეწარმე სუბიექტები და მათი დაფუძნება 

1. მეწარმე სუბიექტები არიან: ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), 

კომანდიტური საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), სააქციო საზოგადოება (სს, 

კორპორაცია) და კოოპერატივი. 

2. ინდივიდუალური მეწარმე, როგორც ამ კანონით გათვალისწინებულ უფლება-მოვალეობათა სუბიექტი, 

წარმოიშობა მხოლოდ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში 

რეგისტრაციის მომენტიდან. თუ რეგისტრაციამდე მეწარმე სუბიექტის სახელით რაიმე მოქმედება შესრულდა, ამ 

მოქმედების შემსრულებლები და საწარმოს დამფუძნებლები პასუხს აგებენ პერსონალურად, როგორც სოლიდარული 

მოვალეები, მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ, ამ მოქმედებიდან წარმოშობილი ყველა 

ვალდებულებისათვის. ეს პასუხისმგებლობა ძალაში რჩება მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაციის შემდეგაც. 

3. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, კომანდიტური საზოგადოება, შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება, სააქციო საზოგადოება და კოოპერატივი არიან იურიდიული პირის სტატუსის 

მქონე საწარმოები (კომპანიები). ამ კანონით განსაზღვრული ინდივიდუალური მეწარმე არ არის იურიდიული პირი. 

ინდივიდუალური მეწარმე საქმიან ურთიერთობებში თავის უფლებებს ახორციელებს და მოვალეობებს ასრულებს, 

როგორც ფიზიკური პირი. 

მუხლი 3. პასუხისმგებლობა, შესატანი, ინფორმაციის მიღებისა და კონტროლის უფლებები 

 1. ინდივიდუალური მეწარმე თავისი სამეწარმეო საქმიანობიდან წარმოშობილი ვალდებულებებისათვის 

კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს პირადად, მთელი თავისი ქონებით. 

2. (ამოღებულია). 

3. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორები და კომანდიტური საზოგადოების 

პერსონალურად პასუხისმგებელი პარტნიორები – სრული პარტნიორები (კომპლემენტარები) საზოგადოების 

ვალდებულებებისათვის კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებენ სოლიდარულად, ანუ თითოეული პარტნიორი 

ვალდებულებებისათვის პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ. პარტნიორებს შორის 

სხვაგვარი შეთანხმება ბათილია მესამე პირისათვის. 

4. კომანდიტური საზოგადოების შეზღუდული პარტნიორები (კომანდიტები), შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოების, სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნიორები საზოგადოების ვალდებულებებისათვის 

კრედიტორების წინაშე პასუხს არ აგებენ. კომანდიტური საზოგადოების შეზღუდული პარტნიორები, შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების, სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნიორები კრედიტორების 

წინაშე პასუხს აგებენ მათ მიერ შეუტანელი შესატანითაც, თუ პასუხისმგებლობა დადგა პარტნიორთა მიერ 

შეთანხმებული შენატანის სრულად შეტანამდე. 

4
1
. პარტნიორები დებენ შეთანხმებას (წესდებას), რომლის საფუძველზედაც წესრიგდება საწარმოს საქმიანობასთან 

ან/და პარტნიორების ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები. პარტნიორთა შეთანხმების (წესდების) ნაწილი, 

რომელიც შეიცავს ამ კანონის მე-5 მუხლითგათვალისწინებულ მონაცემებს და რომელიც რეგისტრირდება რეესტრში, 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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არის სარეგისტრაციო განაცხადი. პარტნიორთა შეთანხმება, რომლის რეგისტრაციაც არ არის სავალდებულო, იდება 

წერილობითი ფორმით და იგი შეიძლება შესრულდეს ნებისმიერ ენაზე (პარტნიორთა შეთანხმება (წესდება)). 

5. საზოგადოების დაფუძნებისას პარტნიორები უნდა შეთანხმდნენ წილების განაწილებაზე და დათქვან 

კაპიტალში მათი შენატანის ოდენობა. შენატანი შეიძლება იყოს მატერიალური და არამატერიალური ქონება, 

სამუშაოს შესრულება ან/და მომსახურების გაწევა. 

5
1
. თუ წესდების ცვლილება ეხება პარტნიორის ხმის უფლებას, მოგებაში/ზარალში წილს ან ლიკვიდაციისას მის 

უფლებებს, აღნიშნული ცვლილება მიღებული უნდა იქნეს ერთხმად, თუ წესდების შესაბამისი ნაწილით, რომელიც 

პარტნიორების მიერ ერთხმად იყო მიღებული, სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

5
2 
. თუ წესდების/პარტნიორთა შეთანხმების ცვლილება აუქმებს პარტნიორის რეგისტრირებულ უფლებას, ან მას 

ისეთ ვალდებულებას აკისრებს, რომელიც პირდაპირ და უშუალო გავლენას ახდენს მის რეგისტრირებულ 

უფლებაზე, პარტნიორის თანხმობის გარეშე ამგვარი ცვლილების შეტანა დაუშვებელია.  

6. კომანდიტური საზოგადოების შეზღუდული პარტნიორი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, 

სააქციო საზოგადოებისა და კოოპერატივის პარტნიორები საზოგადოების კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებენ 

პირადად, თუ ისინი ბოროტად გამოიყენებენ პასუხისმგებლობის შეზღუდვის სამართლებრივ ფორმებს. 

7. პარტნიორებს შეუძლიათ წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში განსაზღვრონ თითოეული პარტნიორის 

შენატანის შეტანის წესი და ვადა. ვადის უშედეგოდ გასვლის შემთხვევაში პარტნიორი, რომელმაც არ განახორციელა 

გადახდა, კარგავს წილს და ნაწილობრივ შესრულებულ ვალდებულებათა შედეგებსაც, თუ წესდებით სხვა რამ არ 

არის დადგენილი. 

8. თუ საწარმოს დომინანტმა პარტნიორმა განზრახ გამოიყენა თავისი დომინანტური მდგომარეობა ამ 

საზოგადოების საზიანოდ, მან დანარჩენ პარტნიორებს უნდა გადაუხადოს შესაბამისი კომპენსაცია. დომინანტად 

ითვლება პარტნიორი ან ერთად მოქმედ პარტნიორთა ჯგუფი, რომელსაც აქვს პრაქტიკული შესაძლებლობა, 

გადამწყვეტი ზეგავლენა მოახდინოს პარტნიორთა კრების კენჭისყრის შედეგზე. 

9. სპს-ის, კს-ის, შპს-ის, სს-ის და კოოპერატივის პარტნიორებს თანაბარ პირობებში თანაბარი უფლება-

მოვალეობები აქვთ, თუ ამ კანონით ან წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი. წესდებით შესაძლებელია მათ მიერ 

შეტანილი შენატანებისაგან დამოუკიდებლად განისაზღვროს განსხვავებული უფლება-მოვალეობები. 

10. ყოველ პარტნიორს აქვს წლიური ანგარიშის ასლისა და საზოგადოების ყველა პუბლიკაციის მიღების უფლება. 

გარდა ამისა, მას უფლება აქვს, შეამოწმოს წლიური ანგარიშის სისწორე და ამ მიზნით გაეცნოს საზოგადოების 

დოკუმენტაციას უშუალოდ ან აუდიტორის მეშვეობით და საწარმოს ორგანოებს მოსთხოვოს განმარტებები წლიური 

ანგარიშის წარდგენის შემდეგ, მაგრამ ამ ანგარიშის დამტკიცებამდე. თუ აღმოჩნდება, რომ ანგარიშში არსებითი 

შეცდომაა, ამ ანგარიშის შემოწმების ხარჯები ეკისრება საწარმოს. კონტროლისა და შემოწმების ეს უფლებები 

შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ ამ კანონით, გაფართოება კი შესაძლებელია წესდებით. 

11. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული წილებისა და აქციების პრივატიზება ხორციელდება „სახელმწიფო 

ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. წილების ან აქციების ან სერტიფიკატებით 

წარმოდგენილი აქციების პირდაპირ ან შუამავლის მეშვეობით, საჯარო ან კერძო შეთავაზებით, უცხო ქვეყნის 

აღიარებულ საფონდო ბირჟაზე ან მოცემულ დროს საერთაშორისო კაპიტალის ბაზრებზე არსებული პრაქტიკის 

შესაბამისი შეთავაზების სხვაგვარი ფორმით პრივატიზების შემთხვევისთვის საზოგადოების წესდება შეიძლება 

ითვალისწინებდეს წილების ან აქციების მფლობელთა ამ კანონით დადგენილისაგან განსხვავებულ უფლება-

მოვალეობებს, რამაც არ უნდა ხელყოს დივიდენდის მიღების უფლება. 

მუხლი 4. მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაცია 

 1. ამ კანონის მე-2 მუხლით განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტის მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაცია სავალდებულოა. 

2. მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაციას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში – 

მარეგისტრირებელი ორგანო). 

3. მეწარმე სუბიექტი წარმოშობილად ითვლება მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირების რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. მეწარმე სუბიექტის არსებობა დგინდება ამონაწერით მეწარმეთა და 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან. მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაცია მოიცავს 

როგორც სახელმწიფო, ისე საგადასახადო რეგისტრაციას. მარეგისტრირებელი ორგანოს გადაწყვეტილება 

რეგისტრაციის შესახებ ძალაში შედის მხარისათვის ოფიციალურად გაცნობისთანავე ან გამოქვეყნებისთანავე. 

გადაწყვეტილების გამოქვეყნებად ითვლება მისი მარეგისტრირებელი ორგანოს ვებგვერდზე განთავსება. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/112588
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/112588
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_4
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1 
. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში დაცული მონაცემები 

რეგისტრაციის, რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებებისა და მათი გაუქმების შესახებ მარეგისტრირებელი 

ორგანოს მიერ ელექტრონულად ეგზავნება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ 

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − შემოსავლების სამსახურს. 

4. მეწარმე სუბიექტი რეგისტრირდება მის მიერ განცხადებული მისამართის მიხედვით. დაინტერესებულმა პირმა 

იურიდიულ მისამართად უნდა მიუთითოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული 

მისამართი, რომელზედაც შესაძლებელი იქნება წერილობითი შეტყობინების (კორესპონდენციის) 

გაგზავნა. რეგისტრირებულ მისამართზე გაგზავნის შემდეგ წერილობითი შეტყობინება (კორესპონდენცია) ითვლება 

ოფიციალურად გაგზავნილ შეტყობინებად (კორესპონდენციად). 

4
1 
. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრირებული მეწარმე 

სუბიექტი უფლებამოსილია ჰქონდეს რეგისტრირებული ტელეფონის ნომერი ან/და ელექტრონული ფოსტის 

მისამართი, რომელზედაც/რომლებზედაც შესაძლებელი იქნება ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნა. 

რეგისტრირებულ ტელეფონის ნომერზე ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე გაგზავნილი ელექტრონული 

შეტყობინება ითვლება შესაბამისი პირისათვის ოფიციალურად ჩაბარებულ შეტყობინებად. ტელეფონის ნომრის და 

ელექტრონული ფოსტის მისამართის რეგისტრაციისთვის გამოიყენება ამ კანონით, „საჯარო რეესტრის შესახებ“ 

საქართველოს კანონითა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული „მეწარმეთა და 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრაციის შესახებ ინსტრუქციით“ 

რეგისტრაციისათვის დადგენილი წესები. 

5. საწარმოსათვის და უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალისათვის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭება ხდება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

6. 2010 წლის 1 იანვრიდან ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

რეესტრიდან აქვს იგივე ძალა, რაც საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობას. 

7. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრის წარმოების პირობები და 

რეესტრიდან ამონაწერების ფორმები განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით 

დამტკიცებული „მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრაციის შესახებ 

ინსტრუქციით“ (შემდგომში – ინსტრუქცია). 

 მუხლი 5. მეწარმე იურიდიული პირის რეგისტრაციის პირობები 

 1. საწარმოს რეგისტრაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მარეგისტრირებელ ორგანოს უნდა წარედგინოს საწარმოს 

ყველა პარტნიორის მიერ ხელმოწერილი და სათანადო წესით დამოწმებული სარეგისტრაციო განაცხადი, რომელიც 

იმავდროულად არის პარტნიორთა შეთანხმების ნაწილი და რომელშიც უნდა მიეთითოს: 

ა) საწარმოს სახელწოდება/საფირმო სახელწოდება; 

ბ) საწარმოს სამართლებრივი ფორმა; 

გ) საწარმოს იურიდიული მისამართი; 

დ) საწარმოს პარტნიორის (პარტნიორების) სახელი და გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი და პირადი 

ნომერი, ხოლო თუ პარტნიორი იურიდიული პირია – მისი საფირმო სახელწოდება, სამართლებრივი ფორმა, 

იურიდიული მისამართი, რეგისტრაციის თარიღი, საიდენტიფიკაციო ნომერი და მონაცემები მისი 

წარმომადგენლების შესახებ; 

ე) საწარმოს მმართველობის ორგანო, გადაწყვეტილების მიღების წესი, ხოლო შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოების ან კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში – მონაცემები პარტნიორთა წილობრივი 

მონაწილეობის შესახებ. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კომანდიტური საზოგადოების 

პარტნიორთა წილები გამოხატული უნდა იყოს წილადი რიცხვებით/პროცენტებში და მათი ჯამი უნდა შეადგენდეს 1 

მთელს; 

ე 
1 
) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კომანდიტური საზოგადოების პარტნიორთა წილის 

მმართველის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სახელი და გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი და პირადი 

ნომერი; 

ვ) კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში – რომელი პარტნიორია შეზღუდული და რომელი – სრული; 

ზ) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ან კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში – 

პარტნიორთა წილებზე საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებები; 

თ) საწარმოს ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის (პირების) სახელი და გვარი, 

საცხოვრებელი ადგილის მისამართი და პირადი ნომერი, ასევე უფლებამოსილების ვადა; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/20560
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/20560
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/88696
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/88696
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/88696
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/88696
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/88696
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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ი) პროკურისტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სახელი და გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი და 

პირადი ნომერი; 

კ) თუ საწარმოს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი რამდენიმე პირი ჰყავს – ისინი ერთად წარმოადგენენ 

საწარმოს თუ ცალ-ცალკე; 

ლ) სარეგისტრაციო განაცხადის ცვლილების რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი ფიზიკური პირის შემთხვევაში – 

სახელი და გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი და პირადი ნომერი, ხოლო თუ სარეგისტრაციო განაცხადის 

ცვლილების რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი პირი იურიდიული პირია, – მისი საფირმო სახელწოდება, 

სამართლებრივი ფორმა, იურიდიული მისამართი, რეგისტრაციის თარიღი, საიდენტიფიკაციო ნომერი და 

მონაცემები მისი წარმომადგენლების შესახებ; 

მ) ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ამ პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული იურიდიული 

მისამართისგან განსხვავებული მისამართი, რომლებზე მიღებული გზავნილიც ჩაბარებულად ჩაითვლება. 

1
1 
. თუ საწარმოს პარტნიორის, საწარმოს ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 

(პირების), წილის მმართველის, რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილების რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი 

პირის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართი განსხვავდება მისი რეგისტრაციის ადგილის 

მისამართისაგან, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაში ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართის მითითება 

სავალდებულოა. 

1
2 
. საწარმოს ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის (პირების) 

დანიშვნისთვის/რეგისტრაციისთვის სარეგისტრაციო დოკუმენტაციით უნდა დასტურდებოდეს ამ პირის (პირების) 

ნება. 

1
3 
. თუ სარეგისტრაციო დოკუმენტაციით განსაზღვრული არ არის საწარმოს ხელმძღვანელობასა და 

წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის (პირების) უფლებამოსილების ვადა, იგი ითვლება შეუზღუდავად. თუ 

ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტით 

განსაზღვრული ვადის ამოწურვის შემდეგ კანონით დადგენილი წესით არ მოხდება უფლებამოსილების ახალი 

ვადის ან ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის (პირების) ცვლილების რეგისტრაცია, 

რეგისტრირებული პირის (პირების) უფლებამოსილების ვადა ითვლება უვადოდ გაგრძელებულად. 

2. პარტნიორებს უფლება აქვთ, რეესტრში მიუთითონ სარეგისტრაციო განაცხადის ცვლილების რეგისტრაციაზე 

უფლებამოსილი პირი და მისი უფლებამოსილების ფარგლები, მათ შორის, იზღუდება თუ არა ამ კანონის 5
1
 მუხლით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილ პირთა უფლებამოსილება, განახორციელონ სარეგისტრაციო 

მონაცემების ცვლილება. სარეგისტრაციო განაცხადის ცვლილების რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი პირი შეიძლება 

იყოს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი. 

3. სარეგისტრაციო განაცხადის სანოტარო წესით დამოწმება სავალდებულო არ არის, თუ უფლებამოსილი პირები 

მას ხელს მარეგისტრირებელ ორგანოში აწერენ ან იგი დადგენილი წესით დამოწმებულია უფლებამოსილი 

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ. მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ ხელმოწერის დამოწმების წესი და პირობები 

განისაზღვრება „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტებით. 

4. თუ საწარმოს პარტნიორი (პარტნიორები), ხელმძღვანელობაზე ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი 

პირი (პირები), სარეგისტრაციო განაცხადის ცვლილების რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი პირი (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) არიან საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირები ან უცხო ქვეყნის იურიდიული პირები, 

ისინი სარეგისტრაციოდ წარადგენენ შესაბამისად საქართველოს მოქალაქისათვის ან საქართველოში 

რეგისტრირებული საწარმოსათვის დადგენილ ეკვივალენტურ მონაცემებს. სარეგისტრაციოდ წარსადგენი 

დოკუმენტების ეკვივალენტურობის დადგენის წესი განისაზღვრება ინსტრუქციით. უცხო ქვეყნის იურიდიული 

პირის შემთხვევაში მისი იურიდიულ პირად რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები დამოწმებული ან 

ლეგალიზებული უნდა იყოს სათანადო წესით. 

5. საწარმოს რეგისტრაციისათვის ან საქმიანობისათვის არ არის სავალდებულო საწარმოს ბეჭდის არსებობა. 

დაუშვებელია, ნორმატიული აქტით ან სახელმწიფო ორგანოს მიერ მოთხოვნილი იქნეს საწარმოს ბეჭდით 

დამოწმებული ნებისმიერი დოკუმენტი. 

6. საწარმოს რეგისტრაციის მიზნებისათვის კაპიტალის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა არ 

მოითხოვება. 

7. (ამოღებულია - 24.06.2016, №5569).8.  (ამოღებულია - 24.06.2016, №5569). 

მუხლი 5 
1 
. საწარმოს რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილების რეგისტრაცია 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_9
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_9
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/20560
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3327040#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3327040#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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1. საწარმოს რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილების რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლება აქვს 

დაინტერესებულ პირს. ტერმინი „დაინტერესებული პირი“ ამ კანონში გამოიყენება „საჯარო რეესტრის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით განსაზღვრული მნიშვნელობით. 

2. საწარმოს რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილების საფუძველია უფლებამოსილი პირის/ორგანოს სათანადო 

წესით მიღებული და დამოწმებული გადაწყვეტილება ან უფლებამოსილი პირების მიერ საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით შედგენილი გარიგება. 

3. საწარმოს რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილება გულისხმობს საწარმოს ლიკვიდაციის ან 

რეორგანიზაციის პროცესის, გადახდისუუნარობის, გაკოტრების ან რეაბილიტაციის საქმის წარმოების დაწყებისა და 

შეწყვეტის, ლიკვიდატორის, მეურვის, რეაბილიტაციის მმართველის ან გაკოტრების მმართველის, ასევე 

სარეგისტრაციო დოკუმენტის ცვლილების შესახებ ინფორმაციის ასახვას მეწარმეთა და არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში. 

 4 . მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში წილზე საკუთრების 

უფლების წინასწარი რეგისტრაცია ხორციელდება „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონით უძრავ ნივთზე 

უფლების წინასწარი რეგისტრაციისათვის დადგენილი წესით. 

5. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში ასევე რეგისტრირდება 

წილზე უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებები, გარდა იმ ვალდებულებისა, რომელიც 

ექვემდებარება საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას. 

5
1 
. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კომანდიტური საზოგადოების პარტნიორის წილზე 

საკუთრების უფლება და მასთან დაკავშირებული ვალდებულება წარმოშობილად, შეცვლილად ან შეწყვეტილად 

ითვლება მისი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის 

მომენტიდან. 

5
2 
. თუ პირმა საკუთრების უფლების რეგისტრაციასთან ერთად მოითხოვა იმგვარი ცვლილება, რომელზედაც 

დაინტერესებულ პირს გადაწყვეტილების მიღება შეეძლო, როგორც წილის მესაკუთრეს, გადაწყვეტილება 

უფლებამოსილი პირის მიერ მიღებულად ითვლება. 

6. „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონით მეწარმეთა და არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციისადმი დაქვემდებარებული გადაწყვეტილება არის 

რეგისტრირებულ მონაცემებში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ცვლილების შეტანის 

საფუძველი. გადახდისუუნარობის საქმის აღძვრის შემთხვევაში „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით 

გათვალისწინებული ლიკვიდაციის პროცესი წყდება. 

მუხლი 5
2
. (ამოღებულია) 

 მუხლი 5 
3 
. ინფორმაციის გაცემა და გადაწყვეტილების მიღება 

 მარეგისტრირებელი ორგანო ამ კანონით განსაზღვრულ, მისი კომპეტენციისათვის მიკუთვნებულ საკითხებზე 

იღებს „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონით რეგისტრაციისა და ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობისათვის დადგენილ და ამ კანონის 14
2 
 მუხლითგათვალისწინებულ გადაწყვეტილებებს. 

  მუხლი 5 
4
 . ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია 

1. ფიზიკური პირი ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციისათვის/ცვლილების რეგისტრაციისათვის 

მარეგისტრირებელ ორგანოს წარუდგენს განცხადებას და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, პირადობის 

ნეიტრალურ მოწმობას ან ნეიტრალურ სამგზავრო დოკუმენტს . განცხადებაში უნდა მიეთითოს: 

ა) განმცხადებლის სახელი; 

ბ) ინფორმაცია საწარმოს ადგილსამყოფლის (იურიდიული მისამართის) შესახებ; 

გ) განმცხადებლის პირადი ნომერი; 

დ) განცხადების შევსების თარიღი; 

ე) განმცხადებლის ხელმოწერა; 

ვ) ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ამ მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული იურიდიული 

მისამართისგან განსხვავებული მისამართი, რომლებზე მიღებული გზავნილიც ჩაბარებულად ჩაითვლება. 

1 
1
. ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციისათვის/ცვლილების რეგისტრაციისათვის მარეგისტრირებელი 

ორგანოსთვის განცხადების წარდგენის უფლება აქვთ აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და 

ცხინვალის რეგიონში (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) ლეგიტიმურად მცხოვრებ ფიზიკურ პირებს, 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/20560
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/20560
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/20560
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23572
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/20560
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_26
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით არიან რეგისტრირებული და რომლებსაც 

მინიჭებული აქვთ პირადი ნომერი. 

1
2
. ამ მუხლის 1

1
 პუნქტით გათვალისწინებული პირების ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციის წესი 

განისაზღვრება შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით. 

2. უცხო ქვეყნის მოქალაქის საქართველოში ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციისას მან უნდა წარადგინოს 

სარეგისტრაციო განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილის 

ეკვივალენტურ მონაცემებს. 

3. სარეგისტრაციო განცხადების შესავსებად პირს უფლება აქვს, გამოიყენოს მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ 

გაცემული სარეგისტრაციო განცხადების ფორმა ან მისი ასლი ნებისმიერ მატარებელზე. 

საქართველოს 2005 წლის 24 ივნისის კანონი №1781 - სსმ I, №40, 18.07.2005წ., მუხ.279  

  მუხლი 5
5
. (ამოღებულია)   მუხლი 5

6
. (ამოღებულია) 

  მუხლი 5
7
. საწარმოს რედომიცილება 

 1. შესაძლებელია უცხო ქვეყნის საწარმოს რეგისტრაციის საქართველოში გადმოტანა (რედომიცილება) საწარმოს 

საქმიანობის უწყვეტობის დაურღვევლად. 

2. საქართველოში რედომიცილებული საწარმო შეიძლება დარეგისტრირდეს მხოლოდ საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამართლებრივი ფორმით. 

3. საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოს უფლება აქვს, გადაიტანოს რეგისტრაცია უცხო ქვეყანაში საწარმოს 

საქმიანობის უწყვეტობის დაურღვევლად, შემდეგი პირობების არსებობისას: 

ა) ამ ქვეყანასთან დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულებით არ არის აკრძალული საწარმოს რედომიცილება; 

ბ) საწარმოს წინააღმდეგ საქართველოში არ მიმდინარეობს სასამართლო დავა ან გადახდისუუნარობის საქმის 

წარმოება ან სისხლის სამართლის საქმის წარმოება; 

გ) საწარმოს რედომიცილების დროისათვის საქართველოს საგადასახადო ორგანოების მიმართ არ გააჩნია 

საგადასახადო დავალიანება. 

4. საქართველოში რეგისტრირებული საწარმოს რედომიცილება არის საწარმოს რეორგანიზაციის ტოლფასი და 

მასზე ვრცელდება ამ კანონით გათვალისწინებული, საწარმოს რეორგანიზაციის მარეგულირებელი ნორმები. 

5. უცხო ქვეყნის საწარმოს საქართველოში რედომიცილებისა და საქართველოში რეგისტრირებული საწარმოს 

უცხო ქვეყანაში რედომიცილების წესი და პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. 

მუხლი 5
8
. ერთი პირის სამეწარმეო საზოგადოება  

1. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ან სააქციო საზოგადოება შეიძლება დააფუძნოს ერთმა პირმა. 

2. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ან სააქციო საზოგადოების რეგისტრაციის შემდეგ ყველა 

წილის/აქციის ერთი პარტნიორის საკუთრებაში გადასვლის შემთხვევაში ეს საზოგადოება ხდება ერთი პირის 

სამეწარმეო საზოგადოება. ამის შესახებ ინფორმაცია და პარტნიორის საიდენტიფიკაციო მონაცემები შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების შემთხვევაში უნდა აისახოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების რეესტრში, ხოლო სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში – აქციათა რეესტრში და საჯაროდ 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. 

3. თუ სამეწარმეო საზოგადოებას ერთადერთი პარტნიორი ჰყავს, საერთო კრების უფლებამოსილებას ის 

ახორციელებს. ამგვარი უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილება წერილობით ფორმდება. 

4. სამეწარმეო საზოგადოებასა და მის ერთადერთ პარტნიორს შორის ხელშეკრულება უნდა დაიდოს წერილობით, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხელშეკრულება ჩვეულებრივი საქმიანობის ფარგლებში იდება. 

 მუხლი 6. საფირმო სახელწოდება (ფირმა) 

 1. საფირმო სახელწოდება, ანუ ფირმა არის სახელი, რომლითაც საქმიანობს მეწარმე სუბიექტი. 

2. ინდივიდუალური მეწარმე საქმიან ურთიერთობებში გამოდის საკუთარი სახელით. დამატებები დაიშვება ამ 

მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვით. 

3. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საფირმო სახელწოდება უნდა შეიცავდეს სულ ცოტა ერთი 

პარტნიორის სახელს „სპს“-ის დამატებით. კომანდიტური საზოგადოების საფირმო სახელწოდება უნდა შეიცავდეს 

სულ ცოტა ერთი სრული პარტნიორის სახელს „კს“-ის დამატებით. თუ სპს-ში ან კს-ში გაერთიანებული არიან 

მხოლოდ იურიდიული პირები, მისი სახელწოდება უნდა შეიცავდეს ერთ-ერთი მათგანის საფირმო სახელწოდებას ამ 

მუხლში აღნიშნული შესაბამისი დამატებით. 

4. პარტნიორის სახელის გამოყენების შესაძლებლობის გარდა, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, 

სააქციო საზოგადოებას, კოოპერატივს შეუძლია საფირმო სახელწოდება შეარჩიოს თავისი საქმიანობის საგნის 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26860
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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მიხედვით, ან შეიძლება ეს სახელწოდება იყოს ფანტაზიის ნაყოფი. საფირმო სახელწოდება უნდა შეიცავდეს: სააქციო 

საზოგადოების შემთხვევაში – დამატებას „სააქციო საზოგადოება“ ან „სს“; შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოების შემთხვევაში – დამატებას „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება“ ან „შპს“; კოოპერატივის 

შემთხვევაში – დამატებას „რეგისტრირებული კოოპერატივი“ ან „რკ“. 

5. დაუშვებელია საფირმო სახელწოდებაში ისეთი გრაფიკული სიმბოლოების გამოყენება, რომელთაც არ აქვთ 

ენობრივი ნორმებით დადგენილი ბგერითი ან სიტყვიერი შესატყვისი. საფირმო სახელწოდებას არ უნდა ერთოდეს 

რაიმე ისეთი დამატება, რომელმაც შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს მესამე პირი ან/და გამოიწვიოს შეცდომა ან/და 

გაუგებრობა მეწარმე სუბიექტის ფორმისა თუ საქმიანობის მოცულობის ან/და პარტნიორთა ურთიერთობის გამო. 

მუხლი 7. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრის საჯაროობა 

1. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში აღრიცხული მონაცემები 

საჯაროა. ნებისმიერ პირს შეუძლია გაეცნოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

რეესტრის მონაცემებს და მარეგისტრირებელი ორგანოდან მიიღოს ამ რეესტრიდან ამონაწერი. მეწარმეთა და 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან ამონაწერი გაიცემა საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებით ამონაწერის მომზადებისათვის დადგენილ ვადაში და განსაზღვრული საფასურის გადახდის 

შემთხვევაში. ამონაწერი მზადდება მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

რეესტრის, საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და 

არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა და მოვალეთა რეესტრების მონაცემთა ერთიანი ბანკის 

საფუძველზე და ასახავს მისი მომზადების მომენტისათვის რეგისტრირებული სუბიექტის, საჯარო-სამართლებრივი 

შეზღუდვის, საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე 

უფლებათა და მოვალეთა რეესტრებში რეგისტრირებული შეზღუდვების შესახებ ძალაში მყოფ მონაცემებს. 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში ამონაწერი ასევე 

უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას პარტნიორთა წილებზე, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე 

უფლებათა რეესტრში რეგისტრირებულ მონაცემებს. 

2. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში არსებული მონაცემების 

საფუძვლად გამოყენებული სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის ელექტრონული ასლები განთავსებულია საჯარო 

რეესტრის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის ვებგვერდზე და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული 

პირისთვის, საფასურის გადახდის გარეშე. 

3. რეგისტრირებული მონაცემების მიმართ მოქმედებს უტყუარობისა და სისრულის პრეზუმფცია, გარდა იმ 

შემთხვევისა, თუ დაინტერესებული პირისთვის წინასწარ იყო ცნობილი ამ მონაცემების უზუსტობა. 

4. თუ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში არ არის 

დაცული ინფორმაცია ხელმძღვანელობითი/წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირისა (პირებისა) და 

რეგისტრირებული პარტნიორის/დამფუძნებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემების/რეკვიზიტების შესახებ, სააგენტო 

მიმართავს უფლებამოსილ პირს/ორგანოს ამ პირთა იდენტიფიცირების მიზნით. თუ უფლებამოსილი პირი/ორგანო 

ასევე ვერ ახორციელებს ამ პირთა იდენტიფიცირებას, მარეგისტრირებელი ორგანო ამონაწერს ამზადებს მხოლოდ ამ 

მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ რეესტრებში დაცულ მონაცემებზე დაყრდნობით. ასეთ შემთხვევაში 

ამონაწერში ასევე აისახება ინფორმაცია ხელმძღვანელობითი/წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე 

პირისა (პირებისა) და რეგისტრირებული პარტნიორის/დამფუძნებლის იდენტიფიცირების შეუძლებლობის შესახებ. 

მუხლი 8. მოგების განაწილება 

1. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და სააქციო საზოგადოებაში შესაბამისად პარტნიორთა საერთო 

კრების ან აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით შეიძლება დადგინდეს წლიური მოგებისა და შუალედური 

მოგების დივიდენდების სახით განაწილება. 

2. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და სააქციო საზოგადოებაში დივიდენდი უნდა გაიცეს 

წესდებით გათვალისწინებულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს მოგების განაწილების შესახებ შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მიღებიდან 9 თვისა. 

მუხლი 9. ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა 

1. ხელმძღვანელობის უფლება აქვთ: სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში – ყველა პარტნიორს, 

კომანდიტურ საზოგადოებაში – სრულ პარტნიორებს (კომპლემენტარებს), კომპლემენტარი იურიდიული პირის 

შემთხვევაში – მის მიერ დანიშნულ ფიზიკურ პირს, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, სააქციო 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1549305
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1549305
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1549305
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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საზოგადოებასა და კოოპერატივში – დირექტორებს, თუ წესდებით (პარტნიორთა შეთანხმებით) სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული. 

2. ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება გულისხმობს უფლებამოსილების ფარგლებში საწარმოს სახელით 

გადაწყვეტილებების მიღებას, ხოლო წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება გულისხმობს საწარმოს სახელით 

გამოსვლას მესამე პირებთან ურთიერთობაში. 

3. ხელმძღვანელობის უფლებამოსილება გულისხმობს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებასაც, თუ პარტნიორთა 

შეთანხმებით (წესდებით) სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

4. თუ ხელშეკრულების დადებისას კონტრაგენტისათვის ცნობილი იყო მეწარმე სუბიექტის ხელმძღვანელობის 

უფლებამოსილების შეზღუდვის შესახებ, წარმოდგენილ მეწარმე სუბიექტს შეუძლია განაცხადოს გარიგების 

ბათილობის თაობაზე. იგივე წესი გამოიყენება, თუ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი და 

კონტრაგენტი განზრახ მოქმედებენ ერთად, რათა ზიანი მიადგეს იმ მეწარმე სუბიექტს, რომელიც წარმოდგენილია 

წარმომადგენლით. 

5. ამ მუხლის პირველ პუნქტში დასახელებულ პირებს არა აქვთ უფლება, პარტნიორების თანხმობის გარეშე 

განახორციელონ იგივე საქმიანობა, რომელსაც ეწევა საზოგადოება, ან მონაწილეობა მიიღონ, როგორც მსგავსი ტიპის 

სხვა საზოგადოებაში პერსონალურად პასუხისმგებელმა პარტნიორმა ან დირექტორმა, თუ წესდებით სხვა რამ არ 

არის განსაზღვრული (ინტერესთა კონფლიქტი). სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებსა და 

კომანდიტურ საზოგადოებებში ამ თანხმობის გაცემა შეუძლია პარტნიორთა კრებას, ხოლო შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოებებში, სააქციო საზოგადოებებსა და კოოპერატივებში – იმ ორგანოს, რომელიც 

ნიშნავს (ირჩევს) დირექტორებს. ასეთი საქმიანობის განხორციელებაზე თანხმობა მიცემულად ჩაითვლება, თუ 

საზოგადოების ხელმძღვანელად დანიშვნისას პარტნიორებისათვის ცნობილი იყო, რომ საზოგადოების 

ხელმძღვანელი ეწევა ასეთ საქმიანობას და ამ საქმიანობის შეწყვეტა მისთვის აშკარად არ მოუთხოვიათ. 

თუ ამ მუხლის პირველ პუნქტში დასახელებული პირების მიერ ინტერესთა კონფლიქტის წესების დარღვევისას 

საზოგადოებას მიადგა ზიანი, დამრღვევი ვალდებულია დათმოს ამ საზოგადოებიდან გასამრჯელოს მიღების 

მოთხოვნის უფლება და აანაზღაუროს ზიანი. ამ პირების მიერ საზოგადოებისათვის მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება აქვს სააქციო საზოგადოებაში აქციათა 5%-ის მფლობელ აქციონერს ან 

აქციონერთა ჯგუფს, ხოლო ყველა დანარჩენ საზოგადოებაში – თითოეულ პარტნიორს. 

6. ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული პირები და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები საზოგადოების საქმეებს 

უნდა გაუძღვნენ კეთილსინდისიერად; კერძოდ, ზრუნავდნენ ისე, როგორც ზრუნავს ანალოგიურ თანამდებობაზე 

და ანალოგიურ პირობებში მყოფი ჩვეულებრივი, საღად მოაზროვნე პირი, და მოქმედებდნენ იმ რწმენით, რომ მათი 

ეს მოქმედება ყველაზე ხელსაყრელია საზოგადოებისათვის. თუ ისინი არ შეასრულებენ ამ მოვალეობას, 

საზოგადოების წინაშე წარმოშობილი ზიანისთვის პასუხს აგებენ სოლიდარულად, მთელი თავისი ქონებით, 

პირდაპირ და უშუალოდ. საზოგადოების უარი რეგრესული ანაზღაურების მოთხოვნებზე ან საზოგადოების 

კომპრომისი ბათილია, თუ ანაზღაურება აუცილებელია საზოგადოების კრედიტორთა დასაკმაყოფილებლად. თუ 

ანაზღაურება აუცილებელია, საზოგადოების ხელმძღვანელების ვალდებულება არ წყდება იმის გამო, რომ ისინი 

მოქმედებდნენ პარტნიორთა გადაწყვეტილებების შესასრულებლად. 

ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ პირებსა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს, ასეთის არსებობისას, 

პარტნიორთა კრების წინასწარი თანხმობის გარეშე უფლება არა აქვთ, პირადი სარგებლის მიღების მიზნით 

გამოიყენონ საზოგადოების საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც მათთვის ცნობილი გახდა 

თავიანთი მოვალეობების შესრულების ან თანამდებობრივი მდგომარეობის გამო. 

ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ პირებთან და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებთან დადებული 

ხელშეკრულებით შეიძლება აღნიშნული ვალდებულება ძალაში დარჩეს ამ პირთა თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ, 

მაგრამ არა უმეტეს 3 წლის ვადით. შესაძლებელია ამ ვალდებულებისათვის გათვალისწინებულ იქნეს კომპენსაცია, 

რომლის ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება ამ ხელშეკრულებით. 

7. ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირთან (პირებთან), ასევე სამეთვალყურეო საბჭოსა და 

საწარმოს სხვა ორგანოების წევრებთან ურთიერთობები რეგულირდება ამ კანონით, საზოგადოების წესდებითა და 

მათთან დადებული ხელშეკრულებებით. 

7
1 
. ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის რეგისტრაცია წყდება, თუ: 

ა) მარეგისტრირებელ ორგანოს წარედგინა უფლებამოსილი პირის განცხადება რეგისტრირებული პირის 

გათავისუფლების თაობაზე; 

ბ) მარეგისტრირებელ ორგანოს წარედგინა რეგისტრირებული პირის განცხადება რეგისტრაციის შეწყვეტის 

მოთხოვნის თაობაზე; 
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გ) რეგისტრირებული პირი გარდაცვლილია, სასამართლოს მიერ აღიარებულია შეზღუდულქმედუნარიანად ან 

უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გამოცხადებულია გარდაცვლილად, მას საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1293-

ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე მხარდაჭერა აქვს დანიშნული. 

7
2 
. ამ მუხლის 7

1 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მხარეები ვალდებული არიან 

მარეგისტრირებელი ორგანოსათვის რეგისტრირებული პირის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ განცხადების 

წარდგენამდე გააგზავნონ შეტობინება საქართველოს შრომის კოდექსის 38-ე მუხლით დადგენილი წესით. ამ წესის 

დაცვის გარეშე რეგისტრაციის შეწყვეტის შემთხვევაში მიყენებული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება 

საქართველოს კანონმდებლობით. 

8. იმ საზოგადოებაში, რომელშიც სახელმწიფო ფლობს ხმათა საერთო რაოდენობის 50%-ზე მეტს, საქართველოს 

მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიძლება შეიქმნას სამეთვალყურეო საბჭო. ამ შემთხვევაში სამეთვალყურეო საბჭოში 

სახელმწიფოს წარმომადგენელი შესაძლებელია იყოს საჯარო მოსამსახურე, თუ მას კონკრეტულ საწარმოსთან 

ინტერესთა კონფლიქტი არ აქვს. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები, რომლებიც იმავდროულად საჯარო 

მოსამსახურეები არიან, მათთვის დაკისრებულ მოვალეობებს სათანადო ანაზღაურების გარეშე ასრულებენ და მათი 

საქმიანობა არ ჩაითვლება საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობად. 

9. თუ საწარმო გადახდისუუნაროა ან გადახდისუუნარობის საშიშროების წინაშე დგას, ამ მუხლის პირველ პუნქტში 

დასახელებულმა პირებმა ბრალეული გაჭიანურების გარეშე, მაგრამ საწარმოს გადახდისუუნარობის დადგომის 

მომენტიდან არა უგვიანეს 3 კვირისა, უნდა განაცხადონ ამის თაობაზე „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. გადახდისუუნარობის თაობაზე განცხადება ბრალეულ 

გაჭიანურებად არ მიიჩნევა, თუ ზემოხსენებული პირები ამ განცხადებას ამ მუხლის მე-6 პუნქტით 

გათვალისწინებული კეთილსინდისიერებით ეპყრობიან.   

 მუხლი 9
1
. პარტნიორთა საერთო კრება 

 1. თუ ამ კანონით ან საწარმოს წესდებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, პარტნიორთა საერთო კრების მოწვევის, 

ჩატარების წესი და მისი კომპეტენცია განისაზღვრება ამ მუხლით დადგენილი წესების მიხედვით. 

2. პარტნიორთა საერთო კრება ტარდება წელიწადში ერთხელ მაინც. საწარმოს ყოველ პარტნიორს, შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოების შემთხვევაში – დირექტორსაც, შეუძლია ერთი კვირის ვადაში მოიწვიოს 

პარტნიორთა საერთო კრება ყველა პარტნიორისათვის დაზღვეული წერილის გაგზავნით ან კომუნიკაციის სხვა 

საშუალებით, რომელიც იძლევა ადრესატის მიერ ინფორმაციის მიღების დადასტურების საშუალებას. წერილი უნდა 

შეიცავდეს დღის წესრიგის პროექტს. მოწვევის მიღებიდან 3 დღის ვადაში პარტნიორებს შეუძლიათ დღის წესრიგში 

დამატებათა შეტანა. კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას ესწრება (ესწრებიან) ხმების უმრავლესობის მქონე 

პარტნიორი (პარტნიორები). კრება გადაწყვეტილებებს იღებს დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით. თუ კრება არ არის 

გადაწყვეტილებაუნარიანი, მაშინ კრების მომწვევს შეუძლია იმავე წესითა და იმავე დღის წესრიგით ხელახლა 

მოიწვიოს კრება. მეორე კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია მაშინაც კი, თუ მასზე არ გამოცხადდება 

(გამოცხადდებიან) ხმების უმრავლესობის მქონე პარტნიორი (პარტნიორები). 

3. პარტნიორთა კრების მონაწილენი თავიანთი შემადგენლობიდან ხმების უბრალო უმრავლესობით ირჩევენ 

თავმჯდომარეს. პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილების მიღებისთანავე თავმჯდომარე ადგენს და ხელს აწერს ოქმს. 

4. თუ გადაწყვეტილება შეეხება საზოგადოებასა და ერთ-ერთ პარტნიორს შორის დავას, მაშინ ამ პარტნიორს ხმის 

უფლება არა აქვს. 

5. პარტნიორთა კრება იღებს გადაწყვეტილებებს შემდეგ საკითხებზე: 

ა) წარმოების სახეებისა და სამეურნეო საქმიანობის დაწყება და მათი შეწყვეტა; 

ბ) საწარმოს სარეგისტრაციო განცხადების მონაცემებსა და წესდებაში ცვლილებების მიღება; 

გ) ფილიალების შექმნა და ლიკვიდაცია; 

დ) ინვესტიციების შესახებ, რომელთა ღირებულება ცალკე ან მთლიანად ერთ სამეურნეო წელიწადში აღემატება 

საზოგადოების აქტივების ღირებულების 50%-ს; 

ე) ვალდებულებათა აღება, რომლებიც ცალკე ან მთლიანად აღემატება საზოგადოების აქტივების ღირებულების 

50%-ს; 

ვ) ვალდებულებათა უზრუნველყოფა, რომლებიც არ მიეკუთვნებიან ჩვეულებრივ საწარმოო საქმიანობას და 

რომელთა ღირებულება აღემატება საზოგადოების აქტივების ღირებულების 50%-ს; 

ზ) პროკურის გაცემა და გაუქმება; 

თ) წლიური შედეგების დამტკიცება; 

ი) აუდიტორის არჩევა; 

კ) საწარმოს რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_41
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23572
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23572
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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6. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში, ამ მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული საკითხების 

გარდა, კრება იღებს გადაწყვეტილებებს შემდეგ საკითხებზე: 

ა) ხელმძღვანელ პირთათვის მოგებასა და საერთო შემოსავალში მონაწილეობისა და პენსიის მიცემის პრინციპების 

განსაზღვრა; 

ბ) იმ დამატებითი უფლებების გამოყენება, რომლებიც საზოგადოებას დაფუძნებიდან ან საზოგადოების 

მართვიდან გამომდინარე აქვს დირექტორის ან/და პარტნიორის მიმართ, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლობა იმ 

პროცესებში, რომლებსაც იგი დირექტორების წინააღმდეგ წარმართავს; 

გ) შენატანების მოთხოვნა; 

დ) დამატებითი შენატანების უკან დაბრუნება; 

ე) დირექტორების დანიშვნა და გამოწვევა, მათთან ხელშეკრულებების დადება და შეწყვეტა, აგრეთვე მათი 

ანგარიშების დამტკიცება; 

ვ) სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; 

ზ) ახალი/დამატებითი შენატანების გზით საწარმოს კაპიტალის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. 

7. ყველა გადაწყვეტილება, რომელთა მნიშვნელობა სცილდება საზოგადოების ჩვეულებრივ საქმიანობას, მოითხოვს 

ყველა პარტნიორის მონაწილეობით ჩატარებული კრების გადაწყვეტილებას. 

8. კრების მოწვევა არ არის აუცილებელი, როცა ყველა პარტნიორი წერილობით დაეთანხმება განსახილველ საკითხს. 

წერილობითი თანხმობა კრების ოქმის ტოლფასია და ითვლება კრების გადაწყვეტილებად. 

9. საზოგადოების წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს გადაწყვეტილების მიღებას კრების მონაწილეთა ხმების 

უმრავლესობით, თუ ეს კანონი არ განსაზღვრავს გადაწყვეტილების მიღებას ერთხმად და თუ ამ გადაწყვეტილების 

შინაარსი არ ქმნის არათანაბარ მდგომარეობას რომელიმე პარტნიორისათვის ანდა არ ხელყოფს პარტნიორის 

არსებით ინტერესებს. 

10. პარტნიორთა საერთო კრებაზე სპს-ის თითოეულ პარტნიორსა და კს-ის თითოეულ სრულ პარტნიორს 

(კომპლემენტარს) აქვს თითო ხმა. კს-ის შეზღუდულ პარტნიორს (კომანდიტს) ხმის უფლება არ აქვს. შპს-ის 

პარტნიორთა ხმები განისაზღვრება მათი წილების პროპორციულად. 

მუხლი 10. გენერალური სავაჭრო მინდობილობა (პროკურა) და იურიდიულ მოქმედებათა განხორციელების 

უფლებამოსილება 

1. ამ კანონის მე-9 მუხლის პირველ პუნქტში დასახელებულ პირებსა და ინდივიდუალურ მეწარმეს შეუძლიათ 

წერილობით მისცენ მინდობილობა ამა თუ იმ პირს. მინდობილობა შეიძლება ორ ან რამდენიმე პირს ერთობლივად 

მიეცეს და განისაზღვროს, რომ ისინი – ორივე ან ყველა ერთად წარმოადგენენ საწარმოს (საერთო მინდობილობა). 

2. წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება იურიდიულ მოქმედებათა განხორციელებისას უნდა შეესაბამებოდეს 

მინდობილობის შინაარსს. მინდობილობის შეწყვეტისათვის აუცილებელია მისი გაუქმება ან ძალადაკარგულად 

აღიარება. ძალადაკარგულად აღიარება უნდა გამოქვეყნდეს საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბეჭდვით 

ორგანოში. 

3. გენერალური სავაჭრო მინდობილობის მფლობელი პირი (პროკურისტი) რეგისტრირდება მეწარმეთა და 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში. პროკურა იძლევა უფლებამოსილებას, 

სასამართლოში და სხვა ურთიერთობებში განხორციელდეს ყველა საქმიანობა და სამართლებრივი მოქმედება, 

რომელიც დაკავშირებულია საწარმოს ფუნქციონირებასთან. მიწის ნაკვეთის გასხვისების ან ვალდებულებებით 

დატვირთვის უფლებამოსილება პროკურისტს აქვს მხოლოდ მაშინ, როცა მას ეს უფლებამოსილება სპეციალურად 

მიეცემა. პროკურის მოცულობის შეზღუდვა ბათილია მესამე პირისათვის. ეს წესი შეეხება, კერძოდ, შეზღუდვას, რომ 

პროკურა გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ განსაზღვრული გარიგებებისა და გარიგებათა განსაზღვრული 

სახეებისათვის, ან მხოლოდ გარკვეულ გარემოებათა არსებობისას, ან განსაზღვრული დროისათვის, ანდა ცალკეულ 

ადგილში. პროკურის შემოფარგვლას ერთი ან რამდენიმე ფილიალით მხოლოდ მაშინ აქვს ძალა მესამე პირისათვის, 

თუ ფილიალები იმართება სხვადასხვა საფირმო სახელწოდებით. ამ წესის თანახმად, საფირმო სახელწოდებათა 

განსხვავებულობა იმითაც გამოისახება, რომ „ფილიალს“ დაერთვება დამატება, რომელშიც აღინიშნება ფილიალის 

საფირმო სახელწოდება. 

4. პროკურისტი და სავაჭრო წარმომადგენელი ხელმოწერისას საფირმო სახელწოდებას დაურთავენ თავიანთ 

სახელსა და გვარს და პროკურის და სავაჭრო მინდობილობის აღმნიშვნელ დამატებას. 

5. პროკურა და სავაჭრო მინდობილობა შეიძლება ნებისმიერ დროს გაუქმდეს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ზიანის ანაზღაურების უფლების ხელყოფის გარეშე. 

მუხლი 11. სავაჭრო წარმომადგენელი, დამოუკიდებელი მოვაჭრე და კომისიონერი 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_18
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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    საწარმოს ურთიერთობები სავაჭრო წარმომადგენელთან, დამოუკიდებელ მოვაჭრესთან და კომისიონერთან 

რეგულირდება მათთან დადებული ხელშეკრულებით. 

საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი №5913 - სსმ I, №7, 26.03.2008წ., მუხ.33 

მუხლი 12. (ამოღებულია) 

მუხლი 13. ბუღალტრული აღრიცხვა, ანგარიშგება და აუდიტი  

1. ბუღალტრული აღრიცხვა, ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა ხდება და აუდიტი 

ხორციელდება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად. 

2. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირი (შემდგომ − სდპ), პირველი და მეორე კატეგორიების საწარმოები 

ვალდებული არიან, ყოველწლიურად უზრუნველყონ საკუთარი ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული 

ანგარიშგების აუდიტის განხორციელება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

3. აუდიტის განხორციელებაში მეწარმე სუბიექტის აქციონერების/პარტნიორების, მმართველობითი ორგანოს და 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ჩარევამ საფრთხე არ უნდა შეუქმნას აუდიტორის დამოუკიდებლობასა და 

ობიექტურობას. 

4. მეწარმე სუბიექტის მმართველობის ორგანოს და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები ერთობლივად არიან 

პასუხისმგებელი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად ანგარიშგებების მომზადებისა და წარდგენისათვის. 
 

 მუხლი 13
1
. აუდიტის კომიტეტი  

1. სდპ-ის სამეთვალყურეო საბჭოში იქმნება აუდიტის კომიტეტი. აუდიტის კომიტეტი არის სამეთვალყურეო 

საბჭოს ქვეკომიტეტი და დაკომპლექტებულია მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისგან. აუდიტის კომიტეტის 

ერთი წევრი მაინც უნდა იყოს დამოუკიდებელი პირი. იმ სდპ-ში, რომელშიც სამეთვალყურეო საბჭო არ არის, 

იქმნება დამოუკიდებელი აუდიტის კომიტეტი, რომლის წევრები არიან საერთო კრების მიერ განსაზღვრული ვადით 

არჩეული დამოუკიდებელი პირები. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის მიზნებისათვის დამოუკიდებელ პირად მიიჩნევა პირი, რომელიც 

სამართლებრივად ან/და ეკონომიკურად დაკავშირებული არ არის საწარმოსთან, მათ შორის, არ ფლობს ამ საწარმოს 

აქციებს/წილებს და არ იღებს აღნიშნული საწარმოდან ანაზღაურებას ან სხვა ეკონომიკურ სარგებელს, გარდა 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობისთვის ან/და აუდიტის კომიტეტის წევრობისთვის დადგენილი ანაზღაურებისა. 

3. აუდიტის კომიტეტის წევრი არ შეიძლება იყოს სამეთვალყურეო საბჭოს ის წევრი, რომელიც დირექტორის 

უფლებამოსილებას ახორციელებს. 

4. აუდიტის კომიტეტის წევრი უნდა იყოს საწარმოს საქმიანობის სფეროში კომპეტენტური პირი. აუდიტის 

კომიტეტის სულ მცირე ერთი წევრი უნდა იყოს ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში ან/და აუდიტის სფეროში 

კომპეტენტური პირი. 

5. აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარეს აუდიტის კომიტეტის წევრთაგან ირჩევს სდპ-ის სამეთვალყურეო საბჭო, 

ხოლო იმ სდპ-ში, რომელშიც სამეთვალყურეო საბჭო არ არის, − საერთო კრება. სდპ-ის სამეთვალყურეო საბჭომ 

აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარედ უნდა აირჩიოს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული დამოუკიდებელი 

პირი. 

6. აუდიტის კომიტეტის ფუნქციაა, ზედამხედველობა გაუწიოს: 

ა) ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესს; 

ბ) ხარისხის კონტროლის, რისკების მართვის და, საჭიროების შემთხვევაში, ფინანსური ინფორმაციის შიდა 

აუდიტის ეფექტიანობას; 

გ) ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის განხორციელებას ხარისხის 

კონტროლის სისტემის მონიტორინგის ანგარიშში ასახული დასკვნების გათვალისწინებით; 

დ) აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის დამოუკიდებლობას „ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

7. აუდიტის კომიტეტი სამეთვალყურეო საბჭოს, მისი არარსებობის შემთხვევაში კი − საერთო კრებას, აწვდის 

ინფორმაციას განხორციელებული აუდიტის შედეგების, ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობაზე აუდიტის 

გავლენის და ამ პროცესში კომიტეტის მონაწილეობის შესახებ. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/20770
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3311504#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3311504#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3311504#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3311504#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3311504#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3311504#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3311504#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3311504#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3311504#DOCUMENT:1;
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8. აუდიტის კომიტეტი გამოსცემს რეკომენდაციებს ფინანსური ინფორმაციის უტყუარობის უზრუნველყოფის და 

საერთო კრების მიერ ასარჩევი აუდიტორის/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის შესახებ. 

9. აუდიტის კომიტეტი სამეთვალყურეო საბჭოს, მისი არარსებობის შემთხვევაში კი − საერთო კრებას, 

რეგულარულად წარუდგენს საქმიანობის შესახებ ანგარიშს და დაუყოვნებლივ ატყობინებს მათი ფუნქციების 

განხორციელებისას წარმოშობილი წინააღმდეგობების შესახებ. 

10. ეს მუხლი არ ვრცელდება კომერციულ ბანკებზე, რომელთა საქმიანობა რეგულირდება „კომერციული ბანკების 

საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით, ანგარიშვალდებულ საწარმოებზე, რომელთა საქმიანობა 

რეგულირდება „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით, მზღვეველებზე, რომელთა 

საქმიანობა რეგულირდება „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონით, და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის 

დამფუძნებლებზე, რომელთა საქმიანობა რეგულირდება „არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და 

უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით. 

მუხლი 13
2
. აუდიტორთან/აუდიტორულ (აუდიტურ) ფირმასთან დადებული ხელშეკრულებიდან გასვლა 

    1. საწარმო უფლებამოსილია გავიდეს აუდიტორთან/აუდიტორულ (აუდიტურ) ფირმასთან დადებული 

ხელშეკრულებიდან მხოლოდ სათანადო საფუძვლის არსებობისას. ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის 

განხორციელების პროცედურების შესახებ აზრთა სხვადასხვაობა არ შეიძლება გახდეს აღნიშნული 

ხელშეკრულებიდან გასვლის საფუძველი. 

2. საწარმო, აუდიტორი/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა ვალდებულია ხელშეკრულებიდან გასვლა შესაბამისი 

დასაბუთებით შეატყობინოს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალ სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულებას − ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს. 

3. სდპ-ის ხმების ან წილების/აქციების 5 პროცენტის მფლობელი პარტნიორი/აქციონერი ან მათი ჯგუფი 

უფლებამოსილია სათანადო საფუძვლის არსებობისას აუდიტორთან/აუდიტორულ (აუდიტურ) ფირმასთან 

დადებული ხელშეკრულებიდან გასვლის მოთხოვნით სასამართლოს მიმართოს. 

 
მუხლი 14. საწარმოს ლიკვიდაცია 

1. მეწარმე იურიდიული პირის პარტნიორებს შეუძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება საწარმოს ლიკვიდაციის 

დაწყების შესახებ. პარტნიორებს, ასევე წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – სამეთვალყურეო საბჭოს 

წევრებს ან დირექტორს (დირექტორებს) შეუძლიათ განსაზღვრონ ის პირები, რომლებიც ახორციელებენ საწარმოს 

ლიკვიდაციას (ლიკვიდატორები). 

2. პარტნიორები საერთო კრებაზე იღებენ გადაწყვეტილებას საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების შესახებ, 

რის შემდეგაც იწყება კრედიტორთა დაკმაყოფილების პროცესი. 

3. პარტნიორთა გადაწყვეტილება საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების შესახებ უნდა დარეგისტრირდეს 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში. ლიკვიდაციის პროცესი 

დაწყებულად ითვლება მისი რეგისტრაციის მომენტიდან. საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების 

რეგისტრაციის შესახებ ელექტრონულ ინფორმაციას მარეგისტრირებელი ორგანო უგზავნის საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − შემოსავლების სამსახურს, 

რომელიც შეტყობინების მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს მარეგისტრირებელი ორგანოსათვის 

სუბიექტის საგადასახადო ვალდებულების არსებობის რისკის თაობაზე ინფორმაციის მიწოდებას. საგადასახადო 

ვალდებულების არსებობის რისკის თაობაზე ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს მითითებას საგადასახადო შემოწმების 

ჩატარებისა და დავალიანების არსებობის ფაქტის დადასტურების ვადის შესახებ, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 

საწარმოს ლიკვიდაციის დაწყებიდან 90 დღეს. აუცილებლობის შემთხვევაში საგადასახადო შემოწმების 90-დღიანი 

ვადა შეიძლება გაგრძელდეს მხოლოდ ერთხელ, არა უმეტეს ორი თვისა. ამ პუნქტით განსაზღვრული რისკის 

არსებობის თაობაზე ინფორმაციის მიწოდების 10-დღიანი ვადის, ასევე ამ ინფორმაციით განსაზღვრული 

საგადასახადო შემოწმების ვადის გაშვების შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ სუბიექტი საგადასახადო დავალიანების 

არმქონეა. 

3
1 
. მარეგისტრირებელი ორგანო ვალდებულია საქართველოს ეროვნულ ბანკს დაუყოვნებლივ მიაწოდოს 

ინფორმაცია „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად 

მოქმედი მნიშვნელოვანი სისტემის მონაწილე საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების დარეგისტრირების 

თაობაზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

4. საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაციის მოთხოვნასთან ერთად მარეგისტრირებელ 

ორგანოს უნდა წარედგინოს ინფორმაცია, რომელშიც მითითებული იქნება საწარმოს ყველა ცნობილი კრედიტორის 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32962
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32962
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29884
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/14722
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/14722
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1673253
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დაკმაყოფილების ვადები. საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაციისთანავე საწარმოს 

პარტნიორებმა საწარმოს ყველა ცნობილ კრედიტორს უნდა გაუგზავნონ წერილობითი შეტყობინება ლიკვიდაციის 

პროცესის დაწყების შესახებ, რომელშიც უნდა აღინიშნოს კრედიტორთა დაკმაყოფილების ვადები. საწარმოს ქონების 

რეალიზაციის დაწყებამდე საწარმო (ლიკვიდატორი) ვალდებულია ნებისმიერ პირს მოთხოვნისთანავე მიაწოდოს 

საწარმოს ცნობილ კრედიტორთა დაზუსტებული სია. საწარმოს შეუძლია აღნიშნული დაზუსტებული სია 

გამოაქვეყნოს პერიოდულ გამოცემაში ან მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებაში. 

5. საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაციიდან არა უგვიანეს 90-ე დღისა საწარმომ 

(ლიკვიდატორმა) უნდა დაიწყოს ამ საწარმოს ქონების რეალიზაცია საბაზრო ფასით ან აუქციონის წესით და ამგვარი 

რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხები უნდა განათავსოს სასამართლოს ანდა ნოტარიუსის სადეპოზიტო 

ანგარიშზე, ხოლო სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილმა საწარმომ – საწარმოს 

ანგარიშზე. სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმო უფლებამოსილია საწარმოს 

ანგარიშზე განთავსებული თანხები გამოიყენოს ლიკვიდაციის პროცესში საჭირო ხარჯების დასაფარავად. თუ 

პარტნიორებმა გადაწყვიტეს ქონების ნატურით გაყოფის გზით განაწილება, ისინი ვალდებული არიან საწარმოს 

ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან ნატურით გაყოფამდე საკუთარი 

ხარჯებით, ერთ-ერთი პარტნიორისათვის მიბარების გზით შეინარჩუნონ ქონება პირველადი სახით. სადეპოზიტო 

ანგარიშზე განთავსებული თანხების ან მიბარებული ქონების პარტნიორთა შორის განაწილებამდე ამ თანხების ან 

ქონების განკარგვა შესაძლებელია მხოლოდ კრედიტორთა დაკმაყოფილების მიზნით. ლიკვიდაციის პროცესის 

დაწყების შესახებ წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან ლიკვიდაციის პროცესის დასრულებამდე კრედიტორები 

უფლებამოსილი არიან საწარმოს მოსთხოვონ ნაკისრი ვალდებულებების ვადაზე ადრე შესრულება. 

 6. საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის განმავლობაში დაუშვებელია საწარმოს ქონების გასხვისება (გარდა ამ 

მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად მისი რეალიზაციისა ან/და საწარმოს ქონებით კრედიტორების 

დაკმაყოფილებისა), დატვირთვა ან კრედიტორების საზიანოდ სხვა ქმედების განხორციელება. 

 7. საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესი უნდა დასრულდეს საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების 

რეგისტრაციიდან არა უგვიანეს 4 თვისა, ხოლო საგადასახადო შემოწმების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში − 

საგადასახადო შემოწმების დასრულების შესახებ მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ ინფორმაციის მიღებიდან არა 

უგვიანეს ერთი თვისა. 

8. კრედიტორთა დაკმაყოფილების პროცესის დასრულების შემდეგ უფლებამოსილი პირი/პირები იღებს (იღებენ) 

გადაწყვეტილებას საწარმოს ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ, რომელშიც უნდა აღინიშნოს საწარმოს ყველა 

ცნობილი კრედიტორის დაკმაყოფილების თაობაზე. ეს გადაწყვეტილება ამ მუხლის მე-4 პუნქტით 

გათვალისწინებული წესით წარედგინება მარეგისტრირებელ ორგანოს და იგი საწარმოს რეგისტრაციის გაუქმების 

საფუძველია. 

9. თუ საწარმოს რეგისტრაციის გაუქმებიდან 3 თვის განმავლობაში აღმოჩნდება, რომ ლიკვიდაციისას არ იქნა 

დაკმაყოფილებული საწარმოს კრედიტორთა ნაწილი, მათი დაკმაყოფილება მოხდება ამ მუხლის მე-5 პუნქტის 

შესაბამისად დეპონირებული თანხებიდან ან ქონებიდან. აღნიშნული 3-თვიანი ვადის გასვლის შემდეგ ამ მუხლის 

მე-5 პუნქტის შესაბამისად დეპონირებული თანხები ან ქონება ნაწილდება პარტნიორებს შორის მათი წილის 

პროპორციულად, თუ წესდებით (პარტნიორთა შეთანხმებით) სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

10. იმ საწარმოს ლიკვიდაციის წესს, რომლის აქციათა ან წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ან 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, ამტკიცებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრი. 

მუხლი 14
1
. იურიდიული პირის ლიკვიდაცია სასამართლო განაჩენის საფუძველზე 

1. იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული 

სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე იურიდიული პირის ლიკვიდაციას ახორციელებს 

სასამართლოს მიერ განსაზღვრული პირი. ლიკვიდაციისას გამოიყენება „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისი ნორმები. 

2. სისხლის სამართლის საქმის წარმოების დაწყების მომენტიდან სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის 

კანონიერ ძალაში შესვლამდე ან სისხლის სამართლის საქმის წარმოების შეწყვეტამდე დაუშვებელია იურიდიული 

პირის მიმართ სალიკვიდაციო და რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმოება. 

მუხლი 14
2 
. რეგისტრაციის შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმება, მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაციის გაუქმება 

ხარვეზის დადგენის საფუძველზე 

1. რეგისტრაციის შესახებ მარეგისტრირებელი ორგანოს გადაწყვეტილება არის ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი და მისი გაუქმება შესაძლებელია სასამართლო გადაწყვეტილების 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1157798
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1157798
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23572
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23572
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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საფუძველზე , „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად ან საქართველოს 

კანონმდებლობით ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გაუქმებისათვის დადგენილი წესით, გარდა ამ მუხლის 

მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. 

1
1 
. „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-9 

პუნქტის საფუძველზე საწარმოს გაკოტრებულად გამოცხადების შემთხვევაში მოვალის წარმომადგენლობაზე 

უფლებამოსილი პირი სასამართლოს განჩინებას მისი გამოტანიდან 30 დღის ვადაში წარუდგენს მარეგისტრირებელ 

ორგანოს, რომელიც ვალდებულია გააუქმოს საწარმოს რეგისტრაცია. 

2. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად რეგისტრაციის შესახებ მარეგისტრირებელი ორგანოს 

მართლსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილების გაუქმებით უქმდება რეორგანიზაციის საფუძველზე წარმოშობილი 

მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაცია, გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებით აღდგება რეორგანიზაციამდე არსებული 

მდგომარეობა, ხოლო გაუქმებული მეწარმე სუბიექტის უფლებამონაცვლე იქნება რეორგანიზაციამდე არსებული 

მეწარმე სუბიექტი. 

3. ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევაში მისი უფლებამონაცვლეა შესაბამისი 

ფიზიკური პირი. 

4. თუ რეგისტრაციის შესახებ მარეგისტრირებელი ორგანოს მართლსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილების გაუქმება 

იწვევს რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაციის შეწყვეტას ისე, რომ მას არ რჩება 

სამართალმემკვიდრე, მარეგისტრირებელი ორგანო გამოსცემს რეგისტრაციისათვის ხარვეზის დადგენის შესახებ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და მეწარმე სუბიექტს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად განუსაზღვრავს 30-

დღიან ვადას, რის შესახებაც მიეთითება მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

რეესტრში. ხარვეზის აღმოფხვრამდე ჩერდება რეგისტრირებული მონაცემების მოქმედება და მეწარმეთა და 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან ამონაწერი არ გაიცემა. 

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული გადაწყვეტილება რეგისტრაციისათვის ხარვეზის დადგენის შესახებ 

უნდა შეიცავდეს დასაბუთებას ხარვეზის არსის, ასევე მისი აღმოუფხვრელობის შედეგების თაობაზე. 

6. თუ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ხარვეზი განსაზღვრულ ვადაში არ აღმოიფხვრა, 

მარეგისტრირებელი ორგანო გამოსცემს მეწარმე სუბიექტის იძულებითი ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების შესახებ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. ასეთ შემთხვევაში მეწარმე სუბიექტის პარტნიორები/ლიკვიდატორის 

დანიშვნაზე უფლებამოსილი პირები უფლებამოსილი არიან დანიშნონ ლიკვიდატორი და გაიარონ ამ კანონის მე-14 

მუხლით დადგენილი პროცედურები. თუ პარტნიორებმა/ლიკვიდატორის დანიშვნაზე უფლებამოსილმა პირებმა 

ლიკვიდატორი არ დანიშნეს, იძულებითი ლიკვიდაციის პროცესი დასრულდება ამ კანონით ლიკვიდაციისათვის 

დადგენილი საერთო ვადის გასვლისთანავე. 

7. თუ მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ რეგისტრაციისათვის ხარვეზის დადგენის საფუძველი საწარმოს ერთ-

ერთი პარტნიორის/წილის მესაკუთრის დაუდგენლობაა, დანარჩენი პარტნიორი/პარტნიორები უფლებამოსილი არის 

(არიან) მიმართოს (მიმართონ) სასამართლოს აღნიშნული წილის მესაკუთრის დადგენის მიზნით. თუ სასამართლოს 

კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით დგინდება, რომ წილის მესაკუთრის დადგენა შეუძლებელია, 

აღნიშნული არის იძულებითი ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტისა და არაიდენტიფიცირებული პარტნიორის წილის 

დანარჩენ პარტნიორთა შორის მათი წილების პროპორციულად გადანაწილების საფუძველი. დანარჩენი 

პარტნიორის/პარტნიორების მიერ ამ უფლების იძულებითი ლიკვიდაციის პროცესისათვის დადგენილ ვადაში 

გამოუყენებლობა საწარმოს რეგისტრაციის გაუქმების საფუძველია, ხოლო საწარმოს ლიკვიდაციის შემდეგ 

დარჩენილ ქონებაზე არაიდენტიფიცირებული პარტნიორის უფლებები გადაეცემა სახელმწიფოს. 

8. მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ მეწარმე სუბიექტის იძულებითი ლიკვიდაციის პროცესის დაწყებასთან 

დაკავშირებული ადმინისტრაციული საჩივრისა და ამ მუხლით განსაზღვრულ საკითხებზე სასამართლოსთვის 

სარჩელის წარდგენა აჩერებს იძულებითი ლიკვიდაციის პროცესის ვადის დინებას შესაბამისი გადაწყვეტილების 

კანონიერ ძალაში შესვლამდე. 

მუხლი 14
3 
. ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაციის გაუქმება 

1. ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაციის გაუქმების საფუძვლებია: 

ა) პირადი განცხადება; 

ბ) ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული ფიზიკური პირის გარდაცვალება, სასამართლოს მიერ მისი 

შეზღუდულქმედუნარიანად ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება ან მისთვის 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1293-ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე მხარდაჭერის დანიშვნა. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23572
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23572#part_27
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23572#part_27
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_24
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_24
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში რეგისტრაცია უქმდება 

მხოლოდ ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული ფიზიკური პირის გარდაცვალების, სასამართლოს მიერ 

მისი შეზღუდულქმედუნარიანად ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარების ან გარდაცვლილად გამოცხადების ან 

მისთვის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1293-ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე მხარდაჭერის დანიშვნის 

შესახებ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, ნებისმიერი პირის/ორგანოს მოთხოვნით ან მარეგისტრირებელი 

ორგანოს ინიციატივით. 

მუხლი 14
4 
. საწარმოს რეორგანიზაცია 

      1. საწარმოს რეორგანიზაციის სახეებია: 

ა) გარდაქმნა (სამართლებრივი ფორმის ცვლილება); 

ბ) შერწყმა (გაერთიანება, მიერთება); 

გ) გაყოფა (დაყოფა, გამოყოფა). 

2. პარტნიორებს შეუძლიათ ერთი სამართლებრივი ფორმის საწარმო გარდაქმნან სხვა სამართლებრივი ფორმის 

საწარმოდ. ასეთ შემთხვევაში შესაბამისი გადაწყვეტილებით პარტნიორთა უფლებამოსილებები უნდა 

გადანაწილდეს ხელახლა, ამ სამართლებრივი ფორმისათვის დადგენილი შეზღუდვების გათვალისწინებით. 

3. თუ წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, სააქციო საზოგადოების შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოებად გარდაქმნის და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სააქციო საზოგადოებად 

გარდაქმნის შესახებ გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭიროა დამსწრე ხმის უფლების მქონე პარტნიორის 

(პარტნიორთა) ხმების 75%. ყველა სხვა შემთხვევაში აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღება ერთხმად. 

4. საწარმოები შეიძლება შეერწყან ერთმანეთს. თუ წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, სააქციო 

საზოგადოებაში, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და კოოპერატივში შერწყმის შესახებ 

გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა დამსწრე ხმის უფლების მქონე პარტნიორის (პარტნიორთა) ხმების 75%. 

ყველა სხვა შემთხვევაში აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღება ერთხმად. შერწყმის შესახებ გადაწყვეტილებაში 

უნდა აღინიშნოს, ერთი საწარმო უერთდება მეორეს (მიერთება) თუ ორი საწარმო ერთიანდება ერთ ახალ საწარმოდ 

(გაერთიანება). შერწყმის შესახებ გადაწყვეტილებით უნდა განისაზღვროს პარტნიორთა უფლება-მოვალეობანი, თუ 

ისინი არ ხელმძღვანელობენ კაპიტალში მათი წილის პროპორციულობის პრინციპით. საწარმო, რომელმაც საწარმო 

მიიერთა, ან გაერთიანების შედეგად წარმოქმნილი საწარმო არის თავდაპირველი საწარმოს/საწარმოების 

სამართალმემკვიდრე. 

5. საწარმო შეიძლება გაიყოს ორ ან ორზე მეტ საწარმოდ და მათ საქმიანობა გააგრძელონ, როგორც 

დამოუკიდებელმა საწარმოებმა, საკუთარი სამართლებრივი ფორმით. გაყოფის შესახებ გადაწყვეტილება შეიძლება 

ითვალისწინებდეს გაყოფის შედეგად წარმოქმნილ საწარმოში ადრინდელი პარტნიორების წილობრივი 

მონაწილეობის შეცვლას. გაყოფის შედეგად წარმოქმნილი საწარმოები სოლიდარულად აგებენ პასუხს 

თავდაპირველი საწარმოს გაყოფამდე არსებული ვალდებულებებისათვის, ხოლო თავდაპირველი საწარმოს 

უფლებამონაცვლე საწარმო განისაზღვრება გაყოფის შესახებ გადაწყვეტილებით. 

 6. პარტნიორთა მიერ მიღებულ საწარმოს რეორგანიზაციის შესახებ გადაწყვეტილებაზე ვრცელდება ამ კანონის 

მე-14 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით საწარმოს ლიკვიდაციისათვის გათვალისწინებული რეგისტრაციისა და 

შეტყობინების წესები. სამართლებრივი ფორმის ისეთი ცვლილებისას, რომლის დროსაც საწარმოს უნარი, 

დააკმაყოფილოს კრედიტორები, არ მცირდება, ასევე თუ საწარმოს მიუერთდა მისი 100%-იანი შვილობილი საწარმო, 

არ ვრცელდება ამ პუნქტში აღნიშნული გამოქვეყნებისა და შეტყობინების წესები, ხოლო კრედიტორებს არ 

წარმოეშობათ ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება. სააქციო საზოგადოების 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებად გარდაქმნა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების 

სააქციო საზოგადოებად გარდაქმნა არ მიიჩნევა კრედიტორთა დაკმაყოფილების უნარის შემცირებად. 

6
1 
. სუბიექტის რეორგანიზაციის დაწყების მოთხოვნის შემთხვევაში სავალდებულოა სარეგისტრაციო 

დოკუმენტაციაში მიეთითოს რეორგანიზაციის სახე და ინფორმაცია რეორგანიზაციის შედეგების შესახებ. 

 7. ვალდებულების არსებობა სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების საფუძველია, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც საწარმოს რეორგანიზაციით არ მცირდება კრედიტორთა დაკმაყოფილების უნარი ან არსებობს 

კრედიტორის თანხმობა რეორგანიზაციაზე. სახელმწიფოს მიმართ დავალიანების არსებობა სარეგისტრაციო 

წარმოების შეჩერების საფუძველი არ არის, თუ მოთხოვნილია სახელმწიფოს 50%-ზე მეტი წილობრივი 

მონაწილეობით შექმნილი საწარმოს რეორგანიზაცია. 

8. შეტყობინების მიღებიდან რეორგანიზაციის პროცესის დასრულებამდე კრედიტორები უფლებამოსილი არიან 

საწარმოს მოსთხოვონ ნაკისრ ვალდებულებათა ვადაზე ადრე შესრულება. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_24
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_24
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9. საწარმოების შერწყმა და საწარმოს გაყოფა რეგისტრირდება საწარმოს რეგისტრაციისათვის ამ 

კანონით, „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და ინსტრუქციით განსაზღვრული წესების 

შესაბამისად შერწყმის/გაყოფის შედეგად წარმოშობილი სუბიექტის რაოდენობის შესაბამისი მომსახურების 

საფასურის გადახდით. 

10. საწარმოს რეორგანიზაციის დამატებითი პირობები და წესი განისაზღვრება ინსტრუქციით. 

მუხლი 15. ხანდაზმულობა. გასაჩივრების ვადები 

1. ამ კანონის მიხედვით პრეტენზიების ხანდაზმულობის ზოგადი ვადა არის ხუთი წელი, რომელიც აითვლება 

მათი წარმოშობიდან, თუ კანონი სხვა რამეს არ განსაზღვრავს. 

2. დაუშვებელია პარტნიორთა კრების, აგრეთვე სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებათა გასაჩივრება 

შესაბამისი ოქმის შედგენიდან 2 თვის გასვლის შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა კრება (სხდომა) მოწვეულ იქნა 

ან ჩატარდა კანონის ან წესდების ნორმათა უხეში დარღვევით; ამ შემთხვევაში გასაჩივრების ხანდაზმულობის ვადა 

ერთი წელია. 

   

  მუხლი 16. საწარმოს ფილიალი 

     1. საწარმოს შეუძლია დააარსოს ფილიალი, რომელიც არ არის იურიდიული პირი. საქართველოში 

რეგისტრირებული საწარმოს ფილიალი რეგისტრაციას არ ექვემდებარება. 

2. თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში დარეგისტრირებულ საწარმოს შეუძლია ამ მუხლის მე-4 და მე-5 

პუნქტების შესაბამისად დააარსოს ფილიალი საქართველოს ტერიტორიაზე. 

3. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის გარეთ საქართველოში დარეგისტრირებულ საწარმოს შეუძლია ამ 

მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად დააარსოს ფილიალი თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში. 

4. უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალის (მუდმივი დაწესებულების) საქართველოში დაარსების შემთხვევაში 

მარეგისტრირებელ ორგანოს უნდა წარედგინოს შემდეგი საბუთები: 

ა) განცხადება ფილიალის რეგისტრაციის შესახებ; 

ბ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული საწარმოს გადაწყვეტილება ფილიალის 

ხელმძღვანელის დანიშვნის შესახებ ან მინდობილობა პირისათვის ხელმძღვანელობის უფლებამოსილების მინიჭების 

შესახებ; 

გ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული ამ კანონით დადგენილი მონაცემები საწარმოსა და 

მისი ხელმძღვანელის შესახებ. 

5. უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალის (მუდმივი დაწესებულების) რეგისტრაციას ახორციელებს 

მარეგისტრირებელი ორგანო ფილიალის იურიდიული მისამართის მიხედვით. 

6. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დოკუმენტების წარდგენისთანავე მარეგისტრირებელი ორგანო 

ვალდებულია უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალი (მუდმივი დაწესებულება) გაატაროს რეგისტრაციაში. 

მუხლი 17. (ამოღებულია) მუხლი 18. (ამოღებულია)    მუხლი 19. (ამოღებულია) მუხლი 19
1
. (ამოღებულია) 

მუხლი 19
2
. (ამოღებულია) 

II. კერძო ნაწილი 

თავი პირველი 

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

მუხლი 20. ცნება 

1. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება არის საზოგადოება, რომელშიც რამდენიმე პირი 

(პარტნიორი) ერთობლივად, ერთიანი საფირმო სახელწოდებით ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას და საზოგადოების 

ვალდებულებებისათვის კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს, როგორც სოლიდარული მოვალეები, – მთელი თავისი 

ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ. 

2. პარტნიორს შეუძლია უარი თქვას კრედიტორის მოთხოვნათა დაკმაყოფილებაზე, სანამ საზოგადოება 

უფლებამოსილია იდავოს გარიგებაზე, რომელიც საფუძვლად უდევს საზოგადოების ვალდებულებას. იგივე უფლება 

აქვს პარტნიორს მანამ, სანამ კრედიტორის მოთხოვნა შეიძლება დაკმაყოფილდეს საზოგადოების ვადამოსული 

საპირისპირო მოთხოვნის შესრულებით (შემხვედრი მოთხოვნების ურთიერთჩათვლით). 

3. პარტნიორის ქონებაზე იძულებითი გადახდევინების მიქცევის მიზნით კრედიტორი ვალდებულია, 

საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართულ სააღსრულებო ფურცელთან ერთად მოიპოვოს ასევე სააღსრულებო 

ფურცელი პარტნიორების მიმართ.     

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/20560
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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მუხლი 21. (ამოღებულია)   მუხლი 22. (ამოღებულია)    მუხლი 23. საზოგადოების ხელმძღვანელობა 

საზოგადოების ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირები და მათი უფლებამოსილების ფარგლები 

განისაზღვრება ამ კანონითა და საზოგადოების წესდებით. 

მუხლი 24. პარტნიორის კონტროლის უფლება 

ნებისმიერ პარტნიორს (მათ შორის, იმ პარტნიორს, რომელიც არ მონაწილეობს საზოგადოების 

ხელმძღვანელობაში) შეუძლია პირადად გაეცნოს საზოგადოების საქმეებს და ამ მიზნით შეამოწმოს საზოგადოების 

წიგნები და საბუთები. მას უფლება აქვს, მოსთხოვოს სხვა პარტნიორებს საზოგადოების მიმართ არსებულ 

ვალდებულებათა შესრულება და ამ შესრულების გამო საკუთარი სახელით წარადგინოს სარჩელი 

მუხლი 25. მოგება, ზარალი და მათი განაწილება 

1. თუ წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ყოველი სამეურნეო წლის ბოლოს ბალანსის საფუძველზე 

დგინდება წლიური მოგება ან ზარალი და გამოითვლება მასში ყოველი პარტნიორის წილი. 

2. თუ წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ერთ-ერთი პარტნიორის წილის მოგება მიემატება მისსავე 

შენატანს, თუ ის არ იყო სრულად შეტანილი; პარტნიორის ზიარი ზარალი და სამეურნეო წლის განმავლობაში 

შენატანიდან გახარჯული ფული ჩამოიწერება მოგებიდან. 

მუხლი 26. (ამოღებულია) მუხლი 27. (ამოღებულია)  მუხლი 28. (ამოღებულია) მუხლი 29. (ამოღებულია)  

მუხლი 30. (ამოღებულია) 

მუხლი 31. პარტნიორის გასვლა საზოგადოებიდან 

     1. პარტნიორის საზოგადოებიდან გასვლის წესი განისაზღვრება საწარმოს წესდებით, ამ კანონის 14
4 მუხლის მე-6 

და მე-8 პუნქტებით დადგენილი წესების გათვალისწინებით. 

 2. თუ სპს-ის პარტნიორი გამოთქვამს საწარმოდან გასვლის სურვილს, საწარმოს მიმართ იხსნება 

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება ან საწარმოში შედის ახალი პარტნიორი, საწარმოს მიმართ ხორციელდება ამ 

კანონის 14
4 
 მუხლის მე-6 და მე-8 პუნქტებითგათვალისწინებული საწარმოს რეორგანიზაციის ღონისძიებები. 

მუხლი 32. ურთიერთობანი საზოგადოებიდან პარტნიორის გასვლის შემდეგ 

1. საზოგადოებიდან პარტნიორის გასვლის შემთხვევაში მისი წილი საზოგადოების ქონებაში ნაწილდება სხვა 

დანარჩენ პარტნიორებზე. 

2. დანარჩენი პარტნიორები ვალდებული არიან, საზოგადოებიდან გამსვლელი პარტნიორი გაათავისუფლონ 

საზოგადოების ვალებისაგან და გადაუხადონ ის, რასაც იგი საზოგადოების ლიკვიდაციის შემთხვევაში მიიღებდა. 

მუხლი 33. პარტნიორის გარდაცვალება 

1. პარტნიორის გარდაცვალებისას ყოველ მემკვიდრეს შეუძლია გახდეს საზოგადოების პარტნიორი, თუ ეს 

გათვალისწინებულია საზოგადოების წესდებით, ან თუ ყველა პარტნიორი თანახმაა. 

2. საზოგადოების წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს, რომ ერთ ან რამდენიმე მემკვიდრეს შეუძლია გახდეს 

პარტნიორი. ასეთ შემთხვევაში საზოგადოებაში პარტნიორად შემსვლელი პირი ვალდებულია, სხვა მემკვიდრეებს 

გადაუხადოს შესაბამისი კომპენსაცია. საზოგადოების წესდება შეიძლება არ ითვალისწინებდეს კომპენსაციის 

ვალდებულებას. 

თავი მეორე 

კომანდიტური საზოგადოება 

მუხლი 34. ცნება 

1. კომანდიტური საზოგადოება არის საზოგადოება, რომელშიც რამდენიმე პირი ერთიანი საფირმო 

სახელწოდებით ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას, თუ საზოგადოების კრედიტორების წინაშე ერთი ან რამდენიმე 

პარტნიორის პასუხისმგებლობა განსაზღვრული საგარანტიო თანხის გადახდით შემოიფარგლება – შეზღუდული 

პარტნიორები (კომანდიტები), ხოლო სხვა პარტნიორების პასუხისმგებლობა შეზღუდული არ არის – სრული 

პარტნიორები (კომპლემენტარები). 

2. სრული პარტნიორები (კომპლემენტარები) საზოგადოების კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებენ, როგორც 

სოლიდარული მოვალეები, – მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ. კომანდიტური საზოგადოების 

მიმართ ზოგადი ნაწილის წესებთან ერთად გამოიყენება სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების 

შესაბამისი წესები, თუ ამ თავით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

3. კომანდიტური საზოგადოების პარტნიორი შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი. 

საზოგადოების კაპიტალში წილები შეიძლება განაწილდეს მხოლოდ კომანდიტებს შორის, თუ პარტნიორთა 

შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

4. კომანდიტური საზოგადოების წესდების მიღების, მასში და სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილებების 

შეტანის უფლება აქვთ მხოლოდ სრულ პარტნიორებს (კომპლემენტარებს). 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_28
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_28
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_28
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_28
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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5. თუ სრული პარტნიორი (კომპლემენტარი) გამოთქვამს საწარმოდან გასვლის სურვილს, საწარმოს მიმართ 

იხსნება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება, საწარმოდან გადის ყველა შეზღუდული პარტნიორი (კომანდიტი) ან 

საწარმოში შედის ახალი პარტნიორი, საწარმოს მიმართ ხორციელდება ამ კანონის 14
4 
 მუხლის მე-6 და მე-8 

პუნქტებით გათვალისწინებული საწარმოს რეორგანიზაციის ღონისძიებები. 

მუხლი 35. (ამოღებულია)   

მუხლი 36. შეზღუდული პარტნიორების (კომანდიტების) კონტროლის უფლება 

1. შეზღუდულ პარტნიორებს (კომანდიტებს) უფლება აქვთ, მოითხოვონ წლიური ანგარიშის ასლი და 

საზოგადოების ფინანსური დოკუმენტაციის გაცნობით შეამოწმონ წლიური ანგარიშის სისწორე. 

2. მნიშვნელოვანი საფუძვლების არსებობისას სასამართლოს შეუძლია ერთ-ერთი შეზღუდული პარტნიორის 

(კომანდიტის) განცხადების საფუძველზე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს საბალანსო და წლიური ანგარიშის 

მონაცემების, სხვა მსგავსი ინფორმაციის, საზოგადოების ფინანსური დოკუმენტების წარდგენა. 

მუხლი 37. საზოგადოების ხელმძღვანელობა 

1. შეზღუდული პარტნიორები (კომანდიტები) არ მონაწილეობენ საზოგადოების ხელმძღვანელობაში; მათ არ 

შეუძლიათ გამოვიდნენ ჩვეულებრივი საწარმოო საქმიანობის ფარგლებში სრული პარტნიორების 

(კომპლემენტარების) მიერ განხორციელებული მოქმედების წინააღმდეგ. შეზღუდული პარტნიორები ხმის 

უფლებით სარგებლობენ მხოლოდ საზოგადოების წესდებით განსაზღვრულ შემთხვევებში. 

2. თუ ერთ-ერთ შეზღუდულ პარტნიორს (კომანდიტს) საწარმოს წესდებით მინიჭებული აქვს უფლებამოსილება, 

განახორციელოს იურიდიული მნიშვნელობის მოქმედებანი, რომლებიც სცილდება ჩვეულებრივი მინდობილობის 

ფარგლებს, იგი პასუხს აგებს ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტით დადგენილი წესების მიხედვით. 

მუხლი 38. მოგება, ზარალი და მათი განაწილება 

1. ყოველი სამეურნეო წლის ბოლოს ბალანსის საფუძველზე დგინდება წლიური მოგება ან ზარალი და 

გამოითვლება მასში ყოველი პარტნიორის წილი. 

2. მოგებისა და ზარალის გაანგარიშების, პერიოდულობის და განაწილების წესი განისაზღვრება საზოგადოების 

წესდებით. 

3. შეზღუდული პარტნიორი (კომანდიტი) ზარალის ანაზღაურებაში მონაწილეობს მხოლოდ თავისი შენატანით, 

ხოლო თუ პასუხისმგებლობა დადგება შესატანის სრულად შეტანამდე, – ჯერ კიდევ შეუტანელი შესატანითაც. 

მუხლი 39. (ამოღებულია) 

მუხლი 40. შეზღუდული პარტნიორის (კომანდიტის) მიერ მოგების გამოყენება 

1. თუ წესდებით ან ამ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, შეზღუდულ პარტნიორს (კომანდიტს) აქვს 

მხოლოდ კუთვნილი მოგების მიღების მოთხოვნის უფლება. მას არ შეუძლია ამ მოგების მოთხოვნა, ვიდრე მისი 

შენატანი დათქმულ თანხაზე ნაკლებია. 

2. შეზღუდული პარტნიორი (კომანდიტი) ვალდებული არ არის, დააბრუნოს მიღებული მოგება შემდგომი 

ზარალის გამო. 

მუხლი 41. შეზღუდული პარტნიორის (კომანდიტის) პასუხისმგებლობა 

შეზღუდული პარტნიორის (კომანდიტის) საგარანტიო თანხა საზოგადოების კრედიტორების მიმართ 

განისაზღვრება წესდებაში მითითებული თანხის ოდენობით, თუ ეს თანხა უკვე შეტანილია. სხვა შემთხვევაში 

გამოიყენება ამ კანონის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტი. 

მუხლი 42. (ამოღებულია) 

მუხლი 43. შეზღუდული პარტნიორის (კომანდიტის) წილის გასხვისება ან მემკვიდრეობით გადაცემა 

1. შეზღუდული პარტნიორის (კომანდიტის) წილი შეიძლება გასხვისდეს ან მემკვიდრეობით გადაეცეს სხვა 

პარტნიორების თანხმობის გარეშე, თუ წესდება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს. 

2. წილის დათმობისას საჭიროა ნოტარიალურად დამოწმებული წერილობითი ხელშეკრულება. 

თავი მესამე 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

მუხლი 44. ცნება 

1. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება არის საზოგადოება, რომლის პასუხისმგებლობა მისი 

კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მთელი მისი ქონებით. 

2. საწარმოს პარტნიორთა შეთანხმება პასუხისმგებლობის შემცირებაზე ბათილია მესამე პირებისათვის. 

3. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალი დაყოფილია წილებად. წილი არის მიმოქცევადი 

უფლება. 

მუხლი 45. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალი 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_28
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_28
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_18
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_6
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალი შეიძლება განისაზღვროს ნებისმიერი ოდენობით. 

მუხლი 46. პარტნიორთა უფლება-მოვალეობანი 

1. პარტნიორთა უფლება-მოვალეობები და წილების თავდაპირველი განაწილების წესი განისაზღვრება საწარმოს 

წესდებით (პარტნიორთა შეთანხმებით). 

2. წესდებით შეიძლება განისაზღვროს, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას პარტნიორთა ხმის უფლება ან/და 

პარტნიორთა შორის მოგების/ზარალის განაწილება არ არის მათი წილების პროპორციული. 

2 
1
. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების კაპიტალის გაზრდის შემთხვევაში პარტნიორებს უფლება 

აქვთ, თავიანთი წილების პროპორციულად მიიღონ მონაწილეობა აღნიშნული საზოგადოების კაპიტალის გაზრდაში, 

პარტნიორთა საერთო კრების მიერ დადგენილ ვადაში კაპიტალში შესაბამისი შენატანების სრული ოდენობით 

განხორციელებით, თუ ყველა პარტნიორი ამ უფლების გამოყენების სხვა წესზე არ შეთანხმდება; ამასთანავე, 

რომელიმე პარტნიორის მიერ აღნიშნული უფლების სრულად ან ნაწილობრივ გამოუყენებლობის შემთხვევაში 

შესაძლებელია კაპიტალის გაზრდის შემდეგ პარტნიორთა წილების ახალი თანაფარდობა წარმოიშვას. 

3. შპს-ის პარტნიორებს უფლება აქვთ, გაასხვისონ ან დატვირთონ (დააგირავონ) წილი საზოგადოების კაპიტალში, 

თუ წესდებით შეზღუდვა არ არის დაწესებული. 

4. დირექტორებმა პარტნიორის მოთხოვნის საფუძველზე დაუყოვნებლივ უნდა მიაწოდონ მას ინფორმაცია 

საზოგადოების საქმიანობის შესახებ და ნება დართონ, გაეცნოს საზოგადოების წიგნებსა და ჩანაწერებს. 

5. თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებამ არ განახორციელა საკუთარი მოთხოვნა მესამე პირის 

მიმართ, პარტნიორს შეუძლია საზოგადოების ნაცვლად და მის სასარგებლოდ, თავისი სახელით შეიტანოს სარჩელი 

აღნიშნული მოთხოვნის განსახორციელებლად. იგი მიიჩნევა სათანადო მოსარჩელედ, თუ საზოგადოება პარტნიორის 

წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 90 დღის განმავლობაში არ აღძრავს სარჩელს მესამე პირის წინააღმდეგ ან ვერ 

დაასაბუთებს, რომ ასეთი სარჩელის აღძვრა ეწინააღმდეგება საზოგადოების ინტერესებს. სასამართლოს მიერ 

პარტნიორის სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში საზოგადოება ვალდებულია აუნაზღაუროს პარტნიორს 

სარჩელთან დაკავშირებული, კეთილგონიერების ფარგლებში გაწეული სასამართლოსგარეშე ხარჯები, ადვოკატის 

ხარჯების ჩათვლით. საზოგადოება თავისუფლდება ამ ხარჯების ანაზღაურების მოვალეობისაგან, თუ იგი 

დაამტკიცებს, რომ სარჩელის დაკმაყოფილება საზოგადოებისათვის საზიანო აღმოჩნდა. თუ პარტნიორი მიჩნეულ 

იქნა არასათანადო მოსარჩელედ ან მისი სარჩელი არ დაკმაყოფილდა, პარტნიორს ეკისრება საზოგადოების მიერ 

კეთილგონიერების ფარგლებში გაწეული იმ ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება, რომლებიც წარმოიშვა 

პარტნიორის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. პარტნიორის ქონებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით, 

სასამართლოს შეუძლია გადაუვადოს მას სასამართლო ხარჯების ანაზღაურება. 

მუხლი 46
1
. პარტნიორის მიერ წილის უპირატესი შესყიდვის უფლება   

1. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორის მიერ წილის გაყიდვისას დანარჩენ 

პარტნიორებს თავიანთი წილების პროპორციულად აქვთ ამ წილის უპირატესი შესყიდვის უფლება, თუ ამ 

საზოგადოების წესდებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. 

2. პარტნიორი (ვალდებული პირი), რომელსაც თავისი წილის გაყიდვა სურს, ვალდებულია ამის შესახებ 

შეტყობინება ყველა დანარჩენ პარტნიორს გაუგზავნოს. შეტყობინებაში მიეთითება დასადებ გარიგებაში აღნიშნული 

გასაყიდი წილის მოცულობა, ნასყიდობის ფასი და ანგარიშსწორების ვადა. შეტყობინებაში აგრეთვე მიეთითება 

წილის უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოყენების ვადა, რომელიც 10 დღეზე ნაკლები არ უნდა იყოს. ეს ვადა 

აითვლება პარტნიორისთვის შეტყობინების ჩაბარების მომენტიდან. 

3. შეტყობინება იგზავნება დაზღვეული წერილით ან ტექნიკური საშუალებით (ტელეფონით ან/და 

ელექტრონული ფოსტით). 

4. ტექნიკური საშუალებით გაგზავნილი შეტყობინება შესაბამისი პირისთვის ოფიციალურად ჩაბარებულ 

შეტყობინებად ითვლება. 

5. ვალდებული პირი თავად წყვეტს, რომელი საშუალებით გააგზავნოს შეტყობინება. 

6. თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის რომელიმე პარტნიორის მისამართი ან/და სხვა 

საკონტაქტო ინფორმაცია უცნობია, ვალდებული პირი ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შეტყობინებას 

„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეშიც“ აქვეყნებს. შეტყობინება პარტნიორისთვის ჩაბარებულად ითვლება 

გამოქვეყნების მომენტიდან. 

7. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წესდებით შესაძლებელია განისაზღვროს ამ მუხლის მე-3–მე-

6 პუნქტებით დადგენილისაგან განსხვავებული წესები, აგრეთვე გაუქმდეს ამ მუხლით გათვალისწინებული წილის 

უპირატესი შესყიდვის უფლება. პარტნიორთა კრება ამ საკითხებზე (მათ შორის, საზოგადოების წესდებაში 
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შესაბამისი ცვლილების შეტანაზე) გადაწყვეტილებას იღებს დამსწრეთა ხმების უბრალო უმრავლესობით, თუ 

წესდებით უფრო მაღალი კვორუმი არ არის განსაზღვრული. 

8. ამ კანონის მიზნებისათვის წილის უპირატესი შესყიდვის უფლებად მიიჩნევა პარტნიორის ვალდებულება, 

თავისი წილი დანარჩენ პარტნიორებს იმავე ფასად და პირობებით შესთავაზოს, რომლებითაც ის ამ წილის მესამე 

პირისთვის მიყიდვას აპირებს.    

 მუხლი 47. საწარმოს მართვა 

1. საწარმოს პარტნიორები მმართველობით უფლებამოსილებას ახორციელებენ პარტნიორთა საერთო კრების 

მეშვეობით, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

2. პარტნიორთა კრების კომპეტენცია, კრების ჩატარების წესი და გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა 

განისაზღვრება ამ კანონით ან/და საწარმოს წესდებით. 

3. დირექტორის კომპეტენცია და პასუხისმგებლობის მოცულობა განისაზღვრება ამ კანონით ან/და საწარმოს 

წესდებით. 

4. საწარმოს მართვის ორგანოების სტრუქტურა, შემადგენლობა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება მისი 

წესდებით, ამ მუხლის მე-6 პუნქტის მოთხოვნათა დაცვით. 

5. (ამოღებულია). 

6. თუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში იქმნება სამეთვალყურეო საბჭო, მის თავმჯდომარეზე 

ვრცელდება ამ კანონის 55-ე მუხლის 3 
1 პუნქტის მოთხოვნა. 

მუხლი 48. (ამოღებულია)  მუხლი 49. (ამოღებულია)   მუხლი 50. (ამოღებულია)თავი მეოთხე 

სააქციო საზოგადოება 

მუხლი 51. ცნება. საზოგადოების აქციათა რეესტრი 

1. სააქციო საზოგადოება არის საზოგადოება, რომლის კაპიტალი დაყოფილია წესდებით განსაზღვრული კლასისა 

და რაოდენობის აქციებად. აქცია არის არამატერიალიზებული სახელობითი ფასიანი ქაღალდი, რომელიც 

ადასტურებს სააქციო საზოგადოების ვალდებულებებს პარტნიორის (აქციონერის) მიმართ და აქციონერის უფლებებს 

სააქციო საზოგადოებაში. სააქციო საზოგადოების წესდებით შეიძლება განისაზღვროს ის ღირებულება, რომელზე 

ნაკლები ღირებულებითაც დაუშვებელია ამ კლასის აქციების პირველადი განთავსება (აქციების ნომინალური 

ღირებულება). სააქციო საზოგადოების პასუხისმგებლობა მისი კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მთელი მისი 

ქონებით. სააქციო საზოგადოების აქციონერი პასუხს არ აგებს სააქციო საზოგადოების ვალდებულებებისათვის. 

სააქციო საზოგადოების დაფუძნებისას კაპიტალი შეიძლება განისაზღვროს ნებისმიერი ოდენობით. 

2. აქციონერის საკუთრების უფლება აქციაზე დასტურდება სააქციო საზოგადოების აქციათა რეესტრში ჩანაწერით 

ან ნომინალური მფლობელის ჩანაწერით. აქციონერს უნდა მიეცეს ამონაწერი საზოგადოების აქციათა რეესტრიდან ან 

ნომინალური მფლობელის ამონაწერი. 

3. სააქციო საზოგადოება, რომლის აქციონერთა რაოდენობა 50-ზე მეტია, ვალდებულია აქციათა რეესტრი 

აწარმოოს დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით, მასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. თუ 

აქციონერთა რაოდენობა 50 ან 50-ზე ნაკლებია, საზოგადოებას შეუძლია აწარმოოს აქციათა რეესტრი თვითონ ან 

დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით, გარდა „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული საწარმოსი, რომლის აქციათა რეესტრს უნდა აწარმოებდეს 

დამოუკიდებელი რეგისტრატორი. 

4. სააქციო საზოგადოების აქციონერთა რეესტრი იწარმოება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული 

შესაბამისი წესების მიხედვით. 

მუხლი 52. აქციათა სახეები (კლასები). აქციებში კონვერტირებადი სხვა ფასიანი ქაღალდები 

1. თუ საწარმოს წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, აქციები შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი და 

პრივილეგირებული. ერთი ჩვეულებრივი აქცია უზრუნველყოფს ერთი ხმის უფლებას აქციონერთა საერთო კრებაზე, 

ხოლო პრივილეგირებული აქცია არ იძლევა ხმის უფლებას. პრივილეგირებული აქცია უზრუნველყოფს 

დივიდენდის მიღებას დადგენილი განაკვეთით. დივიდენდის ოდენობა და მიღების წესი განისაზღვრება ამ კანონის 

მე-8 მუხლითა და საწარმოს წესდებით. საწარმოს წესდებით შეიძლება დადგინდეს განსხვავებული წესი, რომელიც 

უზრუნველყოფს ჩვეულებრივი და პრივილეგირებული აქციების უფლებათა სხვაგვარად განსაზღვრას. ერთი კლასის 

აქციები თანაბარი უფლებებით უზრუნველყოფს მათ მფლობელებს. დივიდენდების უცილობლად გაცემის შეპირება 

ბათილია. 

1
1
. ამ მუხლით გათვალისწინებული აქციათა კლასების გარდა, აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით 

სააქციო საზოგადოებამ შესაძლებელია გაითვალისწინოს სხვა კლასის აქციების არსებობაც. ნებისმიერი კლასის 

აქციების რაოდენობა, მათთან დაკავშირებული უფლება-მოვალეობები და მათი შეცვლის პირობები უნდა აისახოს 
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https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_105
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საწარმოს წესდებაში (ხოლო საჯარო შეთავაზების შემთხვევაში – ემისიის პროსპექტშიც), ამ კლასის აქციების 

განთავსებამდე. აქციების განთავსების შემდეგ განთავსებულ აქციებთან დაკავშირებული უფლება-მოვალეობების 

შეცვლა, ასევე საწარმოს წესდებით გათვალისწინებული ამ კლასის აქციების ცვლილებების წესის შეცვლა 

დაუშვებელია, გარდა ამ მუხლის 1
2
 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

1
2
. აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილება ხმის უფლების შეცვლის (გაუქმება, შემცირება ან/და მინიჭება) 

შესახებ ძალაში შევა მხოლოდ იმ კლასის აქციების მფლობელთა 75%-ზე მეტის თანხმობის შემთხვევაში, რომელთა 

ხმის უფლებაზედაც ახდენს გავლენას ეს გადაწყვეტილება. 

2. რომელიმე კლასის აქციის (გარდა „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით განსაზღვრული საჯარო ფასიანი ქაღალდისა) გადაცემა შეიძლება დამოკიდებული იყოს საზოგადოების 

თანხმობაზე. აქციათა გადაცემაზე საზოგადოების თანხმობის გაცემის წესი განისაზღვრება საზოგადოების წესდებით, 

აქციების განთავსებამდე. 

3. სააქციო საზოგადოებას შეუძლია კანონით დადგენილი წესით გამოუშვას აქციებში კონვერტირებადი სხვა 

ფასიანი ქაღალდები. 

 მუხლი 53. აქციონერთა უფლება-მოვალეობები 

1. თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, აქციონერის ერთადერთი მოვალეობაა, შეიტანოს შესატანი 

კუთვნილი რაოდენობის აქციების მისაღებად. ბათილია სააქციო საზოგადოების წესდებით აქციონერისათვის 

კანონით გაუთვალისწინებელი მოვალეობის დაკისრება. 

1 
1
. ახალი აქციების გამოშვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში აქციონერს საკუთარი წილის 

პროპორციულად აქვს ახალი აქციების უპირატესი შესყიდვის უფლება. ეს უფლება შეიძლება გაუქმდეს აქციონერთა 

საერთო კრების გადაწყვეტილებით, ამ კანონის 54-ე მუხლის შესაბამისად. ამასთანავე, ახალ აქციათა უპირატესი 

შესყიდვის უფლების გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება აქციონერთა საერთო კრებამ შეიძლება მიიღოს მხოლოდ 

დირექტორის ან სამეთვალყურეო საბჭოს წერილობითი მოხსენების საფუძველზე, რომელშიც მიეთითება ახალ 

აქციათა უპირატესი შესყიდვის უფლების გაუქმების მიზეზი (მიზეზები). 

1
2
. სააქციო საზოგადოებამ ხმის უფლების მქონე აქციათა არანაკლებ 1%-ის მფლობელ აქციონერებს აქციათა 

უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოყენების შესახებ დაზღვეული წერილით უნდა შეატყობინოს. სააქციო 

საზოგადოებამ დანარჩენ აქციონერებს აქციათა უპირატესი შესყიდვის უფლების გამოყენების შესახებ უნდა 

შეატყობინოს დაზღვეული წერილით ან ინფორმაციის საკუთარ ვებგვერდზე ან „საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნეში“ გამოქვეყნებით. სააქციო საზოგადოებამ ამ უფლების გამოყენებისთვის აქციონერებს სულ მცირე 10-დღიანი 

ვადა უნდა მისცეს. ეს ვადა აითვლება შესაბამისი პირისთვის შეტყობინების ჩაბარების ან ინფორმაციის 

გამოქვეყნების მომენტიდან. ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზებაზე. 

1
3
. ამ მუხლით დადგენილი წესები შესაბამისად მოქმედებს სააქციო საზოგადოების მიერ აქციებში კონვერტაციის 

ან აქციებზე გადაცვლის უფლების მქონე ფასიანი ქაღალდების გამოშვებაზე/სასესხო ვალდებულების აღებაზე, 

თუმცა არა ამ ფასიანი ქაღალდებიდან/სასესხო ვალდებულებიდან გამომდინარე კონვერტაციის ან გადაცვლის 

უფლების გამოყენებაზე. 

1
4
. თუ სააქციო საზოგადოების წესდებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, აქციათა უპირატესი შესყიდვის 

უფლება არ მოქმედებს: 

ა) იმ აქციების მიმართ, რომლებიც გამოშვებულია საწარმოს ან მისი შვილობილი საწარმოს (საწარმოების) 

ხელმძღვანელ ორგანოთა წევრების, წარმომადგენლების, დასაქმებულების, დაკავშირებული პირების ანაზღაურების 

გაცემის მიზნით, მათ შორის, მათი კუთვნილი, აქციებში კონვერტირებადი ფასიანი ქაღალდებიდან ან 

ოფციონებიდან გამომდინარე უფლებების დასაკმაყოფილებლად. თუ ამ მიზნით გამოშვებული აქციები 

დანიშნულებისამებრ არ იქნა გამოყენებული, მათზე ვრცელდება აქციათა უპირატესი შესყიდვის უფლება; 

ბ) არაფულადი შესატანის სანაცვლოდ გამოშვებული აქციების მიმართ; 

გ) საზოგადოების მიერ გამოსყიდული საკუთარი აქციების მიმართ, მათი ხელახალი განთავსების (გაყიდვის) 

შემთხვევაში. 

2. აქციონერების წილი მოგებაში განისაზღვრება აქციათა რაოდენობისა და კლასის შესაბამისად. შესატანები, 

რომლებიც სრულად არ არის შეტანილი, მონაწილეობენ მოგების განაწილებაში შენატანის სიდიდის 

პროპორციულად, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

3
1
. აქციონერს უფლება აქვს, საერთო კრებაზე დღის წესრიგის თითოეული პუნქტის გამო მოსთხოვოს 

განმარტებები დირექტორებსა და სამეთვალყურეო საბჭოს და გამოთქვას თავისი აზრი. თუ მოთხოვნა წერილობით 

იქნება წარდგენილი საერთო კრებამდე 10 დღით ადრე, მაშინ იგი უნდა შესრულდეს ან განხილულ იქნეს დღის 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_82
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
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წესრიგის ერთ-ერთ საკითხად. ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმა შეიძლება მხოლოდ საწარმოს არსებითი 

ინტერესების საფუძველზე, რაც წერილობით უნდა იქნეს დასაბუთებული. 

3
2
. აქციების 5%-ის მფლობელ აქციონერებს უფლება აქვთ, მოითხოვონ სამეურნეო მოქმედებების ან მთლიანად 

წლიური ბალანსის სპეციალური შემოწმება, თუ ისინი მიიჩნევენ, რომ ადგილი აქვს დარღვევებს. 

3
3
. ნებისმიერი კლასის აქციების 5%-ის მფლობელ აქციონერებს ან აქციონერთა ჯგუფს უფლება აქვთ, საწარმოს 

წესდებით განსაზღვრულ ორგანოს (სამეთვალყურეო საბჭოს ან დირექტორებს) მოსთხოვონ საწარმოს აქციონერთა 

რიგგარეშე კრების ჩატარება. მოთხოვნა წერილობით უნდა იქნეს წარდგენილი და შეიცავდეს დღის წესრიგის 

საკითხებს, რომელთა შინაარსი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობას და გონივრულ 

შესაბამისობაში უნდა იყოს საზოგადოების მიზნებსა და საქმიანობის ხასიათთან. ასეთ შემთხვევაში სამეთვალყურეო 

საბჭო ან დირექტორები ვალდებული არიან, წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან არა უგვიანეს 3 თვისა ჩაატარონ 

საერთო კრება. სამეთვალყურეო საბჭო ან დირექტორები, ნებისმიერი კლასის აქციების 5%-ის მფლობელი 

აქციონერები ან აქციონერთა ჯგუფი (ამ მუხლის 3 
1 პუნქტის შესაბამისად) უფლებამოსილი არიან შეიტანონ 

დამატებები აქციონერთა მიერ წარმოდგენილ დღის წესრიგში. ნებისმიერი კლასის აქციების 5%-ის მფლობელ 

აქციონერებს ან აქციონერთა ჯგუფს რიგგარეშე კრების მოწვევის მოთხოვნის დაყენების უფლება აქვთ ბოლო კრების 

ჩატარებიდან არა უადრეს 1 თვისა. 

3
4
. თუ ნებისმიერი კლასის აქციების 5%-ის მფლობელი აქციონერები ან აქციონერთა ჯგუფი (კრების 

ინიციატორები) მიმართავენ საზოგადოების წესდებით განსაზღვრულ ორგანოს (სამეთვალყურეო საბჭოს ან 

დირექტორებს) რიგგარეშე კრების ჩატარების მოთხოვნით და ამ კრების ერთადერთი საკითხი არის დირექტორის 

(დირექტორების), მათ შორის, იმ დირექტორის, რომელიც არის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ან 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, გადაყენების მოთხოვნა, მაშინ კრება ტარდება ამ პუნქტით გათვალისწინებული 

წესების მიხედვით. 

თუ სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ რიგგარეშე კრების ჩატარების მოთხოვნიდან 20 დღის ვადაში არ იქნა 

მოწვეული რიგგარეშე კრება, მაშინ ამ კრების ჩატარების უფლება აქვთ კრების ინიციატორებს, რომლებმაც ამ 

მოთხოვნით მიმართეს საზოგადოების წესდებით განსაზღვრულ ორგანოს (სამეთვალყურეო საბჭოს ან 

დირექტორებს). 

ამ შემთხვევაში კრების ინიციატორები საზოგადოების ყველა აქციონერს დაზღვეული წერილით უგზავნიან 

რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების შესახებ მოსაწვევს ამ პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად, დღის წესრიგის 

ერთადერთი საკითხის მითითებით. დაუშვებელია დღის წესრიგში დამატებითი საკითხის შეტანა. ამ შემთხვევაში 

რიგგარეშე კრება უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება ხმათა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 75%-ის მქონე 

პარტნიორი (პარტნიორები). თუ კვორუმი არ შედგა, კრების ინიციატორებს შეუძლიათ ხელახლა მოიწვიონ კრება არა 

უადრეს პირველი კრების მოწვევიდან 20 დღისა. კრების ინიციატორები ხელახალ რიგგარეშე კრებას მოიწვევენ ამ 

პუნქტით დადგენილი წესით. ეს კრება უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება ხმათა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 

75%-ის მქონე პარტნიორი (პარტნიორები). თუ კვორუმი არ შედგა, კრების ინიციატორებს უფლება აქვთ, მიმართონ 

სასამართლოს საზოგადოების იურიდიული მისამართის მიხედვით, რომელიც საზოგადოების წესდებით 

განსაზღვრულ ორგანოს (სამეთვალყურეო საბჭოს ან დირექტორებს) ავალებს რიგგარეშე კრების გადაწყვეტილების 

მიღებიდან 3 თვეში ჩატარებას. 

3 
5
. ნებისმიერი კლასის აქციათა 5%-ის მფლობელ აქციონერებს უფლება აქვთ, სააქციო საზოგადოების შესაბამისი 

მმართველობის ორგანოსგან მოითხოვონ ამ საზოგადოების სახელით დადებული გარიგებების ასლები ან/და 

დასადები გარიგებების შესახებ ინფორმაცია ან/და გარიგებებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების ასლები. 

4. აქციონერებს შეუძლიათ თავიანთი ხმის უფლება გამოიყენონ საკუთარი ინტერესებისათვის, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როცა მოსალოდნელი გადაწყვეტილება ეხება მათთან გარიგების დადებას ან მათი ანგარიშის 

დამტკიცებას. თუ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სააქციო საზოგადოების დომინანტმა აქციონერმა განზრახ 

გამოიყენა თავისი დომინანტური მდგომარეობა სააქციო საზოგადოების საზიანოდ, მან დანარჩენ აქციონერებს უნდა 

გადაუხადოს შესაბამისი კომპენსაცია. დომინანტად ითვლება აქციონერი ან ერთად მოქმედ აქციონერთა ჯგუფი, 

რომელთაც აქვთ პრაქტიკული შესაძლებლობა, გადამწყვეტი ზეგავლენა მოახდინონ სააქციო საზოგადოების საერთო 

კრების კენჭისყრის შედეგზე. 

5. თუ სააქციო საზოგადოებამ არ განახორციელა თავისი მოთხოვნა მესამე პირის მიმართ, აქციონერს შეუძლია 

საზოგადოების ნაცვლად და მის სასარგებლოდ თავისი სახელით შეიტანოს სარჩელი აღნიშნული მოთხოვნის 

განსახორციელებლად. იგი მიიჩნევა სათანადო მოსარჩელედ, თუ საზოგადოება აქციონერის წერილობითი 

მოთხოვნის მიღებიდან 90 დღის განმავლობაში არ აღძრავს სარჩელს მესამე პირის წინააღმდეგ ან ვერ დაასაბუთებს, 

რომ ასეთი სარჩელის აღძვრა ეწინააღმდეგება საზოგადოების ინტერესებს. 
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სასამართლოს მიერ აქციონერის სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში საზოგადოება ვალდებულია 

აუნაზღაუროს აქციონერს სარჩელთან დაკავშირებული, კეთილგონიერების ფარგლებში გაწეული 

სასამართლოსგარეშე ხარჯები, ადვოკატის ხარჯების ჩათვლით. საზოგადოება თავისუფლდება ამ ხარჯების 

ანაზღაურების მოვალეობისაგან, თუ იგი დაამტკიცებს, რომ სარჩელის დაკმაყოფილება საზიანო აღმოჩნდა 

საზოგადოებისათვის. თუ აქციონერი მიჩნეულ იქნა არასათანადო მოსარჩელედ ან სარჩელი არ დაკმაყოფილდა, 

აქციონერს ეკისრება საზოგადოების მიერ კეთილგონიერების ფარგლებში გაწეული იმ ხარჯების ანაზღაურება, 

რომლებიც წარმოიშვა აქციონერის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. 

აქციონერის ქონებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით სასამართლოს შეუძლია გადაუვადოს აქციონერს 

სასამართლო ხარჯების გადახდა. 

 მუხლი 53
1
. საზოგადოების მიერ აქციათა გამოსყიდვაb   

1. აქციონერს უფლება აქვს, ამ მუხლით დადგენილი წესით საზოგადოებას მოსთხოვოს თავისი აქციების შეფასება 

და გამოსყიდვა, თუ მან საერთო კრებაზე მხარი არ დაუჭირა ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არსებითად ლახავს 

აქციონერის უფლებებს, ან ეხება საწარმოს რეორგანიზაციას. საზოგადოების წესდება შეიძლება დეტალურად 

აწესრიგებდეს აქციების შეფასებასა და გამოსყიდვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. 

2. საზოგადოებამ, რომელიც აპირებს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების 

მიღებას, შესაბამისი საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინებაში დეტალურად უნდა აღწეროს გადასაწყვეტი 

საკითხი, მასთან დაკავშირებული გამოსყიდვის მოთხოვნის უფლება და მისი განხორციელების წესი. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებიდან 45 დღის განმავლობაში 

აქციონერს უფლება აქვს, წერილობით მოსთხოვოს საზოგადოებას თავისი აქციების გამოსყიდვა. ასეთი მოთხოვნის 

უფლება არ არსებობს, თუ: 

ა) აქციონერის მიერ სრულად არ არის შეტანილი ამ აქციების შესაბამისი შესატანი; 

ბ) აქციონერმა ეს აქციები შეიძინა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შეტყობინების დაგზავნის 

შემდეგ. 

4. აქცია გამოსყიდული უნდა იქნეს მისი საბაზრო ღირებულებით, რომელიც ჩამოყალიბებული იყო ამ მუხლის 

მე-2 პუნქტის შესაბამისად განხორციელებული შეტყობინების წინა დღეს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა აქციათა 

დაბალი ლიკვიდურობის გამო ან სხვა მიზეზებით კანონით დადგენილია აქციათა სამართლიანი ღირებულების 

განსაზღვრის სხვა წესი. ასეთი წესის გამოყენებისას სამეთვალყურეო საბჭომ სათანადოდ უნდა დაასაბუთოს თავისი 

გადაწყვეტილება. 

5. სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილება გამოსასყიდი აქციების რაოდენობისა და გამოსყიდვის ფასის შესახებ 

მიღებული უნდა იქნეს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებული ვადის გასვლიდან 30 დღის განმავლობაში, ხოლო 

აქციების გამოსყიდვის თანხა გადახდილი უნდა იქნეს გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს 30 დღისა. 

6. აქციონერს, რომელიც არ ეთანხმება სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ გამოსყიდვის 

პირობებს, უფლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების შეტყობინებიდან 14 დღის განმავლობაში. 

7. აქციების გამოსყიდვა არ დაიშვება, თუ: 

ა) აქციების გამოსყიდვისთვის გადასახდელი თანხა აღემატება საკუთარი კაპიტალის 25%-ს; 

ბ) გამოსყიდვის მომენტში საწარმო აკმაყოფილებს „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით დადგენილ პირობებს, ან ასეთი პირობები შეიძლება წარმოიშვას აქციათა გამოსყიდვის 

შედეგად. 

8. თუ გამოსასყიდად შეთავაზებულია იმაზე მეტი აქცია, ვიდრე ეს დაშვებულია ამ მუხლის მე-7 პუნქტით, ისინი 

გამოსყიდული უნდა იქნეს სხვადასხვა გამყიდველისაგან პროპორციულ საფუძველზე. 

9. საზოგადოებას უფლება აქვს, შეიძინოს საკუთარი განთავსებული აქციები (სახაზინო აქციები) და შემდგომში 

გაასხვისოს თავისი შეხედულებისამებრ. სახაზინო აქციების რაოდენობა არც ერთ მომენტში არ უნდა აღემატებოდეს 

განთავსებული აქციების 25%-ს, თუ წესდებით უფრო მცირე ზღვარი არ არის გათვალისწინებული. ხმის დათვლის, 

დივიდენდის განაწილების, ლიკვიდაციის დროს და აქციების ფლობიდან გამომდინარე სხვა უფლებების 

რეალიზაციის მიზნებისთვის (შემთხვევებში) საზოგადოების მფლობელობაში არსებული სახაზინო და შვილობილი 

საწარმოს კუთვნილი აქციები მხედველობაში არ მიიღება. 

მუხლი 53
2
. სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება 

1. თუ აქციონერი ან შეთანხმების საფუძველზე მოქმედ აქციონერთა ჯგუფი (ამ მუხლის მიზნებისთვის – 

„მყიდველი“) შეიძენს აქციათა პაკეტს, რის შედეგადაც აკონტროლებს სააქციო საზოგადოების ხმათა საერთო 

რაოდენობის 1/2-ზე მეტს, იგი ვალდებულია, ამ ფაქტის დადგომიდან არა უგვიანეს 45 დღისა 

განახორციელოს „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სატენდერო 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23572
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/23572
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
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შეთავაზება ყველა დარჩენილი აქციის გამოსყიდვის თაობაზე, ან იმავე ვადაში ჩამოიყვანოს მისი კონტროლის ქვეშ 

არსებული ხმების საერთო რაოდენობის 1/2-ზე ქვევით. ეს მოთხოვნა არ მოქმედებს, თუ: 

ა) სააქციო საზოგადოების ხმათა საერთო რაოდენობის 1/2-ზე მეტი მყიდველის ხელში აღმოჩნდა „ფასიანი 

ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული სატენდერო შეთავაზებით, 

რომელშიც ის ყველა დარჩენილი აქციის გამოსყიდვას სთავაზობდა სხვა აქციონერებს; 

ბ) პირი აღნიშნულ აქციებს ფლობს სხვა პირის ან პირების სასარგებლოდ, მათ შორის, საერთაშორისო 

დეპოზიტარული ხელწერილების გაცემის მიზნით. ასეთ შემთხვევაში სავალდებულო სატენდერო შეთავაზების 

ვალდებულება ეკისრება პირს ან შეთანხმების საფუძველზე მოქმედ პირთა ჯგუფს, რომელიც პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ აკონტროლებს სააქციო საზოგადოების ხმათა საერთო რაოდენობის 1/2-ზე მეტს. 

2. შეთავაზებული გამოსასყიდი ფასი უნდა დაადგინოს აუდიტორმა ან საბროკერო კომპანიამ. შეთავაზებული 

გამოსასყიდი ფასი თითოეული კლასის აქციისათვის არ უნდა იყოს იმ უმაღლეს ფასზე ნაკლები, რომელიც 

გამოსყიდვის განმახორციელებელმა აქციონერმა ბოლო 6 თვის განმავლობაში გადაიხადა საზოგადოების ამ კლასის 

აქციაში. აუდიტორმა ან საბროკერო კომპანიამ უნდა შეადგინოს ანგარიში, რომელშიც მითითებული იქნება 

დოკუმენტურად დადასტურებული გარემოებები, რომელთა საფუძველზედაც შეთავაზებული გამოსასყიდი ფასი 

დადგინდა. აუდიტორის ან საბროკერო კომპანიის ხარჯებს ანაზღაურებს მყიდველი. იგი ასევე ვალდებულია, თავის 

ხელთ არსებული ყველა ინფორმაცია აქციების ყიდვის თაობაზე მიაწოდოს აუდიტორს ან საბროკერო კომპანიას. 

აუდიტორი ან საბროკერო კომპანია მთელი თავისი ქონებით აგებს პასუხს იმ ზიანისთვის, რომელიც მან მიაყენა 

აქციონერს დაუდევრობით ან განზრახ არასწორი შეფასებით. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული სატენდერო შეთავაზების დასრულებამდე მყიდველს არა აქვს 

მისი კონტროლის ქვეშ არსებული, 50%-ზე მეტი ხმების საერთო კრებაზე გამოყენების უფლება. 

მუხლი 53
3
. (ამოღებულია) 

მუხლი 53
4
. აქციათა სავალდებულო მიყიდვა 

1. თუ აქციების შეძენის შედეგად აქციონერს საკუთრებაში აქვს სააქციო საზოგადოების ხმების 95%-ზე მეტი, 

მაშინ ამ აქციონერს (ამ მუხლის მიზნებისთვის – „მყიდველს“) უფლება აქვს, სამართლიან ფასად გამოისყიდოს სხვა 

აქციონერთა აქციები. 

2. აქციათა სავალდებულო მიყიდვის შესახებ გადაწყვეტილება გამოაქვს სასამართლოს საქართველოს სამოქალაქო 

საპროცესო კოდექსითდადგენილი წესით. აქციათა გამოსყიდვის სამართლიან ფასსა და თარიღს 

განსაზღვრავს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსითდადგენილი წესით აქციათა სავალდებულო 

მიყიდვის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილებით. 

3. მყიდველი სასამართლოსადმი მიმართვამდე არა უგვიანეს 1 თვისა ამ კანონის 54-ე მუხლის მე-2 

პუნქტით გათვალისწინებულ ბეჭდვით ორგანოში აქვეყნებს თავის განცხადებას აქციათა სავალდებულო მიყიდვის 

თაობაზე. განცხადება უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას გამოსყიდვის მიზეზების, პირობებისა და პროცედურების 

შესახებ. 

4. რეესტრის მწარმოებელი პირი (ამ მუხლის მიზნებისათვის – „რეგისტრატორი“) სასამართლოს მიერ დადგენილ 

გამოსყიდვის სააღრიცხვო თარიღამდე არაუგვიანეს 5 დღისა აქციათა ყველა რეგისტრირებულ მფლობელს, 

რომელთა ვინაობა და ადგილსამყოფელი ცნობილია, აწვდის ინფორმაციას აქციების სავალდებულო მიყიდვის 

შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების, გამოსყიდვის სააღრიცხვო თარიღისა და ძირითადი პროცედურების 

თაობაზე (თუ ისინი ცნობილია), ხოლო აქციათა რეგისტრირებული მფლობელებისათვის, რომელთა ვინაობა ან/და 

ადგილსამყოფელი უცნობია, აღნიშნულ ინფორმაციას აქვეყნებს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

განსაზღვრულ საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბეჭდვით ორგანოში. გამოსყიდვის სააღრიცხვო 

თარიღიდან აქციათა გამოსყიდვის პროცედურების დასრულებამდე წყდება ამ აქციებთან დაკავშირებული ყველა 

ოპერაცია, გარდა ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებებისა. რეგისტრატორი გამოსყიდვის სააღრიცხვო თარიღის 

მდგომარეობით ადგენს გამოსყიდვის რეესტრს, რომელიც არის აქციათა ყველა რეგისტრირებული მფლობელის სია, 

მათი ვინაობის, მისამართისა და მათ მფლობელობაში არსებული აქციების რაოდენობის მითითებით, თუ ეს 

შესაძლებელია, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ აქციის რეგისტრირებული მფლობელის ვინაობის ან/და მისამართის 

დაზუსტება შეუძლებელია, რეგისტრატორი გამოსყიდვის რეესტრში შესაბამის ჩანაწერს (კომენტარს) აკეთებს. 

მყიდველის მიერ ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების შესაბამისად განხორციელებულ ქმედებათა 

დამადასტურებელი დოკუმენტების (მათ შორის, გამოსასყიდი თანხის სრულად დეპონირების დამადასტურებელი 

დოკუმენტის) წარმოდგენის საფუძველზე რეგისტრატორი ყველა აქციას მყიდველის სახელზე გადააფორმებს. 

აქციების გამოსყიდვასთან დაკავშირებულ რეგისტრატორის ხარჯებს ანაზღაურებს მყიდველი საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად. მყიდველი ყველა დარჩენილი აქციის გამოსასყიდ თანხას უვადოდ განათავსებს 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_82
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_82
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დანარჩენ აქციონერთა სასარგებლოდ გახსნილ სპეციალურ ანგარიშზე ბანკში, ცენტრალურ დეპოზიტართან ან 

საბროკერო კომპანიასთან, რომელსაც მყიდველი გადასცემს გამოსყიდვის რეესტრს, რომლის მიხედვითაც მოხდება 

აღნიშნული სპეციალური ანგარიშიდან თანხების გაცემა მყიდველისგან დამატებითი თანხმობის მიღების გარეშე.  

მუხლი 53
5
. შვილობილი საწარმოს მიერ საზოგადოების აქციათა შესყიდვა 

1. თუ „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული 

საწარმო, რომლის ფასიანი ქაღალდები დაშვებულია სავაჭროდ საფონდო ბირჟაზე, ფლობს სხვა საწარმოს აქციების 

50%-ს ან 50%-ზე მეტს, ასეთ შვილობილ საწარმოს არ აქვს აღნიშნული ანგარიშვალდებული საწარმოს აქციების 

შესყიდვის უფლება. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტი არ ვრცელდება „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 

მუხლის 42-ე პუნქტით განსაზღვრულ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შუამავალზე. 

 

 
მუხლი 54. საერთო კრება 

1. თუ სააქციო საზოგადოების წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ყოველწლიურად, წლიური ბალანსის 

შედგენიდან 2 თვის ვადაში ტარდება მორიგი საერთო კრება, რომელზედაც განიხილება წლიური შედეგები და დღის 

წესრიგის სხვა შესაძლო საკითხები. სხვა შემთხვევებში ტარდება რიგგარეშე საერთო კრება დირექტორების ან 

სამეთვალყურეო საბჭოს ან ამ კანონით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევაში – აქციონერების მოთხოვნით. 

სამეთვალყურეო საბჭო ადგენს საერთო კრების სააღრიცხვო დღეს, რომელიც არ შეიძლება იყოს კრების მოწვევამდე 

45 დღეზე ადრე და კრების მოწვევის გამოცხადების თარიღზე გვიან. საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ 

მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება ჰქონდათ სააღრიცხვო დღისთვის. 

1 
1 
. საერთო კრების მოწვევა არ არის აუცილებელი, თუ ხმების 75%-ზე მეტის მფლობელი აქციონერი მიიღებს 

გადაწყვეტილებას განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით. ეს გადაწყვეტილება კრების ოქმის ტოლფასია და 

ითვლება კრების გადაწყვეტილებად. ამ შემთხვევაში დანარჩენ აქციონერებს ეგზავნებათ შეტყობინება მიღებული 

გადაწყვეტილების შესახებ. თუ ამ პუნქტში აღნიშნულ აქციათა რაოდენობას ფლობს ერთ აქციონერზე მეტი, 

აქციონერთა საერთო კრების ჩატარება სავალდებულოა. 

2. სააქციო საზოგადოების საერთო კრება მოიწვევა საზოგადოების იურიდიულ მისამართზე ან საქართველოს 

ტერიტორიის ნებისმიერ სხვა ადგილზე, წესდებით განსაზღვრული ორგანოს (სამეთვალყურეო საბჭო ან 

დირექტორები) მიერ, კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინების საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ განსაზღვრულ 

საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბეჭდვით ორგანოში გამოქვეყნებიდან ან აქციონერებისათვის მოსაწვევის 

გაგზავნიდან 20 დღის შემდეგ. საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინებასთან ერთად უნდა გამოქვეყნდეს დღის 

წესრიგი და დირექტორებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციები გადაწყვეტილების მისაღებად. საერთო 

კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინებას უნდა დაერთოს იმ პროცედურის აღწერა, რომლის მიხედვითაც კრების 

ჩატარებამდე 10 დღის განმავლობაში აქციონერს შეუძლია შეამოწმოს კრებაში თავისი მონაწილეობის უფლება. 

სააქციო საზოგადოების ხმის უფლების მქონე აქციათა არანაკლებ 1%-ის მფლობელებს საერთო კრებაზე მოსაწვევი 

დაზღვეული წერილით ეგზავნებათ. ანგარიშვალდებული საწარმოს შემთხვევაში საქართველოს ეროვნული ბანკი 

განსაზღვრავს, თუ 1%-ზე ნაკლები როგორი წილის მფლობელს უნდა გაეგზავნოს მოსაწვევი ფოსტით. 

3. აქციონერს შეუძლია ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი პროცედურის შესაბამისად წინასწარ მიიღოს 

კრებაში მონაწილეობის უფლებისა და მის განკარგულებაში არსებულ ხმათა რაოდენობის დასტური. იგი კრების 

მუშაობაში მონაწილეობს პირადობის მოწმობის, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან ნეიტრალური სამგზავრო 

დოკუმენტის და კრებაზე წარმოდგენილი აქციათა რეესტრის მონაცემების საფუძველზე. დასაშვებია 

წარმომადგენლობა წერილობითი მინდობილობის საფუძველზე . 

4. საერთო კრების მუშაობას ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, მისი არყოფნისას – 

მოადგილე, მოადგილის არყოფნისას კი – ერთ-ერთი დირექტორი. მათი არყოფნისას კრების თავმჯდომარეს ხმათა 

უბრალო უმრავლესობით ირჩევს საერთო კრება. 

5. თუ წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მასზე 

წარმოდგენილია ხმების ნახევარზე მეტის მქონე პარტნიორი (პარტნიორები). თუ კრება არ არის 

გადაწყვეტილებაუნარიანი, მაშინ თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრულ ვადაში იმავე დღის წესრიგით, ამ მუხლის მე-

2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურის თანახმად მოიწვევა ახალი კრება, რომელიც 

გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მასზე წარმოდგენილია ხმების არანაკლებ 25%-ის მქონე პარტნიორი 

(პარტნიორები). თუ კრება კვლავ არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, მაშინ თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრულ 

ვადაში იმავე დღის წესრიგით, ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურის თანახმად მოიწვევა 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196#part_4
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196#part_4
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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ახალი კრება, რომელიც გადაწყვეტილებაუნარიანია წარმოდგენილი ხმის მქონე პარტნიორის (პარტნიორების) 

რაოდენობის მიუხედავად. 

6. საერთო კრება უფლებამოსილია: 

ა) მიიღოს ცვლილებები სააქციო საზოგადოების წესდებაში; 

ბ) მიიღოს გადაწყვეტილება საზოგადოების რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ; 

გ) მთლიანად ან ნაწილობრივ გააუქმოს აქციონერის მიერ ფასიანი ქაღალდების უპირატესი შესყიდვის უფლება 

(ფასიანი ქაღალდების გამოშვების გზით კაპიტალის გაზრდის შემთხვევაში); 

დ) მიიღოს ან უარყოს სამეთვალყურეო საბჭოს ან დირექტორების წინადადება მოგების გამოყენების შესახებ, 

ხოლო როცა ეს ორგანოები ვერ იძლევიან ერთიან წინადადებას – მიიღოს გადაწყვეტილება წმინდა მოგების 

გამოყენების შესახებ; 

ე) მიიღოს გადაწყვეტილება სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის შესახებ (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა 

სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა გათვალისწინებულია ამ კანონით); 

ვ) აირჩიოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები ან გამოიწვიოს ისინი სამეთვალყურეო საბჭოდან, განსაზღვროს 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევის ვადა; 

ზ) დაამტკიცოს დირექტორებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშები; 

თ) გადაწყვიტოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა შრომის ანაზღაურების საკითხი; 

ი) აირჩიოს და გაათავისუფლოს გარე აუდიტორი; 

კ) მიიღოს გადაწყვეტილებები სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორების წინააღმდეგ სასამართლო პროცესში 

მონაწილეობის შესახებ, ამ პროცესისათვის წარმომადგენლის დანიშვნის ჩათვლით; 

ლ) მიიღოს გადაწყვეტილებები საზოგადოების ქონების შეძენის, გასხვისების (ან ერთმანეთთან დაკავშირებული 

ასეთი გარიგებების) ან დატვირთვის შესახებ, რომელთა ღირებულება შეადგენს საზოგადოების აქტივების 

ღირებულების ნახევარზე მეტს, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, გარდა ისეთი გარიგებებისა, 

რომლებიც წარმოადგენს ჩვეულ სამეწარმეო საქმიანობას. 

წესდებით შეიძლება ამ პუნქტში ჩამოთვლილი უფლებამოსილებები გადანაწილდეს სამეთვალყურეო საბჭოზე 

ან/და დირექტორზე (დირექტორებზე). 

7. თუ სააქციო საზოგადოების წესდებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, ამ მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“, „ბ“ და „გ“ 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭიროა დამსწრე ხმის მქონე პარტნიორთა 

ხმების 75%-ზე მეტის თანხმობა, ხოლო ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ყველა სხვა 

გადაწყვეტილების მისაღებად – დამსწრე ხმის მქონე პარტნიორთა ხმების 50%-ზე მეტის თანხმობა. 

8. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა არჩევისას აქციონერები შეიძლება შეთანხმდნენ ხმების აკუმულირების 

მეთოდის გამოყენებაზე, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში: 

ა) ყოველი აქციონერი ანაწილებს მთელ თავის ხმებს წარმოდგენილ კანდიდატთა ნებისმიერ რაოდენობაზე ისე, 

რომ მის მიერ მიცემულ ხმათა ჯამური რაოდენობა არ აღემატებოდეს მის განკარგულებაში არსებულ ხმათა სრულ 

რაოდენობას; 

ბ) აქციონერს შეუძლია თითოეული თავისი ხმით მხოლოდ მხარი დაუჭიროს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობის 

კანდიდატს (მის წინააღმდეგ ხმის მიცემა დაუშვებელია); 

გ) თუ კანდიდატების რაოდენობა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა დადგენილ რაოდენობაზე ნაკლებია ან მისი 

ტოლია, მაშინ ყველა კანდიდატი, რომელმაც მიიღო თუნდაც ერთი ხმა, ავტომატურად ხდება სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრი; თუ კანდიდატების რაოდენობა აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა დადგენილ რაოდენობას, 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად არჩეულად ჩაითვლებიან ის კანდიდატები, რომლებმაც მიიღეს ხმათა 

უმრავლესობა. 

 მუხლი 55. სამეთვალყურეო საბჭო 

1. თუ სააქციო საზოგადოება არის „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის ფასიანი ქაღალდები სავაჭროდ არის დაშვებული ფასიანი ქაღალდების 

ბირჟაზე, ან სააქციო საზოგადოება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ არის ლიცენზირებული, ან სააქციო 

საზოგადოების აქციონერთა რაოდენობა 100-ს აღემატება, სავალდებულოა სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა არანაკლებ 

3 და არაუმეტეს 21 წევრისაგან. ყველა სხვა შემთხვევაში სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა სავალდებულო არ არის. 

1
1
. სამეთვალყურეო საბჭოს არარსებობის შემთხვევაში კანონით დადგენილი მისი ფუნქციები და 

უფლებამოსილებები წესდებით გადანაწილდება საწარმოს მართვის სხვა ორგანოებზე. 

1
2
. სამეთვალყურეო საბჭოს ყოველ წევრს საერთო კრება ირჩევს 1 წლის ვადით, თუ საერთო კრების 

გადაწყვეტილებით ან წესდებით სხვა ვადა არ არის დადგენილი. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს უფლებამოსილება 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
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უგრძელდება ვადის გასვლის შემდეგ მორიგი საერთო კრების მოწვევამდე. ვადამდე გადარჩევა შესაძლებელია 

საერთო კრების მიერ ნებისმიერ დროს. ყოველ წევრს შეუძლია ნებისმიერ დროს გადადგეს. თუ წევრის გასვლიდან 6 

თვის განმავლობაში არ აირჩა სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი წევრი, მაშინ სასამართლოს საზოგადოების 

იურიდიული მისამართის მიხედვით შეუძლია ერთ-ერთი აქციონერის, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის ან 

დირექტორის განაცხადით დანიშნოს ახალი წევრი, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

2. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი. წესდებით შეიძლება განისაზღვროს, რომ 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი (წევრები) იყოს ამ სააქციო საზოგადოების დირექტორი (დირექტორები). კომერციულ 

ბანკებში სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის წესები განისაზღვრება „კომერციული ბანკების შესახებ“ საქართველოს 

კანონით. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში სამეთვალყურეო საბჭოში დირექტორები არ 

შეიძლება წარმოადგენდნენ უმრავლესობას. 

2 
1
. თუ სააქციო საზოგადოება არის „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს 

კანონით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული საწარმო, რომლის ფასიანი ქაღალდები დაშვებულია სავაჭროდ 

საფონდო ბირჟაზე, ამ სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს ერთი წევრი მაინც უნდა იყოს პირი, 

რომელიც არ არის აღნიშნული საზოგადოების თანამშრომელი ან ამ საზოგადოებასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ 

დაკავშირებული პირი და არ არის ჩართული მის ყოველდღიურ საქმიანობაში, ამასთანავე, დამოუკიდებელია. 

2
2
. ამ მუხლის 2

1
 პუნქტის მიზნებისათვის, დამოუკიდებელია პირი, რომელიც სამართლებრივად ან/და 

ეკონომიკურად არ არის დაკავშირებული სააქციო საზოგადოებასთან, მათ შორის, არ ფლობს ამ საზოგადოების 

აქციებს და არ იღებს აღნიშნული საზოგადოებიდან ანაზღაურებას ან სხვა ეკონომიკურ სარგებელს, გარდა 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობისათვის დადგენილი ანაზღაურებისა. 

3. სამეთვალყურეო საბჭო თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს თავმჯდომარეს და მოადგილეს. თუ 

გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული, მაშინ უნდა გაიმართოს ფარული კენჭისყრა. თუ კანდიდატები ხმების 

თანაბარ რაოდენობას მიიღებენ, მათ შორის უხუცესი დაინიშნება თავმჯდომარედ. 

3 
1
. სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე იმავდროულად არ შეიძლება იყოს ამ 

საზოგადოების დირექტორი. 

4. თავმჯდომარე (მისი არყოფნისას – მისი მოადგილე) იწვევს სხდომებს, განსაზღვრავს დღის წესრიგს. ოქმს 

ადგენს თავმჯდომარე ან სხდომის მდივანი. 

5. სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომები ტარდება კვარტალში ერთხელ მაინც. მოწვევა უნდა გაკეთდეს წერილობით, 

სულ ცოტა 8 დღით ადრე, სავარაუდო დღის წესრიგით. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები შეიძლება სხვა წევრებით 

იქნენ წარმოდგენილი, ოღონდ ერთი წევრი – ერთი სხვა წევრით. 

6. სამეთვალყურეო საბჭო გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას ესწრება წევრთა სულ მცირე ნახევარი. თუ 

სამეთვალყურეო საბჭო არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, თავმჯდომარეს (მისი არყოფნისას – მის მოადგილეს) 

შეუძლია არა უგვიანეს 8 დღისა მოიწვიოს ახალი სხდომა, რომელიც გადაწყვეტილებაუნარიანი იქნება, თუ მას 

ესწრება წევრთა არანაკლებ 25%-ისა. თუ სამეთვალყურეო საბჭო კვლავ არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, მაშინ 

სამეთვალყურეო საბჭოს უწყდება უფლებამოსილება და თავმჯდომარე (მისი არყოფნისას – მისი მოადგილე) იწვევს 

საერთო კრებას. 

7. სამეთვალყურეო საბჭოს ამოცანები და კომპეტენცია: 

ა) სამეთვალყურეო საბჭო კონტროლს უწევს თითოეული დირექტორის საქმიანობას; 

ბ) სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერ დროს შეუძლია მოითხოვოს დირექტორებისაგან საზოგადოების 

საქმიანობის ანგარიში; 

გ) სამეთვალყურეო საბჭოს შეუძლია გააკონტროლოს და შეამოწმოს საზოგადოების ფინანსური დოკუმენტაცია, 

ასევე ქონებრივი ობიექტები, კერძოდ, საზოგადოების სალარო და ფასიანი ქაღალდებისა და საქონლის მდგომარეობა; 

მას შეუძლია ეს დაავალოს ცალკეულ წევრებს ან განსაზღვრულ ექსპერტებს; 

დ) სამეთვალყურეო საბჭო იწვევს საერთო კრებას, თუ ამას საზოგადოების აუცილებლობა მოითხოვს; 

ე) სამეთვალყურეო საბჭო ამოწმებს წლიურ ანგარიშებს, მოგების განაწილების წინადადებას და ამის თაობაზე 

მოახსენებს საერთო კრებას; ცნობაში სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა მიუთითოს, თუ როგორ და რა მოცულობით 

შეამოწმა მან საზოგადოების ხელმძღვანელობა გასული სამეურნეო წლის განმავლობაში, წლიური ანგარიშისა და 

საქმიანობის ანგარიშის რომელი ნაწილი შეამოწმა და გამოიწვია თუ არა ამ შემოწმებებმა საბოლოო შედეგების 

არსებითი ცვლილებები; 

ვ) ნიშნავს და ნებისმიერ დროს გამოიწვევს დირექტორებს, ასევე მათთან დებს და წყვეტს ხელშეკრულებებს; 

ვ1
) იმ საზოგადოებაში, რომელშიც სახელმწიფო ფლობს ხმათა საერთო რაოდენობის 50%-ზე მეტს, 

დირექტორების დანიშვნა და მათი გამოწვევა სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა შეუთანხმოს საზოგადოების ხმების 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32962
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32962
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
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50%-ზე მეტის მფლობელ აქციონერს. სამეთვალყურეო საბჭოსა და აქციონერებს შორის შეუთანხმებლობის 

შემთხვევაში დირექტორის დანიშვნისა და გამოწვევის გადაწყვეტილებას იღებს საერთო კრება. 

7
1
. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს არ შეუძლია შეიტანოს სარჩელი ამ საზოგადოების დირექტორების 

წინააღმდეგ, თუ იგი თავად არის დირექტორი. ასეთი სარჩელის შეტანა შეუძლია სამეთვალყურეო საბჭოს იმ წევრს, 

რომელიც არ არის ამ საზოგადოების დირექტორი. 

7
2
. დირექტორების ფუნქციები შეიძლება გადაეცეს სამეთვალყურეო საბჭოს, წესდებით გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში. 

8. თუ წესდებით სხვა რამ არ არის დადგენილი, მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობით შეიძლება 

განხორციელდეს შემდეგი საქმიანობა: 

ა) საწარმოს 50%-ზე მეტი წილის შეძენა და გასხვისება; 

ბ) ფილიალების დაარსება და ლიკვიდაცია; 

გ) წლიური ბიუჯეტისა და გრძელვადიანი ვალდებულებების მიღება; 

დ) ვალდებულებათა აღება და უზრუნველყოფა, რომლებიც აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილ 

ოდენობას; დაუშვებელია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და დირექტორების ვალდებულებათა უზრუნველყოფა, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებულია საერთო კრების მიერ; 

ე) დირექტორთა უფლებამოსილების ფარგლების დადგენა; 

ვ) ახალი სახის ეკონომიკური საქმიანობის დაწყება ან არსებული სახის საქმიანობის შეწყვეტა; 

ზ) სამეურნეო პოლიტიკის ზოგადი პრინციპების დადგენა; 

თ) სავაჭრო წარმომადგენლების (პროკურისტების) დანიშვნა და გამოწვევა; 

ი) საზოგადოების აქციებისა და სხვა ფასიანი ქაღალდების საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება; 

კ) ხელმძღვანელი პირებისათვის მოგებასა და მსგავს ურთიერთობებში მონაწილეობის განსაზღვრა, მათი 

საპენსიო უზრუნველყოფის პრინციპების დადგენა და საერთო კრებისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა; 

ლ) საზოგადოების ქონების შეძენის ან გასხვისების (ან ერთმანეთთან დაკავშირებული ასეთი გარიგებების) 

შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება, რომელთა ღირებულება აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილ 

ოდენობას; 

მ) იმ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც კანონით არ განეკუთვნება საერთო კრებისა და დირექტორის 

კომპეტენციას. 

9. სამეთვალყურეო საბჭოს პასუხისმგებლობისათვის გამოიყენება ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტი და 56-ე 

მუხლის მე-4 პუნქტი. 

10. ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ თანხმობის გაუცემლობის შესახებ 

ინფორმაცია შეტანილი უნდა იქნეს სააქციო საზოგადოების წლიურ ანგარიშში, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის 

დადგენილი. 

მუხლი 56. დირექტორები 

1. საზოგადოების ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა ევალებათ დირექტორებს. 

2. დირექტორთა უფლებამოსილებები განისაზღვრება მათთან წესდების შესაბამისად დადებული 

ხელშეკრულებით. წესდებაში ასეთი განსაზღვრების არარსებობის შემთხვევაში გამოიყენება ამ კანონით დადგენილი 

ხელმძღვანელობის ზოგადი უფლებამოსილებანი. 

3. სააქციო საზოგადოებას სასამართლოში და სხვა ურთიერთობებში წარმოადგენენ დირექტორები. დირექტორები 

არ შეიძლება იყვნენ სასამართლოში წარმომადგენლები იმ შემთხვევაში, თუ მათ წინააღმდეგ სარჩელი შეტანილია ამ 

საზოგადოების მიერ. 

4. დირექტორებმა კეთილსინდისიერად და გულმოდგინედ უნდა შეასრულონ დაკისრებული ამოცანები. თუ 

დირექტორი არ შეასრულებს თავის მოვალეობას, იგი ვალდებულია აუნაზღაუროს საზოგადოებას მიყენებული 

ზარალი. დირექტორები პასუხს აგებენ სოლიდარულად, მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ. თუ 

დადგენილია ზიანის ფაქტი, მაშინ დირექტორებმა უნდა დაადასტურონ, რომ ისინი საქმეს უძღვებოდნენ ამ კანონის 

მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად. საზოგადოებას არ შეუძლია უარი თქვას ზიანის ანაზღაურების 

მოთხოვნაზე. ეს მოთხოვნა შეიძლება გამოიყენონ საზოგადოების კრედიტორებმა, თუ საზოგადოებისაგან არ 

მიუღიათ თავიანთი მოთხოვნების კომპენსაცია. 

მუხლი 57. ანგარიში სამეურნეო მდგომარეობის შესახებ. მოგების გამოყენება 

1. დირექტორები ადგენენ წლიურ ანგარიშს და ანგარიშს სამეურნეო მდგომარეობის შესახებ, ასევე წმინდა 

მოგების განაწილების წინადადებას სამეთვალყურეო საბჭოსთვის წარსადგენად. წმინდა მოგების განაწილების 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_18
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_84
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_84
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_18
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_18
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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მოწონებულ წინადადებას სამეთვალყურეო საბჭო დასამტკიცებლად წარუდგენს საერთო კრებას. თუ დირექტორები 

და სამეთვალყურეო საბჭო ვერ შეთანხმდებიან წმინდა მოგების განაწილებაზე, მაშინ მათ წმინდა მოგების 

განაწილების ორივე წინადადება უნდა აცნობონ საერთო კრებას. საერთო კრების გადაწყვეტილებით შეიძლება 

მთელი წმინდა მოგება დარჩეს საწარმოში და გათვალისწინებულ იქნეს ახალი ანგარიშის დროს. 

2. არ შეიძლება აქციონერებს მიეცეთ სხვა საზღაური, გარდა საზოგადოების დივიდენდებისა. ამ წესის დარღვევის 

შემთხვევაში აქციონერი, რომელმაც ეს საზღაური მიიღო, ვალდებულია უკან დააბრუნოს იგი ან ფულადი სახით 

აანაზღაუროს წარმოშობილი ქონებრივი ზარალი. დირექტორები და სამეთვალყურეო საბჭო ამ პრინციპის 

დარღვევისათვის საზოგადოების წინაშე პასუხს აგებენ სოლიდარულად, მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და 

უშუალოდ. საერთო კრებას არ შეუძლია უარი თქვას ამ უფლების გამოყენებაზე. ეს უფლება შეიძლება გამოიყენონ 

საზოგადოების კრედიტორებმა, თუ საზოგადოებისაგან არ მიუღიათ თავიანთი მოთხოვნების კომპენსაცია. 

3. აქციონერს შეუძლია სახელშეკრულებო ურთიერთობა ჰქონდეს საზოგადოებასთან (მათ შორის, იყოს 

დირექტორი ან/და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი) და მიიღოს მისგან ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 

საზღაური, რომელიც არ წარმოადგენს დივიდენდს. 

 
მუხლი 58. (ამოღებულია) 

მუხლი 59. კაპიტალის გაზრდა ახალი აქციების გამოშვების გზით ან აქციებში კონვერტირებადი ფასიანი 

ქაღალდების გამოშვების გზით 

1. აქცია განთავსებულად ითვლება, თუ ის გაცემულ იქნა საზოგადოების მიერ სხვა პირისთვის გარკვეული 

თანხის ან სხვა საზღაურის სანაცვლოდ (მიუხედავად იმისა, ეს საზღაური მიღებული აქვს საზოგადოებას თუ არა). 

2. იმ აქციების მიმართ, რომლებიც განთავსებულია ან/და რომლებზედაც საერთო კრების მიერ უფლებამოსილმა 

ორგანომ მიიღო გადაწყვეტილება განთავსების შესახებ, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ტერმინი „გამოშვებული 

აქციები“. 

3. აქცია ნებადართულად (განცხადებულად) ითვლება, თუ საერთო კრებამ მიიღო გადაწყვეტილება მისი 

მომავალში შესაძლო განთავსების შესახებ. ნებადართული აქციების მაქსიმალური რაოდენობა და კლასი უნდა 

აისახოს საზოგადოების წესდებაში. 

4. საერთო კრების გადაწყვეტილებით შეიძლება დადგენილ იქნეს ის პირობები, რომელთა შესაბამისადაც კრების 

მიერ უფლებამოსილი ორგანო (საერთო კრება, სამეთვალყურეო საბჭო ან/და დირექტორი) უზრუნველყოფს ახალი 

აქციების განთავსებას. 

5. ნებადართული აქციების ფარგლებში ახალი აქციების განთავსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კრების 

მიერ უფლებამოსილი ორგანო. გადაწყვეტილება უნდა შეიცავდეს აქციების რაოდენობასა და კლასს. ასეთი 

გადაწყვეტილება შეიძლება შეიცავდეს აქციების განთავსების ვადებს, მინიმალურ ფასს ან/და სხვა დამატებით 

პირობებს. 

6. აქციათა განთავსებას ახორციელებს დირექტორი (ან სხვა უფლებამოსილი პირი ან ორგანო). 

7. საერთო კრების გადაწყვეტილება შესაძლოა ასევე განსაზღვრავდეს, რომ მის მიერ დადგენილი პირობებით 

აქციების განუთავსებლობის შემთხვევაში განუთავსებელი აქციები გაუქმებულ იქნეს, რაც ნიშნავს ნებადართული 

აქციების რაოდენობის შემცირებას გაუქმებული აქციების რაოდენობით. საზოგადოების დირექტორი ვალდებულია 

შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება საზოგადოების წესდებაში, რაც არ მოითხოვს საერთო კრების გადაწყვეტილებას. 

8. აქციებში კონვერტირებადი ფასიანი ქაღალდების გამოშვება შეიძლება კაპიტალის გაზრდით, ამ მუხლის 

შესაბამისად. საერთო კრებამ ან წესდებით განსაზღვრულმა სხვა უფლებამოსილმა ორგანომ შეიძლება განსაზღვროს 

კონვერტირებადი ფასიანი ქაღალდების გამოშვების სხვა გზა. 

თავი მეხუთე 

კოოპერატივი 

მუხლი 60. ცნება 

60.1. კოოპერატივი არის წევრთა შრომით საქმიანობაზე დაფუძნებული ან წევრთა მეურნეობის განვითარებისა და 

შემოსავლის გადიდების მიზნით შექმნილი საზოგადოება, რომლის ამოცანაა წევრთა ინტერესების დაკმაყოფილება 

და იგი მიმართული არ არის უპირატესად მოგების მიღებაზე. 

კოოპერატივებს მიეკუთვნება: 

ა) ნედლეულის მომპოვებელი კოოპერატივები, რომლებიც ამ ფორმით ნედლეულს მოპოვებენ საკუთარი 

წევრებისათვის; 

ბ) სასოფლო-სამეურნეო ან სარეწაო პროდუქციის ერთობლივი გასაღების კოოპერატივები: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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გ) სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელი და სხვადასხვა საგნების დამამზადებელი და ერთობლივი 

ხარჯებით მათი რეალიზაციის კოოპერატივები (სასოფლო-სამეურნეო და საწარმოო კოოპერატივები); 

დ) მასობრივი მოხმარების საქონლის საბითუმო წესით შემძენი და საცალო ვაჭრობით მათი სარეალიზაციო 

კოოპერატივები; 

ე) სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ან სარეწებისთვის აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების შეძენა-

წარმოებისა და მათი ერთობლივი გამოყენების კოოპერატივები; 

ვ) სასოფლო-საკრედიტო კოოპერატივები; 

ზ) სამომხმარებლო (მრავალდარგოვანი) კოოპერატივები, რომელთა სამართლებრივი, ეკონომიკური და 

სოციალური საფუძვლები რეგულირდება „სამომხმარებლო კოოპერაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით; 

თ) არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებები – საკრედიტო კავშირები; 

ი) სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები, რომელთა სამართლებრივი, ეკონომიკური და სოციალური საფუძვლები 

რეგულირდება ამ კანონით, თუ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონით სხვა რამ არ 

არის დადგენილი. 

60.2. (ამოღებულია). 

60.3. კოოპერატივი თავისი ვალდებულებების გამო კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს მხოლოდ თავისი 

ქონებით 

მუხლი 61. პაი. კოოპერატივში გაწევრიანება 

1. კოოპერატივის წევრის მინიმალური პაის ოდენობას განსაზღვრავენ დამფუძნებლები. კოოპერატივის ერთ 

წევრს შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე პაი. 

2. (ამოღებულია). 

3. განცხადება არაორაზროვნად უნდა ასახავდეს კოოპერატივის წევრის ვალდებულებას, რომ იგი წესდების 

შესაბამისად შეიტანს დადგენილ შესატანს (პაის). თუ წესდებით განსაზღვრულია, რომ კოოპერატივის წევრებმა 

შეუზღუდავად ან შეზღუდულად საგარანტიო თანხის ოდენობით დამატებითი შესატანები უნდა შეიტანონ, მაშინ 

განცხადებაში უნდა აღინიშნოს, რომ კრედიტორთა დასაკმაყოფილებლად წევრად შემსვლელები გადაიხდიან 

დამატებით შესატანს შეუზღუდავად ან წესდებაში დათქმულ საგარანტიო თანხამდე ოდენობით. 

მუხლი 62. წევრის გასვლა კოოპერატივიდან 

1. ყოველ წევრს აქვს კოოპერატივიდან გასვლის უფლება ამის შესახებ განცხადების საფუძველზე. 

კოოპერატივიდან გასვლის წესი და პროცედურა განისაზღვრება წესდებით. 

2. გამსვლელთან საბოლოო ანგარიშსწორება ხდება გასვლის დღისათვის ბალანსის საფუძველზე. თუ 

კოოპერატივიდან გასვლა ხდება სამეურნეო წლის განმავლობაში, მაშინ საფუძვლად აიღება ბოლო ბალანსი. 

კოოპერატივის წევრის აქტივები უნდა ანაზღაურდეს გასვლიდან ექვსი თვის განმავლობაში; კოოპერატივის 

რეზერვებისა და სხვა ქონების მიმართ მას, თანახმად ამ მუხლის მე-3 აბზაცისა, არა აქვს მოთხოვნის უფლება. 

თუ ვალების დასაფარავად საკმარისი არ არის მთელი ქონება, რეზერვებისა და აქტივების ჩათვლით, მაშინ 

კოოპერატივიდან გასულმა წევრმა კოოპერატივს უნდა გადაუხადოს თავისი წილი ფულადი თანხიდან. ეს წილი 

დაიანგარიშება კოოპერატივის წევრთა რაოდენობის მიხედვით, თუ წესდება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს. 

წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს, რომ კოოპერატივის წევრებს, რომლებმაც პაი სრულად გადაიხადეს, 

გასვლის შემთხვევაში მიეცეთ პაის უკუმოთხოვნის უფლება ამ მიზნით წლიური ნაშთის საფუძველზე შექმნილი 

რეზერვიდან. ეს მოთხოვნა შეიძლება დამოკიდებული იყოს კოოპერატივის წევრად ყოფნის სტაჟზე ან შესაძლოა 

წესდება სხვა პირობებსა და მოთხოვნის შეზღუდვებს ითვალისწინებდეს. 

3. კოოპერატივის წევრს შეუძლია ნებისმიერ დროს სამეურნეო წლის განმავლობაშიც თავისი პაი წერილობითი 

შეთანხმებით გადასცეს სხვა პირს და ამით გამოვიდეს კოოპერატივიდან საბოლოო ანგარიშსწორების გარეშე, თუ 

პრეტენდენტი მის მაგივრად ხდება ან უკვე არის კოოპერატივის წევრი. წესდება (პარტნიორთა შეთანხმება) შეიძლება 

კრძალავდეს ან დამატებით პირობებს უდგენდეს ამგვარ გადაცემას. გამგეობამ ეს შეთანხმება დაუყოვნებლივ უნდა 

წარუდგინოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრს. 

პაის გადაცემა დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს სიაში შეტანილი გამსხვისებელ წევრთან. გასვლის თარიღად ითვლება 

რეგისტრაციის დღე. 

4. კოოპერატივის წევრის გარდაცვალებისას წევრობა გადადის მის მემკვიდრეებზე. წევრობა მთავრდება იმ 

სამეურნეო წლის დასრულებით, როცა მოხდა სამკვიდროს გახსნა. რამდენიმე მემკვიდრეს შეუძლია საერთო კრებაზე 

ხმის უფლება განახორციელოს ერთი საერთო წარმომადგენლის მეშვეობით. 

წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს, რომ კოოპერატივის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში კოოპერატივის 

წევრი გახდება მისი მემკვიდრე. წესდებით წევრობის გაგრძელება შეიძლება დამოკიდებული გახდეს 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29902
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1972742#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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უფლებამონაცვლის პიროვნულ ფაქტორებზე. რამდენიმე მემკვიდრის მიერ მემკვიდრეობის მიღების შემთხვევაში 

შეიძლება ასევე გათვალისწინებული იყოს, რომ წევრობა შეწყდება, თუ იგი არ გადაეცემა ერთ-ერთ მემკვიდრეს 

წესდებით დადგენილ ვადებში. 

მუხლი 63. საერთო კრება 

1. კოოპერატივის წევრები თავიანთ უფლებებს კოოპერატივის საქმეების გამო ახორციელებენ საერთო კრებაზე, 

თუ კანონი სხვა რამეს არ ითვალისწინებს. 

2. საერთო კრება გადაწყვეტილებებს იღებს ხმების უბრალო უმრავლესობით, თუ კანონით ან წესდებით არ არის 

გათვალისწინებული ხმების უფრო მეტი რაოდენობა ან სხვა დამატებითი მოთხოვნები. არჩევნებისათვის წესდებამ 

შეიძლება გაითვალისწინოს გამონაკლისი წესი. 

3. ყოველ წევრს აქვს თითო ხმა. წესდებით შესაძლებელია დადგინდეს ხმათა განსხვავებული გადანაწილება. 

4. წევრს უფლება აქვს, პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით განახორციელოს თავისი ხმის უფლება. 

სასამართლოს მიერ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1293-ე მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე მხარდაჭერის 

დანიშვნისას მხარდაჭერის მიმღების ან/და შეზღუდულქმედუნარიანი ფიზიკური პირის ხმის უფლებას, აგრეთვე 

იურიდიული პირის ხმის უფლებას ახორციელებენ მათი კანონიერი წარმომადგენლები, ხოლო სოლიდარული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და კომანდიტური საზოგადოების ხმის უფლებას ახორციელებს 

წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი. ფიზიკური პირის მიერ გაცემული მინდობილობა ნოტარიულად უნდა 

დამოწმდეს. 

5. არავის არა აქვს უფლება, თავისთვის ან სხვა პირისთვის განახორციელოს ხმის უფლება, თუ არსებობს 

გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ მოსმენილ იქნეს მისი ან მისი წარმომადგენლის ანგარიში, ან რომ უნდა 

განთავისუფლდეს ვალდებულებებისაგან, ან რომ კოოპერატივმა პრეტენზიები უნდა წამოაყენოს მისი ან ამ 

შეცვლილი წევრის მიმართ. 

6. საერთო კრებას იწვევს გამგეობა, თუ წესდებით ან კანონით სხვა პირებიც არ არიან საამისოდ უფლებამოსილი. 

საერთო კრება, გარდა წესდებითა და ამ კანონით სპეციალურად გათვალისწინებული შემთხვევებისა, მოწვეული 

უნდა იქნეს წელიწადში ერთხელ მაინც. 

7. საერთო კრება დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს მოწვეული, თუ წევრთა 1/10 ან წესდებაში საამისოდ აღნიშნული 

უფრო მცირე ნაწილი მათ მიერ ხელმოწერილ განცხადებაში მოითხოვს კრების მოწვევას კონკრეტული მიზნის 

მითითებით. თუ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, მაშინ სასამართლოს, რომლის ტერიტორიაზედაც აქვს 

კოოპერატივს იურიდიული მისამართი, შეუძლია საერთო კრების მოწვევის ან დღის წესრიგის გამოცხადების 

უფლებამოსილება მიანიჭოს იმ წევრებს, რომლებმაც წამოაყენეს მოთხოვნა. კრების მოწვევაზე ან გამოცხადებაზე 

სასამართლოს მიერ მინიჭებული უფლებამოსილება უნდა გამოქვეყნდეს. 

8. საერთო კრება მოიწვევა სულ ცოტა 3 კვირის ვადაში საქართველოს ერთ-ერთ ოფიციალურ ანდა წესდებით 

განსაზღვრულ გაზეთში გამოქვეყნებით. 

საერთო კრების დღის წესრიგი გამოცხადდება კრების მოწვევისას. იმ საკითხთა შესახებ, რომლებიც არ 

გამოცხადდება კრებამდე 3 დღით ადრე, გადაწყვეტილებები არ მიიღება. გამონაკლისია გადაწყვეტილებები კრების 

წარმართვის, აგრეთვე რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ. 

9. საერთო კრების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე უნდა შედგეს ოქმი. იგი უნდა შეიცავდეს კრების 

ჩატარების ადგილსა და დღეს, კრების თავმჯდომარის სახელსა და გვარს, აგრეთვე მითითებას კენჭისყრის სახეობისა 

და შედეგების შესახებ და თავმჯდომარის დადგენილებას გადაწყვეტილების მიღებისა და ოქმის მიმართ სხვა 

განცხადებების შესახებ. 

ოქმს ხელს აწერენ თავმჯდომარე და გამგეობის დამსწრე წევრები და მას ერთვის კრების მოწვევის მასალები. 

ყოველ წევრს უნდა მიეცეს უფლება, გაეცნოს საოქმო ჩანაწერს. ოქმი ინახება კოოპერატივში. 

10. საერთო კრება ამტკიცებს წლიურ ბალანსს. იგი იღებს გადაწყვეტილებას წლიური მოგების გამოყენების ან 

წლიური დანაკლისის დაფარვის თაობაზე, აგრეთვე გადაწყვეტილებას გამგეობისა და სამეთვალყურეო საბჭოს 

ანგარიშის დამტკიცების შესახებ. საერთო კრება უნდა ჩატარდეს სამეურნეო წლის დამთავრებიდან 3 თვის 

განმავლობაში. 

წლიური ბალანსი, მდგომარეობის შესახებ მოხსენება და სამეთვალყურეო საბჭოს მოხსენება კრების ჩატარებამდე 

სულ ცოტა 1 კვირით ადრე უნდა გამოიკრას კოოპერატივის ოფისში ან გამგეობის მიერ განსაზღვრულ სხვა ადგილას, 

რათა წევრები გაეცნონ მათ. ყოველ წევრს აქვს უფლება, საკუთარი ხარჯით მოითხოვოს წლიური ბალანსის, 

მდგომარეობის შესახებ მოხსენებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს მოხსენების ასლები. 

11. მხოლოდ საერთო კრებას შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება წესდებაში (პარტნიორთა შეთანხმებაში) 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე, ამასთანავე, გადაწყვეტილება სანოტარო წესით უნდა დამოწმდეს. ქვემოთ 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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მოცემული ცვლილებების შესატანად საჭიროა კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უბრალო უმრავლესობა (თუ 

წესდებაში (პარტნიორთა შეთანხმებაში) სხვა რამ არ არის მითითებული): 

ა) პაის გაზრდა; 

ბ) რამდენიმე სავალდებულო პაით მონაწილეობის შემოღება ან გაფართოება; 

გ) დამატებითი შესატანის შეტანის მოვალეობის შემოღება ან გაფართოება; 

დ) რეზერვებში გამსვლელ წევრთა მონაწილეობის შემოღება ან გაფართოება; 

ე) რამდენიმე ხმის უფლების დაწესება ან გაფართოება; 

ვ) პაის დაყოფა; 

წესდების (პარტნიორთა შეთანხმების) იმ ცვლილებისათვის, რომლითაც შემოღებული ან გაფართოებულია 

წევრის მოვალეობა კოოპერატივის მოწყობილობების ან სხვა საქმიანობის გამოყენების ანდა სამსახურის შემოღების 

შესახებ, საჭიროა ხმების 9/10-ის უმრავლესობა. წესდება (პარტნიორთა შეთანხმება) შეიძლება სხვა მოთხოვნებსაც 

ითვალისწინებდეს. კოოპერატივის ადგილსამყოფლის მიხედვით მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციამდე გადაწყვეტილებას ძალა არა აქვს. 

მუხლი 64. წარმომადგენელთა კრება 

1. თუ კოოპერატივის წევრთა რაოდენობა ხუთასზე მეტია, საერთო კრების ნაცვლად მოიწვევა წარმომადგენელთა 

კრება. თუ წევრთა რაოდენობა ორასზე მეტია, შეიძლება წესდებით განისაზღვროს, რომ საერთო კრების ნაცვლად 

ჩატარდეს წარმომადგენელთა კრება. 

2. წარმომადგენლად შეიძლება არჩეულ იქნეს ყოველი ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, რომელიც კოოპერატივის 

წევრია, მაგრამ არ არის არც გამგეობაში და არც სამეთვალყურეო საბჭოში. 

3. წარმომადგენელთა კრება შედგება სულ ცოტა 50 წარმომადგენლისაგან, რომლებსაც ირჩევენ კოოპერატივის 

წევრები. წარმომადგენლებს არა აქვთ უფლება, თავიანთი უფლებამოსილება სხვა პირებს გადასცენ. 

4. წარმომადგენლები აირჩევა საყოველთაო, პირდაპირი, თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული 

კენჭისყრით; არჩევნებისას წევრთა წარმომადგენლობისათვის შესაბამისად გამოიყენება ამ კანონის 63-ე მუხლის მე-4 

პუნქტი. პირი წარმომადგენლად არ შეიძლება არჩეულ იქნეს ოთხ წელზე მეტი ვადით. 

წესდებით უნდა განისაზღვროს: 

ა) რამდენ წევრზე მოდის ერთი წარმომადგენელი; 

ბ) წარმომადგენლობის დრო. 

სხვა, უფრო დაწვრილებითი დებულებები არჩევნების წესის შესახებ, შედეგების განსაზღვრის ჩათვლით, 

შეიძლება ჩამოყალიბდეს გამგეობისა და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ ერთობლივად მიღებულ საარჩევნო 

დებულებაში. ამისათვის საჭიროა საერთო კრების თანხმობა. გამგეობა გადაწყვეტილებებს იღებს ერთხმად. 

5. ყოველი წარმომადგენლისათვის არჩეული უნდა იქნეს თითო სათადარიგო პირი. თუ წარმომადგენელი 

განთავისუფლდება ვადის დამთავრებამდე, მაშინ მას შეცვლის სათადარიგო პირი. ეს პირი შეიძლება აირჩეს 

მხოლოდ წარმომადგენელთან ერთად წარმომადგენელთა არჩევნებისათვის დადგენილი წესებით, 

უფლებამოსილების იმავე ვადით. 

6. არჩეულ წარმომადგენელთა და არჩეულ სათადარიგო პირთა სია 2 კვირის განმავლობაში უნდა იყოს 

გამოკრული კოოპერატივის ოფისში, რათა წევრები გაეცნონ მას. ამის შესახებ უნდა გამოცხადდეს საქართველოს 

ერთ-ერთ ოფიციალურ ან წესდებით განსაზღვრულ გაზეთში. სიის გამოკვრის ვადის ათვლა იწყება გამოქვეყნების 

დღიდან. ყოველ წევრს მისი მოთხოვნის საფუძველზე დაუყოვნებლივ უნდა მიეცეს სიის ასლი. 

მუხლი 65. სამეთვალყურეო საბჭო 

1. კოოპერატივს უფლება აქვს, წესდებით გაითვალისწინოს სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობა და განსაზღვროს 

მის წევრთა რაოდენობა. 

2. კოოპერატივის წევრს უფლება აქვს, საქმიანობის შედეგებიდან გამომდინარე, საერთო კრების 

გადაწყვეტილების საფუძველზე მიიღოს განსაზღვრული გასამრჯელო, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული. 

3. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს უფლება არა აქვს, იმავდროულად იყოს გამგეობის წევრი (დირექტორი) ან მისი 

მოადგილე, ან სხვაგვარად წარმართოს კოოპერატივის საქმიანობა. გამგეობიდან გასული წევრი მისი ანგარიშის 

დამტკიცებამდე არ შეიძლება არჩეულ იქნეს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული. 

4. წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სამეთვალყურეო საბჭო კონტროლს უწევს გამგეობას საქმეების 

წარმოებისას მართვის ყველა დარგში და ამ მიზნით იღებს ინფორმაციას კოოპერატივის საქმიანობის მიმდინარეობის 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_92
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_92
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!


66 
 
შესახებ. სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს გამგეობას ანგარიში და უშუალოდ ან 

მის მიერ განსაზღვრული პირის მეშვეობით შეამოწმოს საბუღალტრო წიგნები და ჩანაწერები, აგრეთვე ფასიანი 

ქაღალდებისა და საქონლის მდგომარეობა. სამეთვალყურეო საბჭო ამოწმებს კოოპერატივის წლიურ ბალანსს, მისი 

მდგომარეობის შესახებ მოხსენებას და წლიური მოგების განაწილების თაობაზე წინადადებებს. შემოწმების 

შედეგების შესახებ იგი მოახსენებს საერთო კრებას წლიური ბალანსის დამტკიცებამდე. 

5. სამეთვალყურეო საბჭო კანონით დადგენილი წესით იწვევს საერთო კრებას, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული. 

6. სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა ფუნქციები შეიძლება განისაზღვროს წესდებით. საბჭოს წევრს უფლება არა აქვს, 

თავისი ფუნქციების შესრულება სხვა პირს გადააბაროს, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

7. წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილია წარმოადგინოს 

კოოპერატივი გამგეობასთან ერთად მესამე პირთან ხელშეკრულების დადებისას და წარმართოს პროცესი 

კოოპერატივის წევრის წინააღმდეგ, თუ ამას დაადგენს საერთო კრება. სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობა სჭირდება 

ყოველ კრედიტს, რომელიც მიეცემა გამგეობის რომელიმე წევრს, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული. იგივე წესი მოქმედებს კრედიტის გაცემის შემთხვევაში გამგეობის წევრის თავდებად 

დადგომისას. 

მუხლი 66. გამგეობა. დირექტორები 

 1. კოოპერატივის გამგეობა შედგება არანაკლებ 2 დირექტორისაგან (გამგეობის წევრებისაგან), რომლებიც 

შეიძლება არ იყვნენ კოოპერატივის წევრები, თუ წესდებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

2. დირექტორებს ირჩევენ 4 სამეურნეო წლის ვადით, თუ წესდება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს. 

3. სხვა შემთხვევებში გამოიყენება ამ კანონის მე-9 მუხლი. 

მუხლი 67. (ამოღებულია) 

მუხლი 68. მოგებისა და ზარალის განაწილება 

წლიური ანგარიშის დამტკიცებისას კოოპერატივის წევრებისათვის გათვალისწინებული სამეურნეო წლის მოგება 

ან ზარალი უნაწილდებათ კოოპერატივის წევრებს. პირველი სამეურნეო წლისათვის განაწილება ხდება მათ მიერ 

შეტანილი შენატანების პროპორციულად, ყოველი მომდევნო წლისათვის კი – მოგების მიმატებით და ზარალის 

ჩამოწერის გზით წინა სამეურნეო წლის ბოლოსათვის არსებული პაის საერთო თანხის პროპორციულად. მოგების 

მიმატება გაგრძელდება მანამ, სანამ არ იქნება მიღწეული პაის ოდენობა. 

წესდება შეიძლება ითვალისწინებდეს მოგებისა და ზარალის განაწილების სხვა წესებს. სანამ არ მიიღწევა 

ზარალის გამო შემცირებული პაის ოდენობა, მოგება არ განაწილდება. 

წესდება ან საერთო კრების დადგენილება შეიძლება ითვალისწინებდეს, რომ მოგება მთლიანად ან ნაწილობრივ 

დაერიცხოს რეზერვს. 

თავი მეექვსე 

გარდამავალი დებულებანი 

მუხლი 69. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი 

1. 2008 წლის 15 აპრილამდე მოქმედი საწარმოები აგრძელებენ საქმიანობას და მათი ხელახალი რეგისტრაცია ამ 

კანონთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით არ მოითხოვება. 

2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშაოს ამ კანონის მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული 

დოკუმენტების ფორმები და უზრუნველყოს მათი ხელმისაწვდომობა, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით. 

3. იმ საწარმოებზე, რომელთა მიმართაც 2008 წლის 15 აპრილისათვის დაწყებულია ლიკვიდაციის პროცესი, არ 

ვრცელდება ამ კანონის მე-14 მუხლით დადგენილი წესები. 

4. საწარმოთა იმ წილების მიმართ, რომლებზედაც 2008 წლის 10 მაისამდე არსებული წესით იქნა 

დარეგისტრირებული გირავნობა სამეწარმეო რეესტრში, გირავნობა გავრცელდება 2008 წლის 10 მაისამდე არსებული 

წესით მანამ, სანამ არ მოხდება გირავნობის გაუქმება ან მოგირავნესთან შეთანხმებული წესით გირავნობის 

ხელახალი რეგისტრაცია ამ კანონის შესაბამისად. 

5. საქართველოს მთავრობამ განსაზღვროს რედომიცილებისათვის საჭირო წესები და პროცედურები. 

6. საქართველოს კანონმდებლობაში ტერმინი „საწესდებო კაპიტალი“ შეიძლება გამოყენებული იყოს 

საზოგადოების დაფუძნებისას მისი კაპიტალის (შენატანების ჯამი), საზოგადოების საკუთარი კაპიტალის, 

საზოგადოების აქციების ნომინალური ღირებულების აქციების რაოდენობაზე ნამრავლის, საწარმოს პარტნიორთა 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_18
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_7
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_24
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ხმების სრული რაოდენობის მნიშვნელობით. საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის მიზნით 

საქართველოს მთავრობამ 2008 წლის 10 აგვისტომდე საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს კანონპროექტები 

შესაბამის კანონებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომელთა საფუძველზედაც ტერმინი „საწესდებო კაპიტალი“ 

ჩანაცვლდება სათანადო ტერმინით. 

7. ის სუბიექტები, რომლებიც უფლებამოსილი ორგანოს მიერ აღრიცხული არიან, როგორც გადასახადის 

გადამხდელები, და რომელთა მიერ საგადასახადო აღრიცხვის დროისათვის შესაბამისი ორგანოსთვის წარდგენილი 

სარეგისტრაციო დოკუმენტაციით დასტურდება, რომ უფლებამოსილი პირის მიერ მოთხოვნილი იყო მეწარმე 

იურიდიული პირის, ასევე უცხო ქვეყნის მეწარმე იურიდიული პირის ფილიალის (მუდმივი დაწესებულების) 

რეგისტრაცია, ჩაითვალონ ასეთად რეგისტრირებულად საგადასახადო აღრიცხვის მომენტიდან. 

8. იურიდიული პირი , ინდივიდუალური მეწარმე ან უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალი , რომლის საქმიანობა დაკ

ავშირებულიასაქართველოს ფარგლების გარეთ შრომით მოწყობასთან ან / და შრომით მოწყობაში დახმარებასთან , ვა

ლდებულია ამ კანონის მე -5 მუხლის მე -

8 პუნქტით გათვალისწინებული ცვლილება 2016 წლის 1 მაისამდე შეიტანოს თავის სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია

ში . 

9. იმ სამეწარმეო საზოგადოების მიმართ, რომლის წლიური ბრუნვა გასული საგადასახადო წლისათვის არ 

აღემატება 1 000 000 ევროს ეკვივალენტს ლარში (შესაბამისი საგადასახადო წლის ბოლოსათვის საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსით), ამ კანონის 5 
8
 მუხლის მე-3 და მე-4 

პუნქტები ამოქმედდეს 2018 წლის 1 სექტემბრიდან. 

მუხლი 69
1
. 2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილ პირებთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი რეგულირება გარდამავალ პერიოდში 

2015 წლის 1 აპრილამდე სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ცნობილი პირის ხმის უფლებას ახორციელებს მისი 

კანონიერი წარმომადგენელი, სანამ ქმედუუნარო პირის ინდივიდუალური შეფასება არ მოხდება. 

საქართველოს 2015  წლის  20  მარტის კანონი №3395  - ვებგვერდი,  31.03.2015წ. 

მუხლი 70. სახაზინო საწარმოების რეორგანიზაცია 

1. სახელმწიფო ან ადგილობრივმა თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოებმა 1999 წლის 1 

სექტემბრამდე საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროსთან ან მის ტერიტორიულ ორგანოებთან 

ერთად უზრუნველყონ მათ მიერ შექმნილი სახაზინო საწარმოების შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებად 

ან სააქციო საზოგადოებად გარდაქმნა (სახელმწიფოს ასპროცენტიანი წილობრივი მონაწილეობით) მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. რეორგანიზების შედეგად შექმნილი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ან სააქციო საზოგადოება 

წარმოადგენს სახაზინო საწარმოს უფლებამონაცვლეს. 

3. არსებულმა სახაზინო საწარმოებმა რეორგანიზების პერიოდში ახალი ვალდებულებები შეიძლება იკისრონ 

მხოლოდ დამფუძნებელ სახელმწიფო ორგანოსთან შეთანხმებით. იგივე წესი გამოიყენება უძრავი ნივთების შეძენის, 

გასხვისების ან დატვირთვის შემთხვევაში.მუხლი 71. ინდივიდუალური საწარმოს რეგისტრაციის გადასახდელი 

ამ კანონის 5
1
 მუხლის მე-15 პუნტი ამოქმედდეს 2002 წლის 1 იანვრიდან. 

საქართველოს 2001 წლის 30 მარტის კანონი №835 – სსმ I, №10, 19.04.2001 წ., მუხ.36  

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე – 

სახელმწიფოს მეთაური                                                ედუარდ შევარდნაძე 

საქართველოს პარლამენტის 

სპიკერი                                                                             ვახტანგ გოგუაძე 

თბილისი, 

28 ოქტომბერი, 1994 წელი. 

№577–Iს 

დანართი №1(ამოღებულია),დანართი №2(ამოღებულია) 

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის თაობაზე 

საქართველოს პარლამენტი ადგენს: 

1. საქართველოს რესპუბლიკის კანონი „მეწარმეთა შესახებ“ ამოქმედდეს 1995 წლის 1 მარტიდან. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_8
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_8
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_114
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_114
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_114
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_114
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2787974#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_9
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/15244
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408?publication=62#!
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2. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის ამოქმედებამდე კერძო (სამოქალაქო) 

სამართლებრივი წესით შექმნილი საწარმოები ამ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად ექვემდებარებიან ხელახალ 

რეგისტრაციას 1996 წლის 1 სექტემბრამდე. 

საქართველოს პარლამენტის 1995 წლის 21 დეკემბრის დადგენილება №80 

3. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის ამოქმედებამდე რეგისტრირებული ერთობლივი 

საწარმოები 1996 წლის 1 იანვრამდე გარდაიქმნებიან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებად, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როცა ისინი ამ კანონის 2.4 მუხლის შესაბამისად ექვემდებარებიან სააქციო საზოგადოებებად 

გარდაქმნას.  

4. ამ დადგენილების მე-2 და მე-3 მუხლების მოთხოვნათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში საწარმოთა მიმართ 

გამოიყენება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის 5.8 მუხლით გათვალისწინებული წესები. 

5. სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზების შემთხვევაში გამოიყენება მხოლოდ ამ კანონით გათვალისწინებული 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმები. 

6. ამ კანონის ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს: 

1. „სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1991 წლის 25 ივლისის კანონი; 

2. „პრესისა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებების შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1991 წლის 10 

აგვისტოს კანონის მე-7 მუხლის მე-2 აბზაცის „ა“ და „ბ“ პუნქტები, მე-3 - მე-5 აბზაცი; 

3. „უცხოური ინვესტიციების შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1991 წლის 25 ივლისის კანონის მე-10 - 26-ე 

მუხლები; 

4. „ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1991 წლის 2 აგვისტოს კანონის მე-17 მუხლის მე-2 

პუნქტი. 

5. „საქართველოს რესპუბლიკის ბანკებისა და საბანკო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის 1991 

წლის 2 აგვისტოს კანონის მე-2 მუხლი, მე-8 მუხლის 1-ლი პუნქტი, მე-14-მე-18 მუხლები; 

6. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის 1992 წლის 7 აგვისტოს დადგენილება „საქართველოს რესპუბლიკაში 

სამეურნეო ამხანაგობათა შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“; 

7. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის 1992 წლის 4 სექტემბრის № 891 დადგენილება „სახელმწიფო 

საწარმოთა შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე; 

8. „ფასიანი ქაღალდების შესახებ დროებითი დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს რესპუბლიკის 

მთავრობის 1992 წლის 31 აგვისტოს №876 დადგენილებით დამტკიცებული დროებითი დებულების მე-3-მე-13 

პუნქტები; 

9. საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის 1992 წლის 12 სექტემბრის №990 დადგენილება „ინდივიდუალური 

მეწარმეობისა და ინდივიდუალური საწარმოს შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“; 

10. საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1993 წლის 8 მარტის №183 დადგენილება 

„ადგილობრივი (მუნიციპალური) საწარმოს შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“; 

11. საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1993 წლის 27 აპრილის № 336 დადგენილება 

„შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“. 

7 . ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ყველა სხვა კანონქვემდებარე აქტი ან მათი ცალკეული ნომრები, რომლებიც 

ეწინააღმდეგებიან „მეწარმეთა შესახებ“ კანონს. 

8 . საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა 1995 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტის 

შედგენისას გაითვალისწინოს სასამა რთლოებში საწარმოთა რეგისტრაციისათვის მატერიალური და ფინანსური 

უზრუნველყოფის ხარჯები. 

9 . (ძალადაკარგულია). 

საქართველოს პარლამენტის  1996  წლის 13  დეკემბრ ის  დადგენილება №536  -  პარლამენტის უწყებანი №1-2., 

22.01.1997წ.. გვ. 8 

10 . საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უზრუნველყოს ამ კანონის 5.5 მუხლის „ე“ 

პუნქტში მითითებული საინფორმაციო ცენტრის მიერ ცნობის დროულად და უსასყიდლოთ გაცემა. 

საქართველოს რესპუბლიკის                                          

სპიკერის მოადგილე ვ. რჩეულიშვილი 

თბილისი, 

28 ოქტომბერი, 1994 წელი 
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3.საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (თავი XII); 

თავი XII სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები (სათაური 20.12.2011 N 5556) 

მუხლი 83. სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები (20.12.2011 N 5556) 

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები ვრცელდება: 

ა) მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკურ პირებზე; 

ბ) მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირებზე; 

გ) ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირებზე.“ 

მუხლი 84. მიკრო ბიზნესი 

1. მიკრო ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს ფიზიკურ პირს, რომელიც არ იყენებს დაქირავებულ პირთა შრომას 

და დამოუკიდებლად ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, რომლიდანაც მის მიერ მისაღები ჯამური ერთობლივი 

შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 30 000 ლარს.  

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი 30 000-ლარიანი ზღვარი არ ვრცელდება საქართველოს პარლამენტის 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმებით საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ საქმიანობის 

სახეებზე. 

3. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმებით, საქართველოს მთავრობას უფლება 

აქვს, აკრძალოს ცალკეული საქმიანობის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც მიკრო ბიზნესის სტატუსი არ 

შეიძლება მიენიჭოს ფიზიკურ პირს. 

4. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმებით, საქართველოს მთავრობას უფლება 

აქვს, განსაზღვროს შემოსავლის სახეები, რომლებიც არ დაიბეგრება სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმით და ამ მუხლის 

პირველი ნაწილის მიზნებისათვის არ გაითვალისწინება ერთობლივ შემოსავალში. 

5. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება, გაუქმება და მიკრო ბიზნესის სერტიფიკატის გაცემა ხდება საქართველოს 

ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით. 

მუხლი 85. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება 

1. ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ კოდექსის 84-ე მუხლით დადგენილ პირობებს, უფლებამოსილია 

მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭების მიზნით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს, რომელიც გასცემს მიკრო 

ბიზნესის სერტიფიკატს.(20.12.2011 N 5556) 

2. მიკრო ბიზნესის სტატუსი მიმდინარე საგადასახადო წელს უქმდება, თუ: 

ა) ფიზიკურმა პირმა საგადასახადო ორგანოს მიმართა მიკრო ბიზნესის სტატუსის გაუქმების ან მცირე ბიზნესის 

სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით; 

ბ) საგადასახადო ორგანოს მიერ ჩატარებული ინვენტარიზაციის შედეგად დადგინდა, რომ მიკრო ბიზნესის 

სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთი აღემატება 45 000 ლარს.  

გ) ფიზიკური პირი დარეგისტრირდა დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად.(20.12.2011 N 5556) 

3. თუ მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი ამ კოდექსის 84-ე მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი 

მოთხოვნის (ერთობლივი შემოსავლის ოდენობის შეზღუდვა) დარღვევიდან 15 დღის ვადაში არ მიმართავს 

საგადასახადო ორგანოს მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების მიზნით, მას გაუუქმდება მიკრო ბიზნესის სტატუსი 

და გამოვა სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან.  

4. საგადასახადო ორგანოს მიერ მიკრო ბიზნესის სტატუსის გაუქმების და სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან 

გამოსვლის საფუძველია ფიზიკური პირის მიერ ამ კოდექსის 84-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მოთხოვნის დარღვევა.  

5. ფიზიკური პირისათვის მინიჭებული მიკრო ბიზნესის სტატუსის გაუქმების შემთხვევაში ამ მომენტისთვის 

ფიზიკური პირის შემოსავალი ექვემდებარება დაბეგვრას:(20.12.2011 N 5556) 

ა) მცირე ბიზნესის სტატუსის მიღების შემთხვევაში – მცირე ბიზნესისთვის დადგენილი წესის შესაბამისად; 

ბ) სხვა შემთხვევაში – ამ კოდექსის 79-ე–82-ე მუხლების შესაბამისად. 

მუხლი 86. მიკრო ბიზნესის გადასახადისაგან გათავისუფლება 

მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი არ იხდის საშემოსავლო გადასახადს. 

მუხლი 87. მიკრო ბიზნესის ვალდებულებები  

1. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერისას ვალდებულია 

დოკუმენტში მიუთითოს თავისი სტატუსის შესახებ და სტატუსის სერტიფიკატის ნომერი. 

2. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი მისთვის ან მის მიერ პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის 

შემთხვევაში ვალდებულია შეინახოს აღნიშნული დოკუმენტი. 

მუხლი 88. მცირე ბიზნესი 

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1043717
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1. მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის მიერ ეკონომიკური 

საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 100 000 ლარს. 

2. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმებით, საქართველოს მთავრობას უფლება 

აქვს, აკრძალოს ცალკეული საქმიანობის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც მცირე ბიზნესის სტატუსი არ 

შეიძლება მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს. 

3. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმებით, საქართველოს მთავრობას უფლება 

აქვს, განსაზღვროს შემოსავლის სახეები, რომლებიც არ დაიბეგრება სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმით და რომელიც 

ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის არ გაითვალისწინება ერთობლივ შემოსავალში. 

მუხლი 89. მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება 

1. მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ კოდექსის 88-ე მუხლით დადგენილ პირობებს, 

უფლებამოსილია მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების მიზნით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს, რომელიც 

გასცემს მცირე ბიზნესის სერტიფიკატს.(20.12.2011 N 5556) 

2. მცირე ბიზნესის სტატუსი მიმდინარე საგადასახადო წელს უქმდება, თუ: 

ა) მეწარმე ფიზიკურმა პირმა საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით საგადასახადო ორგანოს არა უგვიანეს 

საგადასახადო წლის დასრულებისა მიმართა მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების მოთხოვნით; 

ბ) დაირღვა ამ კოდექსის 88-ე მუხლის პირველი ნაწილის მოთხოვნა (ერთობლივი შემოსავლის ოდენობის 

შეზღუდვა); 

გ) მეწარმე ფიზიკური პირი დარეგისტრირდა დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად;(20.12.2011 N 

5556) 

დ) საგადასახადო ორგანოს მიერ ჩატარებული ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლინდა, რომ მცირე ბიზნესის 

სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთი აღემატება 150 000 ლარს. 

3. საგადასახადო ორგანოს მიერ მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების და სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან 

გამოსვლის საფუძველია: 

ა) მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ ამ კოდექსის 88-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული საქმიანობის 

განხორციელება; 

ბ) მეწარმე ფიზიკური პირისთვის საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოუყენებლობისათვის სანქციის 

კალენდარული წლის განმავლობაში 3-ჯერ დაკისრება. 

4. თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის 

განმავლობაში გადააჭარბებს 100 000 ლარს და მოეხსნება სტატუსი, მას უფლება აქვს, კვლავ მიიღოს სტატუსი ყველა 

შემდეგი პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში: 

ა) თუ სტატუსის გაუქმებიდან მომავალი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული დასაბეგრი 

ოპერაციების საერთო თანხა არ აღემატება 100 000 ლარს; 

ბ) ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, სტატუსის გაუქმებიდან 12 კალენდარული თვის მომდევნო 

წლიდან, თუ პირი არ არის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი.  

მუხლი 90. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი და გადასახადის განაკვეთები  

1. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი, გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, 

იბეგრება 5 პროცენტით.  

2. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 3 პროცენტით, თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე 

ფიზიკურ პირს აქვს ერთობლივი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ერთობლივი შემოსავლის 60 პროცენტის 

ოდენობის ხარჯების (გარდა დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასის ხარჯისა) დამადასტურებელი 

დოკუმენტები.(20.12.2011 N 5556) 

3. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი შედგება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული ერთობლივი 

შემოსავლებისაგან, გარდა ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლებისა. 

მუხლი 91. მცირე ბიზნესის შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები 

1. გარდა ამ მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე 

ფიზიკურ პირს უფლება აქვს, არ აღრიცხოს შემოსავლები და ხარჯები.  

2. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ ხარჯების დადასტურება ხდება ამ კოდექსის 

შესაბამისად.  

3. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი მისთვის ან მის მიერ პირველადი საგადასახადო 

დოკუმენტის გამოწერის შემთხვევაში ვალდებულია შეინახოს აღნიშნული დოკუმენტი. 

4. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი ვალდებულია დამატებული ღირებულების 
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გადასახადის გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციაზე დადგომის ვალდებულების წარმოშობის მომენტიდან 

ამ კოდექსით დადგენილი წესით აღრიცხოს შემოსავლები და ხარჯები.  

5. მცირე ბიზნესის მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული ზარალი მომდევნო წელს არ გადაიტანება, 

თუ არ ხდება სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან გამოსვლა. 

6. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს სტატუსის გაუქმებისას:  

ა) უფლება აქვს, ამ მომენტისთვის არსებული სასაქონლო ნაშთები აღრიცხოს შესაბამის დოკუმენტში, რომელიც 

მომავალში, გარდა ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული შემთხვევისა, არ ჩაითვლება ხარჯის დამადასტურებელ 

დოკუმენტად, მაგრამ საქონელი ამ კოდექსის 286-ე მუხლის მიზნებისათვის ითვლება აღრიცხულად; 

ბ) უფლება აქვს, ამ მომენტისთვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთები შეაფასოს საბაზრო 

ღირებულებით და შესაბამის დოკუმენტში აღრიცხოს სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთად, რომლის 

საერთო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 30 000 ლარს. აღნიშნული დოკუმენტი არის მარაგებზე ხარჯის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელშიც შეტანილი იქნება ინფორმაცია ამ მარაგების სახეობის, ოდენობისა და 

ღირებულების შესახებ; 

გ) ვალდებულება აქვს, თუ იგი იყენებს ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ უფლებას, აღრიცხული 

სასაქონლო-მატერიალური მარაგის ნაშთის საერთო ღირებულების თანხით გაზარდოს მცირე ბიზნესის სტატუსის 

გაუქმებისას არსებული დასაბეგრი შემოსავალი. 

7. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურმა პირმა უნდა აწარმოოს ხარჯების აღრიცხვის სპეციალური 

ჟურნალი (მათ შორის, ელექტრონული ფორმით), რომლის წესები რეგულირდება საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის ბრძანებით. 

მუხლი 92. მცირე ბიზნესის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცია  

1. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელსაც დაუდგა დამატებული ღირებულების 

გადასახადის გადამხდელის სავალდებულო რეგისტრაციის ვალდებულება, ამ კოდექსის 157-ე მუხლის შესაბამისად 

ვალდებულია გატარდეს რეგისტრაციაში და გამოდის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან. 

2. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი დამატებული ღირებულების გადასახადის 

გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულების დადგომისას ვალდებულია აღრიცხოს ამ მომენტისთვის არსებული 

სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთი. 

3. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს დამატებული ღირებულების გადასახადის 

გადამხდელად რეგისტრაციის მომენტიდან უფლება აქვს, ამ მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრულ სასაქონლო-

მატერიალური მარაგების ნაშთზე მიიღოს დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლა ამ კოდექსით 

განსაზღვრული წესის შესაბამისად, თუ არსებობს შესაბამისი დოკუმენტაცია. 

მუხლი 93. მიკრო და მცირე ბიზნესის დეკლარაციის წარდგენა 

1. გარდა ამ კოდექსის 26-ე მუხლში აღნიშნული შემთხვევებისა, საგადასახადო ორგანოს საგადასახადო აღრიცხვის 

ადგილის მიხედვით საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე დეკლარაციას წარუდგენენ: 

ა) მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი; 

ბ) მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი. 

2. მიკრო ან მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის 

შეწყვეტისას საგადასახადო ორგანოს 30 სამუშაო დღის ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას.(20.12.2011 N 5556) 

3. ამოღებულია (20.12.2011 N 5556) 

4. მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების მიერ დეკლარაციის წარდგენის წესი განისაზღვრება 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით. 

მუხლი 94. მცირე და მიკრო ბიზნესის მიმდინარე გადასახდელები და გადასახადის წყაროსთან დაკავების წესი 

1. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი არ იხდის მიმდინარე გადასახდელებს. 

2. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი ვალდებულია მიმდინარე გადასახდელების თანხები 

ყოველი კვარტალის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე შეიტანოს ბიუჯეტში. 

3. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკურ პირს გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება არ ევალება 

მიღებული მომსახურების ანაზღაურების შემთხვევაში. 

4. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება არ ევალება: 

ა) კალენდარული წლის განმავლობაში ერთობლივი შემოსავლის 25 პროცენტის ფარგლებში გაცემული ხელფასის 

ხარჯზე; 

ბ) მიღებული მომსახურების ანაზღაურების შემთხვევაში. 

მუხლი 95. მცირე და მიკრო ბიზნესის საგადასახადო კონტროლი 
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1. საგადასახადო ორგანოებმა მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების მიმართ შეიძლება 

განახორციელონ მიმდინარე საგადასახადო კონტროლის შემდეგი ღონისძიებები: 

ა) საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვა; 

ბ) დათვალიერება; 

გ) საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვა;  

დ) ქრონომეტრაჟი; 

ე) ინვენტარიზაცია. 

2. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის შემოსავლები განსაზღვროს 

არაპირდაპირი მეთოდებით, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 

მუხლი 95
1
. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი (20.12.2011 N 5556) 

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი შეიძლება იყოს პირი, რომელიც არ არის დამატებული ღირებულების 

გადასახადის გადამხდელი და ახორციელებს ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ ერთ ან ერთზე მეტ 

საქმიანობას.  

მუხლი 95
2
. ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი (20.12.2011 N 5556) 

ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის სახეებს და ამ კოდექსის 953 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განაკვეთით დასაბეგრი საქმიანობის შემთხვევაში ფიქსირებული გადასახადით 

დაბეგვრის ობიექტს საქმიანობის სახეების მიხედვით განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 

მუხლი 95
3
. ფიქსირებული გადასახადის განაკვეთი (20.12.2011 N 5556) 

1. ფიქსირებული გადასახადის განაკვეთი საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული საქმიანობის სახეების 

მიხედვით შეიძლება იყოს: 

ა) დაბეგვრის ობიექტზე − 1 ლარიდან 2000 ლარის ფარგლებში;  

ბ) დასაბეგრი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის 3 პროცენტი.  

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ფიქსირებული გადასახადის 

განაკვეთს საქმიანობის სახეების მიხედვით განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა აღნიშნული ქვეპუნქტით 

დადგენილი ოდენობის ფარგლებში.  

მუხლი 954. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება (20.12.2011 N 5556) 

1. პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ კოდექსის 951 მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს, უფლებამოსილია 

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების მიზნით განცხადებით მიმართოს საგადასახადო 

ორგანოს და გადავიდეს ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის რეჟიმზე, რისთვისაც გაიცემა ფიქსირებული 

გადასახადის გადამხდელის სერტიფიკატი. 

2. პირს უფლება აქვს, გადავიდეს ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის რეჟიმზე საანგარიშო წლის ნებისმიერ 

თვეს. ამასთანავე, პირი ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელად ითვლება ფიქსირებული გადასახადის 

გადამხდელის სტატუსის მინიჭების თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან.  

3. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭებისა და გაუქმების, ფიქსირებული გადასახადის 

გადამხდელის სერტიფიკატის გაცემის წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.  

მუხლი 955. ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის პირობები (20.12.2011 N 5556) 

1. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია, გარდა ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი 

საქმიანობისა, დამატებით განახორციელოს მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ ნებადართული საქმიანობა.  

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დამატებითი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი 

ექვემდებარება საერთო წესით დაბეგვრას. 

3. ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი არ ჩაირთვება ფიქსირებული 

გადასახადის გადამხდელის ერთობლივ შემოსავალში და შემდგომ დაბეგვრას არ ექვემდებარება.  

4. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი არ იხდის მიმდინარე გადასახდელებს ფიქსირებული გადასახადის 

მიხედვით.  

5. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერისას 

დოკუმენტში მიუთითოს ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის შესახებ და ფიქსირებული 

გადასახადის გადამხდელის სერტიფიკატის ნომერი. 

6. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია მისთვის ან მის მიერ პირველადი საგადასახადო 

დოკუმენტის გამოწერის შემთხვევაში შეინახოს აღნიშნული დოკუმენტი. 

7. ფიქსირებული გადასახადის გადახდისა და ანგარიშგების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

ბრძანებით.  
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მუხლი 956. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმება (20.12.2011 N 5556) 

1. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი უქმდება, თუ: 

ა) პირი წყვეტს ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ საქმიანობას; 

ბ) პირი საგადასახადო ორგანოს მიმართავს ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმების 

მოთხოვნით; 

გ) პირი ახორციელებს საქართველოს მთავრობის მიერ ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელისთვის 

ნებადართული დამატებითი საქმიანობისგან განსხვავებულ საქმიანობას; 

დ) საქართველოს მთავრობის მიერ ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელისთვის ნებადართული დამატებითი 

საქმიანობის ნაწილში პირს წარმოეშვა დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის 

ვალდებულება ან ნებაყოფლობით გატარდა დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად 

რეგისტრაციაში. 

2. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმების ერთ-ერთი პირობის (გარდა ამ მუხლის პირველი 

ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტისა) დადგომისას პირი ვალდებულია ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის 

გაუქმების მიზნით განცხადებით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი პირობის დადგომიდან არა უგვიანეს 

10 სამუშაო დღისა. 

3. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი გაუქმებულად ითვლება ამ მუხლის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებული ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმების პირობის დადგომის დღიდან. 

 

 

 

4. საქართველოს ორგანული კანონი 

საქართველოს შრომის კოდექსი 

კარი I2 

ზოგადი დებულებანი 

თავი I 

შესავალი დებულებანი 

  მუხლი 1. მოქმედების სფერო 

1. ეს კანონი აწესრიგებს საქართველოს ტერიტორიაზე შრომით და მის თანმდევ ურთიერთობებს, თუ ისინი 

განსხვავებულად არ რეგულირდება სხვა სპეციალური კანონით ან საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით. 

2. შრომით ურთიერთობასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებსაც არ აწესრიგებს ეს კანონი ან სხვა სპეციალური 

კანონი, რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ნორმებით. 

3. შრომითი ხელშეკრულებით არ შეიძლება განისაზღვროს ამ კანონით გათვალისწინებულისაგან განსხვავებული 

ნორმები, რომლებიც აუარესებს დასაქმებულის მდგომარეობას. 

  მუხლი 2. შრომითი ურთიერთობა 

1. შრომითი ურთიერთობა არის შრომის ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში დასაქმებულის მიერ 

დამსაქმებლისათვის სამუშაოს შესრულება ანაზღაურების სანაცვლოდ. 

2. შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა მხარეთა თანასწორუფლებიანობის საფუძველზე ნების თავისუფალი 

გამოვლენის შედეგად მიღწეული შეთანხმებით. 

3. შრომით და წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, მათ შორის, ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისას 

და შერჩევის ეტაპზე, აკრძალულია ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური და 

სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი 

ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი, 

პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი, მათ შორის, პროფესიული კავშირისადმი, კუთვნილების, ოჯახური 

მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით. 

4. დისკრიმინაციად ჩაითვლება პირის პირდაპირ ან არაპირდაპირ შევიწროება, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს 

პირის ღირსების შელახვას და მისთვის დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი, ღირსების შემლახველი ან 

შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას, ანდა პირისთვის ისეთი პირობების შექმნა, რომლებიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ 

აუარესებს მის მდგომარეობას ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა პირთან შედარებით. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
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5. დისკრიმინაციად არ ჩაითვლება პირთა განსხვავების აუცილებლობა, რომელიც გამომდინარეობს სამუშაოს 

არსიდან, სპეციფიკიდან ან მისი შესრულების პირობებიდან, ემსახურება კანონიერი მიზნის მიღწევას და არის მისი 

მიღწევის თანაზომიერი და აუცილებელი საშუალება. 

6. შრომითი ურთიერთობისას მხარეებმა უნდა დაიცვან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ადამიანის 

ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები.  

7. აკრძალულია დასაქმებულისთვის შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა ან / და მის მიმართ ნებისმიერი სახის უარყო

ფითი მოპყრობადა მასზე ზემოქმედება იმის გამო , რომ დასაქმებულმა დისკრიმინაციისაგან დასაცავად განცხადებით 

ან საჩივრით მიმართა შესაბამისორგანოს ან ითანამშრომლა მასთან . 

 მუხლი 3. შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები 

1. შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები არიან დამსაქმებელი ან დამსაქმებელთა გაერთიანება და დასაქმებული ან 

დასაქმებულთა გაერთიანება, რომელიც შექმნილია „პროფესიული კავშირების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონითა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის №87 და №98 კონვენციებით გათვალისწინებული მიზნებითა და 

წესით (შემდგომ – დასაქმებულთა გაერთიანება). 

2. დამსაქმებელი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ანდა პირთა გაერთიანება, რომლისთვისაც შრომითი 

ხელშეკრულების საფუძველზე სრულდება გარკვეული სამუშაო. 

3. დასაქმებული არის ფიზიკური პირი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, დამსაქმებლისათვის 

ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს. 

4. ინდივიდუალური შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები არიან დამსაქმებელი და დასაქმებული. 

5. კოლექტიური შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები არიან ერთი ან მეტი დამსაქმებელი ან ერთი ან მეტი 

დამსაქმებელთა გაერთიანება და ერთი ან მეტი დასაქმებულთა გაერთიანება. 

მუხლი 31. (ამოღებულია) 

კარი II 

ინდივიდუალური შრომითი ურთიერთობა 

თავი II 

შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა 

 მუხლი 4. სამუშაოზე მიღების მინიმალური ასაკი და შრომითი ქმედუნარიანობის წარმოშობა 

1. ფიზიკური პირის შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოიშობა 16 წლის ასაკიდან. 

2. 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოიშობა მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან 

მზრუნველობის/მეურვეობის ორგანოს თანხმობით, თუ შრომითი ურთიერთობა არ ეწინააღმდეგება 

არასრულწლოვნის ინტერესებს, ზიანს არ აყენებს მის ზნეობრივ, ფიზიკურ და გონებრივ განვითარებას და არ 

უზღუდავს მას სავალდებულო დაწყებითი და საბაზო განათლების მიღების უფლებასა და შესაძლებლობას. 

კანონიერი წარმომადგენლის ან მზრუნველობის/მეურვეობის ორგანოს თანხმობა ძალაში რჩება მსგავსი ხასიათის 

შემდგომი შრომითი ურთიერთობის მიმართაც. 

3. 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს მხოლოდ სპორტულ, 

ხელოვნებასთან დაკავშირებულ და კულტურის სფეროში საქმიანობაზე, ასევე სარეკლამო სამუშაოს შესასრულებლად. 

4. აკრძალულია არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულების დადება სათამაშო ბიზნესთან, ღამის გასართობ 

დაწესებულებებთან, ეროტიკული და პორნოგრაფიული პროდუქციის, ფარმაცევტული და ტოქსიკური 

ნივთიერებების დამზადებასთან, გადაზიდვასთან და რეალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოების 

შესასრულებლად. 

5. აკრძალულია არასრულწლოვანთან, ასევე ორსულ ან მეძუძურ ქალთან შრომითი ხელშეკრულების დადება მძიმე, 

მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების შესასრულებლად. 

 მუხლი 5. წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა და ინფორმაციის გაცვლა შრომითი ხელშეკრულების დადებამდე 

1. დამსაქმებელი უფლებამოსილია მოიპოვოს კანდიდატის შესახებ ინფორმაცია, გარდა იმ ინფორმაციისა, რომელიც 

არ არის დაკავშირებული სამუშაოს შესრულებასთან და არ არის საჭირო კანდიდატის მიერ კონკრეტული სამუშაოს 

შესრულების შესაძლებლობის შესაფასებლად და შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად. ამასთანავე, დამსაქმებელს 

უფლება არ აქვს, კანდიდატს მოსთხოვოს მისი რელიგიის, რწმენის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური 

ორიენტაციის, ეთნიკური კუთვნილების, ორსულობის შესახებ ინფორმაცია, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა არის ამ 

კანონის მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული განსხვავების აუცილებლობა. 

2. კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს აცნობოს ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რომელმაც შეიძლება ხელი 

შეუშალოს მას სამუშაოს შესრულებაში ან საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის ან მესამე პირის ინტერესებს. 

3. დამსაქმებელს უფლება აქვს შეამოწმოს კანდიდატის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის სისწორე. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
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4. დამსაქმებლის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ და კანდიდატის მიერ წარდგენილი 

ინფორმაცია არ შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი სხვა პირთათვის კანდიდატის თანხმობის გარეშე, გარდა 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

5. კანდიდატს უფლება აქვს გამოითხოვოს მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტები, თუ მასთან დამსაქმებელმა არ დადო 

შრომითი ხელშეკრულება. 

6. დამსაქმებელი ვალდებულია კანდიდატს მიაწოდოს ინფორმაცია: 

ა) შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ; 

ბ) შრომითი ხელშეკრულების ფორმის (წერილობითი ან ზეპირი) და ვადის (განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი) 

შესახებ; 

გ) შრომის პირობების შესახებ; 

დ) შრომითი ურთიერთობისას დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ; 

ე) შრომის ანაზღაურების შესახებ. 

7. კანდიდატთან წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა დასრულებულად ითვლება მხარეთა მიერ შრომითი 

ხელშეკრულების დადებით ან დასაქმებაზე უარის თქმის შესახებ შეტყობინებით. 

8. დამსაქმებელი ვალდებული არ არის დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება დასაქმებაზე უარის თქმის შესახებ. 

9. წინასახელშეკრულებო ურთიერთობისას შრომითი ხელშეკრულების დადებამდე დამსაქმებელი ვალდებულია 

კანდიდატს გააცნოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დებულებები პირთა მიმართ თანაბარი 

მოპყრობის პრინციპის და მისი დაცვის საშუალებების შესახებ, მიიღოს ზომები სამუშაო ადგილზე პირთა მიმართ 

თანაბარი მოპყრობის პრინციპის დაცვის უზრუნველსაყოფად, მათ შორის, დისკრიმინაციის ამკრძალავი დებულებები 

ასახოს შრომის შინაგანაწესში, კოლექტიურ ხელშეკრულებებსა და სხვა დოკუმენტებში და უზრუნველყოს მათი 

შესრულება. 

  მუხლი 6. შრომითი ხელშეკრულების დადება 

1. შრომითი ხელშეკრულება იდება წერილობითი ან ზეპირი ფორმით, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით. 

11. შრომითი ხელშეკრულება იდება აუცილებლად წერილობითი ფორმით, თუ შრომითი ურთიერთობა 3 თვეზე მეტ 

ხანს გრძელდება. 

12. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შრომითი ხელშეკრულების ვადაა 1 წელი ან მეტი, შრომითი ხელშეკრულება 

განსაზღვრული ვადით იდება მხოლოდ მაშინ, როცა: 

ა) შესასრულებელია კონკრეტული მოცულობის სამუშაო; 

ბ) შესასრულებელია სეზონური სამუშაო; 

გ) სამუშაოს მოცულობა დროებით იზრდება; 

დ) ხდება შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლით სამუშაოზე დროებით არმყოფი დასაქმებულის 

ჩანაცვლება; 

ე) არსებობს სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს ხელშეკრულების განსაზღვრული ვადით დადებას. 

13. თუ შრომითი ხელშეკრულება დადებულია 30 თვეზე მეტი ვადით, ან თუ შრომითი ურთიერთობა გრძელდება 

ვადიანი შრომითი ხელშეკრულებების ორჯერ ან მეტჯერ მიმდევრობით დადების შედეგად და მისი ხანგრძლივობა 

აღემატება 30 თვეს, ჩაითვლება, რომ დადებულია უვადო შრომითი ხელშეკრულება. ვადიანი შრომითი 

ხელშეკრულებები მიმდევრობით დადებულად ჩაითვლება, თუ არსებული შრომითი ხელშეკრულება გაგრძელდა 

მისი ვადის გასვლისთანავე ან მომდევნო ვადიანი შრომითი ხელშეკრულება დაიდო პირველი ხელშეკრულების ვადის 

გასვლიდან 60 დღის განმავლობაში. 

14. ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების დადებაზე ამ მუხლით დაწესებული შეზღუდვები არ ვრცელდება „მეწარმეთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ მეწარმე სუბიექტზე, თუ მისი 

სახელმწიფო რეგისტრაციიდან არ გასულა 48 თვე (დამწყები საწარმო) და იგი აკმაყოფილებს საქართველოს 

მთავრობის მიერ განსაზღვრულ დამატებით პირობებს (ასეთი პირობების დადგენის შემთხვევაში), იმ პირობით, რომ 

ამ პუნქტის მიზნებისთვის ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების ხანგრძლივობა არ შეიძლება იყოს 3 თვეზე ნაკლები. 

15. ამ მუხლის 14 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება მეწარმე სუბიექტზე, რომელიც შექმნილია რეორგანიზაციის 

შედეგად, სხვა მეწარმე სუბიექტის აქტივების საკუთრებაში ან სარგებლობაში გადაცემის ან თვალთმაქცური 

გარიგების საფუძველზე. 

16. გარდა ამ მუხლის 12 პუნქტის „ა“–„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, თუ შრომითი 

ურთიერთობა დაწყებულია ამ მუხლის 14 პუნქტით განსაზღვრულ 48-თვიან პერიოდში, ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ 

ჩაითვლება, რომ დადებულია უვადო შრომითი ხელშეკრულება. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_4
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408#part_4
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2. წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება იდება მხარეთათვის გასაგებ ენაზე. წერილობითი შრომითი 

ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს რამდენიმე ენაზე. თუ წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება რამდენიმე ენაზეა 

დადებული, იგი უნდა შეიცავდეს დათქმას იმის თაობაზე, თუ რომელ ენაზე დადებულ ხელშეკრულებას ენიჭება 

უპირატესობა ხელშეკრულებების დებულებებს შორის განსხვავების შემთხვევაში. 

3. პირის განცხადება და მის საფუძველზე დამსაქმებლის მიერ გამოცემული დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება 

დამსაქმებლის ნება პირის სამუშაოზე მიღების თაობაზე, უთანაბრდება შრომითი ხელშეკრულების დადებას. 

4. დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულის მოთხოვნის შემთხვევაში გასცეს ცნობა დასაქმების შესახებ, რომელიც 

მოიცავს მონაცემებს შესრულებული სამუშაოს, შრომის ანაზღაურების, შრომითი ხელშეკრულების ხანგრძლივობის 

თაობაზე. 

5. შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება განისაზღვროს, რომ შრომის შინაგანაწესი ხელშეკრულების ნაწილია. ამ 

შემთხვევაში დამსაქმებელი ვალდებულია პირს შრომითი ხელშეკრულების დადებამდე გააცნოს შრომის შინაგანაწესი 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ხოლო შემდგომ – მასში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება. 

6. თუ დასაქმებულთან დადებულია რამდენიმე შრომითი ხელშეკრულება, რომლებიც მხოლოდ ავსებს და მთლიანად 

არ ცვლის ერთმანეთს, ყველა ხელშეკრულება ინარჩუნებს ძალას და განიხილება, როგორც ერთი შრომითი 

ხელშეკრულება. 

7. წინა შრომითი ხელშეკრულება ძალას ინარჩუნებს იმდენად, რამდენადაც მისი დებულებები შეცვლილი არ არის 

შემდგომი ხელშეკრულებით. 

8. დასაქმებულთან ერთსა და იმავე პირობაზე დადებული რამდენიმე შრომითი ხელშეკრულების არსებობის 

შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ბოლოს დადებულ ხელშეკრულებას. 

9. შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობებია: 

ა) მუშაობის დაწყების თარიღი და შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობა; 

ბ) სამუშაო დრო და დასვენების დრო; 

გ) სამუშაო ადგილი; 

დ) თანამდებობა და შესასრულებელი სამუშაოს სახე; 

ე) შრომის ანაზღაურების ოდენობა და გადახდის წესი; 

ვ) ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების წესი; 

ზ) ანაზღაურებადი და ანაზღაურების გარეშე შვებულებების ხანგრძლივობა და შვებულების მიცემის წესი. 

10. ბათილია ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულების ან ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული 

დოკუმენტის ის პირობა, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ კანონს ან იმავე დასაქმებულთან დადებულ კოლექტიურ 

ხელშეკრულებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულება აუმჯობესებს 

დასაქმებულის მდგომარეობას. 

(მე-6 მუხლის 11–13 პუნქტების მოქმედება ვრცელდება ამ კანონის (12.06.2013, 

№729) ამოქმედების შემდეგ დადებულ ინდივიდუალურ შრომით ხელშეკრულებაზე ან/და კოლექტიურ ხელშეკრულე

ბაზე. მე-6 მუხლის 1

3 პუნქტის პირობების მიუხედავად, ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე მომუშავე დასაქმებულთან, რომ

ლის შრომითი ურთიერთობები ერთსა და იმავე დამსაქმებელთან გრძელდება 

5 წლის ან მეტი ხნის განმავლობაში, უვადო შრომითი ხელშეკრულება მე-6 მუხლის 1

3 პუნქტის შესაბამისად დადებულად ჩაითვლება ამ კანონის (12.06.2013, №729) ამოქმედებიდან 

1 წლის შემდეგ, ხოლო თუ ასეთივე დასაქმებულის შრომითი ურთიერთობები ერთსა და იმავე დამსაქმებელთან გრძე

ლდება 5 წელზე ნაკლები ხნის განმავლობაში, მასთან უვადო შრომითი ხელშეკრულება მე-6 მუხლის 1

3 პუნქტის შესაბამისად დადებულად ჩაითვლება ამ კანონის (12.06.2013, №729) ამოქმედებიდან 2 წლის შემდეგ) 

  მუხლი 7. შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა 

შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულების ფაქტობრივად დაწყების 

მომენტიდან, თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. 

 მუხლი 8. შრომითი ხელშეკრულების დადების შეზღუდვა შეთავსებით სამუშაოზე 

1. შრომითი ხელშეკრულება შეთავსებით სამუშაოზე შეიძლება დაიდოს პირთან, რომელსაც ძირითადი სამუშაოდან 

თავისუფალ დროს შეუძლია სხვა ანაზღაურებადი სამუშაოს შესრულება. 

2. დასაქმებულის უფლება, შეასრულოს სხვა სამუშაო, შესაძლებელია შრომითი ხელშეკრულებით შეიზღუდოს, თუ 

ასეთი სამუშაოს შესრულებამ შეიძლება ხელი შეუშალოს მის ძირითად სამუშაოსთან დაკავშირებული მოვალეობების 

შესრულებას ან/და თუ პირი, რომლისთვისაც უნდა შესრულდეს შეთავსებითი სამუშაო, დამსაქმებლის კონკურენტია. 

მუხლი 9. გამოსაცდელი ვადა 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
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1. შესასრულებელ სამუშაოსთან პირის შესაბამისობის დადგენის მიზნით, მხარეთა შეთანხმებით, დასაქმებულთან 

შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ დაიდოს შრომითი ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით არაუმეტეს 6 თვისა. 

შრომითი ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით იდება მხოლოდ წერილობითი ფორმით. 

2. გამოსაცდელი ვადით მუშაობა ანაზღაურებადია. ამ ანაზღაურების ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება 

მხარეთა შეთანხმებით. 

3. დამსაქმებელს უფლება აქვს, გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში ნებისმიერ დროს დადოს დასაქმებულთან 

შრომითი ხელშეკრულება ან შეწყვიტოს მასთან გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულება. 

4. გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაზე არ ვრცელდება ამ კანონის 38-

ე მუხლითგათვალისწინებული მოთხოვნები, თუ გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულებით სხვა 

რამ არ არის განსაზღვრული. გამოსაცდელი ვადით დადებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში 

დასაქმებულის შრომა ანაზღაურდება ნამუშევარი დროის შესაბამისად. 

თავი III 

სამუშაოს შესრულება 

 მუხლი 10. სამუშაოს პირადად შესრულების მოვალეობა 

დასაქმებული ვალდებულია სამუშაო პირადად შეასრულოს. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ განსაზღვრული ვადით 

სამუშაოს მესამე პირის მიერ შესრულებაზე. 

 მუხლი 11. შრომითი ხელშეკრულების პირობების შეცვლა 

1. დამსაქმებელს უფლება აქვს, დასაქმებულისათვის შეტყობინებით დააზუსტოს შრომითი ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების ცალკეული გარემოებები, რომლებიც არ ცვლის ხელშეკრულების 

არსებით პირობებს. 

2. შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შეთანხმებით. თუ 

შრომითი ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს რომელიმე არსებით პირობას, ასეთი პირობის განსაზღვრა 

შესაძლებელია დასაქმებულის თანხმობით. 

3. შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლა, რომელიც განპირობებულია კანონმდებლობის 

ცვლილებით, არ საჭიროებს დასაქმებულის თანხმობას. 

4. შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად არ მიიჩნევა: 

ა) დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულისათვის მითითებული სამუშაოს შესრულების ადგილის შეცვლა, თუ საზოგადოდ 

ხელმისაწვდომი სატრანსპორტო საშუალებებით დასაქმებულის საცხოვრებელი ადგილიდან სამუშაოს შესრულების 

ახალ ადგილამდე მისვლა და დაბრუნება მოითხოვს არაუმეტეს 3 საათისა დღეში, ამასთანავე, არ იწვევს 

არათანაბარზომიერ ხარჯებს; 

ბ) სამუშაოს დაწყების ან დამთავრების დროის ცვლილება არაუმეტეს 90 წუთით. 

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ორივე გარემოების ერთდროულად შეცვლა მიიჩნევა შრომითი 

ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად. 

 მუხლი 12. მივლინება 

1. მივლინება არის დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის სამუშაო ადგილის დროებით შეცვლა, სამუშაოს 

ინტერესებიდან გამომდინარე. 

2. დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის მივლინებაში გაგზავნა არ მიიჩნევა შრომითი ხელშეკრულების არსებითი 

პირობების შეცვლად, თუ მივლინების პერიოდი არ აღემატება წელიწადში 45 კალენდარულ დღეს. 

3. დამსაქმებლის მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გადამეტების შემთხვევა მიიჩნევა 

შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად. 

4. დამსაქმებელი ვალდებულია სრულად აუნაზღაუროს დასაქმებულს მივლინებასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

5. ამ მუხლით გათვალისწინებული ნორმები გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შრომითი ხელშეკრულებით 

სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. 

 მუხლი 13. შრომის შინაგანაწესი 

1. დამსაქმებელს უფლება აქვს, დაადგინოს შრომის შინაგანაწესი და ვალდებულია გააცნოს ის დასაქმებულს. 

2. შრომის შინაგანაწესი არის წერილობითი დოკუმენტი, რომლითაც შეიძლება განისაზღვროს: 

ა) სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა, ყოველდღიური სამუშაოს დაწყებისა და დამთავრების დრო, ცვლაში მუშაობისას – 

ცვლის ხანგრძლივობა; 

ბ) დასვენების ხანგრძლივობა; 

გ) შრომის ანაზღაურების გაცემის დრო, ადგილი და წესი; 

დ) ანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_41
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_41
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!


78 
 
ე) ანაზღაურების გარეშე შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი; 

ვ) შრომის პირობების დაცვის წესები; 

ზ) წახალისებისა და პასუხისმგებლობის სახე და გამოყენების წესი; 

თ) განცხადების/საჩივრის განხილვის წესი. 

3. სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით, დამსაქმებელმა შრომის შინაგანაწესით შეიძლება განსაზღვროს 

სპეციალური წესები. 

4. ბათილია შრომის შინაგანაწესის ის დებულება, რომელიც ეწინააღმდეგება ინდივიდუალურ შრომით 

ხელშეკრულებას ან კოლექტიურ ხელშეკრულებას ან ამ კანონს. 

თავი IV 

სამუშაო, შესვენების და დასვენების დრო 

მუხლი 14. სამუშაო დროის ხანგრძლივობა 

1. დამსაქმებლის მიერ განსაზღვრული სამუშაო დროის ხანგრძლივობა, რომლის განმავლობაშიც დასაქმებული 

ასრულებს სამუშაოს, არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 40 საათს, ხოლო სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე 

საწარმოში, სადაც წარმოების/შრომითი პროცესი ითვალისწინებს 8 საათზე მეტი ხანგრძლივობის უწყვეტ რეჟიმს, – 

კვირაში 48 საათს. სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის დარგების ჩამონათვალს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა. 

სამუშაო დროში არ ითვლება შესვენების დრო და დასვენების დრო. 

11. თუ დამსაქმებლის საქმიანობა ითვალისწინებს წარმოების/შრომითი პროცესის 24-საათიან უწყვეტ რეჟიმს, 

მხარეები უფლებამოსილი არიან, დადონ შრომითი ხელშეკრულება ცვლაში მუშაობის შესახებ, ამ მუხლის მე-2 

პუნქტის პირობების გათვალისწინებით და დასაქმებულისთვის ნამუშევარი საათების ადეკვატური დასვენების 

დროის მიცემის პირობით. 

2. სამუშაო დღეებს (ცვლებს) შორის დასვენების ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 12 საათზე ნაკლები.  

3. 16 წლიდან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 

36 საათს. 

4. 14 წლიდან 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 

24 საათს. 

 მუხლი 15. ცვლაში მუშაობისას განსაზღვრული სამუშაო დრო 

ცვლაში მუშაობა და ერთი ცვლიდან მეორეში გადასვლა განისაზღვრება ცვლიანობის განრიგით, რომელსაც ამტკიცებს 

დამსაქმებელი სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით. ცვლიანობის განრიგის ცვლილების შესახებ დასაქმებულს 

უნდა ეცნობოს 10 დღით ადრე, თუ ეს შეუძლებელი არ არის უკიდურესი საწარმოო აუცილებლობის გამო. 

მუხლი 16. სამუშაო დროის შეჯამებული აღრიცხვის წესი 

სამუშაოს პირობების გათვალისწინებით, როდესაც შეუძლებელია ყოველდღიური ან ყოველკვირეული სამუშაო 

დროის ხანგრძლივობის დაცვა, დასაშვებია სამუშაო დროის შეჯამებული აღრიცხვის წესის შემოღება. 

 მუხლი 17. ზეგანაკვეთური სამუშაო 

1. დასაქმებული ვალდებულია შეასრულოს ზეგანაკვეთური სამუშაო: 

ა) სტიქიური უბედურების თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების ლიკვიდაციისთვის – ანაზღაურების გარეშე; 

ბ) საწარმოო ავარიის თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების ლიკვიდაციისთვის – სათანადო ანაზღაურებით. 

2. აკრძალულია ორსული ან ახალნამშობიარები ქალის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, 

არასრულწლოვნის ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე დასაქმება მისი თანხმობის გარეშე. 

3. ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა მხარეთა შეთანხმებით დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულება დროის იმ 

მონაკვეთში, რომლის ხანგრძლივობა სრულწლოვნისთვის აღემატება კვირაში 40 საათს, 16 წლიდან 18 წლამდე ასაკის 

არასრულწლოვნისთვის – კვირაში 36 საათს, ხოლო 14 წლიდან 16 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის – კვირაში 24 

საათს. 

4. ზეგანაკვეთური სამუშაო ანაზღაურდება ხელფასის საათობრივი განაკვეთის გაზრდილი ოდენობით. ამ 

ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით. 

5. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების სანაცვლოდ დასაქმებულისათვის 

დამატებითი დასვენების დროის მიცემაზე. 

 მუხლი 18. ღამით მუშაობის შეზღუდვა 

აკრძალულია ღამის სამუშაოზე (22 საათიდან 6 საათამდე) არასრულწლოვნის, ორსული, ახალნამშობიარები ან 

მეძუძური ქალის დასაქმება, ხოლო 3 წლამდე ასაკის ბავშვის მომვლელის ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირის დასაქმება – მისი თანხმობის გარეშე. 

 მუხლი 19. დამატებითი შესვენება მეძუძური ქალისათვის 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
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1. დასაქმებულს, რომელიც მეძუძური ქალია და კვებავს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს, მისი მოთხოვნის საფუძველზე 

ეძლევა დამატებითი შესვენება დღეში არანაკლებ 1 საათისა. 

2. ბავშვის კვებისათვის შესვენება ითვლება სამუშაო დროში და ანაზღაურდება. 

 მუხლი 20. უქმე დღეები 

1. უქმე დღეებია: 

ა) 1 და 2 იანვარი – ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები; 

ბ) 7 იანვარი – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს შობის დღე; 

გ) 19 იანვარი – ნათლისღება – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს გაცხადების დღე; 

დ) 3 მარტი – დედის დღე; 

ე) 8 მარტი – ქალთა საერთაშორისო დღე; 

ვ) 9 აპრილი – საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღე, საქართველოს 

ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე; 

ზ) სააღდგომო დღეები – დიდი პარასკევი, დიდი შაბათი, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღე; 

მიცვალებულთა მოხსენიების დღე – აღდგომის მეორე დღე, ორშაბათი (თარიღები გარდამავალია); 

თ) 9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების დღე; 

ი) 12 მაისი – საქართველოს ეკლესიის, როგორც სამოციქულო საყდრის, დამაარსებლის – წმინდა ანდრია მოციქულის 

ხსენების დღე; 

კ) 26 მაისი – საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე; 

ლ) 28 აგვისტო – ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დღე (მარიამობა); 

მ) 14 ოქტომბერი – მცხეთობის (სვეტიცხოვლობის, კვართის დღესასწაულის) დღე; 

ნ) 23 ნოემბერი – გიორგობის დღე. 

2. დასაქმებული უფლებამოსილია ამ კანონით დადგენილი უქმე დღეების ნაცვლად მოითხოვოს სხვა დასვენების 

დღეები, რაც უნდა განისაზღვროს შრომითი ხელშეკრულებით. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ უქმე დღეებში დასაქმებულის მიერ სამუშაოს შესრულება 

მიიჩნევა ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ და მისი ანაზღაურების პირობები განისაზღვრება ამ კანონის მე-17 მუხლის მე-4 და 

მე-5 პუნქტებით დადგენილი წესით. 

თავი V 

შვებულება 

მუხლი 21. შვებულების ხანგრძლივობა 

1. დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით – წელიწადში სულ მცირე 24 სამუშაო 

დღით. 

2. დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე შვებულებით – წელიწადში სულ მცირე 15 

კალენდარული დღით. 

3. შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება განისაზღვროს ამ მუხლით გათვალისწინებულისაგან განსხვავებული ვადები 

და პირობები, რომლებიც არ უნდა აუარესებდეს დასაქმებულის მდგომარეობას. 

4. ამ კანონის 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ვ“–„თ“ და „ო“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული რომელიმე 

საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულს აუნაზღაუროს 

გამოუყენებელი შვებულება შრომითი ურთიერთობის ხანგრძლივობის პროპორციულად. 

მუხლი 22. შვებულების მიცემის წესი 

1. დასაქმებულს შვებულების მოთხოვნის უფლება წარმოეშობა მუშაობის თერთმეტი თვის შემდეგ. დასაქმებულს 

მხარეთა შეთანხმებით შვებულება შეიძლება მიეცეს აღნიშნული ვადის გასვლამდეც. 

2. მუშაობის მეორე წლიდან დასაქმებულს მხარეთა შეთანხმებით შვებულება შეიძლება მიეცეს სამუშაო წლის 

ნებისმიერ დროს. 

3. მხარეთა შეთანხმებით შეიძლება შვებულების ნაწილ-ნაწილ გამოყენება. 

4. შვებულებაში არ ითვლება დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდი, შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და 

ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის 

გამო. 

5. თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, დამსაქმებელი უფლებამოსილია დაადგინოს 

დასაქმებულთათვის წლის განმავლობაში ანაზღაურებად შვებულებათა მიცემის რიგითობა. 

 მუხლი 23. ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას დამსაქმებლის წინასწარ გაფრთხილების ვალდებულება 
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ანაზღაურების გარეშე შვებულების აღებისას დასაქმებული ვალდებულია 2 კვირით ადრე გააფრთხილოს 

დამსაქმებელი შვებულების აღების შესახებ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გაფრთხილება შეუძლებელია 

გადაუდებელი სამედიცინო ან ოჯახური პირობების გამო. 

 მუხლი 24. შვებულების მოთხოვნის უფლების წარმოშობა 

1. შვებულების მოთხოვნის უფლების წარმოშობის გამოსათვლელ ვადაში ითვლება დასაქმებულის მიერ 

ფაქტობრივად ნამუშევარი, აგრეთვე დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენის დრო. 

2. შვებულების მოთხოვნის უფლების წარმოშობის გამოსათვლელ ვადაში არ ითვლება დასაქმებულის მიერ სამუშაოს 

არასაპატიო მიზეზით გაცდენის ან 7 სამუშაო დღეზე მეტი ხნით ანაზღაურების გარეშე შვებულებაში ყოფნის დრო. 

 მუხლი 25. ანაზღაურებადი შვებულების გადატანის გამონაკლისი შემთხვევები 

1. თუ დასაქმებულისათვის მიმდინარე წელს ანაზღაურებადი შვებულების მიცემამ შეიძლება უარყოფითად 

იმოქმედოს სამუშაოს ნორმალურ მიმდინარეობაზე, დასაქმებულის თანხმობით დასაშვებია შვებულების გადატანა 

მომდევნო წლისათვის. აკრძალულია არასრულწლოვნის ანაზღაურებადი შვებულების გადატანა მომდევნო 

წლისათვის. 

2. აკრძალულია ანაზღაურებადი შვებულების გადატანა ზედიზედ 2 წლის განმავლობაში. 

 მუხლი 26. საშვებულებო ანაზღაურება 

დასაქმებულის საშვებულებო ანაზღაურება განისაზღვრება შვებულების წინა 3 თვის საშუალო ანაზღაურებიდან, თუ 

მუშაობის დაწყებიდან ან უკანასკნელი შვებულების შემდეგ ნამუშევარი დრო 3 თვეზე ნაკლებია – ნამუშევარი 

თვეების საშუალო ანაზღაურებიდან, ხოლო ყოველთვიური ფიქსირებული ანაზღაურების შემთხვევაში – ბოლო თვის 

ანაზღაურების მიხედვით.     

მუხლი 261. დამატებითი შვებულება მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიან სამუშაოზე მომუშავე დასაქმებულისათვის 

მძიმე, მავნე ან საშიშპირობებიან სამუშაოზე მომუშავე დასაქმებულს ეძლევა დამატებითი ანაზღაურებადი შვებულება 

– წელიწადში 10 კალენდარული დღე. 

თავი VI 

შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო და 

დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო 

მუხლი 27. შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 

1. დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 

შვებულება 730 კალენდარული დღის ოდენობით. 

2. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, 

ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში – 200 კალენდარული დღე. 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული შვებულება დასაქმებულს თავისი შეხედულებისამებრ შეუძლია 

გადაანაწილოს ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდებზე. 

 მუხლი 28. შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო 

დასაქმებულს, რომელმაც იშვილა ერთ წლამდე ასაკის ბავშვი, თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ახალშობილის 

შვილად აყვანის გამო შვებულება ბავშვის დაბადებიდან 550 კალენდარული დღის ოდენობით. ამ შვებულებიდან 

ანაზღაურებადია 90 კალენდარული დღე. 

 მუხლი 29. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებისა და ახალშობილის შვილად აყვანის 

გამო შვებულების ანაზღაურება 

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულება და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულება 

ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების, აგრეთვე ახალშობილის შვილად 

აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობაა არაუმეტეს 1000 

ლარისა. დამსაქმებელი და დასაქმებული შეიძლება შეთანხმდნენ დამატებით ანაზღაურებაზე. 

 მუხლი 30. დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო 

1. დასაქმებულს თავისივე თხოვნით, უწყვეტად ან ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ არანაკლებ წელიწადში 2 კვირისა, ეძლევა 

ანაზღაურების გარეშე შვებულება ბავშვის მოვლის გამო – 12 კვირის ოდენობით, სანამ ბავშვს შეუსრულდება 5 წელი. 

2. ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულება შეიძლება მიეცეს ნებისმიერ პირს, რომელიც ფაქტობრივად უვლის 

ბავშვს. 

თავი VII 

შრომის ანაზღაურება 

 მუხლი 31. შრომის ანაზღაურების ფორმა და ოდენობა, გაცემის დრო და ადგილი 
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1. შრომის ანაზღაურების ფორმა და ოდენობა განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულებით. ამ მუხლის ნორმები 

გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

2. შრომის ანაზღაურება გაიცემა თვეში ერთხელ. 

3. დამსაქმებელი ვალდებულია ნებისმიერი ანაზღაურების თუ ანგარიშსწორების დაყოვნების ყოველი დღისათვის 

გადაუხადოს დასაქმებულს დაყოვნებული თანხის 0.07 პროცენტი.   

 მუხლი 32. შრომის ანაზღაურება იძულებითი მოცდენის დროს 

1. თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული 

იძულებითი მოცდენის დროს დასაქმებულს შრომის ანაზღაურება მიეცემა სრული ოდენობით. 

2. დასაქმებულის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენა არ ანაზღაურდება. 

მუხლი 33. დაქვითვა შრომის ანაზღაურებიდან 

1. დამსაქმებელს უფლება აქვს, დასაქმებულის შრომის ანაზღაურებიდან დაქვითოს ზედმეტად გაცემული თანხა ან 

ნებისმიერი სხვა თანხა, რომელიც, შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე, მისთვის დასაქმებულს აქვს 

გადასახდელი. 

2.შრომითი ანაზღაურებიდან ერთჯერადად დაქვითვის საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შრომის 

ანაზღაურების 50 პროცენტს.  

 მუხლი 34. საბოლოო ანგარიშსწორება შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას 

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულთან მოახდინოს საბოლოო 

ანგარიშსწორება არა უგვიანეს 7 კალენდარული დღისა, თუ შრომითი ხელშეკრულებით ან კანონით სხვა რამ არ არის 

განსაზღვრული. 

თავი VIII 

შრომის პირობების დაცვა 

მუხლი 35. უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს უფლება 

1.დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს დასაქმებული სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად 

უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი. 

2.დამსაქმებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში მიაწოდოს დასაქმებულს მის ხელთ არსებული სრული, ობიექტური 

და გასაგები ინფორმაცია ყველა იმ ფაქტორის შესახებ, რომლებიც მოქმედებს დასაქმებულის სიცოცხლესა და 

ჯანმრთელობაზე ან ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებაზე. 

3.დასაქმებულს უფლება აქვს უარი განაცხადოს იმ სამუშაოს, დავალების ან მითითების შესრულებაზე, რომელიც 

ეწინააღმდეგება კანონს, ან შრომის უსაფრთხოების პირობების დაუცველობის გამო აშკარა და არსებით საფრთხეს 

უქმნის მის ან მესამე პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, საკუთრებას ან ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებას. 

დასაქმებული ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს დამსაქმებელს იმ გარემოების შესახებ, რომლის გამოც იგი 

უარს ამბობს შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებაზე. 

4.დამსაქმებელი ვალდებულია დანერგოს შრომის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი პრევენციული სისტემა და 

დროულად მიაწოდოს დასაქმებულს სათანადო ინფორმაცია შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებისა 

და მათი პრევენციის ზომების, აგრეთვე საფრთხის შემცველ აღჭურვილობასთან მოპყრობის წესების შესახებ, 

აუცილებლობის შემთხვევაში უზრუნველყოს დასაქმებული პერსონალური დამცავი აღჭურვილობით, სახიფათო 

მოწყობილობა ტექნოლოგიურ პროგრესთან ერთად დროულად შეცვალოს უსაფრთხოთი ან ნაკლებად სახიფათოთი, 

მიიღოს ყველა სხვა გონივრული ზომა დასაქმებულის უსაფრთხოებისათვის და მისი ჯანმრთელობის დასაცავად. 

5.დამსაქმებელი ვალდებულია მიიღოს ყველა გონივრული ზომა საწარმოო შემთხვევის შედეგების დროული 

ლოკალიზაციისა და ლიკვიდაციისათვის, პირველადი დახმარების აღმოჩენისა და ევაკუაციისათვის. 

6.დამსაქმებელი ვალდებულია სრულად აუნაზღაუროს დასაქმებულს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული, 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებით მიყენებული ზიანი და აუცილებელი მკურნალობის ხარჯები. 

7.დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ორსული ქალის დაცვა ისეთი შრომისაგან, რომელიც საფრთხეს უქმნის 

მის ან ნაყოფის კეთილდღეობას, ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას. 

8.მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა ნუსხა, შრომის უსაფრთხოების წესები, მათ შორის, დამსაქმებლის 

ხარჯით დასაქმებულის სავალდებულო პერიოდული სამედიცინო შემოწმების შემთხვევები და წესები, 

განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით. 

თავი IX 

შრომითი ურთიერთობის შეჩერება და შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა  

მუხლი 36. შრომითი ურთიერთობის შეჩერება 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
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1. შრომითი ურთიერთობის შეჩერება არის შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დროებით 

შეუსრულებლობა, რომელიც არ იწვევს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტას. 

2. შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლებია: 

ა) გაფიცვა; 

ბ) ლოკაუტი; 

გ) აქტიური ან/და პასიური საარჩევნო უფლების განხორციელება; 

დ) საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო, პროკურატურის ან 

სასამართლო ორგანოებში გამოცხადება; 

ე) სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა; 

ვ) სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევა; 

ზ) შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო 

და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის გამო; 

თ) ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის თავშესაფარში ან/და კრიზისულ ცენტრში 

მოთავსება, თუ მას აღარ შეუძლია სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება, მაგრამ წელიწადში არაუმეტეს 30 

კალენდარული დღისა; 

ი) დროებითი შრომისუუნარობა, თუ მისი ვადა არ აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის 

განმავლობაში საერთო ვადა არ აღემატება 60 კალენდარულ დღეს; 

კ) კვალიფიკაციის ამაღლება, პროფესიული გადამზადება ან სწავლა, რომლის ხანგრძლივობაც წელიწადში არ უნდა 

აღემატებოდეს 30 კალენდარულ დღეს; 

ლ) ანაზღაურების გარეშე შვებულება; 

მ) ანაზღაურებადი შვებულება. 

3. დასაქმებულის მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით (გარდა „ბ“ ქვეპუნქტისა) გათვალისწინებული საფუძვლით შრომითი 

ურთიერთობის შეჩერების მოთხოვნის შემთხვევაში დამსაქმებელი ვალდებულია შრომითი ურთიერთობა 

გონივრული ვადით შეაჩეროს. შრომითი ურთიერთობა შეჩერებულად ჩაითვლება მოთხოვნის წარდგენიდან 

შეჩერების შესაბამისი საფუძვლის აღმოფხვრამდე. 

4. შრომითი ურთიერთობის შეჩერების შემთხვევაში, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ვ“ და „მ“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, დასაქმებულს არ მიეცემა შრომის ანაზღაურება, თუ საქართველოს 

კანონმდებლობით ან შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. 

5. საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგამოძიებო, პროკურატურის ან 

სასამართლო ორგანოში გამოცხადებასთან დაკავშირებული ხარჯები ანაზღაურდება საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

6. (ამოღებულია - 12.06.2013, №729).   

 მუხლი 37. შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები 

 1. შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებია: 

ა) ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები, რომლებიც აუცილებელს ხდის 

სამუშაო ძალის შემცირებას; 

ბ) შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა; 

გ) შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება; 

დ) დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი ნებით, წერილობითი განცხადების საფუძველზე 

დატოვება; 

ე) მხარეთა წერილობითი შეთანხმება; 

ვ) დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა მის მიერ დაკავებულ 

თანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან; 

ზ) დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით 

ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში დარღვევა; 

თ) დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით 

ან/და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა, თუ დასაქმებულის მიმართ ბოლო 1 წლის 

განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური 

ხელშეკრულებით ან/და შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის რომელიმე 

ზომა; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
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ი) თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, ხანგრძლივი შრომისუუნარობა – თუკი 

შრომისუუნარობის ვადა აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა 

აღემატება 60 კალენდარულ დღეს, ამასთანავე, დასაქმებულს გამოყენებული აქვს ამ კანონის 21-ე 

მუხლით გათვალისწინებული შვებულება; 

კ) სასამართლო განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა, რომელიც სამუშაოს შესრულების 

შესაძლებლობას გამორიცხავს; 

ლ) ამ კანონის 51-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად სასამართლოს მიერ მიღებული და კანონიერ ძალაში შესული 

გადაწყვეტილება გაფიცვის უკანონოდ ცნობის შესახებ; 

მ) დამსაქმებელი ფიზიკური პირის ან დასაქმებულის გარდაცვალება; 

ნ) დამსაქმებელი იურიდიული პირის ლიკვიდაციის წარმოების დაწყება; 

ო) სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შრომის შინაგანაწესით 

დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შრომის შინაგანაწესი შრომითი ხელშეკრულების ნაწილია. 

3. დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა: 

ა) სხვა საფუძვლით, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლებისა; 

ბ) ამ კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული დისკრიმინაციის საფუძვლით; 

გ) დასაქმებული ქალის მიერ თავისი ორსულობის შესახებ დამსაქმებლისთვის შეტყობინებიდან ამ კანონის 36-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში, გარდა ამ მუხლის პირველი 

პუნქტის „ბ“–„ე“, „ზ“, „თ“, „კ“ და „მ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საფუძვლებისა; 

დ) დასაქმებულის სამხედრო სავალდებულო ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევის გამო ან/და 

დასაქმებულის მიერ სამხედრო სავალდებულო ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურის გავლის პერიოდში, გარდა ამ 

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“–„ე“, „ზ“, „თ“, „კ“ და „მ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საფუძვლებისა; 

ე) სასამართლოში ნაფიც მსაჯულად ყოფნის პერიოდში, გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“–„ე“, „ზ“, „თ“, „კ“ და 

„მ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საფუძვლებისა.  

 მუხლი 38. შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის წესი 

1. დამსაქმებლის მიერ ამ კანონის 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ვ“, „ი“ და „ო“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამსაქმებელი ვალდებულია 

არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე გააფრთხილოს დასაქმებული წინასწარი წერილობითი შეტყობინების 

გაგზავნით. ამასთანავე, დასაქმებულს მიეცემა კომპენსაცია არანაკლებ 1 თვის შრომის ანაზღაურების ოდენობით, 

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. 

2. დამსაქმებლის მიერ ამ კანონის 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“, „ვ“, „ი“ და „ო“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტისას დამსაქმებელი 

უფლებამოსილია არანაკლებ 3 კალენდარული დღით ადრე გააფრთხილოს დასაქმებული წინასწარი წერილობითი 

შეტყობინების გაგზავნით. ამ შემთხვევაში დასაქმებულს მიეცემა კომპენსაცია არანაკლებ 2 თვის შრომის 

ანაზღაურების ოდენობით, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში. 

3. ამ კანონის 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით შრომითი 

ხელშეკრულების დასაქმებულის ინიციატივით შეწყვეტისას დასაქმებული ვალდებულია არანაკლებ 30 

კალენდარული დღით ადრე გააფრთხილოს დამსაქმებელი წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით. 

4. დასაქმებულს უფლება აქვს, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე დამსაქმებლის შეტყობინების 

მიღებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში გაუგზავნოს მას წერილობითი შეტყობინება ხელშეკრულების შეწყვეტის 

საფუძვლის წერილობითი დასაბუთების მოთხოვნის თაობაზე. 

5. დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულის მოთხოვნის წარდგენიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში წერილობით 

დაასაბუთოს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი. 

6. დასაქმებულს უფლება აქვს, წერილობითი დასაბუთების მიღებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში 

სასამართლოში გაასაჩივროს დამსაქმებლის გადაწყვეტილება შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. 

7. თუ დამსაქმებელი დასაქმებულის მოთხოვნის წარდგენიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში წერილობით არ 

დაასაბუთებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველს, დასაქმებულს უფლება აქვს, 30 კალენდარული დღის 

ვადაში სასამართლოში გაასაჩივროს დამსაქმებლის გადაწყვეტილება შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. 

ამ შემთხვევაში დავის ფაქტობრივი გარემოებების მტკიცების ტვირთი ეკისრება დამსაქმებელს. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_24
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_24
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_102
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_5
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_39
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_39
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_40
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_40
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_40
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8. სასამართლოს მიერ დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ დამსაქმებლის 

გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის შემთხვევაში, სასამართლოს გადაწყვეტილებით, დამსაქმებელი ვალდებულია 

პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღადგინოს პირი, რომელსაც შეუწყდა შრომითი ხელშეკრულება, ან უზრუნველყოს ის 

ტოლფასი სამუშაოთი, ან გადაუხადოს მას კომპენსაცია სასამართლოს მიერ განსაზღვრული ოდენობით. 

მუხლი 381. მასობრივი დათხოვნა 

1. ამ კანონის 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით 15 კალენდარული 

დღის განმავლობაში სულ მცირე 100 დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულებების შეწყვეტის (მასობრივი 

დათხოვნის) შემთხვევაში დამსაქმებელი ვალდებულია მასობრივ დათხოვნამდე სულ მცირე 45 კალენდარული დღით 

ადრე წერილობითი შეტყობინება გაუგზავნოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და იმ დასაქმებულებს, რომელთაც უწყდებათ შრომითი 

ხელშეკრულებები. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში არ მოქმედებს ამ კანონის 38-ე მუხლის პირველი და 

მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული გაფრთხილების ვადები.  

 მუხლი 39. არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა 

არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს ან მზრუნველობის/მეურვეობის ორგანოს უფლება აქვს, მოითხოვოს 

არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა, თუ მუშაობის გაგრძელება ზიანს მიაყენებს 

არასრულწლოვნის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან სხვა მნიშვნელოვან ინტერესებს. 

მუხლი 40. მუშაობის უნებლიე გაგრძელება 

თუ შრომითი ხელშეკრულების ვადა გავიდა, მაგრამ, სამუშაოს ხასიათიდან გამომდინარე, მუშაობის დაუყოვნებლივ 

შეწყვეტა მნიშვნელოვან ზიანს გამოიწვევს და საფრთხეს შეუქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას, დასაქმებული 

ვალდებულია გააგრძელოს მუშაობა, სანამ ასეთი ვითარება არ დასრულდება, ხოლო დამქირავებელი ვალდებულია 

მისცეს მას შრომის ანაზღაურება. 

თავი IX1 

გაერთიანების თავისუფლება 

მუხლი 401. ზოგადი დებულებანი  

1. დასაქმებულსა და დამსაქმებელს უფლება აქვთ, წინასწარი ნებართვის გარეშე შექმნან გაერთიანება ან/და 

გაწევრდნენ სხვა გაერთიანებაში. 

2. დამსაქმებელთა გაერთიანებას და დასაქმებულთა გაერთიანებას უფლება აქვთ, შეიმუშაონ საკუთარი წესდება და 

რეგლამენტი, შექმნან მართვის ორგანოები, აირჩიონ წარმომადგენლები და წარმართონ თავიანთი საქმიანობა. 

3. დამსაქმებელთა გაერთიანებას და დასაქმებულთა გაერთიანებას უფლება აქვთ, შექმნან ფედერაციები და 

კონფედერაციები და გაერთიანდნენ მათთან. ყოველ ასეთ გაერთიანებას, ფედერაციას, კონფედერაციას უფლება აქვს, 

შეუერთდეს დამსაქმებელთა საერთაშორისო გაერთიანებას და დასაქმებულთა საერთაშორისო გაერთიანებას.  

მუხლი 402. დისკრიმინაციის აკრძალვა  

1. აკრძალულია დასაქმებულის დისკრიმინაცია დასაქმებულთა გაერთიანებაში მისი წევრობის ან ასეთი გაერთიანების 

საქმიანობაში მონაწილეობის გამო ან/და სხვა ქმედება, რომლის მიზანია: 

ა) დასაქმებულის სამუშაოზე მიღება ან მისთვის სამუშაოს შენარჩუნება დასაქმებულთა გაერთიანებაში გაწევრებაზე 

უარის თქმის ან ასეთი გაერთიანებიდან გამოსვლის სანაცვლოდ; 

ბ) დასაქმებულთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა ან მისი სხვაგვარად შევიწროება დასაქმებულთა გაერთიანების 

წევრობის ან ასეთი გაერთიანების საქმიანობაში მონაწილეობის გამო. 

2. სამუშაო დროის განმავლობაში დასაქმებულის დასაქმებულთა გაერთიანების საქმიანობაში მონაწილეობა 

დასაშვებია დამსაქმებელთან შეთანხმებით. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ან/და ამ კანონის 37-ე მუხლის მე-3 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით შეტანილ სარჩელზე მტკიცების ტვირთი ეკისრება 

დამსაქმებელს, თუ დასაქმებული მიუთითებს გარემოებებზე, რომლებიც ქმნის გონივრული ვარაუდის საფუძველს, 

რომ დამსაქმებელი ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით ან/და ამ კანონის 37-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნის (მოთხოვნების) დარღვევით მოქმედებდა.  

მუხლი 403. დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა გაერთიანებების საქმიანობაში ჩარევის აკრძალვა  

1. დაუშვებელია დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა გაერთიანებების, მათი წევრების ან წარმომადგენლების მიერ 

ერთმანეთის საქმიანობაში ნებისმიერი ფორმით ჩარევა. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_40
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_41
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_40
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_40
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
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2. ამ მუხლის მიზნებისთვის გაერთიანების საქმიანობაში ჩარევა გულისხმობს ნებისმიერ ქმედებას, რომლის მიზანია 

გაერთიანების საქმიანობისათვის ფინანსური ან სხვა საშუალებებით ხელის შეშლა მასზე კონტროლის 

განსახორციელებლად. 

საქართველოს 2013 წლის 12  ივნისის  ორგანული  კანონი №729   – ვებგვერდი, 04.07.2013წ. 

კარი III 

კოლექტიური შრომითი ურთიერთობა 

თავი X 

კოლექტიური ხელშეკრულება 

მუხლი 41. ზოგადი დებულებანი 

1. კოლექტიური ხელშეკრულება იდება ერთ ან მეტ დამსაქმებელს ან ერთ ან მეტ დამსაქმებელთა გაერთიანებას და 

ერთ ან მეტ დასაქმებულთა გაერთიანებას შორის. 

2. კოლექტიური ხელშეკრულება: 

ა) განსაზღვრავს შრომის პირობებს; 

ბ) აწესრიგებს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობას; 

გ) აწესრიგებს ერთ ან მეტ დამსაქმებელს ან ერთ ან მეტ დამსაქმებელთა გაერთიანებას და ერთ ან მეტ დასაქმებულთა 

გაერთიანებას შორის ურთიერთობას. 

3. მხარეები თავად განსაზღვრავენ კოლექტიური ხელშეკრულების პირობებს. 

4. ერთ-ერთი მხარის მიერ კოლექტიური ხელშეკრულების დადების თაობაზე ინიციატივის გამოჩენის შემთხვევაში 

მხარეები ვალდებული არიან, კეთილსინდისიერად აწარმოონ მოლაპარაკება. 

5. მოლაპარაკების პროცესში მხარეები ერთმანეთს აწვდიან ინფორმაციას მოლაპარაკებასთან დაკავშირებული 

საკითხის (საკითხების) თაობაზე. მხარეს უფლება აქვს, არ მიაწოდოს მეორე მხარეს კონფიდენციალური ინფორმაცია, 

ხოლო კონფიდენციალური ან/და სხვა სახის ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში მოითხოვოს ამ ინფორმაციის 

კონფიდენციალურობის დაცვა. 

6. დაუშვებელია კოლექტიური ხელშეკრულების დადების პროცესში სახელმწიფო და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოების ჩარევა. ამგვარი ჩარევით დადებული კოლექტიური ხელშეკრულება ბათილია. 

მუხლი 42. წარმომადგენლობა 

1. კოლექტიური ხელშეკრულების დადების ან შეწყვეტის, მისი პირობების შეცვლის ან დასაქმებულთა უფლებების 

დაცვის მიზნით დასაქმებულთა გაერთიანება მოქმედებს წარმომადგენლების მეშვეობით. 

2. წარმომადგენლობის დადასტურება ხდება წერილობითი მინდობილობით, რომელსაც ხელს აწერენ 

დაინტერესებული დასაქმებულები და პირი, რომელსაც ენიჭება წარმომადგენლობის უფლება. 

3. წარმომადგენელი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი. 

4. წარმომადგენელი მოქმედებს მხოლოდ იმ დასაქმებულთა ინტერესებიდან გამომდინარე, რომლებმაც მას მიანიჭეს 

წარმომადგენლობის უფლება.   

 მუხლი 43. კოლექტიური ხელშეკრულება 

1. კოლექტიური ხელშეკრულება იდება მხოლოდ წერილობითი ფორმით. 

2. კოლექტიური ხელშეკრულება იდება განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ვადით. 

3. განსაზღვრული ვადით დადებული კოლექტიური ხელშეკრულება უნდა ითვალისწინებდეს მისი ძალაში შესვლის 

და ვადის გასვლის თარიღებს. 

4. განუსაზღვრელი ვადით დადებული კოლექტიური ხელშეკრულება უნდა ითვალისწინებდეს მისი გადასინჯვის, 

შეცვლისა და შეწყვეტის შესახებ დებულებებს. 

5. კოლექტიური ხელშეკრულების არსებობა არ ზღუდავს დამსაქმებლის ან დასაქმებულის უფლებას, შეწყვიტოს 

შრომითი ურთიერთობა, რაც არ იწვევს ამ ხელშეკრულების მონაწილე სხვა დასაქმებულებთან შრომითი 

ურთიერთობის შეწყვეტას. 

6. კოლექტიურ ხელშეკრულებაში ზუსტად უნდა იყოს განსაზღვრული ხელშეკრულების სუბიექტები. 

7. კოლექტიური ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები ვრცელდება ხელშეკრულების მხარეებზე. 

თუ კოლექტიური ხელშეკრულება დადებულია დამსაქმებელსა და ერთ ან მეტ დასაქმებულთა გაერთიანებას შორის 

და ასეთ ერთ ან მეტ დასაქმებულთა გაერთიანებაში გაწევრებულია მოცემულ საწარმოში მომუშავე დასაქმებულთა 

50%-ზე მეტი, ამავე საწარმოში მომუშავე ნებისმიერ სხვა დასაქმებულს უფლება აქვს, წერილობით მოსთხოვოს 

დამსაქმებელს, რომ ისიც გახდეს ასეთი კოლექტიური ხელშეკრულების მხარე. დამსაქმებელი ვალდებულია ასეთი 

წერილობითი მოთხოვნა დააკმაყოფილოს მისი მიღებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. ამ პუნქტის 

პირობები არ უკრძალავს სხვა დასაქმებულთა გაერთიანებას, რომელიც აერთიანებს აღნიშნულ საწარმოში მომუშავე 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
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დასაქმებულთა 50%-ზე ნაკლებს, რომ დამსაქმებელთან ცალკე აწარმოოს მოლაპარაკება და დადოს ცალკე 

კოლექტიური ხელშეკრულება. 

8. კოლექტიური ხელშეკრულების დებულებები ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დასაქმებულთა 

ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულებების განუყოფელი ნაწილია. 

9. ბათილია კოლექტიური ხელშეკრულების ის პირობა, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ კანონს. 

კარი IV 

პასუხისმგებლობა და დავა 

თავი XIპასუხისმგებლობა 

 მუხლი 44. მიყენებული ზიანისათვის მატერიალური პასუხისმგებლობა 

შრომითი ურთიერთობისას მხარის მიერ მეორე მხარისათვის მიყენებული ზიანი ანაზღაურდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 მუხლი 45. წერილობითი ხელშეკრულება პასუხისმგებლობის შესახებ 

1. წერილობითი ხელშეკრულებით შეიძლება განისაზღვროს დასაქმებულის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის 

სახე და ფარგლები, თუ ეს გამომდინარეობს სამუშაოს სპეციფიკიდან. 

2. წერილობითი ხელშეკრულება სრული მატერიალური პასუხისმგებლობის შესახებ შეიძლება დაიდოს სრულწლოვან 

დასაქმებულთან, რომელიც ახორციელებს მისთვის გადაცემული ფასეულობების შენახვას, დამუშავებას, გაყიდვას 

(გადაცემას), გადაზიდვას ან წარმოების პროცესში გამოყენებას. 

 მუხლი 46. შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შეზღუდვები 

1. (ამოღებულია - 12.06.2013, №729).2. (ამოღებულია - 12.06.2013, №729). 

3. შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება დადგინდეს დასაქმებულის ვალდებულება, შრომითი ხელშეკრულების 

პირობების შესრულებისას მიღებული ცოდნა და კვალიფიკაცია არ გამოიყენოს სხვა, კონკურენტი დამსაქმებლის 

სასარგებლოდ. ეს შეზღუდვა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტიდან 6 თვის 

განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ამგვარი შეზღუდვის მოქმედების პერიოდში დამსაქმებელი დასაქმებულს 

გადაუხდის ანაზღაურებას არანაკლებ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას არსებული ოდენობით. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ შეიძლება დაუწესდეთ განათლების, მეცნიერებისა და 

კულტურის სფეროებში მოღვაწე პირებს. 

5. ამ მუხლის მოთხოვნების დარღვევით მიყენებული ზიანი ანაზღაურდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.   

თავი XIIდავა 

მუხლი 47. დავა 

1. დავა არის შრომითი ურთიერთობის დროს წარმოშობილი უთანხმოება, რომლის გადაწყვეტაც შედის შრომითი 

ხელშეკრულების მხარეთა კანონიერ ინტერესებში. 

2. დავა წარმოიშობა მხარის მიერ მეორე მხარისათვის გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინებით უთანხმოების 

შესახებ. 

3. შრომითი ურთიერთობის დროს დავის წარმოშობის საფუძველი შეიძლება იყოს: 

ა) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევა; 

ბ) ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულების ან კოლექტიური ხელშეკრულების ან შრომის პირობების დარღვევა; 

გ) დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის ინდივიდუალური შრომითი ხელშეკრულების არსებით პირობებთან ან/და 

კოლექტიური ხელშეკრულების პირობებთან დაკავშირებული უთანხმოება. ეს უთანხმოება უნდა გადაწყდეს ამ 

კანონის 48-ე ან 481 მუხლითგათვალისწინებული შემათანხმებელი პროცედურების დაცვით. 

4. (ამოღებულია - 12.06.2013, №729). 

5. დავის განხილვა არ იწვევს შრომითი ურთიერთობის შეჩერებას. 

6. ინდივიდუალური შრომითი ურთიერთობის დროს წარმოშობილი დავა უნდა გადაწყდეს ამ კანონის 48-ე 

მუხლითგათვალისწინებული შემათანხმებელი პროცედურების დაცვით ან/და სასამართლოსათვის ან 

არბიტრაჟისათვის მიმართვით. 

61. კოლექტიური შრომითი ურთიერთობის დროს წარმოშობილი დავა უნდა გადაწყდეს ამ კანონის 48

1 მუხლით გათვალისწინებული შემათანხმებელი პროცედურების დაცვით ან/და სასამართლოსათვის ან 

არბიტრაჟისათვის მიმართვით. 

7. კოლექტიური ხელშეკრულების მონაწილე დასაქმებული არ იზღუდება, მოცემული დავის შემთხვევაში 

ინდივიდუალურად დაიცვას თავისი უფლებები სხვა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით.  

 მუხლი 48. ინდივიდუალური დავის განხილვა და გადაწყვეტა 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_51
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_96
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_51
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_51
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_96
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_96
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_96
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_96
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_96
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
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1. ინდივიდუალური დავა უნდა გადაწყდეს მხარეთა შორის შემათანხმებელი პროცედურებით, რაც გულისხმობს 

დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების გამართვას. 

2. მხარე მეორე მხარეს უგზავნის შემათანხმებელი პროცედურების დაწყების შესახებ წერილობით შეტყობინებას, 

რომელშიც ზუსტად უნდა იყოს განსაზღვრული დავის წარმოშობის საფუძველი და მხარის მოთხოვნები. 

3. მეორე მხარე ვალდებულია ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი შეტყობინება განიხილოს 

და თავისი გადაწყვეტილება წერილობით აცნობოს მხარეს შეტყობინების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის 

განმავლობაში. 

4. წარმომადგენლები ან მხარეები იღებენ წერილობით გადაწყვეტილებას, რომელიც არსებული შრომითი 

ხელშეკრულების ნაწილი ხდება. 

5. თუ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 14 კალენდარული 

დღის განმავლობაში შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული, მხარეს უფლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს. 

6. თუ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 14 კალენდარული 

დღის განმავლობაში მხარემ თავი აარიდა შემათანხმებელ პროცედურებში მონაწილეობას, დავის ფაქტობრივი 

გარემოებების მტკიცების ტვირთი მას ეკისრება. 

7. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ დავის არბიტრაჟისათვის გადაცემაზე. 

8. დაუშვებელია დავის განხილვის პროცესში მხარის მიერ მოთხოვნის გაზრდა ან დავის საგნის შეცვლა. 

 მუხლი 481. კოლექტიური დავის განხილვა და გადაწყვეტა 

1. კოლექტიური დავა (დავა დამსაქმებელსა და დასაქმებულთა ჯგუფს ან დამსაქმებელსა და დასაქმებულთა 

გაერთიანებას შორის) უნდა გადაწყდეს მხარეთა შორის შემათანხმებელი პროცედურებით, რაც გულისხმობს 

დამსაქმებელსა და დასაქმებულთა ჯგუფს (სულ მცირე 20 დასაქმებული) ან დამსაქმებელსა და დასაქმებულთა 

გაერთიანებას შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების გამართვას ან მედიაციას ერთ-ერთი მხარის მიერ საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისთვის 

(შემდგომ – მინისტრი) შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის შემთხვევაში. 

2. მხარე მეორე მხარეს უგზავნის შემათანხმებელი პროცედურების დაწყების შესახებ წერილობით შეტყობინებას, 

რომელშიც ზუსტად უნდა იყოს განსაზღვრული დავის წარმოშობის საფუძველი და მხარის მოთხოვნები. 

3. მოლაპარაკებების ნებისმიერ სტადიაზე, შეთანხმების მისაღწევად მხარეს უფლება აქვს, წერილობით მიმართოს 

მინისტრს მედიაციის დაწყების მიზნით დავის მედიატორის დანიშვნის თაობაზე. წერილობითი შეტყობინება იმავე 

დღეს გადაეცემა დავის მეორე მხარესაც. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი შეტყობინების მიღების საფუძველზე მინისტრი 

ნიშნავს დავის მედიატორს საქართველოს მთავრობის ნორმატიული აქტით დამტკიცებული კოლექტიური დავის 

შემათანხმებელი პროცედურებით განხილვისა და გადაწყვეტის წესის თანახმად. დავის ნებისმიერ სტადიაზე 

მინისტრს უფლება აქვს, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის არსებობის შემთხვევაში, მხარის წერილობითი 

მიმართვის გარეშე, საკუთარი ინიციატივით დანიშნოს დავის მედიატორი, რაც წერილობით უნდა ეცნობოს მხარეებს. 

5. დავის ნებისმიერ სტადიაზე მინისტრს უფლება აქვს, მიიღოს გადაწყვეტილება შემათანხმებელი პროცედურების 

შეწყვეტის შესახებ. 

6. მხარეები ვალდებული არიან, მონაწილეობა მიიღონ შემათანხმებელ პროცედურებში და დაესწრონ ამ მიზნით 

დავის მედიატორის მიერ გამართულ შეხვედრებს. 

7. მინისტრის მოთხოვნის შემთხვევაში დავის მედიატორი ვალდებულია გაუგზავნოს მას ანგარიში დავასთან 

დაკავშირებით. 

8. დავის ნებისმიერ სტადიაზე მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ დავის არბიტრაჟისათვის გადაცემაზე. 

9. დავის მედიატორი ვალდებულია არ გაამჟღავნოს ინფორმაცია ან დოკუმენტი, რომელიც მისთვის, როგორც დავის 

მედიატორისთვის, გახდა ცნობილი. 

 მუხლი 49. გაფიცვა და ლოკაუტი 

1. გაფიცვა არის დავის შემთხვევაში დასაქმებულის დროებითი ნებაყოფლობითი უარი შრომითი ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების მთლიანად ან ნაწილობრივ შესრულებაზე. გაფიცვაში მონაწილეობის უფლება 

არა აქვთ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ პირებს. 

2. ლოკაუტი არის დავის შემთხვევაში დამსაქმებლის დროებითი ნებაყოფლობითი უარი შრომითი ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების მთლიანად ან ნაწილობრივ შესრულებაზე. 

3. კოლექტიური დავის დროს გაფიცვისა და ლოკაუტის უფლება წარმოიშობა ამ კანონის 481 მუხლის მე-3 პუნქტის 

შესაბამისად მინისტრისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნიდან ან 481 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად 

მინისტრის მიერ საკუთარი ინიციატივით დავის მედიატორის დანიშვნიდან 21 კალენდარული დღის გასვლისთანავე. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2091854#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2091854#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_96
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_96
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4. ინდივიდუალური დავის დროს მხარეებმა გაფიცვის ან ლოკაუტის დაწყებამდე არანაკლებ 3 კალენდარული დღით 

ადრე ერთმანეთს წერილობით უნდა შეატყობინონ გაფიცვის ან ლოკაუტის დრო, ადგილი და ხასიათი. 

5. კოლექტიური დავის დროს მხარეებმა გაფიცვის ან ლოკაუტის დაწყებამდე არანაკლებ 3 კალენდარული დღით ადრე 

ერთმანეთს და მინისტრს წერილობით უნდა შეატყობინონ გაფიცვის ან ლოკაუტის დრო, ადგილი და ხასიათი. 

6. გაფიცვის ან ლოკაუტის დროს მხარეები ვალდებული არიან, განაგრძონ შემათანხმებელი პროცედურები. 

7. ლოკაუტი არ შეიძლება გაგრძელდეს 90 კალენდარულ დღეზე მეტ ხანს. 

8. გაფიცვის ან ლოკაუტის დროს დამსაქმებელი არ არის ვალდებული, მისცეს დასაქმებულს შრომის ანაზღაურება. 

9. გაფიცვა ან ლოკაუტი არ არის შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი. 

   მუხლი 50. გაფიცვისა და ლოკაუტის გადადება ან შეჩერება 

თუ საფრთხე ემუქრება ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებას ან მესამე 

პირის საკუთრებას, აგრეთვე სასიცოცხლო მნიშვნელობის სამსახურის საქმიანობას, სასამართლოს უფლება აქვს 

გადადოს გაფიცვის ან ლოკაუტის დაწყება არა უმეტეს 30 დღით, ხოლო დაწყებული გაფიცვა ან ლოკაუტი შეაჩეროს 

ამავე ვადით. 

მუხლი 51. უკანონო გაფიცვა და ლოკაუტი 

1. საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის დროს გაფიცვის უფლება ან ლოკაუტის უფლება შეიძლება შეიზღუდოს 

საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით, რომელიც საჭიროებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანახელმოწერას. 

2. დაუშვებელია უშუალოდ სამუშაო პროცესის დროს გაფიცვის უფლების გამოყენება იმ დასაქმებულთა მიერ, 

რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან, ან თუ 

ტექნოლოგიური ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია ამ საქმიანობის შეჩერება. 

3. თუ ერთ-ერთმა მხარემ თავი აარიდა შემათანხმებელ პროცედურებში მონაწილეობას და მოაწყო გაფიცვა ან 

ლოკაუტი, ასეთი გაფიცვა ან ლოკაუტი უკანონოდ ჩაითვლება. 

4. (ამოღებულია - 12.06.2013, №729).5. (ამოღებულია - 12.06.2013, №729). 

6. სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას გაფიცვის ან ლოკაუტის უკანონოდ ცნობის შესახებ, რომელიც 

დაუყოვნებლივ ეცნობება მხარეებს. სასამართლო გადაწყვეტილება გაფიცვის ან ლოკაუტის უკანონოდ ცნობის შესახებ 

სრულდება დაუყოვნებლივ. 

 მუხლი 52. დასაქმებულთა გარანტიები 

1. გაფიცვაში დასაქმებულის მონაწილეობა არ შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც შრომის დისციპლინის დარღვევა 

და შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი, გარდა უკანონო გაფიცვის შემთხვევისა. 

2. თუ სასამართლომ ლოკაუტი უკანონოდ ცნო, დამსაქმებელი ვალდებულია აღადგინოს შრომითი ურთიერთობა 

დასაქმებულებთან და აუნაზღაუროს გაცდენილი სამუშაო საათები. 

3. დასაქმებულები, რომლებიც არ მონაწილეობდნენ გაფიცვაში, მაგრამ გაფიცვის გამო ვერ ასრულებდნენ თავიანთ 

სამუშაოს, დამსაქმებელმა შეიძლება გადაიყვანოს სხვა სამუშაოზე ან აუნაზღაუროს შეჩერების პერიოდი სამუშაოს 

საათობრივი განაკვეთის მიხედვით. 

4. (ამოღებულია - 12.06.2013, №729).   

კარი IV1 

 სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია 

თავი XII1 

 სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია 

საქართველოს 2013 წლის 12  ივნისის  ორგანული  კანონი №729   – ვებგვერდი, 04.07.2013წ.        

 მუხლი 521. ზოგადი დებულებანი  

1. სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია (შემდგომ – სამმხრივი კომისია) არის სათათბირო ორგანო, 

რომელიც ანგარიშვალდებულია სამმხრივი კომისიის თავმჯდომარის – საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინაშე. 

2. სამმხრივი კომისია საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებით, საქართველოს კანონებით, საქართველოს პარლამენტის დადგენილებებით, საქართველოს 

პრეზიდენტის ბრძანებულებებითა და განკარგულებებით, საქართველოს მთავრობის დადგენილებებითა და 

განკარგულებებით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით. 

3. სამმხრივი კომისიის მხარეები არიან საქართველოს მთავრობა, ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სექტორში მოქმედი 

დამსაქმებელთა გაერთიანებები და დასაქმებულთა გაერთიანებები. 

4. თითოეულ მხარეს სამმხრივ კომისიაში ჰყავს 6 წევრი, რომლებიც შესაძლებელია სხვადასხვა ორგანიზაციას 

წარმოადგენდნენ. ამ ორგანიზაციების წარმომადგენელთა სამმხრივი კომისიის შემადგენლობაში შეყვანის შესახებ 

გადაწყვეტილებას იღებს სამმხრივი კომისიის თავმჯდომარე. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1951529#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346
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5. თითოეული დამსაქმებელთა გაერთიანება და დასაქმებულთა გაერთიანება, რომელიც სამმხრივი კომისიის მხარეა, 

თავად იღებს გადაწყვეტილებას სამმხრივი კომისიის წევრებად წარსადგენად საკუთარ წარმომადგენელთა შერჩევის 

თაობაზე. 

6. სამმხრივი კომისიის წევრებად წარდგენილი უნდა იქნენ მხარეთა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე 

პირები, რომლებიც, თავის მხრივ, სამმხრივი კომისიის თავმჯდომარეს წარუდგენენ კომისიის დანარჩენ 5-5 წევრს. 

7. სამმხრივ კომისიაში საქართველოს მთავრობას სამმხრივი კომისიის თავმჯდომარესთან ერთად წარმოადგენენ 

ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მყოფი პირები შემდეგი სახელმწიფო დაწესებულებებიდან: 

ა) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო; 

ბ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 

გ) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; 

დ) საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; 

ე) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. 

 მუხლი 522. სოციალური პარტნიორობა და სამმხრივი კომისიის საქმიანობის პრინციპები  

1. სოციალური პარტნიორობა არის შრომითი ურთიერთობების საკითხებთან დაკავშირებით სოციალურ პარტნიორებს 

− დამსაქმებლის (დამსაქმებელთა გაერთიანების), დასაქმებულის (დასაქმებულთა გაერთიანების) და სახელმწიფო 

დაწესებულების წარმომადგენლებს – შორის დიალოგისა და ურთიერთობათა სისტემა. 

2. სამმხრივი კომისიის საქმიანობა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: 

ა) მხარეთა თანასწორობა და დამოუკიდებლობა; 

ბ) სოციალური პარტნიორის ინტერესების პატივისცემა; 

გ) კოორდინაცია და პასუხისმგებლობა; 

დ) ინფორმირებულობა; 

ე) ვალდებულებათა შესრულება; 

ვ) ტრიპარტიზმი; 

ზ) კონსენსუსი. 

3. სოციალური პარტნიორობის განვითარება შესაძლებელია ეროვნულ, სექტორულ, ტერიტორიულ, საწარმოო და სხვა 

ორგანიზაციულ დონეებზე.  

 მუხლი 523. სამმხრივი კომისიის ფუნქციები  

სამმხრივი კომისიის ფუნქციებია: 

ა) ქვეყანაში სოციალური პარტნიორობის განვითარების, აგრეთვე დასაქმებულებს, დამსაქმებლებსა და საქართველოს 

მთავრობას შორის სოციალური დიალოგის წარმართვის ხელშეწყობა ყველა დონეზე; 

ბ) შრომით და მის თანმდევ ურთიერთობებში სხვადასხვა საკითხზე წინადადებებისა და რეკომენდაციების 

შემუშავება. 

მუხლი 524. სამმხრივი კომისიის უფლებამოსილებები  

1. თავისი ფუნქციების შესასრულებლად, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, სამმხრივი კომისია უფლებამოსილია: 

ა) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განიხილოს მხარეთა მიერ დასმული საკითხები; 

ბ) კომისიის სხდომაზე მოისმინოს მხარეთა ინფორმაციები მისი კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ საკითხებზე; 

გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოითხოვოს აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და შესაბამისი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისაგან, აგრეთვე სხვა დაწესებულებებისაგან მის მიერ საკითხების 

განსახილველად საჭირო მასალები; 

დ) საჭიროების შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სათანადო წინადადებებისა და 

რეკომენდაციების შესამუშავებლად მოიწვიოს სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები, შესაბამისი დარგის 

სპეციალისტები და ექსპერტები. მათი მოწვევის დროს უნდა გამოირიცხოს ინტერესთა კონფლიქტი; 

ე) შეიმუშაოს და დაინტერესებულ პირებს წარუდგინოს წინადადებები მისი კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ 

საკითხებზე. 

2. სამმხრივი კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადაა 1 წელი. სამმხრივი კომისიის ახალი შემადგენლობა 

განისაზღვრება წინა შემადგენლობის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე. 

3. სამმხრივი კომისიის დებულებას, რომლითაც განისაზღვრება სამმხრივი კომისიის შემადგენლობა, სტრუქტურა, 

საქმიანობისა და შემადგენლობის დამტკიცების წესები, დადგენილებით ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა. 

კარი V 

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2037256#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2037256#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!


90 
 
თავი XIII 

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი 

 მუხლი 53. კანონის გავრცელება არსებულ შრომით ურთიერთობებზე 

ეს კანონი ვრცელდება არსებულ შრომით ურთიერთობებზე, მიუხედავად მათი წარმოშობის დროისა. 

 მუხლი 54. კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებანი 

1. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ შეიმუშაოს და დაამტკიცოს: 

ა) ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებების 

ანაზღაურების წესი – ამ კანონის ამოქმედებიდან 2 თვის ვადაში; 

ბ) მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოთა ნუსხა, აგრეთვე დამსაქმებლის ხარჯით დასაქმებულის სავალდებულო 

პერიოდული სამედიცინო შემოწმების შემთხვევათა ჩამონათვალი და წესები – 2007 წლის 1 ივლისამდე; 

გ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს 

დებულება – ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში; 

დ) დასაქმების კერძო სააგენტოს სახელმწიფო რეესტრის წარმოების წესი – ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში. 

დასაქმების კერძო სააგენტოდ ითვლება ნებისმიერი ფიზიკური ან კერძო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც 

ეწევა მომსახურებას უმუშევრის (სამუშაოს მაძიებლის) დასაქმების მიზნით. ამ ნორმის მიზნებისათვის უმუშევრად 

(სამუშაოს მაძიებლად) ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სამუშაო ასაკის შრომისუნარიანი 

ან ნაწილობრივ შრომისუნარიანი პირი, რომელსაც არა აქვს სამუშაო, ეძებს მას და მზად არის სამუშაოს 

შესასრულებლად; 

ე) ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საქმიანობების ნუსხა – 2013 წლის 

1 ნოემბრამდე. 

2. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 15 მარტის №85/ნ ბრძანება 

„დროებითი შრომისუუნარობის, ორსულობისა და მშობიარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის 

დამტკიცების თაობაზე“ იურიდიულ ძალას ინარჩუნებს ორსულობისა და მშობიარობის და ახალშობილის შვილად 

აყვანის გამო შვებულებების ანაზღაურების წესის ამ კანონის შესაბამისად დამტკიცებამდე. 

3. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2005 წლის 17 იანვრის №12/ნ ბრძანება 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ იურიდიულ ძალას ინარჩუნებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს ახალი დებულების ამ კანონის შესაბამისად 

დამტკიცებამდე. 

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს 

სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 

5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს 

ხელმძღვანელს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი. 

6. საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა – სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტომ 

უზრუნველყოს უმუშევართა შემწეობებზე მხოლოდ ამ კანონის ამოქმედების დღემდე არსებული დავალიანებების 

დაფარვა. 

7. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაევალოს უმუშევართა 

რეგისტრაციისა და მათი დასაქმების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარების წესის დამტკიცება. ამ ნორმის 

მიზნებისათვის უმუშევრად მიიჩნევა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სამუშაო ასაკის 

შრომისუნარიანი ან ნაწილობრივ შრომისუნარიანი პირი, რომელსაც არა აქვს სამუშაო, ეძებს მას და მზად არის 

სამუშაოს შესასრულებლად. 

8. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს 

დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სოციალური დახმარებისა და დასაქმების სახელმწიფო 

სააგენტო რეორგანიზებულ იქნეს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებად – სოციალური სუბსიდიების სააგენტოდ 

და ჩაითვალოს აღნიშნული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური დახმარებისა და დასაქმების 

სახელმწიფო სააგენტოს უფლებამონაცვლედ, მათ შორის, ქონებრივი სახის ურთიერთობებში, აგრეთვე ჩაითვალოს 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს 

დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი 

სახელმწიფო ფონდის უფლებამონაცვლედ სახელმწიფო პენსიის, სახელმწიფო კომპენსაციის, სახელმწიფო 

აკადემიური სტიპენდიის, შრომითი მოვალეობის შესრულებისას მუშაკის ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანის, 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/66208
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/66208
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2079774#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/66208
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/66208
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ორსულობისა და მშობიარობის გამო დახმარების, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრული 

სხვადასხვა სოციალური კატეგორიისათვის ფულადი სახის სოციალური დახმარების (შეღავათის) ანაზღაურების 

ნაწილში. 

9. ამ კანონის 27-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 28-ე და 29-ე მუხლების მოქმედება ვრცელდება იმ 

დასაქმებულებზე, რომლებიც 2014 წლის 1 იანვრიდან ისარგებლებენ ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის 

გამო შვებულებითა და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებით. 

 მუხლი 55. კანონის ამოქმედება 

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი 

თბილისი, 

2010 წლის 17 დეკემბერი. 

№4113-რს 

5.,,სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების  შესახებ“ საქართველოს მთავრობის №415  დადგენილება; 

საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება № 415 

2010 წლის 29 დეკემბერი 

ქ. თბილისი 

მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებისათვის აკრძალული საქმიანობებისა და საქმიანობებისა და 

შემოსავლების სახეების, რომლებიც არ დაიბეგრება ან/და, რომლებზეც არ გავრცელდება საშემოსავლო გადასახადის 

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები, განსაზღვრის შესახებ 

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 84-ე მუხლის მე-2, მე-3 და მე-4 ნაწილებისა და 88-ე მუხლის მე-2 და 

მე-3 ნაწილების საფუძველზე, დამტკიცდეს: 

1. საქმიანობების ჩამონათვალი, რომლებზეც არ ვრცელდება მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური 

პირებისათვის დადგენილი კალენდარული წლის განმავლობაში მისაღები ჯამური ერთობლივი შემოსავლის 30 000-

ლარიანი ზღვარი (დანართი №1). 

2.   აკრძალული საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელების შემთხვევაში არ შეიძლება ფიზიკური 

პირისათვის მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება (დანართი №2). 

3. შემოსავლის სახეები, რომლებიც არ დაიბეგრება სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმით და არ გაითვალისწინება 

ერთობლივ შემოსავალში მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისათვის დადგენილი კალენდარული 

წლის განმავლობაში მისაღები ჯამური ერთობლივი შემოსავლის 30 000-ლარიანი ზღვრის გაანგარიშებისას (დანართი 

№3). 

4. აკრძალული საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელების შემთხვევაში არ შეიძლება მეწარმე 

ფიზიკური პირისათვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება (დანართი №4). 

5. შემოსავლის სახეები, რომლებიც არ დაიბეგრება სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმით და არ გაითვალისწინება 

ერთობლივ შემოსავალში მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირებისათვის დადგენილი 

კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავლის 100 000-ლარიანი ზღვრის გაანგარიშებისას 

(დანართი №5). 

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან. 

პრემიერ-მინისტრი                                             ნ. გილაური 
 

დანართი №1 

საქმიანობების ჩამონათვალი, რომლებზეც არ ვრცელდება მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისათვის 

დადგენილი კალენდარული წლის განმავლობაში მისაღები ჯამური ერთობლივი შემოსავლის 30 000-ლარიანი ზღვარი 

1. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოყვანა, რომელიც ხორციელდება ტრაქტორებით ან კომბაინებით. 

2. ხალიჩებისა და ორხოვისებრი ნაწარმის წარმოება. 

3. პულოვერებისა და ანალოგიური ნაწარმის წარმოება. 

4. ზედა ტანსაცმლის წარმოება, გარდა მოდელების დემონსტრირებისა და ჩვენებისა. 

5. საცვლების წარმოება. 

6. თავსაბურავების წარმოება. 

7. დანარჩენი ტანსაცმლისა და აქსესუარების წარმოება. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_30
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_31
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567#part_100
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=10#!
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8. ხის სხვადასხვა ნაწარმის წარმოება. 

9. ტანსაცმლისა და თავსაბურავების ხის საკიდების წარმოება. 

10. ხის საოჯახო ნივთებისა და სამზარეულოს საკუთნოების წარმოება. 

11. ფაიფურისა და ქაშანურის სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ნაკეთობების წარმოება. 

12. სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჭურჭლისა და ინვენტარის წარმოება. 

13. მუსიკალური ინსტრუმენტების წარმოება. 

14. აკორდეონებისა და ანალოგიური საკრავების, მათ შორის, ტუჩის გარმონიკების წარმოება. 

15. სასულე მუსიკალური ინსტრუმენტების წარმოება. 

16. ცოცხებისა და ჯაგრისების წარმოება. 

17. საყოფაცხოვრებო საქონლისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი. 

18. საყოფაცხოვრებო საქონლისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი, თუ ის ხორციელდება ამ საგნების 

წარმოების, საბითუმო და საცალო ვაჭრობისაგან დამოუკიდებლად, თუ რემონტი ხორციელდება საქმიანობის სხვა 

სახეობებთან ერთად, მაშინ იგი განეკუთვნება საცალო და საბითუმო ვაჭრობის ან ამ საქონლის წარმოების შესაბამის 

დაჯგუფებებს. 

19. ფეხსაცმლისა და ტყავის ნაწარმის რემონტი. 

20. საყოფაცხოვრებო ელექტრონული ნაწარმის რემონტი. 

21. საათებისა და საიუველირო ნაწარმის რემონტი. 

22. ტანსაცმლის გადაკეთება და რემონტი. 

23. საყოფაცხოვრებო საქონლისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი. 

24. თეთრეულისა და სხვა საფეიქრო ნაწარმის რეცხვა და დამუშავება. 

25. შინამეურნეობის გაძღოლასთან დაკავშირებული მომსახურება. 

შენიშვნა: აღნიშნული საქმიანობების ჩამონათვალზე არ გავრცელდება მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური 

პირებისათვის დადგენილი კალენდარული წლის განმავლობაში მისაღები ჯამური ერთობლივი შემოსავლის 30 000-

ლარიანი ზღვარი, თუ ფიზიკური პირი დამოუკიდებლად ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას, არ იყენებს 

დაქირავებულ პირთა შრომას და თავადვე ახორციელებს ჩამონათვალში მოცემული საქონლის ან/და მომსახურების 

წარმოებას და საცალო წესით მიწოდებას საბოლოო მომხმარებელზე. 

დანართი №2 

აკრძალული საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელების შემთხვევაში არ შეიძლება ფიზიკური 

პირისათვის მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება 

1. საქმიანობები, რომლებიც საჭიროებენ ლიცენზირებას ან ნებართვას. 

2. საქმიანობები, რომლებიდანაც მიღებულმა შემოსავლებმა კალენდარული წლის განმავლობაში შესაძლოა გადაა-

ჭარბოს 30 000 ლარს. 

3. სავალუტო ოპერაციების განხორციელება. 

4. სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანოტარო, სააუდიტო, საკონსულტაციო (მათ შორის, საგადასახადო 

კონსულტანტთა) საქმიანობა. 

5. სათამაშო ბიზნესი. 

დანართი №3 

შემოსავლის სახეები, რომლებიც არ დაიბეგრება სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმით და არ გაითვალისწინება 

ერთობლივ შემოსავალში მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისათვის დადგენილი კალენდარული 

წლის განმავლობაში მისაღები ჯამური ერთობლივი შემოსავლის 30 000-ლარიანი ზღვრის გაანგარიშებისას 

1. ქონების იჯარით გაცემიდან მიღებული შემოსავალი. 

2. სესხის გაცემიდან მიღებული შემოსავალი. 

3. სათამაშო ბიზნესიდან მიღებული მოგებები. 

4. ჩუქებით მიღებული შემოსავალი. 

5. ნამეტი შემოსავალი, რომელიც მიღებულია შემდეგი ქონების რეალიზაციით: 

ა) უძრავი ქონება; 

ბ) ავტოსატრანსპორტო საშუალება; 

გ) ფასიანი ქაღალდები. 

6. მემკვიდრეობით მიღებული ქონების სახით მიღებული შემოსავალი. 

7. დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი. 

8. პროცენტის სახით მიღებული შემოსავალი. 
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9. როიალტის სახით მიღებული შემოსავალი. 

10. ვალის პატიებით მიღებული შემოსავალი. 

დანართი №4 

აკრძალული საქმიანობების ჩამონათვალი, რომელთა განხორციელების შემთხვევაში არ შეიძლება მეწარმე ფიზიკური 

პირისათვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება 

1. საქმიანობები, რომლებიც საჭიროებენ ლიცენზირებას ან ნებართვას. 

2. საქმიანობები, რომელთა განხორციელება მოითხოვს მნიშვნელოვან ინვესტიციას (აქციზური საქონლის წარმოება). 

3. სავალუტო ოპერაციების განხორციელება. 

4. სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანოტარო, სააუდიტო, საკონსულტაციო (მათ შორის, საგადასახადო 

კონსულტანტთა) საქმიანობა. 

5. სათამაშო ბიზნესი. 

6. პერსონალით უზრუნველყოფა. 

7. აქციზური საქონლის წარმოება. 

დანართი №5 

შემოსავლის სახეები, რომლებიც არ დაიბეგრება სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმით და არ ითვლება მცირე ბიზნესის 

განხორციელების ფარგლებში მიღებულ ერთობლივ შემოსავალში 

1. ქონების იჯარით გაცემა. 

2. სესხის გაცემიდან მიღებული შემოსავალი. 

3. სათამაშო ბიზნესიდან მიღებული მოგებები. 

4. ჩუქება. 

5. ნამეტი შემოსავალი, რომელიც მიღებულია შემდეგი ქონების რეალიზაციით: 

ა) უძრავი ქონება; 

ბ) ავტოსატრანსპორტო საშუალება; 

გ) ფასიანი ქაღალდები. 

6. მემკვიდრეობით მიღებული ქონების სახით მიღებული შემოსავალი. 

7. დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი. 

8. პროცენტის სახით მიღებული შემოსავალი. 

9. როიალტის სახით მიღებული შემოსავალი. 

10. ვალის პატიებით მიღებული შემოსავალი. 

11. პარტნიორის წილის რეალიზაციით მიღებული ნამეტი. 

 

 

6.,,სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების  შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №999 ბრძანება 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

ბრძანება №2792018 წლის 24 ივლისი 

 

„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის  

31 დეკემბრის №999 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ: 

მუხლი 1„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 

დეკემბრის №999 ბრძანებაში (სსმ, №172, 31.12.2010, 200230040.22.033.016103) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

1. ბრძანების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 84-ე მუხლის მე-5 ნაწილის, 91-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 93-ე მუხლის მე-4 

ნაწილის, 95-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 954 მუხლის მე-3 ნაწილისა და 955 მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად, 

ვბრძანებ:“. 

2. ბრძანების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. ინსტრუქცია „მცირე ბიზნესისთვის აღრიცხვის სპეციალური ჟურნალის წარმოების წესის შესახებ“ (დანართი №3) 

თანდართულ დანართთან ერთად.“. 

3. ბრძანების პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი: 

https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1168081
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„5. ინსტრუქცია „მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური 

დეკლარაციის, მისი შევსებისა და წარდგენის წესის შესახებ“ (დანართი №5) თანდართულ დანართთან ერთად.“. 

4. ბრძანებით დამტკიცებული „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ ინსტრუქციის (დანართი №1): 

ა) მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„6. თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში ფიზიკურ პირს გაუუქმდა მიკრო ბიზნესის სტატუსი და მიენიჭა მცირე 

ბიზნესის სტატუსი, მის მიერ მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებამდე პერიოდში მიღებული შემოსავალი 

ექვემდებარება დაბეგვრას მიკრო ბიზნესისთვის დადგენილი წესის შესაბამისად.“; 

ბ) მე-5 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „მაგალითი 4“: 

„მაგალითი 4 

პირობა: 

გიორგი, რომელიც რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედ და მინიჭებული აქვს მიკრო ბიზნესის სტატუსი, 

აღნიშნული სტატუსის ფარგლებში, ახორციელებს მთარგმნელობით საქმიანობას. გიორგიმ გადაწყვიტა დაიწყოს  

დაქირავებულ პირთა შრომის გამოყენება. შესაბამისად, მან საგადასახადო ორგანოს მიმართა მცირე ბიზნესის 

სტატუსის მიღების მოთხოვნით. 

ანალიზი: 

იმის გათვალისწინებით, რომ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკურ პირს არ ეკრძალება დაქირავებულ პირთა 

შრომის გამოყენება, გიორგი აკმაყოფილებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 88-ე მუხლით დადგენილ მცირე 

ბიზნესის სტატუსის მოთხოვნებს, შესაბამისად მას უფლება აქვს მიმართოს საგადასახადო ორგანოს და მიიღოს მცირე 

ბიზნესის სტატუსი. 

შედეგი: 

გიორგის მიენიჭება მცირე ბიზნესის სტატუსი და გადაეცემა სტატუსის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. 

შესაბამისად, მის მიერ წლის დასაწყისიდან მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებამდე მიღებული შემოსავლები 

დაიბეგრება მიკრო ბიზნესისთვის დადგენილი წესის შესაბამისად, რის თაობაზეც გიორგი წარადგენს საშემოსავლო 

გადასახადის წლიურ დეკლარაციას. ხოლო მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების თვიდან განახორციელებს 

ყოველთვიურ ანგარიშგებას მცირე ბიზნესისათვის დადგენილი წესით.“. 

გ) მე-11-მე-20 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 11. მცირე ბიზნესის სტატუსი 

1. მცირე ბიზნესის სტატუსი (შემდგომში – მცირე ბიზნესი) შესაძლებელია მიენიჭოს ფიზიკურ პირს (მათ შორის, დღგ-

ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს), რომელიც არის მეწარმე ფიზიკური პირი და იმყოფება საგადასახადო 

აღრიცხვაზე. 

 2. მცირე ბიზნესის სტატუსი არ შეიძლება მიენიჭოს ფიზიკურ პირს, თუ იგი ახორციელებს „სპეციალური დაბეგვრის 

რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №415 დადგენილებით დამტკიცებული 

დანართი №4-ით განსაზღვრულ საქმიანობას (შემდგომში – მცირე ბიზნესისთვის აკრძალული საქმიანობა), რომლის 

განხორციელება მცირე ბიზნესის მიერ აკრძალულია და იწვევს სტატუსის გაუქმებას. 

მაგალითი 1: 

პირობა: 

გიორგიმ, რომელიც რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედ და ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას 

(კერძოდ, ვაჭრობას,  ფართის იჯარით გაცემას, ასევე ეწევა საქმიანობას სათამაშო აპარატებით, რაზედაც მას მიღებული 

აქვს შესაბამისი ნებართვა), გადაწყვიტა მიმართოს საგადასახადო ორგანოს მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების 

მოთხოვნით. 

ანალიზი: 

„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №415 

დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №4-ის თანახმად, სათამაშო აპარატებით საქმიანობა განეკუთვნება იმ 

საქმიანობიდან ერთ-ერთს, რომლის განხორციელების შემთხვევაში არ შეიძლება მეწარმე ფიზიკური პირისათვის 

მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება. 

შედეგი: 

გიორგის მცირე ბიზნესის სტატუსი არ  მიენიჭება. 

3. მცირე ბიზნესისთვის „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 

დეკემბრის №415 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №5-ით განსაზღვრულია შემოსავლის სახეები, 

რომლებიც  იბეგრება ჩვეულებრივი წესით, როგორც დაიბეგრებოდა მცირე ბიზნესის სტატუსის არარსებობის 
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შემთხვევაში და მიუხედავად ამ შემოსავლების ოდენობისა, მცირე ბიზნესის მიერ კალენდარული წლის განმავლობაში 

მისაღები ჯამური ერთობლივი შემოსავლის 500000-ლარიანი ზღვრის განსაზღვრისას მხედველობაში არ მიიღება. 

მუხლი 12. ფიზიკური პირისათვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება 

1. ფიზიკური პირი: 

ა) თუ იგი წარმოადგენს მეწარმე ფიზიკურ პირს, მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებისათვის განცხადებით (ამ 

ინსტრუქციის დანართი №1) მიმართავს საგადასახადო ორგანოს; 

ბ) თუ იგი ახორციელებს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ 

საქმიანობას, საგადასახადო აღრიცხვაზე აყვანის მიზნით და მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებისათვის 

განცხადებით (ამ ინსტრუქციის დანართი №1) მიმართავს საგადასახადო ორგანოს; 

გ) სხვა შემთხვევაში, გარდა ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებში მითითებული შემთხვევებისა, ვალდებულია 

გატარდეს რეგისტრაციაში ინდივიდუალურ მეწარმედ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირების რეესტრში და აღნიშნული რეგისტრაციის შემდეგ მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებისათვის განცხადებით 

(ამ ინსტრუქციის დანართი №1) მიმართავს საგადასახადო ორგანოს. 

2.  ფიზიკურ პირს, რომელსაც მინიჭებული აქვს მიკრო ბიზნესის სტატუსი და სურს მიენიჭოს მცირე ბიზნესის 

სტატუსი, მიკრო ბიზნესის სტატუსის გაუქმებისა და მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებისათვის საგადასახადო 

ორგანოს მიმართავს ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად. 

3.  საგადასახადო ორგანო განიხილავს განცხადებას (ამ ინსტრუქციის დანართი №1) სტატუსის მინიჭების თაობაზე და 

განცხადების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, განცხადების მიღებიდან გონივრულ ვადაში გასცემს მცირე ბიზნესის 

სერტიფიკატს (ამ ინსტრუქციის დანართი №3). 

4. მცირე ბიზნესის სტატუსი პირს ენიჭება საგადასახადო ორგანოსთვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების 

თაობაზე განცხადებით მიმართვის თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან და პირი სტატუსის მქონედ ითვლება 

აღნიშნული თარიღიდან. 

მაგალითი 1: 

პირობა: 

ფიზიკური პირი, რომელიც რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედ, ახორციელებს სურსათით საცალო 

ვაჭრობას. აღნიშნული საქმიანობის ფარგლებში მის მიერ 2018 და 2019 წლების განმავლობაში მიღებულმა 

ერთობლივმა შემოსავალმა თითოეული წლის მიხედვით შეადგინა 600 000 ლარი. 

პირმა მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით საგადასახადო ორგანოს მიმართა განცხადებით 2020 წლის 10 

მარტს. 

ანალიზი: 

მიუხედავად იმისა, რომ გიორგის მიერ 2018 და 2019 წლების განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავალი 

თითოეული წლის მიხედვით აღემატება 500 000 ლარს, აღნიშნული არ არის მცირე ბიზნესის სტატუსის 

მინიჭებისათვის შემზღუდავი პირობა. ამასთან, ვაჭრობა არ წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის დადგენილების 

მიხედვით მცირე ბიზნესისთვის აკრძალულ საქმიანობას. გიორგი აკმაყოფილებს საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსის 88-ე მუხლით დადგენილ მცირე ბიზნესის სტატუსის მოთხოვნებს. შესაბამისად, მას უფლება აქვს, 

მიმართოს საგადასახადო ორგანოს და მიიღოს მცირე ბიზნესის სტატუსი. 

შედეგი: 

საგადასახადო ორგანო გიორგის ანიჭებს მცირე ბიზნესის სტატუსს და გადასცემს სტატუსის დამადასტურებელ 

სერტიფიკატს. გიორგი მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონედ ჩაითვლება 2020 წლის 1 აპრილიდან. მის მიერ 1 

აპრილიდან მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დაბეგვრას სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმით. 

5. მცირე ბიზნესის სერტიფიკატი გაიცემა უვადოდ და ძალაშია  თუ ფიზიკურ პირს არ გაუუქმდა მცირე ბიზნესის 

სტატუსი. 

6. მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომელსაც გაუუქმდა მცირე ბიზნესის სტატუსი, უფლება აქვს სტატუსის ხელახალი 

მინიჭების მოთხოვნით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს და კვლავ მიიღოს სტატუსი. 

7. მცირე ბიზნესის სტატუსის ხელახალი მინიჭების შემთხვევაში ფიზიკურ პირზე გაიცემა სერტიფიკატი ახალი 

სარეგისტრაციო ნომრით (ამ ინსტრუქციის დანართი №3). 

8. მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების თაობაზე მეწარმე ფიზიკური პირის შესახებ ინფორმაცია შეიტანება 

შემოსავლების სამსახურის ელექტრონულ ბაზაში. 

მუხლი 13. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავლის განსაზღვრა, გადასახადის განაკვეთი და დაბეგვრის წესი 

1. მცირე ბიზნესის ერთობლივი შემოსავალი შედგება: 
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ა) შემოსავლისგან, რომელიც ექვემდებარება სპეციალური რეჟიმით დაბეგვრას და მოიცავს საქართველოში არსებული 

წყაროდან მიღებულ შემოსავალს, გარდა ამ მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებში აღნიშნული შემოსავლებისა და 

ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლებისა; 

ბ) შემოსავლისგან, რომელიც იბეგრება ჩვეულებრივი რეჟიმით და მოიცავს მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე 

ფიზიკური პირის მიერ „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 

დეკემბრის №415 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №5-ით განსაზღვრული შემოსავლების სახეების 

მიხედვით მიღებულ ერთობლივ შემოსავლებს;   

გ) სხვა შემოსავლებისგან, რომელიც იბეგრება ჩვეულებრივი რეჟიმით, გარდა ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული 

შემოსავლებისა. 

2. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი, რომელიც ექვემდებარება სპეციალური რეჟიმით დაბეგვრას, შედგება ამ 

მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული 

შემოსავლებისაგან და იბეგრება: 

ა) 1 პროცენტით, გარდა ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში გათვალისწინებული შემთხვევისა; 

ბ) 3 პროცენტით, თუ მისმა ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულმა ერთობლივმა შემოსავალმა 500 000 ლარს 

გადააჭარბა. ამასთან, მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი 3%-იანი განაკვეთით იბეგრება შესაბამისი თვის 

(ერთობლივი შემოსავლის 500 000-ლარიანი ზღვრის გადაჭარბების დაფიქსირების თვე) დასაწყისიდან კალენდარული 

წლის დასრულებამდე. 

მაგალითი 1: 

პირობა: 

გიორგის მინიჭებული აქვს მცირე ბიზნესის სტატუსი და ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას, კერძოდ, ფლობს 

„მინიმარკეტს“, სადაც ეწევა სურსათის საცალო ვაჭრობას. ამ  საქმიანობიდან მიღებულმა დასაბეგრმა შემოსავალმა 

2019 წლის 20 ოქტომბერს გადააჭარბა 500 000 ლარს. 

ანალიზი: 

მცირე ბიზნესის მიერ საქართველოში ვაჭრობიდან მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი ექვემდებარება სპეციალური 

რეჟიმით დაბეგვრას. 

შედეგი: 

2019 წლის 1 იანვრიდან ამავე წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით საქართველოში ვაჭრობიდან მიღებული დასაბეგრი 

შემოსავალი დაიბეგრება მცირე ბიზნესისთვის დადგენილი 1%-იანი განაკვეთით, ხოლო 1 ოქტომბრიდან 

კალენდარული წლის დასრულებამდე მიღებული შემოსავალი –  3%-იანი განაკვეთით. 

3. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი, რომელიც არ ექვემდებარება სპეციალური რეჟიმით დაბეგვრას: 

ა) გაიანგარიშება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-80 მუხლის მიხედვით, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ 

და „გ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავლების 

გათვალისწინებით; 

ბ) იბეგრება ჩვეულებრივი წესით, როგორც დაიბეგრებოდა მცირე ბიზნესის სტატუსის არარსებობის შემთხვევაში. 

მაგალითი 2: 

პირობა: 

გიორგის მინიჭებული აქვს მცირე ბიზნესის სტატუსი და ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას, კერძოდ, ფლობს 

„მინიმარკეტს“, სადაც ახორციელებს სურსათის საცალო ვაჭრობას. ამ საქმიანობის ნაწილში 2019 წლის განმავლობაში 

მიღებულმა დასაბეგრმა შემოსავალმა შეადგინა 200 000 ლარი. გიორგი ასევე ეწევა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას, 

საიდანაც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი მიწოდებით მიღებულმა ერთობლივმა შემოსავალმა 2019 

წლის განმავლობაში შეადგინა 50 000 ლარი. 

ამასთან, ამავე წელს მან: 

– ფიზიკური პირისგან პროცენტის სახით მიიღო შემოსავალი 6000 ლარის ოდენობით; 

–  გაყიდა საცხოვრებელი სახლი 62000 ლარად, რომელიც წინა წელს შეძენილი ჰქონდა 50000 ლარად; 

– უცხოური საწარმოდან დივიდენდის სახით მიიღო 13000 ლარი; 

–   რეზიდენტი საწარმოსგან ხელფასის სახით მიიღო შემოსავალი 15000 ლარი. 

ანალიზი: 

ამ შემთხვევაში გიორგის მიერ საქართველოში ვაჭრობიდან მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი ექვემდებარება 

სპეციალური რეჟიმით დაბეგვრას. 

პროცენტის სახით მიღებული შემოსავალი, ქონების რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი და დივიდენდის სახით 

მიღებული შემოსავალი არის განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის მიერ, როგორც ჩვეულებრივი რეჟიმით 
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დასაბეგრი შემოსავალი. ამასთან, ასეთი ტიპის შემოსავლები მცირე ბიზნესის მიერ კალენდარული წლის 

განმავლობაში მისაღები ჯამური ერთობლივი შემოსავლის 500000-ლარიანი ზღვრის განსაზღვრისას მხედველობაში 

არ მიიღება. 

იმის გათვალისწინებით, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი მიწოდებით მიღებული ტიპის 

შემოსავალი არ არის განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის მიერ, როგორც შემოსავალი, რომელიც არ ითვლება 

მცირე ბიზნესის განხორციელების ფარგლებში მიღებულ ერთობლივ შემოსავალში, იგი გაითვალისწინება მცირე 

ბიზნესისათვის დადგენილი 500 000-ლარიანი ზღვრის გაანგარიშებისას. 

ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი ნებისმიერ შემთხვევაში ექვემდებარება ჩვეულებრივი რეჟიმით დაბეგვრას. 

შედეგი: 

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის მიერ 2019 წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი 

შემოსავალი, რომელიც გაითვალისწინება მცირე ბიზნესისათვის დადგენილი 500 000-ლარიანი ზღვრის 

გაანგარიშებისას, შეადგენს 250 000 ლარს (200 000+50 000).   

პროცენტის სახით მიღებული შემოსავალი 6000 ლარი, ქონების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი შემოსავალი 12000 

ლარი (62000-50000) და მიღებული დივიდენდი 13000 ლარი არ მიიღება მხედველობაში წლის განმავლობაში მისაღები 

ჯამური ერთობლივი შემოსავლის 500000-ლარიანი ზღვრის განსაზღვრისას. ხელფასის სახით მიღებული 

შემოსავლები ასევე იბეგრება ჩვეულებრივი რეჟიმით. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე: 

– მცირე ბიზნესის მიერ საქართველოში ვაჭრობიდან მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება სპეციალური რეჟიმით 

დაბეგვრას მცირე ბიზნესისთვის დადგენილი 1%-იანი განაკვეთით ყოველთვიურად, რის თაობაზეც პირი შესაბამის 

საანგარიშო პერიოდებზე არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა საგადასახადო ორგანოში 

წარადგენს მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციას; 

– პროცენტის სახით მიღებული შემოსავალი ჩაირთვება გიორგის ერთობლივ  შემოსავალში და დაიბეგრება 20%-იანი 

განაკვეთით, ქონების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი შემოსავალი დაიბეგრება 5%-იანი განაკვეთით. საქმიანობის ამ 

ნაწილში გიორგი 2020 წლის 1 აპრილამდე წარადგენს საშემოსავლო გადასახადის 2019 წლის წლიურ დეკლარაციას; 

– სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი მიწოდებით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი 

გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისაგან, ვინაიდან 2019 წელს ასეთი მიწოდებით მიღებული 

ერთობლივი შემოსავალი 200 000 ლარს არ აღემატება; 

– დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი, რომელიც არ განიხილება საქართველოს წყაროდან მიღებულ 

შემოსავლად, გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისგან; 

– ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი ნებისმიერ შემთხვევაში ექვემდებარება ჩვეულებრივი რეჟიმით დაბეგვრას 

და დაიბეგრება გადახდის წყაროსთან. 

მაგალითი 3: 

პირობა: 

გიორგის მინიჭებული აქვს მცირე ბიზნესის სტატუსი და ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას, კერძოდ, ფლობს 

„მინიმარკეტს“, სადაც ახორციელებს სურსათის საცალო ვაჭრობას. გიორგი ასევე ეწევა სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობას. 2019 წლის დასაწყისიდან ოქტომბრის ჩათვლით მის მიერ  მიღებულმა დასაბეგრმა შემოსავალმა 

გადააჭარბა 500 000 ლარს. კერძოდ, ვაჭრობიდან მიღებულმა დასაბეგრმა შემოსავალმა წლის დასაწყისიდან 

ოქტომბრის ჩათვლით შეადგინა 300 000 ლარი. ხოლო სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი მიწოდებით 

მიღებულმა ერთობლივმა შემოსავალმა – 250 000 ლარი. 

ანალიზი: 

ამ შემთხვევაში გიორგის მიერ საქართველოში ვაჭრობიდან მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი ექვემდებარება 

სპეციალური რეჟიმით დაბეგვრას. 

იმის გათვალისწინებით, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი მიწოდებით მიღებული შემოსავალი არ 

არის განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის მიერ, როგორც შემოსავალი, რომელიც არ ითვლება მცირე ბიზნესის 

განხორციელების ფარგლებში მიღებულ ერთობლივ შემოსავალში, იგი გაითვალისწინება მცირე ბიზნესისათვის 

დადგენილი 500 000-ლარიანი ზღვრის გაანგარიშებისას. 

შედეგი: 

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის მიერ 2019 წლის დასაწყისიდან ოქტომბრის ჩათვლით მიღებული 

ერთობლივი შემოსავალი, რომელიც გაითვალისწინება მცირე ბიზნესისათვის დადგენილი 500 000-ლარიანი ზღვრის 

გაანგარიშებისას, შეადგენს 550 000 ლარს (300 000+250 000).  
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იმის გათვალისწინებით, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი მიწოდებით მიღებულმა ერთობლივმა 

შემოსავალმა გადააჭარბა 200 000 ლარს, ხოლო ჯამურმა ერთობლივმა შემოსავალმა 500 000 ლარს, მცირე ბიზნესის 

მიერ როგორც ვაჭრობიდან, ასევე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება 

სპეციალური რეჟიმით დაბეგვრას მცირე ბიზნესისთვის დადგენილი 1%-იანი განაკვეთით ყოველთვიურად 

ოქტომბრის თვემდე, ხოლო ოქტომბრის თვის დასაწყისიდან წლის ბოლომდე მიღებული შემოსავალი – 3%-იანი 

განაკვეთით. პირი შესაბამის საანგარიშო პერიოდებზე საგადასახადო ორგანოში წარადგენს მცირე ბიზნესის სტატუსის 

მქონე პირის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციას. 

მუხლი 14. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება მცირე ბიზნესის სტატუსის მიღებისას და გაუქმებისას 

1. თუ ფიზიკური პირი მიმდინარე საანგარიშო წელს გადაწყვეტს მცირე ბიზნესის სტატუსის მიღებას ან/და დაბეგვრის 

სხვა რეჟიმიდან მცირე ბიზნესის დაბეგვრის რეჟიმზე გადასვლას, მის მიერ მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებამდე 

პერიოდში მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დაბეგვრას იმ რეჟიმით ან/და წესით, რომლითაც იბეგრებოდა 

სტატუსის მინიჭებამდე საქმიანობის განხორციელებისას. ხოლო მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭებიდან მიღებული 

შემოსავლები ექვემდებარება დაბეგვრას მცირე ბიზნესისთვის დადგენილი სპეციალური რეჟიმით. 

 2. თუ ფიზიკურ პირს გაუუქმდა მცირე ბიზნესის სტატუსი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 89-ე მუხლის მე-2 

ნაწილის „ა“ ან „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, სტატუსი გაუქმებულად ითვლება კალენდარული წლის 

მომდევნო  წლის  დასაწყისიდან. აღნიშნულ კალენდარულ წელს გადამხდელი ვალდებულია მიღებული შემოსავალი 

დაბეგროს მცირე ბიზნესისათვის დადგენილი სპეციალური რეჟიმით. 

მაგალითი 1: 

პირობა: 

გიორგის მცირე ბიზნესის სტატუსი მიენიჭა 2017 წელს. მის მიერ მიღებულმა შემოსავალმა 2019  წლის 5 ოქტომბერს 

გადააჭარბა 500 000 ლარს, ხოლო 2020 წელს მიღებულმა შემოსავალმა 500 000-ს გადააჭარბა 25 სექტემბერს. 

ანალიზი: 

იმის გათვალისწინებით, რომ გიორგის მიერ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულმა ერთობლივმა 

შემოსავალმა  2019 და 2020 წლის მიხედვით,  თითოეული  წლის განმავლობაში  500 000 ლარს გადააჭარბა, მას 

გაუუქმდება მცირე ბიზნესის სტატუსი. ამასთან, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 89-ე მუხლის საფუძველზე 

გიორგის მცირე ბიზნესის სტატუსი გაუქმებულად ჩაეთვლება 2021 წლის დასაწყისიდან. 

შედეგი: 

გიორგის მიერ 2019 წლის 1 იანვრიდან ამავე წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი  

დაიბეგრება მცირე ბიზნესისთვის დადგენილი 1%-იანი განაკვეთით, ხოლო 1 ოქტომბრიდან 2019 წლის 

დასრულებამდე მიღებული შემოსავალი -  3%-იანი განაკვეთით. ამასთან, იგი 2020 წლის დასაწყისიდან 31 აგვისტოს 

ჩათვლით მიღებულ შემოსავლებს დაბეგრავს მცირე ბიზნესისთვის დადგენილი 1%-იანი განაკვეთით, ხოლო 1 

სექტემბრიდან 2020 წლის დასრულებამდე მიღებულ შემოსავლებს -  3%-იანი განაკვეთით. 2021 წლიდან მიღებული 

შემოსავლები დაექვემდებარება საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრას საერთო წესით. 

მაგალითი 2: 

პირობა: 

გიორგიმ 2019 წლის 15 სექტემბერს მიმართა საგადასახადო ორგანოს და მოითხოვა მცირე ბიზნესის სტატუსის 

გაუქმება. 

ანალიზი: 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 89-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, მცირე ბიზნესის სტატუსი 

გაუქმებულად ჩაითვლება 2020 წლის დასაწყისიდან. 

შედეგი: 

2019 წლის ბოლომდე გიორგის მიერ მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება დაბეგვრას მცირე ბიზნესისათვის 

დადგენილი სპეციალური რეჟიმით. ხოლო 2020 წლიდან მიღებული შემოსავლები ექვემდებარება საშემოსავლო 

გადასახადით დაბეგვრას საერთო წესით. 

3. თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში ფიზიკურ პირს გაუუქმდა მცირე ბიზნესის სტატუსი, საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 89-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ან „დ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, მის მიერ საანგარიშო წლის 

განმავლობაში (კალენდარული  წლის დასაწყისიდან წლის ბოლომდე) მიღებული შემოსავალი ექვემდებარება 

საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრას საერთო წესით. 

4. თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი მოთხოვნით მიმართავს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ 

სააგენტოს ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციის გაუქმების  მოთხოვნით, მას უუქმდება მცირე ბიზნესის 

სტატუსი ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციის გაუქმების თარიღიდან. 
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მაგალითი 3: 

პირობა: 

2021 წელს საგადასახადო შემოწმებით გამოვლინდა, რომ გიორგიმ, რომელსაც ჰქონდა მცირე ბიზნესის სტატუსი, 

ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით 2020 წლის მარტში მიმართა სსიპ საჯარო 

რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს. ამასთან, დგინდება, რომ მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების მოთხოვნით მას 

საგადასახადო ორგანოსთვის არ მოუმართავს. 

ანალიზი: 

იმის გათვალისწინებით, რომ გიორგის გაუქმებული აქვს ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაცია, იგი აღარ 

აკმაყოფილებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 88-ე მუხლით დადგენილ მცირე ბიზნესის სტატუსის 

მოთხოვნებს. 

შედეგი: 

გიორგის მცირე ბიზნესის სტატუსი უქმდება ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციის გაუქმების თარიღიდან. 

მუხლი 15. მცირე ბიზნესის მიმდინარე გადასახდელები, დეკლარაციის წარდგენა და გადასახადის წყაროსთან 

დაკავება 

1. მცირე ბიზნესი არ იხდის მიმდინარე გადასახდელებს სპეციალური რეჟიმით დასაბეგრი საქმიანობიდან  მიღებული 

შემოსავლის  ნაწილში. 

2. მცირე ბიზნესი ვალდებულია არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა საგადასახადო ორგანოში 

წარადგინოს დეკლარაცია ამ ბრძანებით დამტკიცებული „მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის 

საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის, მისი შევსებისა და წარდგენის წესის შესახებ“ ინსტრუქციის 

(დანართი №5) შესაბამისად. 

3. დაქირავებული პირებისთვის მცირე ბიზნესის მიერ კალენდარული წლის განმავლობაში ჯამურად გადახდილი 

6000 ლარამდე  ხელფასი, გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა: 

ა) იგი ინდივიდუალურ მეწარმედ დარეგისტრირდა და მას მცირე ბიზნესის სტატუსი მიენიჭა იმავე კალენდარული 

წლის განმავლობაში; 

ბ) მის მიერ, წინა კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავალი 50 000 ლარს არ აჭარბებს. 

4.  მცირე ბიზნესი, გარდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 94-ე მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა, ვალდებულია ხელფასის გაცემისა და მიღებული მომსახურების ანაზღაურების შემთხვევაში 

(საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ვალდებულების არსებობისას) გადახდის წყაროსთან 

დააკავოს გადასახადი. 

მაგალითი 1 

პირობა: 

გიორგის მცირე ბიზნესის სტატუსი მინიჭებული აქვს 2017 წლიდან. მის მიერ 2019 წლის განმავლობაში მიღებული 

ერთობლივი შემოსავალი შეადგენს 30 000 ლარს. გიორგიმ 2020 წლის 25 აპრილს დაქირავებულ თანამშრომლებზე 

გასცა ხელფასი 5 000 ლარის ოდენობით. ასევე, ამავე თარიღში ფიზიკურ პირს აუნაზღაურა მომსახურების 

ღირებულება, რომელზედაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 154-ე მუხლის დებულებების გათვალისწინებით 

წარმოეშვა გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების ვალდებულება. 

ანალიზი 

იმის გათვალისწინებით, რომ გიორგის მიერ 2019 წლის განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავალი არ 

აღემატება 50 000 ლარს, ხოლო 2020 წლის 25 აპრილს დაქირავებულ თანამშრომლებზე გაცემული ხელფასი – 6000 

ლარს, კმაყოფილდება ამ მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნები. 

შედეგი: 

გიორგის მიერ გაცემული ხელფასი გადახდის წყაროსთან არ დაიბეგრება. ასევე, მცირე ბიზნესის სტატუსის  პირის 

მიერ დაქირავებულისთვის გადახდილი ხელფასი, რომელიც გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება, შესაბამისი პირების 

მიერ, ერთობლივ შემოსავალში ასახვას არ ექვემდებარება. 

ამასთან, გიორგი ვალდებულია მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებისთანავე  გადაიხადოს ბიუჯეტში 

საშემოსავლო გადასახადი და არაუგვიანეს 2020 წლის 15 მაისისა წარადგინოს „საანგარიშო თვის მიხედვით გაცემული 

შრომის ანაზღაურების თანხებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ“ დეკლარაცია და „საანგარიშო თვის 

მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ“ ინფორმაცია „გადასახადების ადმინისტრირების 

შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული 

ინსტრუქციის №II-06 და №II-07 დანართების მიხედვით. 

მაგალითი 2: 
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პირობა: 

გიორგი 2019 წლის 10 მარტს დარეგისტრირდა ინდივიდუალურ მეწარმედ, ამავე წლის 5 აპრილს მიმართა 

საგადასახადო ორგანოს მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით. გიორგის მიერ 3 დაქირავებულისათვის 

2019 წლის აპრილის და მაისის თვეებში გაცემულმა ხელფასმა თითოეულ თვეში თითოეულ თანამშრომელზე 

შეადგინა 1600-1600 ლარი, ანუ ჯამურმა განაცემმა 2 თვეში შეადგინა 9600 ლარი. 

ანალიზი: 

იმის გათვალისწინებით, რომ დაქირავებულებზე ჯამურად გაცემულმა ხელფასმა 6000 ლარს გადააჭარბა, 2019 წლის 

მაისის თვიდან არ კმაყოფილდება ამ მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნები. 

შედეგი: 

გიორგის მაისის თვეში გაცემული ხელფასის ნაწილზე, კერძოდ 3600 ლარზე წარმოეშობა გადახდის წყაროსთან 

გადასახადის დაკავებისა და საანგარიშო თვის მიხედვით შესაბამისი დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება. 

ამასთან, იგი ვალდებულია შემდეგ პერიოდებში გაცემული ხელფასი სრულად დაბეგროს გადახდის წყაროსთან. 

5. მცირე ბიზნესი არაუგვიანეს საანგარიშო თვის  მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს 

„საანგარიშო თვის მიხედვით გაცემული შრომის ანაზღაურების თანხებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ“ 

დეკლარაციას და „საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ“ ინფორმაციას 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი საერთო წესით. 

მაგალითი 3: 

პირობა: 

გიორგი ინდივიდუალურ მეწარმედ დარეგისტრირდა 2019 წლის იანვარში, ხოლო  მცირე ბიზნესის სტატუსი მიენიჭა 

ამავე წლის 1 ოქტომბრიდან. სტატუსის მინიჭებამდე მას დაქირავებულებზე გაცემული აქვს ხელფასი 7 000 ლარის 

ოდენობით, რომელიც დადგენილი წესით დაბეგრილია გადახდის წყაროსთან. 

ანალიზი: 

მიუხედავად იმისა, რომ გიორგის სტატუსის მინიჭებამდე უკვე აქვს გაცემული 7000 ლარის ოდენობით ხელფასი, იგი 

უფლებამოსილია სტატუსის მინიჭების შემდგომ პერიოდებში (2019 წელს) 6000 ლარამდე გაცემული ხელფასი არ 

დაბეგროს გადახდის წყაროსთან. 

შედეგი: 

გიორგის მიერ სტატუსის მინიჭებამდე გაცემული და გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი ხელფასი გადაანგარიშებას არ 

ექვემდებარება. იგი უფლებამოსილია სტატუსის მინიჭების შემდგომ პერიოდებში (2019 წელს) 6000 ლარამდე 

გაცემული ხელფასი არ დაბეგროს გადახდის წყაროსთან. 

6. თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი სპეციალური რეჟიმით დასაბეგრი საქმიანობიდან  მიღებული 

შემოსავლის გარდა დამატებით იღებს „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 

წლის 29 დეკემბრის №415 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №5-ით განსაზღვრულ შემოსავლებს, რომელიც 

იბეგრება ჩვეულებრივი წესით, ამ შემოსავლებზე საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე საგადასახადო 

ორგანოში წარადგენს  საშემოსავლო გადასახადის წლიურ დეკლარაციას კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

7. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტისას 

საგადასახადო ორგანოს 30 სამუშაო დღის ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას. 

მუხლი 16. მცირე ბიზნესის შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა 

1. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი ვალდებულია აწარმოოს  აღრიცხვის სპეციალური ჟურნალი ამ ბრძანებით 

დამტკიცებული „მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების მიერ აღრიცხვის სპეციალური ჟურნალის ფორმისა და 

წარმოების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის (დანართი №3) შესაბამისად. 

2. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი ვალდებულია საქონლის/მომსახურების მიწოდების დროს 

მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას შემოსავლები აღრიცხოს საკონტროლო-სალარო აპარატის 

გამოყენებით. 

3. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი ვალდებულია საქონლის ტრანსპორტირებისას ან/და მიწოდებისას, 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში გამოიყენოს სასაქონლო ზედნადები. 

4. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იგი რეგისტრირებულია დღგ-ის 

გადამხდელად, უფლებამოსილია არ აწარმოოს შემოსავლებისა და ხარჯების სხვაგვარად აღრიცხვა, გარდა ამ მუხლის 

პირველი-მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა. 

მაგალითი 1: 

პირობგიორგი, რომელიც არის მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი, ეწევა ვაჭრობას. 
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საგადასახადო ორგანოს მიერ მიმდინარე საგადასახადო კონტროლის ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა 

ინვენტარიზაცია, რომლის შედეგადაც გადასახადის გადამხდელთან გამოვლინდა სასაქონლო-მატერიალური 

ფასეულობები, რომელიც დადგენილი წესით არ ჰქონდა აღრიცხული აღრიცხვის სპეციალურ ჟურნალში. ამასთან, 

მცირე ბიზნესს არ გააჩნია სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების შეძენის დამადასტურებელი პირველადი 

საგადასახადო დოკუმენტები. 

ანალიზი: 

მცირე ბიზნესი ვალდებულია აწარმოოს  აღრიცხვის სპეციალური ჟურნალი,  სადაც მან ხარჯის გაწევის შესახებ 

ინფორმაცია უნდა ასახოს ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, რომელშიც დაცული უნდა იყოს მაჩვენებლების 

უწყვეტობა და უტყუარობა. 

შედეგი: 

გიორგის სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები ჩაეთვლება აღურიცხველად და დაჯარიმდება საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 286-ე მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

5. მცირე ბიზნესი ვალდებულია უზრუნველყოს 3 წლის ვადით საგადასახადო დოკუმენტების შენახვა. აღნიშნული 

ვადა აითვლება შესაბამისი საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის კალენდარული წლის დასრულებიდან. 

6. მცირე ბიზნესის მიერ წლის განმავლობაში მიღებული ზარალი მომდევნო საგადასახადო წელს არ გადაიტანება, თუ 

არ ხდება სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან მისი გამოსვლა. 

მუხლი 17. მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმებისას სასაქონლო მარაგების აღრიცხვა 

მცირე ბიზნესს სტატუსის გაუქმების შემთხვევაში უფლება აქვს ამ მომენტისთვის არსებული სასაქონლო ნაშთები 

აღრიცხოს საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ამასთან, იგი უფლებამოსილია 

სტატუსის გაუქმების მომენტისთვის არსებულ სასაქონლო მარაგების ნაშთებზე გაწეული ხარჯი, რომელზედაც 

გააჩნია ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი, გამოქვითოს ერთობლივი შემოსავლიდან. 

მაგალითი 1: 

პირობა: 

გიორგის მინიჭებული აქვს მცირე ბიზნესის სტატუსი და ეწევა ვაჭრობას. 2020 წლის 15 სექტემბერს მან მიმართა 

საგადასახადო ორგანოს სტატუსის გაუქმების მოთხოვნით. გიორგის 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით 

შესყიდვების მიხედვით მარაგების სახით აქვს 120 000 ლარის ღირებულების სასაქონლო ნაშთი.  პირს ხარჯის 

დამადასტურებელი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი გააჩნია მხოლოდ 30 000 ლარის ღირებულების 

სასაქონლო ნაშთზე. 

ანალიზი: 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 89-ე მუხლის საფუძველზე გიორგის მცირე ბიზნესის სტატუსი გაუქმებულად 

ჩაეთვლება 2021 წლის დასაწყისიდან. გიორგი უფლებამოსილია განახორციელოს სასაქონლო ნაშთების აღრიცხვა 

ბუღალტრული აღრიცხვის რეგისტრებში. 

შედეგი: 

მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების მომენტში არსებული 120 000 ლარის ღირებულების სასაქონლო ნაშთი 

აღურიცხველად არ ჩაითვლება. ამასთან, გიორგი უფლებამოსილია  მხოლოდ 30 000 ლარის ღირებულების სასაქონლო 

ნაშთზე გაწეული ხარჯი გამოქვითოს ერთობლივი შემოსავლიდან. 

მუხლი 18. მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმება 

1. მცირე ბიზნესის სტატუსი უქმდება კალენდარული წლის მომდევნო წლის დასაწყისიდან, თუ: 

ა) ფიზიკურმა პირმა მიმართა საგადასახადო ორგანოს მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების მოთხოვნით 

კალენდარული წლის დასრულებამდე; 

ბ) თუ ფიზიკური პირის ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულმა ერთობლივმა შემოსავალმა  2 კალენდარული წლის 

მიხედვით,  თითოეული კალენდარული წლის განმავლობაში – 500 000 ლარს გადააჭარბა. 

მაგალითი 1: 

პირობა: 

ფიზიკური პირი, რომელიც რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედ, ახორციელებს სურსათით საცალო 

ვაჭრობას. აღნიშნული საქმიანობის ფარგლებში მის მიერ 2018 წლის განმავლობაში მიღებულმა ერთობლივმა 

შემოსავალმა შეადგინა 600 000 ლარი. 

პირმა მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით საგადასახადო ორგანოს მიმართა განცხადებით 2019 წლის 

იანვარში და  მოითხოვა მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება. მის მიერ 2019 წლის განმავლობაში მიღებულმა 

ერთობლივმა შემოსავალმა გადააჭარბა 500 000 ლარს. 

ანალიზი: 
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მიუხედავად იმისა, რომ გიორგის მიერ 2018 და 2019 წლების განმავლობაში მიღებული ერთობლივი შემოსავალი 

თითოეული წლის მიხედვით აღემატება 500 000 ლარს, აღნიშნული არ არის მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების 

საფუძველი, ვინაიდან 2018 წელს მას არ ჰქონდა მცირე ბიზნესის სტაუსი. 

შედეგი: 

გიორგის მცირე ბიზნესის სტატუსი 2020 წლიდან არ უუქმდება. 

2. მცირე ბიზნესის სტატუსი უქმდება მიმდინარე კალენდარული წლის  დასაწყისიდან, თუ: 

ა) ფიზიკურმა პირმა განახორციელა მცირე ბიზნესისთვის აკრძალული საქმიანობა; 

ბ) ფიზიკური პირი კალენდარული წლის განმავლობაში არანაკლებ 3-ჯერ  დაჯარიმდა საკონტროლო-სალარო 

აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისათვის. 

3. მცირე ბიზნესი ვალდებულია მცირე ბიზნესისთვის აკრძალული საქმიანობის განხორციელებამდე  აღნიშნულის 

თაობაზე აცნობოს საგადასახადო ორგანოს. მოცემულ შემთხვევაში, თუ დაფიქსირდა პირის მიერ მცირე 

ბიზნესისათვის აკრძალული საქმიანობის განხორციელების ფაქტი, იგი რეჟიმიდან გამოსულად ჩაითვლება ამ წლის 

დასაწყისიდან. 

4. თუ მცირე ბიზნესი განახორციელებს მცირე ბიზნესისთვის აკრძალულ საქმიანობას ან საკონტროლო-სალარო 

აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისთვის კალენდარული წლის განმავლობაში 3-ჯერ დაეკისრება ჯარიმა, 

საგადასახადო ორგანო უუქმებს მას მცირე ბიზნესის სტატუსს და ფიზიკური პირი გამოდის სპეციალური დაბეგვრის 

რეჟიმიდან. 

 მაგალითი 2: 

პირობა: 

გიორგი ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებულია 2015 წლიდან. მას მცირე ბიზნესის სტატუსი მიენიჭა 2020 

წლის 1 იანვრიდან. 2020 წლის 15 სექტემბერს გიორგის საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების წესების 

დარღვევისთვის დაეკისრა მესამე ჯარიმა. მას საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი აქვს შესაბამისი საანგარიშო 

პერიოდის მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური 

დეკლარაციები.   

ანალიზი: 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 89-ე მუხლის საფუძველზე გიორგის მცირე ბიზნესის სტატუსი გაუქმებულად 

ჩაეთვლება 2020 წლის დასაწყისიდან. 

შედეგი: 

გაუქმდება ყოველთვიური დეკლარაციების საფუძველზე განხორციელებული დარიცხვები. ამასთან, გიორგის 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 155-ე მუხლით გათვალისწინებული ვადების მიხედვით დაერიცხება 

მიმდინარე გადასახდელები 2019 წლის წლიური გადასახადის მიხედვით. 

მუხლი 19. მცირე ბიზნესის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია 

1. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელსაც დაუდგა დღგ-ის გადამხდელად 

რეგისტრაციის ვალდებულება, ვალდებულია გატარდეს რეგისტრაციაში საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 157-ე 

მუხლის შესაბამისად და დადგენილ ვადაში. 

2. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულების 

დადგომისას ვალდებულია აღრიცხოს ამ მომენტისთვის სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთი, რომელზეც 

უფლება აქვს ჩაითვალოს დღგ დადგენილი წესის შესაბამისად, თუ გააჩნია შესაბამისი დოკუმენტაცია. 

მუხლი 20. მცირე ბიზნესის საგადასახადო კონტროლი 

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების მიმართ შეიძლება განხორციელდეს მიმდინარე საგადასახადო კონტროლის 

შემდეგი ღონისძიებები: 

ა) საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვა; 

ბ) დათვალიერება; 

გ) საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვა; 

დ) ქრონომეტრაჟი; 

ე) ინვენტარიზაცია.“; 

დ) დანართი №1 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით; 

ე) დანართი №4 ამოღებულ იქნეს. 

5. ბრძანებით დამტკიცებული „მცირე ბიზნესისთვის აღრიცხვის სპეციალური ჟურნალის წარმოების წესის შესახებ“ 

ინსტრუქცია (დანართი №3) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. 
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6. ბრძანებას დაემატოს თანდართული რედაქციის ინსტრუქცია „მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური 

პირისსაშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის, მისი შევსებისა და წარდგენის წესის შესახებ“ 

(დანართი №5). 

მუხლი 2 

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი ვალდებულია 2018 წლის 1 იანვრიდან 1 ივლისამდე საგადასახადო პერიოდზე  

წარმოადგინოს ინფორმაცია საანგარიშო წლის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ 

„სპეციალური 

 დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 

ბრძანებით 

 დამტკიცებული „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ ინსტრუქციის (დანართი №1) დანართი №5-ის 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 3 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი 

ივანე მაჭავარიანი 

 

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

7.კანონი „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონი 

წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ 

ეს  კანონი  ქმნის  ფარმაცევტული  პროდუქტის  მიმოქცევის  მართლზომიერი  პრაქტიკის  სახელმწიფო უზრუნველყო

ფის სამართლებრივ  საფუძვლებს . 

თავი I. ზოგადი დებულებები 

 მუხლი 1. კანონის რეგულირების ობიექტი და გამოყენების სფერო 

1. საქართველოს კანონმდებლობა წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ მოიცავს საქართველოს კონსტიტუ

ციას ,საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს , ამ კანონს და საქართველოს სხვა საკანონმდე

ბლო და კანონქვემდებარენორმატიულ აქტებს . 

2. ამ კანონის მიზანია , ხელი შეუწყოს სანდო ფარმაცევტულ პროდუქტზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის ზრდას , 

რისუზრუნველსაყოფადაც ადგენს ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის რეგულირების სამართლებრივ საფუძვლე

ბს და ამ სფეროშიფიზიკურ და იურიდიულ პირთა უფლება - მოვალეობებს . 

3. კომპლემენტარულ სამკურნალო საშუალებაზე , ბიოლოგიურად აქტიურ დანამატზე და პარასამკურნალო საშუალებ

აზე ამ კანონითგათვალისწინებული სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმები გავრცელდება , თუ დაინტერესებული პ

ირი საკუთარი ინიციატივითგანახორციელებს მათ ნებაყოფლობით რეგისტრაციას ფარმაცევტული პროდუქტის სახე

ლმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმისშესაბამისად . 

4. არაინვაზიური კონტრაცეპტული მექანიკური საშუალება თავისუფალია ამ კანონით გათვალისწინებული სახელმწი

ფორეგულირებისაგან . 

    მუხლი 11. ტერმინთა განმარტება 

1. გენერიკული ფარმაცევტული პროდუქტი –

 საერთაშორისო არაპატენტირებული კვლავწარმოებული ფარმაცევტული პროდუქტი . 

11. რეფერენს-პროდუქტი − ფარმაცევტული პროდუქტი, რომელიც გამოიყენება გენერიკული ფარმაცევტული 

პროდუქტის ბიოეკვივალენტობის დასადასტურებლად და რომელიც დაშვებულია საქართველოს მთავრობის მიერ 

აღიარებული რომელიმე მარეგულირებლის მიერ საკუთარ ბაზარზე, ხოლო აღნიშნულ ბაზარზე დაშვების 

არარსებობის შემთხვევაში − საქართველოს ბაზარზე, არანაკლებ ბოლო 10 წლის განმავლობაში დამკვიდრებული 

კვლავწარმოებული ფარმაცევტული პროდუქტი ან საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების მქონე ინოვაციური 

(ახალი ორიგინალური) ფარმაცევტული პროდუქტი. 

2. დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქტი – ფარმაცევტული პროდუქტი , რომელმაც გაიარა საწარმოო -

 ტექნოლოგიური პროცესისყველა სტადია , გარდა საბოლოო შეფუთვისა . 

3. იმუნობიოლოგიური პრეპარატი – სამკურნალო საშუალება, რომელიც გამოიყენება იმუნობიოლოგიური 

პროფილაქტიკისა და თერაპიისთვის (ვაქცინები, შრატები, ტესტსისტემები, ალერგენების შემცველი პროდუქტები). 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
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4. ინსტრუქცია –

 სამედიცინო და ფარმაცევტული განათლების მქონე პერსონალისათვის ან / და მომხმარებლისათვის განკუთვნილიინ

ფორმაცია , რომელიც ახლავს ფარმაცევტულ პროდუქტს . 

5. რეცეპტი –

 ფარმაცევტისადმი ექიმის წერილობითი მიმართვა ფარმაცევტული პროდუქტის მომზადების , გაცემისა და მოხმარები

სწესების შესახებ . 

6. მაგისტრალური რეცეპტით მომზადებული ფარმაცევტული პროდუქტი –

 ინდივიდუალური პაციენტისათვის მომზადებულიფარმაცევტული პროდუქტი . 

7. მარკირება – ინფორმაცია , რომელიც წარმოდგენილია პირველად ან / და მეორეულ შეფუთვაზე . 

8. მეორეული შეფუთვა –

 შეფუთვის ფორმა , რომელშიც თავსდება ფარმაცევტული პროდუქტი პირველადი შეფუთვით . 

9. ოფიცინალური რეცეპტით მომზადებული ფარმაცევტული პროდუქტი –

 ფარმაკოპეის შესაბამისად აფთიაქში მომზადებულიფარმაცევტული პროდუქტი . 

10. პირველადი შეფუთვა – შეფუთვის ფორმა , რომელიც უშუალოდ ეხება ფარმაცევტულ პროდუქტს . 

11. რადიაქტიური და დიაგნოსტიკური სამკურნალო საშუალება –

 მაიონიზებელი გამოსხივების თვისების მქონე ან / და ქიმიურისაშუალება , რომელიც გამოიყენება სამედიცინო პრაქტ

იკაში . 

12. სამედიცინო დანიშნულების საქონელი –

 სამედიცინო პრაქტიკაში დაავადების პროფილაქტიკის , დიაგნოსტიკის , მკურნალობისა დაავადმყოფის მოვლის მიზ

ნით გამოყენებული სამედიცინო საქონელი : ინსტრუმენტები , მოწყობილობები , დანადგარები , სამედიცინოტექნიკა , 

შესახვევი მასალა , საპროთეზო - ორთოპედიული ნაწარმი და სხვა . 

13. ფარმაცევტული პროდუქტი (სამკურნალო საშუალება ) –

 წამალი ან ფიზიოლოგიურად აქტიური , ბუნებრივი ან სინთეზური გზითმიღებული ნივთიერება ან მათი კომბინაცია 

, რომლებიც ნებადართულია სამედიცინო გამოყენებისათვის , მათ შორის , ფარმაცევტულიპროდუქტის სახელმწიფო 

რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით ნებაყოფლობით რეგისტრირებული კომპლემენტარული სამკურნალოსაშუალება ,

 ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი და პარასამკურნალო საშუალება . 

131. მსგავსი ფარმაცევტული პროდუქტი – ნებისმიერი წამლის ფორმისა და დოზის პროდუქტი, რომელიც შეიცავს 

სინთეზური გზით ან ბიოტექნოლოგიური ხერხით მიღებულ იმავე აქტიურ სუბსტანციას (სუბსტანციებს) (აქტიური 

სუბსტანციის განსხვავებული მარილი, ეთერი, იზომერი, იზომერთა ნარევი იმავე აქტიურ სუბსტანციად მიიჩნევა, თუ 

უსაფრთხოებისა და ეფექტიანობის კუთხით ისინი მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება). 

132. ბიოლოგიური სამკურნალო საშუალება – სამკურნალო საშუალება, რომელიც შეიცავს ბიოლოგიური წყაროდან 

მიღებულ ან გამოყოფილ ფარმაცევტულ სუბსტანციას. ამ კანონის მიზნებისთვის ბიოლოგიურ სამკურნალო 

საშუალებად არ მიიჩნევა არატრანსგენური ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის აქტიური ნივთიერებების ან ამ 

ნივთიერებათა ჯამის შემცველი, ადამიანის შარდიდან მიღებული აქტიური ნივთიერებების შემცველი, ბაქტერიული 

ლიზატების შემცველი, ბაქტერიოფაგების შემცველი სამკურნალო საშუალებები. ბიოლოგიურ სამკურნალო 

საშუალებებს მიეკუთვნება: 

ა) იმუნობიოლოგიური პრეპარატები; 

ბ) ადამიანის სისხლიდან ან პლაზმიდან მიღებული სამკურნალო საშუალებები; 

გ) პროგრესული თერაპიის სამკურნალო საშუალებები. მათ მიეკუთვნება: 

გ.ა) გენური თერაპიის სამკურნალო საშუალებები (გენური თერაპიის სამკურნალო საშუალებებს არ მიეკუთვნება 

ინფექციური დაავადებების საწინააღმდეგო ვაქცინები): 

გ.ა.ა) რომლებიც გამოიყენება ან შეიყვანება ადამიანის ორგანიზმში გენეტიკური თანამიმდევრობის რეგულირების, 

აღდგენის, შეცვლის, დამატების ან მოცილების მიზნით და რომელთა მოქმედი ნივთიერება შეიცავს რეკომბინანტულ 

ნუკლეინის მჟავას ან შედგება ამ მჟავასგან; 

გ.ა.ბ) რომელთა თერაპიული, პროფილაქტიკური ან დიაგნოსტიკური მოქმედება უშუალოდ არის დაკავშირებული 

მათში შემავალი რეკომბინანტული ნუკლეინის მჟავას თანამიმდევრობასთან ან ასეთი თანამიმდევრობის გენეტიკური 

ექსპრესიის პროდუქტთან; 

გ.ბ) სომატური უჯრედოვანი თერაპიის სამკურნალო საშუალებები: 

გ.ბ.ა) რომლებიც შეიცავს იმ უჯრედებს ან ქსოვილებს ან შედგება იმ უჯრედებისგან ან ქსოვილებისგან, რომლებმაც 

არსებითი ზემოქმედება განიცადა იმგვარად, რომ მიზნობრივი კლინიკური გამოყენებისთვის მნიშვნელოვანი 

ბიოლოგიური მახასიათებლები, ფიზიოლოგიური ფუნქციები ან სტრუქტურული თვისებები შეიცვალა, ან რომლებიც 



105 
 
შეიცავს ისეთ უჯრედებს ან ქსოვილებს ან შედგება ისეთი უჯრედებისგან ან ქსოვილებისგან, რომლებიც არ არის 

განკუთვნილი რეციპიენტისა და დონორის შემთხვევაში ერთი და იმავე მნიშვნელოვანი ფუნქციით გამოსაყენებლად; 

გ.ბ.ბ) რომლებიც გამოიყენება ან შეიყვანება ადამიანის ორგანიზმში დაავადების მკურნალობის, პროფილაქტიკის ან 

დიაგნოსტიკის მიზნით იმ ფარმაკოლოგიური, იმუნოლოგიური ან მეტაბოლური მოქმედების გამო, რომელიც 

განპირობებულია მათ შემადგენლობაში შემავალი უჯრედებისა და ქსოვილების თვისებებით; 

გ.გ) ქსოვილოვანი ინჟინერიის სამკურნალო საშუალებები – სამკურნალო საშუალებები, რომლებიც შეიცავს გენური 

ინჟინერიით მიღებულ უჯრედებს ან ქსოვილებს ან შედგება გენური ინჟინერიით მიღებული უჯრედებისგან ან 

ქსოვილებისგან და რომლებსაც გამოყენებისას ან ადამიანის ორგანიზმში შეყვანისას აქვს ადამიანის ქსოვილის 

აღდგენის ან ჩანაცვლების თვისებები; 

გ.დ) პროგრესული თერაპიის კომბინირებული სამკურნალო საშუალებები − სამკურნალო საშუალებები, რომლებიც 

შეიცავს ერთ ან რამდენიმე სამედიცინო ნაკეთობას ან ერთ ან რამდენიმე აქტიურ იმპლანტირებად სამედიცინო 

ნაკეთობას, რომელიც/რომლებიც სამკურნალო საშუალების განუყოფელი ნაწილია და აკმაყოფილებს ერთ-ერთ 

შემდეგ კრიტერიუმს: 

გ.დ.ა) მათი უჯრედოვანი ან ქსოვილოვანი ნაწილი შეიცავს სიცოცხლისუნარიან უჯრედებს ან ქსოვილებს; 

გ.დ.ბ) მათ შემადგენელ უჯრედოვან ან ქსოვილოვან ნაწილს, რომელიც შეიცავს არასიცოცხლისუნარიან უჯრედებსა 

და ქსოვილებს, აქვს სამედიცინო ნაკეთობასთან შედარებით უპირატესი პასუხისმგებლობა იმ ზემოქმედებაზე, 

რომელსაც ეს სამკურნალო საშუალება ადამიანის სხეულზე ახდენს; 

დ) სამკურნალო საშუალებები, რომლებიც მიღებულია ერთ-ერთი შემდეგი ბიოტექნოლოგიური პროცესის მეშვეობით 

(ამ კანონის მიზნებისთვის ეს სამკურნალო საშუალებები მიიჩნევა ინოვაციურ (ახალ ორიგინალურ) ფარმაცევტულ 

პროდუქტებად): 

დ.ა) რეკომბინანტული დნმ-ის ტექნოლოგია; 

დ.ბ) ბიოლოგიურად აქტიური ცილების მაკოდირებელი გენების კონტროლირებული ექსპრესია პროკარიოტებში და 

ეუკარიოტებში, ძუძუმწოვრების ტრანსფორმირებული უჯრედების ჩათვლით; 

დ.გ) ჰიბრიდომის და მონოკლონური ანტისხეულების მეთოდები. 

14. კომპლემენტარული (ჰომეოპათიური , ანთროპოსოფიული , ჰომოტოქსიკოლოგიური ) სამკურნალო საშუალება –

 ბუნებრივი(მინერალური , მცენარეული ან ცხოველური ) წარმოშობის ნივთიერებისაგან ან ნივთიერებათა ჯამისაგან 

დამზადებული საშუალება ,რომლის მოქმედება და სტანდარტულობა არ არის დადასტურებული ობიექტური მტკიცებ

ულებებით . 

15. ბიოლოგიურად აქტიური დანამატი (ბად ) – ფიზიოლოგიური მდგომარეობის შემანარჩუნებელი საშუალება . 

16. პარასამკურნალო საშუალება –

 გარკვეული თერაპიული ეფექტის მქონე მინერალური , მცენარეული ან ცხოველური წარმოშობისსაშუალება , რომელ

იც შეიცავს წამლის სპეციფიკურ სუბსტანციას ისეთი სახითა და რაოდენობით , რომელიც შეიძლება მიჩნეულ იქნესწამ

ლის ფორმად . 

17. ფარმაცევტული პროდუქტის ეფექტიანობა –

 დაავადების მიმდინარეობაზე ფარმაცევტული პროდუქტის დადებითი ზემოქმედებისმეცნიერული მეთოდებით დად

გენილი ხარისხის მახასიათებელი . 

18. ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევა –

 საქმიანობა , რომელიც მოიცავს ფარმაცევტული პროდუქტის მომზადებას , წარმოებას ,სტანდარტიზაციას , ხარისხის 

კონტროლს , შეფუთვას , შესყიდვას , გადაგზავნა -

 გადაზიდვას , შენახვას , გაყიდვას , მის შესახებმოსახლეობისა და სპეციალისტების ინფორმირებას , მის რეკლამას , მა

რკეტინგს , ექსპორტს , იმპორტს , რეექსპორტს , გამოყენებას ,განადგურებას და ფარმაცევტულ პროდუქტთან დაკავში

რებულ სხვა მოქმედებებს . 

19. ნედლეული –

 ნებისმიერი წარმოშობის ნედლეული , რომელიც უშუალოდ ან გადამუშავების შემდეგ გამოიყენება წამლისმოსამზადე

ბლად . 

20. ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვება –

 ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ფარმაცევტული პროდუქტისსაქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთ

ხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის პროცედურა , რომლის საფუძველზედაცარსებული კანონმდებლობის შესაბამისა

დ ნებადართულია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე მიმოქცევა . 
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21. ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო რეალიზაცია (საბითუმო დისტრიბუცია ) –

 ფარმაცევტული პროდუქტის შესყიდვასთან ,შენახვასთან , მომარაგებასთან , ექსპორტთან , იმპორტთან და რეექსპორ

ტთან დაკავშირებული ოპერაციები , გარდა უშუალოდმომხმარებლისათვის მიყიდვისა . 

22. მიკვლევადობა –

 ფარმაცევტული პროდუქტის ან / და მასში შემავალი ინგრედიენტების წარმოშობის დადგენის შესაძლებლობაწარმოებ

ისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე . 

23. ფარმაცევტული პროდუქტის უსაფრთხოობა –

 ფარმაცევტული პროდუქტის ეფექტიანობისა და ზიანის გამოწვევის რისკის შეფასებისშედარებით ანალიზზე დამყარე

ბული მახასიათებელი . 

24. სააგენტო – საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი კომპეტენტური სამსახური. 

25. ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხი –

 იდენტურობის , რაოდენობრივი შემადგენლობის , სიწმინდის , ქიმიური და ბიოლოგიურიკომპონენტების ფარმაკოპე

ის სტანდარტთან შესაბამისობის მახასიათებელი . 

26. ფარმაცევტული ბაზრის კონტროლი –

 ბაზარზე ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის დადგენილ წესებთან შესაბამისობისუზრუნველყოფის ფიზიკურ , 

ორგანიზაციულ და სამართლებრივ ღონისძიებათა ერთობლიობა . 

27. საქართველოს ფარმაცევტული პროდუქტების უწყებრივი რეესტრი (შემდგომში – უწყებრივი რეესტრი ) –

 სააგენტოს მიერწარმოებული საქართველოს ბაზარზე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტების ნუსხა . 

28. მინისტრი – საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრი. 

29. სამინისტრო – საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო. 

30. სერია –

 საწყისი სუბსტანციისა და შესაბამისი დამხმარე საშუალებების განსაზღვრული რაოდენობა , რომლებიც ექვემდებარებ

ადამუშავებას ერთ ან რამდენიმე შემდგომ ტექნოლოგიურ პროცესში იმგვარად , რომ მიღწეულ იქნეს მათი ერთგვაროვ

ნება . 

31. სერიის აღრიცხვა – ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – შემოსავლების სამსახურში შესაბამისი აღრიცხვის 

ადმინისტრაციული პროცედურის გავლიდან დისტრიბუციის შემდგომ თითოეულ შუალედურ რგოლში დადებულ 

გარიგებათა დამადასტურებელ დოკუმენტებში ყიდვა-გაყიდვის ობიექტის საიდენტიფიკაციო სერიისა და ოდენობის 

სავალდებულო მითითება და შესაბამისად აღრიცხვა მიმდებარე ზონაში. 

32. სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი –

 ფარმაცევტული პროდუქტის მფლობელი , რომელიც თავად აწარმოებს ან დაკვეთითაწარმოებინებს ფარმაცევტულ პრ

ოდუქტს . 

33. ფალსიფიცირებული ფარმაცევტული პროდუქტი –

 იდენტურობასთან ან / და წარმოშობასთან დაკავშირებით განგებ არასწორადმარკირებული ფარმაცევტული პროდუქ

ტი . 

34. შერჩევითი კონტროლი –

 სააგენტოს მიერ განხორციელებული ადმინისტრაციული ქმედება , რომლის სიხშირე და გამოყენებულიმეთოდი შეესა

ბამება დარღვევის რისკის შეფასებას . 

35. ფარმაკოლოგიური საშუალება –

 დადგენილი ფარმაკოლოგიური აქტივობისა და უსაფრთხოობის ნივთიერება ან ნივთიერებათაკომბინაცია , რომელიც

 კლინიკური კვლევის ობიექტია . 

36. ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკამდელი კვლევა –

 ფარმაკოლოგიური საშუალების ფარმაკოლოგიური , ტოქსიკოლოგიურიდა სხვა სახის სამეცნიერო შესწავლა მისი სპე

ციფიკური აქტივობისა და ფიზიოლოგიურ სისტემაზე ზემოქმედების ხარისხის დადგენისმიზნით , რომელიც არ წარმ

ოებს ადამიანზე . 

37. ფარმაკოპეა –

 ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხის განმსაზღვრელი სტანდარტებისა და დებულებების კრებული . 
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38. ფარმაკოპეის სტანდარტი (სპეციფიკაცია , სტატია , მონოგრაფია , დროებითი ფარმაკოპეის სტატია , ტექნიკური პი

რობა ) –

 ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხის მახასიათებლებისა და მათი განმსაზღვრელი ანალიზის მეთოდების ამსახველ

ი დოკუმენტი ,რომელიც ხარისხის შეფასების საფუძველია . 

39. ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორი – ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო ან საცალო რეალიზატორი . 

40. ფარმაცევტული პრეპარატი –

 დოზირებული მზა ფარმაცევტული პროდუქტი (მათ შორის , აბი , კაფსულა , ტაბლეტი , ამპულა ,სანთელი , კაპლეტი ,

 დრაჟე და სხვა ). 

41. ფარმაცევტული საქმიანობა –

 ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის სფეროში დაკავებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთასაქართველოს კანონ

მდებლობით დადგენილი წესით საქმიანობა . 

42. ფარმაცევტული სუბსტანცია –

 ნებისმიერი წარმოშობის , შესაბამისი ხარისხისა და ფარმაკოლოგიური აქტივობის ნივთიერება ,რომელიც გამოიყენებ

ა ფარმაცევტული პროდუქტის მომზადებისათვის ან / და წარმოებისათვის . 

43. რეფერენს - სტანდარტი –

 ფარმაკოპეაში მოცემული , ზუსტად დადგენილი ერთი ან რამდენიმე თვისების მქონე ნივთიერება ანსუბსტანცია , რო

მელიც გამოიყენება ხელსაწყოს დაკალიბრების , გაზომვის მეთოდის ან ნივთიერების ხარისხის შესაფასებლად . 

44. აქტიური ნივთიერება –

 მწარმოებლისგან მიღებული , ზუსტად დადგენილი ერთი ან რამდენიმე თვისების მქონე ნივთიერება ანსუბსტანცია , 

რომელიც გამოიყენება ხელსაწყოს დაკალიბრების , გაზომვის მეთოდის ან ნივთიერების ხარისხის შესაფასებლად . 

45. ფარმაცევტული პროდუქტის კლინიკური კვლევა (გამოცდა , გამოკვლევა ) –

 ფარმაკოლოგიური საშუალების ადამიანის ორგანიზმზეზემოქმედების შესწავლა არასასურველი რეაქციების დადგენ

ის , ეფექტიანობისა და უსაფრთხოობის ხარისხის შეფასების მიზნით . 

46. ფარმაცევტული პროდუქტის მომზადება –

 ავტორიზებულ აფთიაქში მაგისტრალური ან ოფიცინალური რეცეპტით ფარმაცევტულიპროდუქტის მომზადება . 

47. ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება –

 საწარმოში სათანადო სტანდარტის მოთხოვნათა სრული დაცვით ფარმაცევტულიპროდუქტის სერიული წარმოება . 

48. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტი –

 საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართულინარკოტიკული საშუალება , ფსიქოტროპული ნივთიერება ან / და პრ

ეკურსორი . 

481. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტთან გათანაბრებული სამკურნალო 

საშუალება – ფარმაცევტული პროდუქტი, რომელიც არ არის შეტანილი სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული 

ნივთიერებების სიებში, მაგრამ რომლის უკანონო ბრუნვა და ბოროტად მოხმარება სერიოზულ საფრთხეს უქმნის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობას, ამწვავებს ქვეყანაში შექმნილ ნარკოლოგიურ სიტუაციას და რომელიც შეტანილია 

მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებულ ნუსხაში. 

482. სუბსტანდარტული ფარმაცევტული პროდუქტი – სამკურნალო საშუალება, რომლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი 

(მაჩვენებლები) არ აკმაყოფილებს სააგენტოს მიერ რეგისტრაციის პროცესში განხილულ და შეფასებულ ხარისხის 

სტანდარტებსა და სპეციფიკაციის მოთხოვნებს ან/და საერთაშორისო სტანდარტებს. 

49. დაინტერესებული პირი –

 მწარმოებელი , სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი , იმპორტიორი ან ფარმაცევტული პროდუქტის ბაზარზედაშვებით დ

აინტერესებული სხვა ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი , რომელსაც სურს ფარმაცევტული პროდუქტისრე

გისტრაცია ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი ან ეროვნული რეჟიმის შესაბამისად
 . 

50. ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკამდელი და კლინიკური კვლევების სტანდარტებისა და გზამკვლევების (გა

იდლაინების )აღიარება –

 სამინისტროს მიერ საქართველოს კანონმდებლობის , მათ შორის , საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებე

ბისსაფუძველზე საერთაშორისო სტანდარტების , ტექნიკური რეგლამენტებისა და გზამკვლევების (გაიდლაინების ) გა

მოსაყენებლად დაშვება ,რომელთა საფუძველზედაც საქართველოში უნდა განხორციელდეს ფარმაკოლოგიური საშუა

ლების კლინიკამდელი და კლინიკურიკვლევები . 

51. ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხის სერტიფიკატი –

 ფარმაცევტული პროდუქტის ფარმაკოპეის სტანდარტთან შესაბამისობისდამადასტურებელი დოკუმენტი . 
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52. ფარმაცევტული პროდუქტის სერტიფიკატი (CPP) –

 შესაბამისი ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტებისმარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანო

ს მიერ გაცემული ფარმაცევტული პროდუქტის საკუთარ ბაზარზე დაშვების უფლებისდამადასტურებელი დოკუმენტ

ი . 

53. ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია –

 არასავალდებულო რეგისტრაცია , რომელიც დაშვებულია მხოლოდ კომპლემენტარულისამკურნალო საშუალების , ბ

იოლოგიურად აქტიური დანამატისა და პარასამკურნალო საშუალებისათვის , რომელთა რეგისტრაციასახორციელებს 

დაინტერესებული პირი საკუთარი ინიციატივით . 

54. საქართველოს ბაზარზე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის განსხვავებული შეფუთვა -

 მარკირებით პირველად შემოტანა –

 საქართველოს ბაზარზე ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი ან ეროვნული რეჟიმი

თ დაშვებული ,აგრეთვე 2009 წლის 15 ოქტომბრამდე რეგისტრირებული ფარმაცევტული პროდუქტის განსხვავებული

 პირველადი ან / და მეორეულიშეფუთვა -

 მარკირებით შემოტანა , რომლებიც საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშო

რისიფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ დაშვებულია მის კონტროლს დაქ

ვემდებარებულ ბაზარზე . 

შეცდომების გასწორება – სსმ I, №5, 21.03. 2002 წ., გვ.11 

    მუხლი 2. სახელმწიფო პოლიტიკა ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის სფეროში 

სახელმწიფო პოლიტიკა ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის სფეროში ითვალისწინებს ეფექტიანი , უსაფრთხო 

და ხარისხიანიფარმაცევტული პროდუქტის არსებობას საქართველოს ბაზარზე . 

    მუხლი 3. სახელმწიფოს როლი ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის სფეროში 

1. აღმასრულებელი ხელ 

ისუფლების ორგანოები უზრუნველყოფენ ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის სფეროში საქართველოსკანონმდე

ბლობის აღსრულებას და შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას . 

2. სამინისტროს ფუნქციებია : 

ა ) ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება ; 

ბ ) საქართველოს ბაზარზე ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი რეჟიმით დაშვებუ

ლი ფარმაცევტულიპროდუქტის შესაბამისი სხვა ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მა

რეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოსმიერ მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზრებზე დაშვების ნამდვილობის ფ

აქტის გადამოწმების წესისა და პირობების დადგენა ; 

გ ) უწყებრივი რეესტრის წარმოების წესისა და ფორმატის დამტკიცება ; 

დ ) საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონე , ფალსიფიცირებული , წუნდებული , გაუვარგისებული , ვად

აგასულიფარმაცევტული პროდუქტის ამოღების / განადგურების წესების დადგენა ან სხვა ქვეყნის ტექნიკური რეგლამ

ენტების აღიარებისუზრუნველყოფა ; 

ე ) ამ კანონით განსაზღვრულ ვალდებულებათა შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით სხვა შესაბამისი სამართლებრ

ივი აქტებისშემუშავება და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მათი გამოცემა . 

3. სააგენტოს ფუნქციებია : 

ა ) ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვება ; 

ბ ) ფარმაცევტული პროდუქტის შერჩევითი კონტროლი ; 

გ ) უწყებრივი რეესტრის წარმოება და მისი საჯაროობის უზრუნველყოფა ; 

დ ) ფარმაცევტული წარმოების (გარდა ნარკოტიკული საშუალებისა ), ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვ

ლევის ,ავტორიზებული აფთიაქის , სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ექსპო

რტის ან იმპორტისნებართვის გაცემა და სანებართვო პირობების კონტროლი ; 

ე ) ფარმაცევტული პროდუქტის ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა განხორციელება ; 

ვ ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საჭიროებისას სარეალიზაციო ქსელიდან ფარმაცევტული პროდუ

ქტის ამოღების /განადგურების ზედამხედველობა , ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორების რეესტრის წარმოე

ბა და მათი შერჩევითი კონტროლი ; 

ზ ) საქართველოს ბაზარზე დაშვების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემა ; 

თ ) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების შესრულება .  

თავი III. ფარმაცევტული პროდუქტის შექმნა და ფარმაკოლოგიური კვლევა 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
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 მუხლი 4. სააგენტოს მიერ ფარმაცევტული პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალურობისა და 

ექსკლუზიურობის დაცვის ვალდებულება  

1. სააგენტო ან ადმინისტრაციული პროცედურების განმახორციელებელი სხვა ორგანო ვალდებულია დაიცვას 

დაინტერესებული პირის მიერ მიწოდებული იმ ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, რომელიც საქართველოს 

კანონმდებლობის საფუძველზე კომერციულ საიდუმლოებად არის მიჩნეული. 

2. სააგენტო ვალდებულია დაიცვას ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვების ნებართვის 

მიღების მიზნით წარდგენილი ფარმაცევტული პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალურობა და 

ექსკლუზიურობა, რაც იმას გულისხმობს, რომ ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციისათვის წარდგენილი 

სარეგისტრაციო დოკუმენტების მეცნიერულ-ტექნიკური ნაწილი კონფიდენციალური უნდა იყოს და საჯარო 

ინფორმაციის სახით არ უნდა ვრცელდებოდეს. 

    მუხლი 41. ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვების ნებართვის მიღების მიზნით 

წარდგენილი ფარმაცევტული პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალურობისა და ექსკლუზიურობის 

დაცვის ზოგადი წესი და ვადები  

1. აკრძალულია რეგისტრირებული ფარმაცევტული პროდუქტის შესახებ მეცნიერულ-ტექნიკური ინფორმაციის 

გამოყენება იმავე ან მსგავსი ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების 

მისაღებად, თუ ამ ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების  მფლობელმა არ გასცა 

თანხმობა აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენებაზე. 

2. აკრძალულია, საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის 

ეროვნული რეჟიმით დაშვების ნებართვის მაძიებელი დაეყრდნოს ევროკავშირის წევრი რომელიმე ქვეყნის ან 

საქართველოს ბაზარზე პირველად დაშვებული იმავე ან მსგავსი ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციისათვის 

წარდგენილ ცდებისა და კვლევების მონაცემებს, თუ ამ ფარმაცევტული პროდუქტის ბაზარზე დაშვების უფლების 

მფლობელმა არ გასცა თანხმობა აღნიშნული მონაცემების გამოყენებაზე. 

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით დადგენილი წესები მოქმედებს ფარმაცევტული პროდუქტის 

ევროკავშირის წევრი რომელიმე ქვეყნის ან საქართველოს ბაზარზე პირველად დაშვებიდან 6 წლის განმავლობაში. ეს 

ვადა შესაძლებელია 7 წლამდე გაგრძელდეს, თუ ძირითადი ნებართვის მფლობელი ნებართვის მიღებიდან პირველი 6 

წლის განმავლობაში მიიღებს პრეპარატის ერთი ან მეტი ახალი თერაპიული ჩვენებით გამოყენების ნებართვას, 

რომელიც მკურნალობის არსებულ მეთოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი კლინიკური უპირატესობის მქონედ 

მიიჩნევა. 

საქართველოს 2017 წლის 23  დეკემბრის   კანონი №1923  –  ვებგვერდი, 11.01.2018წ. 

 მუხლი 42. პასუხისმგებლობა ფარმაცევტული პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის კონფიდენციალურობისა და 

ექსკლუზიურობის დაცვის ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის 

ამ კანონის მე-4 და 41 მუხლებით გათვალისწინებულ ვალდებულებათა შეუსრულებლობა გამოიწვევს 

პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

საქართველოს 2017 წლის 23  დეკემბრის   კანონი №1923  –  ვებგვერდი, 11.01.2018წ. 

 მუხლი 5. ახალი ფარმაცევტული პროდუქტის შექმნა და ფარმაკოლოგიური კვლევის დაფინანსება 

ახალი ფარმაცევტული პროდუქტის შექმნა და ფარმაკოლოგიური კვლევის დაფინანსება თავისუფალია . 

მუხლი 51. ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკამდელი და კლინიკური კვლევები  

1. საქართველოში ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკამდელი და კლინიკური კვლევები ტარდება მინისტრის 

მიერ დამტკიცებული ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკამდელი და კლინიკური კვლევების სტანდარტებისა და 

გზამკვლევების (გაიდლაინების) შესაბამისად. 

2. კლინიკურ კვლევაში მონაწილე ავადმყოფთა და ჯანმრთელ მოხალისეთა უფლებები დაცულია საქართველოს 

კანონმდებლობით. 

3. კლინიკური კვლევის დაწყებამდე სპონსორი (პირი, კომპანია, დაწესებულება, ორგანიზაცია, რომელიც 

პასუხისმგებელია კლინიკური კვლევის დაწყებისთვის, მართვისთვის ან/და დაფინანსებისთვის) უზრუნველყოფს 

კლინიკური კვლევის რისკის/პასუხისმგებლობის კლინიკური კვლევის განხორციელების ვადით დაზღვევას, 

რომლითაც გათვალისწინებულია კლინიკურ კვლევაში მონაწილე პირის/პირების მკურნალობის ხარჯების 

(რომლებიც მას/მათ კლინიკურ კვლევაში მონაწილეობისათვის დასჭირდა/დასჭირდათ) ანაზღაურება ან/და 

კომპენსაცია. 

4. საქართველოში დასაშვებია, ჯანმრთელ მოხალისეს ჩაუტარდეს შემდეგი კლინიკური კვლევები: 

ა) სამკურნალო საშუალების ბიოეკვივალენტობის კვლევა; 

ბ) საქართველოში შემუშავებული ფარმაკოლოგიური საშუალების ფარმაკოკინეტიკური კვლევა; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
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გ) საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებული სხვა ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული 

პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს კონტროლისადმი დაქვემდებარებულ ბაზარზე 

ნებადართული კვლევა, რომელიც უტარდება ჯანმრთელ მოხალისეს. 

5. პროგრესული თერაპიის სამკურნალო საშუალებად გამიზნული ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური 

კვლევის ჩატარება დასაშვებია იმ შემთხვევაში, თუ ეს ფარმაკოლოგიური საშუალება წარმოებულია საქართველოს 

მთავრობის მიერ აღიარებული GMP-ის რომელიმე სტანდარტით იმ საწარმოში, რომელსაც აქვს ბიოლოგიური 

სამკურნალო საშუალების წარმოების უფლებამოსილება. 

6. დაუშვებელია საქართველოში კლინიკური კვლევების ამ კანონის 11 მუხლის 48-ე და 481 პუნქტებით 

განსაზღვრული პროდუქტებისა და საშუალებების გამოყენებით ჩატარება. 

საქართველოს 2018 წლის  5  სექტემბრის  კანონი №3402   –  ვებგვერდი, 25.09.2018წ. 

    მუხლი 6. (ძალადაკარგულია),მუხლი 7. (ძალადაკარგულია), მუხლი 8. (ძალადაკარგულია) 

თავი IV. ფარმაცევტული პროდუქტის უსაფრთხოობის სახელმწიფო კონტროლი 

    მუხლი 9. ფარმაცევტული პროდუქტის უსაფრთხოობის სახელმწიფო კონტროლის ამოცანა 

ფარმაცევტული პროდუქტის უსაფრთხოობის სახელმწიფო კონტროლის ამოცანაა , დაიცვას საქართველოს ბაზარი მომ

ხმარებლისათვისსაფრთხის შემცველი ფალსიფიცირებული , წუნდებული , გაუვარგისებული , ვადაგასული და საქარ

თველოს ბაზარზე დაშვების უფლებისარმქონე ფარმაცევტული პროდუქტისაგან . 

 მუხლი 10. (ამოღებულია) 

 მუხლი 10

1. ფარმაცევტული პროდუქტის უსაფრთხოობის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელიღონის

ძიებები 

ფარმაცევტული პროდუქტის უსაფრთხოობის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო ახორციელებს შემდეგ ღონისძიებებს 
: 

ა ) ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვება ; 

ბ ) ფარმაცევტული წარმოების ნებართვის გაცემა ; 

გ ) ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის ნებართვის გაცემა ; 

დ ) ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გაცემა ; 

ე ) სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ექსპორტის ან იმპორტის ნებართვის გაც

ემა ; 

ვ ) ფარმაცევტული პროდუქტის სერიის აღრიცხვის სისტემური კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობის უზრ

უნველყოფა ; 

ზ ) ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორების აღნუსხვა ; 

თ ) ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორების შერჩევითი კონტროლი . 
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    მუხლი 11. შერჩევითი კონტროლი 

1. სააგენტო ვალდებულია განახორციელოს ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორების რისკის შეფასებაზე დაფუ

ძნებულიშერჩევითი კონტროლი . 

2. შერჩევითი კონტროლის დროს სააგენტო უფლებამოსილია შეამოწმოს ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორე

ბის მიერფარმაცევტული პროდუქტის მიკვლევადობისათვის დადგენილი წესებისა და შენახვის პირობების დაცვის მ

დგომარეობა . 

3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სააგენტო უფლებამოსილია შერჩევითი კონტრ

ოლის მიზნითფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორებისაგან შეისყიდოს ფარმაცევტული პროდუქტი შემდგომი 

ლაბორატორიული კვლევისჩასატარებლად . 

4. რისკის შეფასებაზე დაფუძნებული შერჩევითი კონტროლის სახელმძღვანელოს (ტექნიკურ რეგლამენტებს , გზამკვ

ლევებს(გაიდლაინებს ), რომლებიც მოიცავს შერჩევითი კონტროლის განხორციელების , მათ შორის , ნიმუშების შესყი

დვის წესსა და პირობებს )ამტკიცებს ან მისი აღიარების უზრუნველყოფას ახორციელებს სამინისტრო . 

    მუხლი 111. ფარმაცევტული ბაზრის კონტროლი და ზედამხედველობა 

1. ფარმაცევტული პროდუქტის რისკის შეფასებაზე დაფუძნებული შერჩევითი კონტროლისათვის სააგენტო იყენებს ლ

აბორატორიულიკონტროლისა და სადისტრიბუციო ჯაჭვის ადმინისტრაციული კონტროლის მექანიზმებს . 

2. საქართველოს ბაზარზე არსებული ფარმაცევტული პროდუქტის კონტროლისა და ზედამხედველობისათვის სააგენ

ტო ძირითადადიყენებს სადისტრიბუციო ჯაჭვის ადმინისტრაციული კონტროლის მექანიზმს . 
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3. ლაბორატორიული კონტროლის მექანიზმი გამოიყენება ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ე

როვნული დააღიარებითი რეჟიმებით დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის ფალსიფიკაციის ან გაუვარგისების მა

ღალი რისკის არსებობისშემთხვევაში , რომლის კრიტერიუმებს ამტკიცებს მინისტრი . 

4. სააგენტოს გამონაკლის შემთხვევებში აქვს დისკრეციული უფლებამოსილება , არ გაითვალისწინოს რისკის განმსაზ

ღვრელიფორმალური კრიტერიუმები და გამოიყენოს ლაბორატორიული კონტროლის მექანიზმი , მაგრამ არა უმეტეს ე

რთი წლის განმავლობაშიშემოწმების სიხშირის 10 პროცენტისა . 
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მუხლი 112. ფარმაცევტული პროდუქტის ჯგუფებად დაყოფა რეკლამისა და საცალო რეალიზაციის მიზნით 

1. ფარმაცევტული პროდუქტი რეკლამისა და საცალო რეალიზაციის მიზნით იყოფა სამ ჯგუფად: 

ა) პირველ ჯგუფს განეკუთვნება სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტი, აგრეთვე 

ლეგალური ბრუნვის რეჟიმის თვალსაზრისით მასთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალება (სპეციალურ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალებების 

ჩამონათვალსა და მათი ლეგალური ბრუნვის წესს განსაზღვრავს მინისტრი); 

ბ) მეორე ჯგუფს განეკუთვნება ისეთი ფარმაცევტული პროდუქტი, რომლის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება 

მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს ან/და რომლის მიღებაც არ არის 

შესაძლებელი მხოლოდ ინსტრუქციის შესაბამისად, ექიმის დანიშნულების გარეშე, და რომელიც გაიცემა რეცეპტით 

(მეორე ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის რეცეპტის გამოწერის წესს განსაზღვრავს 

მინისტრი); 

გ) მესამე ჯგუფს განეკუთვნება ისეთი ფარმაცევტული პროდუქტი, რომლის მიღებაც, ინსტრუქციის შესაბამისად, 

შესაძლებელია ექიმის დანიშნულების გარეშე და რომელიც გაიცემა ურეცეპტოდ. 

2. დაუშვებელია , ერთი და იმავე გენერიკული დასახელების , ფორმისა და დოზის , სხვადასხვა სავაჭრო დასახელების 

ფარმაცევტულიპროდუქტი განეკუთვნებოდეს ერთზე მეტ ჯგუფს . 

3. მინისტრი განსაზღვრავს ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული პირველი და მესამე ჯგუფებისათვის მიკუთვნებ

ულიფარმაცევტული პროდუქტების ნუსხას . 

4. მესამე ჯგუფისათვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტი განისაზღვრება საერთაშორისო პრაქტიკის საფუძ

ველზე . ყველასხვა ფარმაცევტული პროდუქტი , რომელიც დაშვებულია საქართველოს ბაზარზე , ავტომატურად განეკ

უთვნება მეორე ჯგუფს . 

 მუხლი 113. ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლამა 

1. ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლამა ნიშნავს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით , ასევე ნებისმიერი ფორმითა 

და საშუალებითგავრცელებულ მასალას ან / და ქმედებას , რომლის მიზანია ამ ფარმაცევტული პროდუქტის გამოყენებ

ის პროპაგანდა . 

2. აკრძალულია სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული (პირველი ჯგუფისათვის მიკუთვნებული ), მეორე ჯგუფ

ისათვისმიკუთვნებული და საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონე ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლა

მა . 

3. მესამე ჯგუფისათვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლამა დასაშვებია რეკლამის ტექსტის სააგენ

ტოსთან წინასწარიშეთანხმებით და შემდეგი პირობების დაცვით : 

ა ) თუ ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლამა ვრცელდება ბეჭდური სახით , ის უნდა მოიცავდეს გამაფრთხილებელ მი

თითებას : „გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას , გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღე

ბად მიმართეთ ექიმს “; 

ბ ) თუ ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლამა ვრცელდება არაბეჭდური სახით , გამაფრთხილებელი მითითება უნდა გ

ახმოვანდეს ; 

გ ) ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლამის ტელევიზიით გავრცელების შემთხვევაში , როდესაც შესაძლებელია მისი რ

ოგორცვიზუალურად აღქმა , ისე გახმოვანება , გამაფრთხილებელი წარწერა უნდა ჩანდეს (იკითხებოდეს ) არანაკლებ ს

ამი წამის განმავლობაში დაასევე უნდა გახმოვანდეს . 

4. რეკლამის ტექსტის სააგენტოსთან წინასწარი შეთანხმება გულისხმობს შეთანხმებას იმასთან დაკავშირებით , რომ სა

რეკლამო ტექსტიშეესაბამება ინსტრუქციაში მითითებულ ინფორმაციას . 

5. დაუშვებელია , ფარმაცევტული პროდუქტის სარეკლამო ტექსტი შინაარსობრივად განსხვავდებოდეს ამ პროდუქტი

ს გამოყენებისმომხმარებლისათვის განკუთვნილ ინსტრუქციაში მითითებული ჩვენებებისაგან . 

6. დაუშვებელია ფარმაცევტულ პროდუქტად დაურეგისტრირებელი , ასევე ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო

 რეგისტრაციისეროვნული რეჟიმით ნებაყოფლობით დაურეგისტრირებელი კომპლემენტარული სამკურნალო საშუა
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ლების , ბიოლოგიურად აქტიურიდანამატისა და პარასამკურნალო საშუალების სარეკლამო ტექსტში დაავადებების მი

თითება და მათი ფარმაცევტულ პროდუქტებადწარმოჩენა . 

7. ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით ნებაყოფლობით რეგისტრირებული 

ფარმაცევტულიპროდუქტის რეკლამა თავისუფალია და მასზე არ ვრცელდება ამ მუხლით განსაზღვრული რეგულირე

ბა , გარდა ამ მუხლის მე -5 პუნქტითგანსაზღვრულისა . 

8. სააგენტო ახორციელებს ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლამის მონიტორინგს ამ კანონით დადგენილი პირობების 

დაცვისუზრუნველყოფის კუთხით . 

9. რეკლამად არ ითვლება : 

ა ) ფარმაცევტული პროდუქტის მარკირება , ინსტრუქცია ; 

ბ ) საქმიანი კორესპონდენცია ; 

გ ) ფაქტოგრაფიული , ინფორმაციული ხასიათის პროსპექტი და საცნობარო მასალა , თუ მათში ასახული ინფორმაცია 

შეეხება მხოლოდფარმაცევტული პროდუქტის ცვლილებას ან / და სიფრთხილის ზომებს ; 

დ ) ჯანმრთელობასთან ან / და დაავადებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია , თუ მასში არ არის პირდაპირი ან ირიბი 

მითითებაფარმაცევტული პროდუქტით მკურნალობაზე ; 

ე ) სამედიცინო და ფარმაცევტული დარგის მუშაკებისათვის ფარმაცევტული პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის მიწო

დება . 

10. პირველი და მეორე ჯგუფებისათვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტების , ასევე საქართველოს ბაზარზ

ე დაშვებისუფლების არმქონე ფარმაცევტული პროდუქტის მოსახლეობისათვის რეკლამის მიზნით დარიგება დაუშვებ

ელია . 

 მუხლი 114. ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვების რეჟიმები 

1. საქართველოს ბაზარზე ფარმაცევტული პროდუქტის დაშვება ხორციელდება შემდეგი რეჟიმებით : 

ა ) ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი რეჟიმი ; 

ბ ) ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმი . 

2. ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი რეჟიმის გამოყენების საფუძველია სხვა ქვეყნ

ის ანსახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს დიფერენცირებ

ა სანდოობის , საკუთარბაზრებზე მხოლოდ მაღალი ხარისხის ფარმაცევტული პროდუქტის დაშვების უნარის მიხედვი

თ . 

3. სხვა ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მი

ერ ფარმაცევტულიპროდუქტის მიმართ მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზრებზე დაშვებისათვის უსაფრთხოობი

ს , ეფექტიანობისა და ხარისხისმოთხოვნებს ცალმხრივად აღიარებს საქართველო და არ ახორციელებს იმავე ან მსგავსი

 მოთხოვნებისადმი ფარმაცევტული პროდუქტისუსაფრთხოობის , ხარისხისა და თერაპიული ეფექტიანობის დადგენი

ს მიზნით განმეორებით ექსპერტიზას . 

 მუხლი 115. ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვების ვადა 

1. ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვების ვადა განისაზღვრება ფარმაცევტული პროდუქტის სა

ხელმწიფორეგისტრაციის აღიარებითი და ეროვნული რეჟიმების შესაბამისად . 

2. საქართველოს ბაზარზე დაშვების ვადის გასვლის შემდეგ ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევა , გარდა იმპორტი

სა , დაშვებულიასაქართველოს ტერიტორიაზე უკვე მიმოქცევაში არსებული ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის

 ვადის ამოწურვამდე . 

მუხლი 116. უწყებრივი რეესტრი 

1. უწყებრივ რეესტრში ფარმაცევტული პროდუქტის შეტანა გულისხმობს მის საქართველოს ბაზარზე დაშვებას . 

2. უწყებრივ რეესტრში მიეთითება ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის ნომერი , დაინტერესებული პირი , მწა

რმოებელი ქვეყანა, სავაჭრო დასახელება , საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება (ასეთის არსებობისას ), ფო

რმა , დოზა , საჭიროებისას – კონცენტრაცია , რეგისტრაციის თარიღი , რეგისტრაციის ვადა და შეფუთვა -

 მარკირების ნიმუშის ელექტრონული ვერსია . 

3. უწყებრივი რეესტრი საჯარო დოკუმენტია და ინფორმაციაზე საზოგადოების დაუბრკოლებლად ხელმისაწვდომობი

ს მიზნითსავალდებულოა მისი ელექტრონული ფორმით წარმოება და ინტერნეტის მეშვეობით მისი ხელმისაწვდომობ

ის უზრუნველყოფა . 

4. ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი რეჟიმით უწყებრივ რეესტრში ფარმაცევტუ

ლი პროდუქტისშეტანა შესაძლებელია განხორციელდეს : 
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ა ) სააგენტოს მიერ პროაქტიულად , სხვა ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგული

რებელისახელმწიფო ორგანოს მიერ შესაბამის ბაზარზე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის შესახებ ინფორმაცი

ის საფუძველზე ; 

ბ ) დაინტერესებული პირის მიერ წარმოდგენილი , ამ კანონის 11

10 მუხლით განსაზღვრული ჰომოლოგიური საიდენტიფიკაციოდოკუმენტაციის ადმინისტრაციული ექსპერტიზის გა

ნხორციელების შემდეგ ; 

გ ) დაინტერესებული პირის მიერ საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის განსხვავებუ

ლი შეფუთვა -მარკირებით პირველად შემოტანის შესახებ შეტყობინების პროცედურის გავლის შემდეგ . 

5. ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით უწყებრივ რეესტრში ფარმაცევტულ

ი პროდუქტისშეტანა ხორციელდება ამ კანონის 1111 მუხლით დადგენილი პროცედურის განხორციელების შემდეგ . 

 მუხლი 117. ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი რეჟიმი 

1. ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი რეჟიმი გამოიყენება იმ ფარმაცევტული პრო

დუქტის მიმართ ,რომელიც სხვა ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი 

სახელმწიფო ორგანოს მიერდაშვებულია შესაბამის ბაზარზე . 

2. საქართველოს მთავრობა ადგენს სხვა ქვეყნების ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულ

ირებელისახელმწიფო ორგანოების სიას მათ მიერ რეგისტრირებული ფარმაცევტული პროდუქტის აღიარების მიზნით
 . 

3. დაინტერესებული პირი ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი რეჟიმის დროს შესა

ძლებელია იყოსნებისმიერი პირი . 

4. დაინტერესებულმა პირმა შეიძლება განახორციელოს ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღი

არებითი რეჟიმითსაქართველოს ბაზარზე ფარმაცევტული პროდუქტის დაშვების ამ კანონით გათვალისწინებული პრ

ოცედურა , მიუხედავად იმპორტირებისმიზნისა . 

41. პროგრესული თერაპიის სამკურნალო საშუალებები საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე დაიშვება 

ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი რეჟიმით. ამასთანავე, პროგრესული თერაპიის 

ან/და მის რომელიმე ტიპად კლასიფიცირებული სამკურნალო საშუალებები აღნიშნულ ბაზარზე დაიშვება იმ 

შემთხვევაში, თუ ისინი დაშვებულია საქართველოს მთავრობის მიერ შესაბამისი ჯგუფის ფარმაცევტული 

პროდუქტისთვის დადგენილი სხვა ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების 

მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებულ ბაზარზე. 

5. ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი რეჟიმით ფარმაცევტული პროდუქტის 

პირველად შემოტანისას დაინტერესებულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი ჰომოლოგიური საიდენტიფიკაციო 

დოკუმენტაცია: 

ა ) ინსტრუქციის ქართულ ენაზე ავტორიზებული თარგმანი და ინსტრუქციის ორიგინალი სამინისტროს მიერ დადგენ

ილი წესით ; 

ბ ) ფარმაცევტული პროდუქტის : 

ბ . ა ) ფორმა ; 

ბ . ბ ) დოზირება ; 

ბ . გ ) მარკირების ნიმუში , რომელიც შეიძლება იყოს ორიგინალი ან ელექტრონული ვერსიის სახით წარმოდგენილი . ს

ააგენტოს აქვსდისკრეციული უფლებამოსილება მარკირების ნიმუშის მოთხოვნის ფორმასთან დაკავშირებით ; ამასთა

ნავე , თუ ფარმაცევტულიპროდუქტი არ არის წარმოებაში გაშვებული , სააგენტო ვალდებულია მიიღოს მარკირების ნი

მუშის ელექტრონული ვერსია , ხოლოფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში გაშვების შემდეგ შეუძლია მოითხოვო

ს მარკირების ნიმუშის ელექტრონული ვერსიისმატერიალური ფორმით ჩანაცვლება ; 

ბ .დ ) რეფერენს -

 სტანდარტი 2 ანალიზის ჩასატარებლად საკმარისი რაოდენობით (დაინტერესებული პირი უფლებამოსილია მისნაცვ

ლად წარმოადგინოს შესაბამისი ფარმაცევტული პროდუქტის აქტიური ნივთიერება ); 

გ ) ფარმაცევტული პროდუქტის სხვა ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებ

ელი სახელმწიფოორგანოს მიერ შესაბამის ბაზარზე დაშვების ვადა ; 

დ ) ფარმაცევტული პროდუქტის შესაბამის ბაზარზე დაშვების უნიკალური (ავტორიზაციის ) ნომერი ; 

ე ) სხვა ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მი

ერ გაცემულიფარმაცევტული პროდუქტის სერტიფიკატი , რომელიც შეიძლება გაცემული იყოს საქართველოს მთავრო

ბის მიერ აღიარებული სხვაქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახე

ლმწიფო ორგანოს კონტროლსდაქვემდებარებული ნებისმიერი ბაზრისათვის ; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
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ვ ) ამ პუნქტის „ ე “ ქვეპუნქტში აღნიშნული ფარმაცევტული პროდუქტის სერტიფიკატის ნაცვლად დასაშვებია წარმო

დგენილ იქნეს ამსერტიფიკატის ეკვივალენტური დოკუმენტი , რომელიც შეიძლება გაცემული იყოს საქართველოს მთ

ავრობის მიერ აღიარებული სხვაქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი 

სახელმწიფო ორგანოს კონტროლსდაქვემდებარებული ნებისმიერი ბაზრისათვის . ფარმაცევტული პროდუქტის სერტ

იფიკატის ან სერტიფიკატის ეკვივალენტურიდოკუმენტის ნაცვლად დასაშვებია წარმოდგენილ იქნეს მათი სათანადო

დ დამოწმებული ასლები ; 

ზ ) ანალიზის მეთოდები , რომლებიც შეიძლება ამობეჭდილი იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროდან (ფარმაკოპეი

დან ), ამ წყაროსმითითებით ; 

თ ) ფარმაცევტული პროდუქტის ნიმუში – 2 სტანდარტული შეფუთვა ან 2 ანალიზისთვის საჭირო რაოდენობა . 

6. თუ ამ მუხლის მე -

5 პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე დოკუმენტი მოიცავს ჰომოლოგიურ საიდენტიფიკაციოდოკუმენტაციაში 

მოთხოვნილ სხვა ინფორმაციასაც , მისი ცალკე დოკუმენტის სახით წარმოდგენა საჭირო არ არის . 

7. სააგენტო ჰომოლოგიური საიდენტიფიკაციო დოკუმენტაციის ადმინისტრაციულ ექსპერტიზას ახორციელებს და ფა

რმაცევტულიპროდუქტის შესახებ ინფორმაციას უწყებრივ რეესტრში განათავსებს 7 სამუშაო დღის ვადაში . 

8. სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი რეჟიმით რეგისტრირებული ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს 

ბაზარზე დაშვების ვადა განისაზღვრება სხვა ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების 

მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს კონტროლისადმი დაქვემდებარებულ ბაზარზე დაშვების ვადით, მაგრამ 

არაუმეტეს 5 წლისა. 

 მუხლი 11

8. დაინტერესებული პირის მიერ შეტყობინების ვალდებულება საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმაცევტუ

ლიპროდუქტის განსხვავებული შეფუთვა მარკირებით პირველად შემოტანის შემთხვევაში 

1. საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის განსხვავებული შეფუთვა -

 მარკირებით პირველად შემოტანაარ საჭიროებს ხელახალ რეგისტრაციას . ასეთი ფარმაცევტული პროდუქტი საქართვ

ელოს ბაზარზე დაიშვება ამ მუხლითგათვალისწინებული შეტყობინების წესის საფუძველზე . 

2. შეტყობინებაში წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია : 

ა ) ინსტრუქციის ქართულ ენაზე ავტორიზებული თარგმანი და ინსტრუქციის ორიგინალი სამინისტროს მიერ დადგენ

ილი წესით ; 

ბ ) ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვა -მარკირების ნიმუში ელექტრონული ვერსიის სახით ; 

გ ) შესაბამის ქვეყანაში ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციაზე ავტორიზაციის მქონე პირის მიერ გაცემული ცნო

ბა , რომელიცადასტურებს სხვა ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი ს

ახელმწიფო ორგანოს მიერფარმაცევტული პროდუქტის ამ შეფუთვა -

მარკირებით მის კონტროლს დაქვემდებარებულ ბაზარზე დაშვებას . ცნობას უნდა ახლდესრეალიზაციაზე უფლებამო

სილი პირის საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია ; 

დ ) ფარმაცევტული პროდუქტის შესაბამის ბაზარზე დაშვების უნიკალური (ავტორიზაციის ) ნომერი . 

3. შეტყობინების მიღების შემდეგ : 

ა ) სააგენტო ვალდებულია გადაამოწმოს დაინტერესებული პირის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია ; 

ბ ) სააგენტოს მხოლოდ ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით შეუძლია დასაბუთებული უარი განაცხადოს სა

ქართველოსბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის განსხვავებული შეფუთვა -

 მარკირებით პირველად შემოტანაზე და აღნიშნულისშესახებ წერილობით აცნობოს დაინტერესებულ პირს ; 

გ ) პასუხის გაუცემლობა ავტომატურად ნიშნავს სააგენტოს თანხმობას საქართველოს ბაზარზე უკვე დაშვებული ფარმ

აცევტულიპროდუქტის განსხვავებული შეფუთვა - მარკირებით პირველად შემოტანაზე . 

4. თანხმობის შემთხვევაში სააგენტო ვალდებულია შეტყობინებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში უწყებრივ რეესტრში დაა

მატოსინფორმაცია განსხვავებული შეფუთვა -

 მარკირებით საქართველოს ბაზარზე დაშვებული ფარმაცევტული პროდუქტის შესახებ . 

საქართველოს 2009 წლის 10 აგვისტოს კანონი №1586 - სსმ I, №26, 27.08.2009წ., მუხ.149 

მუხლი 11

9. დაინტერესებული პირის ვალდებულება ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე მიმოქცევის პერიოდ

ში 

1. დაინტერესებული პირი ვალდებულია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე მიმოქცევის პერიოდში 

შეინახოს : 

ა ) სერიის ხარისხის სერტიფიკატი ; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
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ბ ) ფარმაცევტული პროდუქტის სერიის ნომერი . 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტაცია ინახება დაინტერესებულ პირთან ფარმაცევტული პროდუ

ქტის მის მიერფლობის პერიოდში . 

3. ფარმაცევტული პროდუქტის სხვა პირისათვის გადაცემის შემდეგ ამ მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულების

შესრულებისთვის პასუხისმგებელია ის პირი , რომელიც უშუალოდ ფლობს ფარმაცევტულ პროდუქტს მის რეალიზაც

იამდე . 

 მუხლი 1110. ჰომოლოგიური საიდენტიფიკაციო დოკუმენტაციის გადამოწმება 

1. დაინტერესებული პირისაგან ჰომოლოგიური საიდენტიფიკაციო დოკუმენტაციის მიღების შემდეგ სააგენტო უფლე

ბამოსილიაგადაამოწმოს წარმოდგენილი დოკუმენტაცია , ხოლო მისი ასლები გადასცეს საქართველოს კანონმდებლობ

ის მიხედვითრეგისტრირებული შესაბამისი უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალის (მუდმივი დაწესებულების ) წარმომა

დგენლობაზე უფლებამოსილ პირსკომერციული საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის მითითების გარეშე . 

2. სააგენტო ვალდებულია ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ასლები გადასცეს უცხო ქვეყნის საწარმ

ოს ფილიალის(მუდმივი დაწესებულების ) წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს მოთხოვნის შემთხვევაში . 

3. უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალის (მუდმივი დაწესებულების ) წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს შეუძლი

ა გადაამოწმოსმიღებული დოკუმენტაცია , ხოლო ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოშობასა და ხარისხთან დაკავშირ

ებული ეჭვის არსებობისასვალდებულია შეატყობინოს სააგენტოს . 

4. უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალის (მუდმივი დაწესებულების ) წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირისაგან შ

ეტყობინებისმიღების შემთხვევაში სააგენტო ვალდებულია გადაამოწმოს ეს ინფორმაცია და ეჭვის დადასტურების შემ

თხვევაში მიიღოს საქართველოსკანონმდებლობით განსაზღვრული ზომები . 

5. ჰომოლოგიური საიდენტიფიკაციო დოკუმენტაციის გადამოწმების შემდეგ სააგენტოს ფარმაცევტული პროდუქტის 

შესახებინფორმაცია შეაქვს უწყებრივ რეესტრში . 

6. სააგენტო ვალდებულია გააუქმოს ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაცია ფარმაცევტული პროდუქტის საქართვ

ელოს ბაზარზედაშვების ვადის გასვლის შემთხვევაში და ამოიღოს იგი უწყებრივი რეესტრიდან . 

მუხლი 1111. ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმი 

1. ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაცია ეროვნული რეჟიმით ხორციელდება შემდეგნაირად : 

ა ) ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით დაინტერესებული პირი შეიძლება ი

ყოსფარმაცევტული პროდუქტის მწარმოებელი ან სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი . დაინტერესებული პირი განცხად

ებას და თანდართულდოკუმენტებს წარუდგენს სააგენტოს . განცხადება უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს ზოგად

ი ადმინისტრაციული კოდექსის 78- ემუხლის მოთხოვნებს ; 

ბ ) სარეგისტრაციო დოკუმენტები შედგება ადმინისტრაციული და მეცნიერულ -

 ტექნიკური ნაწილებისაგან ; სააგენტო ახორციელებსმათ ადმინისტრაციულ და მეცნიერულ -

 ტექნიკურ ექსპერტიზას ; 

გ) სარეგისტრაციო დოკუმენტების ადმინისტრაციული ნაწილი წარმოდგენილი უნდა იქნეს მატერიალური ფორმით 

ქართულ ენაზე (მატერიალურ ფორმასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინსტრუქციის ქართულენოვანი 

თარგმანი ელექტრონული ვერსიის სახით, Word-ის ფორმატით, კომპაქტდისკზე, აგრეთვე − ფარმაცევტული 

პროდუქტის შეფუთვა-მარკირების ნიმუში), ხოლო მეცნიერულ-ტექნიკური ნაწილი – ქართულ, რუსულ ან ინგლისურ 

ენაზე, სამ იდენტურ ასლად (ასლების იდენტურობისთვის პასუხისმგებელია დაინტერესებული პირი), 

ელექტრონული ვერსიის სახით კომპაქტდისკზე, რომელზედაც მითითებული უნდა იყოს ფარმაცევტული 

პროდუქტის სავაჭრო დასახელება, მწარმოებელი, სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელი (მისი არსებობის შემთხვევაში), 

წამლის ფორმა და დოზა, შეფუთვაში არსებული ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობა, ფარმაცევტული 

პროდუქტის რეგისტრაციის რეჟიმი, სარეგისტრაციო დოკუმენტების ადმინისტრაციული ნაწილისა და მეცნიერულ-

ტექნიკური ნაწილის სააგენტოსთვის წარმოდგენის თარიღი; 

დ ) სააგენტო არა უგვიანეს 14 დღისა ამოწმებს წარმოდგენილი სარეგისტრაციო დოკუმენტების ამ მუხლის მოთხოვნებ

თანშესაბამისობას , ანუ ახორციელებს მათ ადმინისტრაციულ ექსპერტიზას ; 

ე ) ადმინისტრაციული ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის საფუძველზე სარეგისტრაციო დოკუმენტები ექვემდებარებ

ა შემდგომმეცნიერულ -

 ტექნიკურ ექსპერტიზას ფარმაცევტული პროდუქტის სტანდარტიზაციის , ხარისხის , უსაფრთხოობისა და თერაპიუ

ლიეფექტიანობის დადგენის მიზნით ; 

ვ ) ადმინისტრაციული ან მეცნიერულ -

 ტექნიკური ექსპერტიზის დონეზე გამოვლენილი ხარვეზის აღმოსაფხვრელად დაინტერესებულპირს დამატებით ეძლ
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ევა 2 თვემდე ვადა . აღნიშნულ ვადაში ხარვეზის აღმოუფხვრელობისას სარეგისტრაციო დოკუმენტებიგანუხილველი 

რჩება ; 

ზ ) საჭიროების შემთხვევაში სააგენტოს უფლება აქვს სარეგისტრაციო დოკუმენტების განხილვაში დამატებით ჩართო

ს ექსპერტები ,რომლებიც პასუხისმგებელი არიან საკუთარი დასკვნების ობიექტურობისთვის . 

2. ფარმაცევტული პროდუქტის აქტიური ნივთიერებების , ფორმის , მოქმედების ძალის (დოზის , კონცენტრაციის ), გა

მოყენებისმეთოდის (ხერხის ) და წარმოებასთან დაკავშირებული ცვლილებები ითვლება II რიგის (განსაკუთრებული მ

ნიშვნელობის ) ცვლილებებადდა საჭიროებს რეგისტრაციას . 

3. ამ მუხლის 21-

 ე პუნქტში მითითებული ცვლილებები ითვლება I რიგის (შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის ) ცვლილებებად დასაჭ

იროებს სააგენტოსათვის ცვლილების შესახებ ინფორმაციის წარდგენას . 

4. თუ არ იქნა დაკმაყოფილებული ამ მუხლის მე -

3 პუნქტში მითითებული პირობები , აღნიშნული ცვლილება გადადის II რიგისცვლილებაში და საჭიროებს რეგისტრაც

იას . 

5. I და II რიგის ცვლილებების დროს : 

ა ) წარმოდგენილ უნდა იქნეს : 

ა . ა ) ცვლილების მოტივაცია ; 

ა . ბ ) ცვლილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ; 

ა . გ ) განახლებული შესაბამისი სარეგისტრაციო დოკუმენტები ; 

ბ ) ცვლილების რეგისტრაცია არ იწვევს რეგისტრაციის ვადის შეცვლას . 

6. ფარმაცევტული პროდუქტის ხელახალი რეგისტრაციისათვის სარეგისტრაციო დოკუმენტები წარმოდგენილ უნდა 

იქნესრეგისტრაციის ვადის გასვლამდე არა უგვიანეს 2 თვისა . წინააღმდეგ შემთხვევაში ფარმაცევტული პროდუქტის 

რეგისტრაციაგანხორციელდება პირველადი რეგისტრაციის რეჟიმით . 

7. ფარმაცევტული პროდუქტის ხელახალი რეგისტრაციისას დაინტერესებული პირი ვალდებულია წარმოადგინოს ამ 

მუხლის მე-19 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია და ბაზარზე ფარმაცევტული პროდუქტის ბოლო 

დაშვების 5-წლიანი ვადიდან არანაკლებ 4 წლის მონაცემები მისი გვერდითი მოქმედების შესახებ, პუბლიკაციები და 

ბიბლიოგრაფია, სამკურნალო საშუალების საერთაშორისო სტანდარტთა კრებულების მოთხოვნების შესაბამისი 

სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები მოქმედი რედაქციით, აგრეთვე სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

8. სარეგისტრაციო პროცედურის , მათ შორის , ხელახალი რეგისტრაციის , ცვლილების რეგისტრაციისა და რეგისტრაც

ია - აღნუსხვისვადის ათვლა იწყება სარეგისტრაციო დოკუმენტების სრულად წარმოდგენიდან . 

9. სააგენტო სარეგისტრაციო პროცედურის დროს , მათ შორის , II რიგის ცვლილების რეგისტრაციისას – 

3 თვის ვადაში , ფარმაცევტულიპროდუქტის ხელახალი რეგისტრაციისას და რეგისტრაცია - აღნუსხვისას – 

2 თვის ვადაში , I რიგის „ ა “ ტიპის ცვლილებისრეგისტრაციისას – 

10 დღის ვადაში , ხოლო I რიგის „ ბ “ ტიპის ცვლილების რეგისტრაციისას – 

1 თვის ვადაში , იღებს გადაწყვეტილებასფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის თაობაზე ან ცვლილების რეგისტ

რაციაზე თანხმობის ან უარის თქმის შესახებ , რაც ფორმდებაადმინისტრაციული აქტით . 

10. ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში სააგენტო ვალდებულია დაუყოვნებლივ წ

ერილობითაცნობოს დასაბუთებული უარი დაინტერესებულ პირს . თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ დ “ ქვეპუნქტშ

ი და მე -

9 პუნქტში აღნიშნულვადებში დაინტერესებულ პირს არ ეცნობება გადაწყვეტილება რეგისტრაციაზე უარის თქმის შეს

ახებ , ფარმაცევტული პროდუქტირეგისტრირებულად ითვლება და სააგენტო ვალდებულია გასცეს საქართველოს ბაზ

არზე დაშვების უფლების დამადასტურებელიდოკუმენტი . ბაზარზე დაშვების უფლების დამადასტურებელი დოკუმე

ნტი ფორმდება რეგისტრაციის შესახებ ადმინისტრაციული აქტისგამოცემიდან 10 დღის ვადაში . ადმინისტრაციული ა

ქტი და საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტიტოლფასი დოკუმენტებია . 

11. თუ ფარმაცევტული პროდუქტი არ არის წარმოებაში გაშვებული , სააგენტო ვალდებულია მიიღოს მარკირების ნიმ

უშისელექტრონული ვერსია , ხოლო ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში გაშვების შემდეგ შეუძლია მოითხოვოს 

მარკირების ნიმუშისელექტრონული ვერსიის მატერიალური ფორმით ჩანაცვლება . 

12. სააგენტო აუქმებს საქართველოში ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციას : 

ა ) დაინტერესებული პირის თხოვნით ; 

ბ ) თუ ფარმაცევტულ პროდუქტს აღმოაჩნდა ადამიანისათვის ან მისი შთამომავლობისათვის ზიანის მომტანი თვისებ

ა . 



117 
 
13. სააგენტო დროებით , რეგისტრაციის შეჩერების მიზეზის აღმოფხვრამდე , აჩერებს საქართველოში ფარმაცევტული 

პროდუქტისრეგისტრაციას : 

ა ) დაინტერესებული პირის თხოვნით ; 

ბ ) თუ შეიცვალა სარეგისტრაციო დოკუმენტების რაიმე ნაწილი , რომელიც დადგენილი წესით და ფორმით არ არის რ

ეგისტრირებულიან / და აღნუსხული . 

14. სააგენტო აუქმებს საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტს : 

ა ) ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის გაუქმებისას ; 

ბ ) ფარმაცევტული პროდუქტის ბაზარზე დაშვების უფლების დამადასტურებელი ახალი დოკუმენტის გაცემის საჭირ

ოებისას . 

15. რეგისტრაციის ვადის გასვლა იწვევს საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის

 გაუქმებას . 

16. ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევა საქართველოს ტერიტორიაზე ნებადართულია მისი რეგისტრაციიდან 5 წ

ლის განმავლობაში, ხოლო რეგისტრაციის ვადის გასვლის შემდეგ – მისი ვარგისობის ვადის ამოწურვამდე . 

17. ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიაზე ნებადართულია ცვლილებამდე არსებუ

ლი ფარმაცევტულიპროდუქტის მიმოქცევა მისი ვარგისობის ვადის ამოწურვამდე . 

18. ფარმაცევტული სუბსტანცია , დაუფასოებელი და შუალედური ფარმაცევტული პროდუქტები , მაგისტრალური და

 ოფიცინალურირეცეპტებით მომზადებული ფარმაცევტული პროდუქტები , კონკრეტული ფიზიკური პირისთვის გან

კუთვნილი ალერგენი რეგისტრაციასარ საჭიროებს . 

19. სარეგისტრაციო დოკუმენტების ადმინისტრაციულ ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იქნეს : 

ა ) განცხადება თანდართული დოკუმენტების საძიებლით (გვერდების მითითებით ); 

ბ ) საქართველოში ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით წარსადგენი ფარმაც

ევტულიპროდუქტის რეგისტრაციის შესახებ განცხადების ორიგინალი ; 

გ ) დაინტერესებული პირის მიერ ფიზიკური ან იურიდიული პირისთვის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მ

ინიჭებისდამადასტურებელი საბუთის ორიგინალი ; 

დ) ფარმაცევტული პროდუქტის სერტიფიკატი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული ფორმით 

(ორიგინალი), ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში – ფარმაცევტული პროდუქტის GMP-ის (კარგი საწარმოო 

პრაქტიკის) სტანდარტით წარმოების დამადასტურებელი საბუთი ან ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოების 

ლიცენზია, რომელიც გასცა მწარმოებელი ქვეყნის უფლებამოსილმა ორგანომ. სტომატოლოგიური მასალის, 

ინვაზიური კონტრაცეპტული მექანიკური საშუალების, სადიაგნოსტიკო საშუალების შემთხვევაში დასაშვებია 

პროდუქტის მწარმოებლის ISO სერტიფიკატის ან EC სერტიფიკატის ანდა თავისუფალი გაყიდვის სერტიფიკატის 

წარმოდგენა; 

ე ) სარეგისტრაციო ფარმაცევტული პროდუქტის სტანდარტული შეფუთვა სტანდარტული მარკირებით (ან ელექტრონ

ული ვერსიისსახით ); 

ვ) საქართველოში წარმოებული ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის შემთხვევაში – ინსტრუქცია ქართულ 

ენაზე, ხოლო იმპორტირებული ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციის შემთხვევაში – ინსტრუქციის (როგორც 

სამედიცინო და ფარმაცევტული განათლების მქონე პერსონალისთვის, ისე მომხმარებლისთვის განკუთვნილი 

ინფორმაცია, რომელიც ახლავს ფარმაცევტულ პროდუქტს − ინსტრუქციის დიფერენცირებული ვერსიების 

არსებობისას) ქართულ ენაზე ავტორიზებული (დამოწმებული) თარგმანი და ინსტრუქციის ორიგინალი სამინისტროს 

მიერ დადგენილი წესით; 

ზ) სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

20. სარეგისტრაციო დოკუმენტების მეცნიერულ - ტექნიკურ ნაწილში წარმოდგენილი უნდა იქნეს : 

ა ) ინოვაციური (ახალი ორიგინალური ) ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციისთვის : 

ა .ა ) ფარმაცევტული პროდუქტის მწარმოებელ ქვეყანაში , აგრეთვე სხვა ქვეყნებში (ასეთის არსებობისას ) რეგისტრაცი

ისდამადასტურებელი დოკუმენტი ; 

ა .ბ ) ფარმაცევტული პროდუქტის ქიმიური შემადგენლობა , მასში შემავალი ყველა ინგრედიენტის და დოზის ერთეუ

ლში მათირაოდენობების მითითებით ; 

ა .გ ) მონოგრაფიები აქტიური სუბსტანციის (სუბსტანციების ) შესახებ (სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები ); 

ა .დ ) აქტიური სუბსტანციის (სუბსტანციების ), დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქტის (ე . წ . ბალკის ) მწარმოებ

ლის(მწარმოებლების ) დასახელება და მისამართი ; 

ა .ე ) მონოგრაფიები ან სტანდარტთა საერთაშორისო კრებულებში არსებულ მონოგრაფიებზე მითითებები არააქტიურ

ი სუბსტანციის(სუბსტანციების ) შესახებ (სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები ); 



118 
 
ა .ვ ) მონოგრაფიები ფარმაცევტული პროდუქტის ანალიზის მეთოდების შესახებ , სპეციფიკაციის ჩათვლით ; 

ა .ზ ) ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის სქემა ; 

ა .თ ) ფარმაცევტული პროდუქტის ნიმუში – 

2 სტანდარტულ შეფუთვას დამატებული 2 ანალიზისთვის საჭირო რაოდენობა , შესაბამისიხარისხის სერტიფიკატით ; 

ა .ი ) რეფერენს - სტანდარტი (რეფერენს -

 სტანდარტები ) 2 ანალიზის ჩასატარებლად საკმარისი რაოდენობით , შესაბამისი ხარისხისსერტიფიკატით ; 

ა .კ ) მონაცემები ფარმაცევტული პროდუქტის სტაბილურობის შესახებ ; 

ა .ლ ) წინაკლინიკური კვლევის მონაცემები ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკური ფარმაკოლოგიური აქტივობის

 შესახებ , კერძოდ: 

ა .ლ .ა ) ფარმაკოდინამიკური ეფექტი ; 

ა .ლ .ბ ) მოქმედების მექანიზმი ; 

ა .მ ) ფარმაკოკინეტიკური კვლევის მონაცემები ; 

ა .ნ ) ტოქსიკოლოგიური კვლევის მონაცემები მწვავე , ქვემწვავე და ქრონიკული ტოქსიკურობის შესახებ ; 

ა .ო ) მონაცემები ტერატოგენობის , ემბრიოტოქსიკურობის , მუტაგენობის , კანცეროგენობის და ალერგენობის შესახებ 

; 

ა .პ ) კლინიკური მონაცემები ფარმაკოკინეტიკის , ფარმაკოდინამიკის და გვერდითი ეფექტების შესახებ ; 

ა .ჟ ) ფარმაცევტული პროდუქტის კლინიკური კვლევის ანგარიში ; 

ა .რ ) შეჯამებული მონაცემები გვერდითი ეფექტების შესახებ ; 

ა .ს ) ფარმაცევტული პროდუქტის კლინიკური გამოყენების გამოცდილება : 

ა .ს .ა ) სხვა ფარმაცევტულ პროდუქტთან ურთიერთქმედება ; 

ა .ს .ბ ) პუბლიკაციები და ბიბლიოგრაფია ; 

შენიშვნა: ამ კანონის მიზნებისთვის იმ გენერიკული სამკურნალო საშუალებების ახალი კომბინაციები, წამლის ახალი 

ფორმა ან ახალი მოქმედების ძალა, რომლებიც არ არის დაშვებული საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული 

სხვა ქვეყნის ან სახელმწიფოთაშორისი ფარმაცევტული პროდუქტების მარეგულირებელი სახელმწიფო ორგანოს მიერ 

მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებულ ბაზარზე, მიიჩნევა ინოვაციურ (ახალ ორიგინალურ) ფარმაცევტულ 

პროდუქტებად. ისინი საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე დაიშვება ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად. 

ამასთანავე, დასაშვებია, ამავე პუნქტის „ა.ლ“–„ა.ს.ა“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ყველა მონაცემის ნაცვლად 

წარმოდგენილი იქნეს მონაცემები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შესაბამისი რეკომენდაციების ან სხვა 

საერთაშორისოდ აღიარებული გზამკვლევების (გაიდლაინების) მიხედვით. 

ბ ) გენერიკული და კვლავწარმოებული ფარმაცევტული პროდუქტის რეგისტრაციისთვის : 

ბ .ა ) ფარმაცევტული პროდუქტის ქიმიური შემადგენლობა , მასში შემავალი ყველა ინგრედიენტის და დოზის ერთეუ

ლში მათირაოდენობების მითითებით ; 

ბ .ბ ) სათანადო დოკუმენტი ფარმაცევტული პროდუქტის ლიცენზიით კვლავწარმოების უფლების შესახებ (ასეთის არ

სებობისას ); 

ბ .გ ) მონოგრაფიები ან სტანდარტთა საერთაშორისო კრებულებში არსებულ მონოგრაფიებზე მითითებები აქტიური ს

უბსტანციის(სუბსტანციების ) შესახებ (სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები ); 

ბ .დ ) აქტიური სუბსტანციის (სუბსტანციების ) მწარმოებლის (მწარმოებლების ) დასახელება და მისამართი ; 

ბ .ე ) მონოგრაფიები ან სტანდარტთა საერთაშორისო კრებულებში არსებულ მონოგრაფიებზე მითითებები არააქტიურ

ი სუბსტანციის(სუბსტანციების ) შესახებ (სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები ); 

ბ .ვ ) მონოგრაფიები ფარმაცევტული პროდუქტის ანალიზის მეთოდების შესახებ , სპეციფიკაციის ჩათვლით ; 

ბ .ზ ) ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის სქემა ; 

ბ .თ ) ფარმაცევტული პროდუქტის ნიმუში – 

2 სტანდარტულ შეფუთვას დამატებული 2 ანალიზისთვის საჭირო რაოდენობა , შესაბამისიხარისხის სერტიფიკატით ; 

ბ .ი ) რეფერენს - სტანდარტი (რეფერენს -

 სტანდარტები ) 2 ანალიზის ჩასატარებლად საკმარისი რაოდენობით , შესაბამისი ხარისხისსერტიფიკატით ; 

ბ .კ ) მონაცემები ფარმაცევტული პროდუქტის სტაბილურობის შესახებ ; 

ბ .ლ ) მონაცემები ბიოეკვივალენტობის ან თერაპიული ეკვივალენტობის შესახებ , ფარმაცევტული პროდუქტის ფორმ

ის და შეყვანისგზის გათვალისწინებით (ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების მიხედვით ); 

ბ .მ ) პუბლიკაციები და ბიბლიოგრაფია ; 

გ ) სისხლის პრეპარატის რეგისტრაციისთვის : 
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გ .ა ) სისხლის პრეპარატის მწარმოებელ ქვეყანაში , აგრეთვე სხვა ქვეყნებში (ასეთის არსებობისას ) რეგისტრაციის დამა

დასტურებელიდოკუმენტი ; 

გ .ბ ) სისხლის პრეპარატის ქიმიური შემადგენლობა , მასში შემავალი ყველა ინგრედიენტის და დოზის ერთეულში მათ

ი რაოდენობებისმითითებით ; 

გ .გ ) მონოგრაფიები ან სტანდარტთა საერთაშორისო კრებულებში არსებულ მონოგრაფიებზე მითითებები აქტიური ს

უბსტანციის(სუბსტანციების ) შესახებ (სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები ); 

გ .დ ) აქტიური სუბსტანციის (სუბსტანციების ) მწარმოებლის (მწარმოებლების ) დასახელება და მისამართი ; 

გ .ე ) მონოგრაფიები ან სტანდარტთა საერთაშორისო კრებულებში არსებულ მონოგრაფიებზე მითითებები არააქტიურ

ი სუბსტანციის(სუბსტანციების ) შესახებ (სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები ); 

გ .ვ ) მონოგრაფიები სისხლის პრეპარატის ანალიზის მეთოდების შესახებ , სპეციფიკაციის ჩათვლით ; 

გ .ზ ) სისხლის პრეპარატის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის სქემა ; 

გ .თ ) ფარმაცევტული პროდუქტის ნიმუში – 

2 სტანდარტულ შეფუთვას დამატებული ანალიზისთვის საჭირო რაოდენობა , შესაბამისიხარისხის სერტიფიკატით , რ

ომელიც დამოწმებულია უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ; 

გ .ი ) რეფერენს - სტანდარტი (რეფერენს -

 სტანდარტები ) 2 ანალიზის ჩასატარებლად საკმარისი რაოდენობით , შესაბამისი ხარისხისსერტიფიკატით ; 

გ .კ ) მონაცემები სისხლის პრეპარატის სტაბილურობის შესახებ ; 

გ .ლ ) დახურული კონტეინერული სისტემის დახასიათება ; 

გ .მ ) მონაცემები სისხლის პრეპარატის ეფექტიანობისა და უსაფრთხოობის შესახებ (ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცი

ის მიერრეკომენდებული ფორმატით ), ვირუსების ინაქტივაციისათვის გამოყენებული მეთოდების აღწერით ; 

გ .ნ ) პუბლიკაციები და ბიბლიოგრაფია ; 

დ ) იმუნობიოლოგიური პრეპარატის რეგისტრაციისთვის : 

დ .ა ) იმუნობიოლოგიური პრეპარატის მწარმოებელ ქვეყანაში , აგრეთვე სხვა ქვეყნებში (ასეთის არსებობისას ) რეგისტ

რაციისდამადასტურებელი დოკუმენტი ; 

დ .ბ ) იმუნობიოლოგიური პრეპარატის მიღების მეთოდი და მასალა , მწარმოებლის (მწარმოებლების ) დასახელება და 

მისამართი ; 

დ .გ ) მონოგრაფიები ან სტანდარტთა საერთაშორისო კრებულებში არსებულ მონოგრაფიებზე მითითებები აქტიური ს

უბსტანციის(სუბსტანციების ) შესახებ (სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები ); 

დ .დ ) მონოგრაფიები იმუნობიოლოგიური პრეპარატის ანალიზის მეთოდების შესახებ , სპეციფიკაციის ჩათვლით ; 

დ .ე ) იმუნობიოლოგიური პრეპარატის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის სქემა ; 

დ .ვ ) იმუნობიოლოგიური პრეპარატის ნიმუში – 

2 სტანდარტულ შეფუთვას დამატებული ანალიზისთვის საჭირო რაოდენობა ,შესაბამისი ხარისხის სერტიფიკატით ; 

დ .ზ ) მონაცემები იმუნობიოლოგიური პრეპარატის სტაბილურობის შესახებ ; 

დ .თ ) კლინიკური მონაცემები იმუნობიოლოგიური პრეპარატის ეფექტიანობის , უსაფრთხოობისა და გვერდითი ეფექ

ტების შესახებ ; 

დ .ი ) სხვა ფარმაცევტულ პროდუქტთან ურთიერთქმედება ; 

დ .კ ) პუბლიკაციები და ბიბლიოგრაფია ; 

ე ) პარასამკურნალო საშუალების რეგისტრაციისთვის : 

ე .ა ) პარასამკურნალო საშუალების ქიმიური შემადგენლობა , მასში შემავალი ყველა ინგრედიენტის და დოზის ერთეუ

ლში მათირაოდენობების მითითებით ; 

ე .ბ ) მონოგრაფიები აქტიური სუბსტანციების შესახებ (სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები ); 

ე .გ ) აქტიური სუბსტანციის (სუბსტანციების ) მწარმოებლის (მწარმოებლების ) დასახელება და მისამართი ; 

ე .დ ) მონოგრაფიები ან სტანდარტთა საერთაშორისო კრებულებში არსებულ მონოგრაფიაზე მითითებები არააქტიურ

ი სუბსტანციის(სუბსტანციების ) შესახებ (სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები ); 

ე .ე ) მონოგრაფიები პარასამკურნალო საშუალების ანალიზის მეთოდების შესახებ , სპეციფიკაციის ჩათვლით ; 

ე .ვ ) პარასამკურნალო საშუალების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის სქემა ; 

ე .ზ ) მონაცემები პარასამკურნალო საშუალების სტაბილურობის შესახებ ; 

ე .თ ) პარასამკურნალო საშუალების ნიმუში – 

2 სტანდარტულ შეფუთვას დამატებული ანალიზისთვის საჭირო რაოდენობა , შესაბამისიხარისხის სერტიფიკატით ; 
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ე .ი ) რეფერენს - სტანდარტი (რეფერენს -

 სტანდარტები ) (საჭიროების შემთხვევაში ) 2 ანალიზის ჩასატარებლად საკმარისირაოდენობით , შესაბამისი ხარისხის

 სერტიფიკატით ; 

ე .კ ) მონაცემები პარასამკურნალო საშუალების უსაფრთხოობისა და ეფექტიანობის შესახებ ; 

ვ ) რადიოფარმაცევტული საშუალების რეგისტრაციისთვის : 

ვ .ა ) რადიოფარმაცევტული საშუალების მწარმოებელ ქვეყანაში , აგრეთვე სხვა ქვეყნებში (ასეთის არსებობისას ) რეგის

ტრაციისდამადასტურებელი დოკუმენტი ; 

ვ .ბ ) რადიოფარმაცევტული საშუალების შემადგენლობა , მასში შემავალი ყველა ინგრედიენტის და დოზის ერთეულშ

ი მათირაოდენობების , ხვედრითი ან ფარდობითი აქტივობის მითითებით ; 

ვ .გ ) მონოგრაფიები აქტიური სუბსტანციის (სუბსტანციების ) შესახებ (სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები ); 

ვ .დ ) აქტიური სუბსტანციის (სუბსტანციების ) მიღების გზა , მწარმოებლის (მწარმოებლების ) დასახელება და მისამარ

თი ; 

ვ .ე ) მონოგრაფიები ან სტანდარტთა საერთაშორისო კრებულებში არსებულ მონოგრაფიებზე მითითებები არააქტიურ

ი სუბსტანციის(სუბსტანციების ) შესახებ (სპეციფიკაცია და ანალიზის მეთოდები ); 

ვ .ვ ) მონოგრაფიები რადიოფარმაცევტული საშუალების ანალიზის მეთოდების შესახებ , სპეციფიკაციის ჩათვლით ; 

ვ .ზ ) რადიოფარმაცევტული საშუალების წარმოების ტექნოლოგიური პროცესის სქემა ; 

ვ .თ ) რადიოფარმაცევტული საშუალების ხარისხის სერტიფიკატი , დამოწმებული უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ; 

ვ .ი ) მონაცემები რადიოფარმაცევტული საშუალების სტაბილურობის შესახებ ; 

ვ .კ ) მონაცემები რადიოფარმაცევტული საშუალების ეფექტიანობისა და უსაფრთხოობის შესახებ (სამკურნალო რადიო

ფარმაცევტულისაშუალების შემთხვევაში ); 

ვ .ლ ) მონაცემები რადიოფარმაცევტული საშუალების უსაფრთხოობის შესახებ (სადიაგნოსტიკო რადიოფარმაცევტუ

ლი საშუალებისშემთხვევაში ); 

ზ ) ფიზიოლოგიური მდგომარეობის შესანარჩუნებელი ბიოლოგიურად აქტიური დანამატის (ბად - ის ) რეგისტრაცია -

 აღნუსხვისთვის : 

ზ .ა ) ბად - ის შემადგენლობა ; 

ზ .ბ ) ბად - ის ანალიზის მეთოდი ; 

ზ .გ ) ბად - ის ნიმუში – 

2 სტანდარტულ შეფუთვას დამატებული 2 ანალიზისთვის საჭირო რაოდენობა , შესაბამისი ხარისხისსერტიფიკატით ; 

ზ .დ ) თავისუფალი გაყიდვის სერტიფიკატი (მისი არსებობისას ); 

თ ) კომპლემენტარული სამკურნალო საშუალების რეგისტრაცია - აღნუსხვისთვის : 

თ .ა ) კომპლემენტარული სამკურნალო საშუალების სრული შემადგენლობა ; 

თ .ბ ) კომპლემენტარული სამკურნალო საშუალების ანალიზის მეთოდი ; 

თ .გ ) კომპლემენტარული სამკურნალო საშუალების ნიმუში – 

2 სტანდარტულ შეფუთვას დამატებული 2 ანალიზისთვის საჭირორაოდენობა , შესაბამისი ხარისხის სერტიფიკატით ; 

თ .დ ) მონოგრაფიები სამკურნალო კომპლემენტარული საშუალების საექიმო პრაქტიკაში გამოყენების გამოცდილების

 , ეფექტიანობისადა უსაფრთხოობის შესახებ , შესაბამისი ბიბლიოგრაფიული მასალები ; 

თ .ე ) კომპლემენტარული სამკურნალო საშუალების სამკურნალო პრინციპებიდან გამომდინარე , მისი მოქმედებისა დ

ა დანიშნულებისდასაბუთება ; 

ი ) კონტრაცეპტული მექანიკური საშუალების (გარდა არაინვაზიური კონტრაცეპტული მექანიკური საშუალებისა ) რეგ

ისტრაციისთვის : 

ი .ა ) კონტრაცეპტული მექანიკური საშუალების მწარმოებლის დასახელება და მისამართი ; 

ი .ბ ) ხარისხის კრიტერიუმების განმსაზღვრელი სტანდარტი ; 

ი .გ ) კონტრაცეპტული მექანიკური საშუალების 2 ნიმუში , შესაბამისი ხარისხის სერტიფიკატით ; 

კ ) სტომატოლოგიური მასალის რეგისტრაცია - აღნუსხვისთვის : 

კ .ა ) სტომატოლოგიური მასალის დასახელება , შემადგენლობა , მონაცემები შემადგენელი კომპონენტების შესახებ და 

დანიშნულება ; 

კ .ბ ) ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების განმსაზღვრელი სტანდარტი ; 

კ .გ ) სტომატოლოგიური მასალის ხარისხის სერტიფიკატი ; 

კ .დ ) მონაცემები სტომატოლოგიური მასალის უსაფრთხოობის შესახებ ; 

კ .ე ) სტომატოლოგიური მასალის ნიმუში ; 
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ლ ) სადიაგნოსტიკო საშუალებების : ტესტსისტემების (ნოზოლოგიების მიხედვით ), ალერგენების (გარდა კონკრეტუ

ლი ფიზიკურიპირისთვის განკუთვნილი ალერგენისა ), რეაგენტების (კლინიკური ბიოქიმიისა და კლინიკური ქიმიისა

თვის ) და შრატების რეგისტრაცია -აღნუსხვისთვის : 

ლ .ა ) სადიაგნოსტიკო საშუალების დანიშნულება და გამოყენების მეთოდი (ჩამონათვალი მწარმოებელი ფირმის კატა

ლოგის ნომრისმითითებით ან / და კატალოგი (მათი არსებობისას )); 

ლ .ბ ) მონაცემები სადიაგნოსტიკო საშუალების უსაფრთხოობისა და ეფექტიანობის შესახებ – IN VIVO გამოყენებისას ; 

ლ .გ ) ხარისხის შეფასების კრიტერიუმები და მონაცემები სადიაგნოსტიკო საშუალების სტაბილურობის შესახებ (საჭი

როებისშემთხვევაში ). 

21. I რიგის (შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის ) ცვლილებები : 

ა ) I რიგის „ ა “ ტიპის ცვლილებები : 

ა .ა ) ცვლილებები წარმოების ლიცენზიაში 

პირობა – წარმოდგენილი უნდა იქნეს წარმოების განახლებული ლიცენზია ; 

ა .ბ ) ფარმაცევტული პროდუქტის სახელწოდების ცვლილება 

პირობა : 

ა .ბ .ა ) ახალი სახელწოდება არ უნდა იწვევდეს საერთაშორისო არაპატენტირებულ დასახელებასთან ან / და რეგისტრი

რებულიფარმაცევტული პროდუქტის სახელთან აღრევას ; 

ა .ბ .ბ ) თუ არსებობს საერთო აღიარებული სახელწოდება , ცვლილება უნდა განხორციელდეს ფარმაკოპეული სახელწ

ოდებისკენ ანსაერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელებისკენ ; 

ა .გ ) სავაჭრო ლიცენზიის მფლობელის – რეგისტრაციის უფლების მქონე სუბიექტის –

 სახელის ან / და იურიდიული მისამართისცვლილება 

პირობა – არ უნდა შეიცვალოს მწარმოებელი ; 

ა .დ ) აქტიური სუბსტანციის მწარმოებლის ცვლილება 

პირობა –

 სუბსტანციის სპეციფიკაცია და ხარისხის კონტროლის მეთოდები უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისოდ აღიარებუ

ლფარმაკოპეას ; 

ა .ე ) ტაბლეტებზე არსებული წარწერის , გრუნტირების ან სხვა მარკირების , ტვიფრების , კაფსულებზე არსებული წარ

წერის ცვლილება 

პირობა – ახალი წარწერა არ უნდა იწვევდეს სხვა ტაბლეტებთან და კაფსულებთან აღრევას ; 

ა .ვ ) პირველადი შეფუთვის მარკირების , მეორეული შეფუთვის მარკირების და დიზაინის ცვლილება 

პირობა – წარმოდგენილი უნდა იქნეს 2 ახალი ნიმუში ; 

ა .ზ ) შეფუთვაში ფარმაცევტული პროდუქტის რაოდენობის ცვლილება 

პირობა – არ უნდა შეიცვალოს შესაფუთი მასალა ; 

ბ ) I რიგის „ ბ “ ტიპის ცვლილებები : 

ბ .ა ) არააქტიური სუბსტანციის ცვლილება 

პირობა – არ უნდა შეიცვალოს : 

ბ .ა .ა ) მსგავსი ფუნქციონალური მახასიათებლები ; 

ბ .ა .ბ ) მყარი სამკურნალო ფორმებისთვის – ხსნადობის ხასიათი ; 

ბ .ბ ) საღებავის ამოღება ან ერთი საღებავის მეორით შეცვლა ; 

ბ .გ ) საგემოვნებო დანამატების დამატება , ამოღება ან ცვლილება 

პირობა – არ უნდა შეიცვალოს : 

ბ .გ .ა ) მსგავსი ფუნქციონალური მახასიათებლები ; 

ბ .გ .ბ ) მყარი სამკურნალო ფორმებისთვის – ხსნადობის ხასიათი ; 

ბ .დ ) ტაბლეტის საფარის მასის ან კაფსულის გარსის მასის ცვლილება 

პირობა – არ უნდა შეიცვალოს ხსნადობის ხასიათი ; 

ბ .ე ) პირველადი შეფუთვის შემადგენლობის ხარისხობრივი ცვლილება 

პირობა –

 შემოთავაზებული შესაფუთი მასალა უნდა იყოს წინამორბედის ეკვივალენტური შესაბამისი თვისებებით ; ცვლილება

 არ უნდაეხებოდეს სტერილურ პროდუქციას ; 

ბ .ვ ) გამოყენების რომელიმე ჩვენების ან შეყვანის ერთ - ერთი გზის ამოღება 
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პირობა –

 პრეპარატის გამოყენების უსაფრთხოობა და ხარისხი უნდა იყოს შენარჩუნებული და დადასტურებული რეტროსპექტ

ულიწინაკლინიკური კვლევის მონაცემებით ; 

ბ .ზ ) უმნიშვნელო ცვლილებები აქტიური სუბსტანციის წარმოებაში 

პირობა –

 სუბსტანციის სპეციფიკაციაში არ უნდა მოხდეს არასასურველი ცვლილებები , არ უნდა შეიცვალოს სუბსტანციის ფიზ

იკურითვისებები , არ უნდა დაემატოს ახალი მინარევები ან არ უნდა შეიცვალოს მინარევების დონე , რომელიც მოითხ

ოვს კვლევის ჩატარებასმზა პროდუქტის უსაფრთხოობაზე ; 

ბ .თ ) აქტიური სუბსტანციის სერიის / პარტიის მოცულობის ცვლილება 

პირობა –

 სუბსტანციის კონტროლის შესახებ მონაცემების ანალიზი უნდა მიუთითებდეს , რომ არ დარღვეულა საწარმოო პროცე

სისმთლიანობა ან / და არ შეცვლილა სუბსტანციის ფიზიკური თვისებები ; 

ბ .ი ) უმნიშვნელო ცვლილებები ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებაში 

პირობა –

 არ უნდა შეიცვალოს პრეპარატის სპეციფიკაცია ; ახალმა ტექნოლოგიურმა პროცესმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხის ,

ეფექტიანობისა და უსაფრთხოობის მხრივ იდენტური პრეპარატის წარმოება ; 

ბ .კ ) მზა პროდუქტის საწარმოო სერიის მოცულობის ცვლილება 

პირობა – არ უნდა დაირღვეს საწარმოო პროცესის მთლიანობა ; 

ბ .ლ ) ფარმაცევტული პროდუქტის სპეციფიკაციის ცვლილება 

პირობა –

 სპეციფიკაცია უნდა დაიხვეწოს ან უნდა დაემატოს პრეპარატის ხარისხის კონტროლის ახალი ტესტები და დაზუსტდ

ესპარამეტრების მერყეობის ფარგლები ; 

ბ .მ ) დამხმარე ნივთიერებების სინთეზი ან აღდგენა , რომლებიც აღწერილია თავდაპირველ სარეგისტრაციო დოკუმენ

ტებში და არ არისმითითებული ფარმაკოპეაში 

პირობა –

 არ უნდა შეიცვალოს სპეციფიკაცია , მინარევების შემადგენლობა ან მათი დონე , რომელიც მოითხოვს კვლევის ჩატარე

ბას მზაპროდუქტის უსაფრთხოობაზე ; ასევე არ უნდა შეიცვალოს მზა პროდუქტის ფიზიკურ - ქიმიური თვისებები ; 

ბ .ნ ) ფარმაცევტული პროდუქტის დამხმარე ნივთიერებების სპეციფიკაციის ცვლილება (ვაქცინების ადიუვანტების გა

მოკლებით ) 

პირობა –

 სპეციფიკაცია უნდა დაიხვეწოს ან უნდა დაემატოს პრეპარატის ხარისხის კონტროლის ახალი ტესტები და დაზუსტდ

ესპარამეტრების მერყეობის ფარგლები ; 

ბ .ო ) ლიცენზირებისას მითითებული ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის გახანგრძლივება 

პირობა –

 წარმოდგენილი უნდა იყოს პრეპარატის სტაბილურობის შესახებ მონაცემები სავაჭრო ლიცენზიის მიღებისას მოწონებ

ულიოქმის მიხედვით ; მონაცემები უნდა მიუთითებდეს , რომ ვარგისობის ვადა არ შემცირებულა ; იგი არ უნდა აჭარბ

ებდეს 5 წელს ; 

ბ .პ ) ვარგისობის ვადის ცვლილება შეფუთვის პირველი გახსნის შემდეგ 

პირობა –

 პრეპარატის სტაბილურობის შესახებ მონაცემების ანალიზი უნდა მიუთითებდეს , რომ პრეპარატის ვარგისობის ვადა 

სავაჭროლიცენზიის მიღებისას დამტკიცებული სპეციფიკაციის მიხედვით არ შემცირებულა ; 

ბ .ჟ ) ფარმაცევტული პროდუქტის ვარგისობის ვადის ცვლილება მისი აღდგენის შემდეგ 

პირობა –

 პრეპარატის სტაბილურობის შესახებ მონაცემების ანალიზი უნდა მიუთითებდეს , რომ აღდგენილი პრეპარატის ვარგ

ისობისვადა დამტკიცებული სპეციფიკაციის მიხედვით არ შემცირებულა ; 

ბ .რ ) შენახვის პირობების ცვლილება 

პირობა –

 პრეპარატის სტაბილურობის შესახებ მონაცემების ანალიზი უნდა მიუთითებდეს , რომ პრეპარატის ვარგისობის ვადა 

სავაჭროლიცენზიის მიღებისას დამტკიცებული სპეციფიკაციის მიხედვით არ შემცირებულა . წარმოდგენილი უნდა იყ

ოს სტაბილურობის შესახებმონაცემები სავაჭრო ლიცენზიის მიღებისას დამტკიცებული სპეციფიკაციის მიხედვით ; 

ბ .ს ) აქტიური სუბსტანციის გამოცდის მეთოდის ცვლილება 
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პირობა –

 მეთოდის ვალიდაციის (სანდოობის შემოწმების ) შედეგები უნდა მიუთითებდეს , რომ გამოცდის ახალი მეთოდიწინა

მორბედის ეკვივალენტურია ; 

ბ .ტ ) ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხის კონტროლის მეთოდის ცვლილება 

პირობა –

 არ უნდა შეიცვალოს პრეპარატის სპეციფიკაცია ; მეთოდის ვალიდაციის შედეგები უნდა მიუთითებდეს , რომ ხარისხ

ისკონტროლის ახალი მეთოდი წინამორბედის ეკვივალენტურია ; 

ბ .უ ) ფარმაკოპეაში შეტანილი დამატების შესაბამისი ცვლილება 

პირობა – ცვლილება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ფარმაკოპეის ახალი დამატების ამოქმედების მიზნით ; 

ბ .ფ ) არაფარმაკოპეული დამხმარე ნივთიერების გამოცდის მეთოდის ცვლილება 

პირობა –

 მეთოდის ვალიდაციის შედეგები უნდა მიუთითებდეს , რომ გამოცდის ახალი მეთოდი წინამორბედის ეკვივალენტუ

რია ; 

ბ .ქ ) პირველადი შეფუთვის გამოცდის მეთოდის ცვლილება 

პირობა –

 მეთოდის ვალიდაციის შედეგები უნდა მიუთითებდეს , რომ გამოცდის ახალი მეთოდი წინამორბედის ეკვივალენტუ

რია ; 

ბ .ღ ) შესაყვანი მოწყობილობის გამოცდის მეთოდის ცვლილება 

პირობა –

 მეთოდის ვალიდაციის შედეგები უნდა მიუთითებდეს , რომ გამოცდის ახალი მეთოდი წინამორბედის ეკვივალენტუ

რია ; 

ბ .ყ ) პირველადი შეფუთვის ფორმის ცვლილება 

პირობა –

 არ უნდა შეიცვალოს შეფუთვაში არსებული მზა პროდუქტის ხარისხი და სტაბილურობა ; ასევე არ უნდა შეიცვალოსშ

ესაფუთი მასალისა და პრეპარატის ურთიერთქმედება ; 

ბ .შ ) ტაბლეტების , კაფსულების , სანთლების ზომის და საშუალო მასის ცვლილება , მათი შემადგენლობის ხარისხობრ

ივი ცვლილებისგარეშე 

პირობა – არ უნდა შეიცვალოს ხსნადობის ხასიათი . 

22. II რიგის ცვლილებები , რომლებიც საჭიროებს რეგისტრაციას : 

ა ) ფარმაცევტული პროდუქტის ფორმის , მოქმედების ძალისა და გამოყენების მეთოდის ცვლილებები : 

ა .ა ) ბიოშეღწევადობის ცვლილება ; 

ა .ბ ) ფარმაკოკინეტიკის ცვლილება ; 

ა .გ ) ფარმაცევტული პროდუქტის მოქმედების ძალის ცვლილება ; 

ა .დ ) სამკურნალო ფორმის ცვლილება ან ახალი სამკურნალო ფორმის დამატება ; 

ა .ე ) გამოყენების ახალი მეთოდის დამატება ; 

ბ ) აქტიური ნივთიერებების ცვლილებები : 

ბ .ა ) ერთი ან მეტი აქტიური ნივთიერების დამატება , ვაქცინის ანტიგენური კომპონენტის ჩათვლით ; 

ბ .ბ ) ერთი ან მეტი აქტიური ნივთიერების ამოღება , ვაქცინის ანტიგენური კომპონენტის ჩათვლით ; 

ბ .გ ) აქტიური ნივთიერების რაოდენობის ცვლილება ; 

ბ .დ ) აქტიური ნივთიერების შეცვლა სხვა მარილოვანი (ეთეროვანი კომპლექსით ) წარმოებულით (იმავე თერაპიული 

თვისებების მქონეკომპონენტებით ), სხვა იზომერით , იზომერთა ნარევით ან იზოლირებულ იზომერთა ნარევით ; 

ბ .ე ) ბიოლოგიური სუბსტანციის ან ბიოტექნოლოგიური პროდუქციის შეცვლა განსხვავებული მოლეკულური სტრუქ

ტურის მქონე სხვასუბსტანციით ან პროდუქციით ; გადამტანის მოდიფიკაცია , რომელიც გამოიყენება ანტიგენური მას

ალის გამომუშავებისათვის ; 

გ ) თერაპიული ჩვენების ცვლილებები : 

გ .ა ) თერაპიის სხვა სფეროში გამოყენების ჩვენების დამატება (მკურნალობა , პროფილაქტიკა , დიაგნოსტიკა ); 

გ .ბ ) თერაპიის სხვა სფეროში გამოყენების ჩვენების ამოღება (მკურნალობა , პროფილაქტიკა , დიაგნოსტიკა ); 

დ ) წარმოების ადგილის ცვლილება . 

23. ეროვნული რეჟიმით ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვ

რება კანონით . 

 მუხლი 1112. ფარმაცევტული პროდუქტის ნიმუში 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
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1. ფარმაცევტული პროდუქტის ნიმუში არის სააგენტოს მიერ შერჩევითი კონტროლის განხორციელების მიზნით სარეა

ლიზაციო ქსელშიარსებულ ფარმაცევტულ პროდუქტთან შედარების საშუალება . 

2. სააგენტო ფარმაცევტული პროდუქტის ნიმუშს იყენებს ფარმაცევტული პროდუქტის მარკირების ვიზუალური შედა

რებისათვის დალაბორატორიული შემოწმებისას . 

3. სააგენტოს მიერ შენახული ფარმაცევტული პროდუქტის ნიმუშების ჩანაცვლების წესსა და პირობებს განსაზღვრავს 

მინისტრი . 

 მუხლი 11

13. ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვების რეჟიმების გვერდის ავლით შემოტანის გამონაკლის

იშემთხვევები 

ფარმაცევტული პროდუქტი საქართველოს ბაზარზე დაშვების რეჟიმების გვერდის ავლით შეიძლება შემოტანილ იქნეს

 არაკომერციულიმიზნით , შემდეგ შემთხვევებში : 

ა ) კლინიკამდელი და კლინიკური კვლევებისათვის ; 

ბ ) რეგისტრაციისათვის – ნიმუშის სახით ; 

გ ) ფიზიკური პირის ინდივიდუალური საჭიროებისათვის ; 

დ ) გამოფენის , სიმპოზიუმის , კონფერენციის , ფორუმისა და კონგრესისათვის –

 ნიმუშის სახით , რეალიზაციის უფლების გარეშე ; 

ე ) რეექსპორტისათვის ; 

ვ) საქონლის საბაჟო საწყობში/საბაჟო ტერმინალში შენახვის ან/და ტრანზიტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევის 

მიზნით; 

ზ ) როგორც ადგილობრივი წარმოებისათვის განკუთვნილი დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქტი ; 

თ) განსაკუთრებულ პირობებში (სტიქიური უბედურება, მოსახლეობის მასობრივად დაზიანება, ეპიდემია, იშვიათი 

დაავადება) ჰუმანიტარული მიზნით, აგრეთვე სხვა განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი ინტერესის არსებობისას, 

სამინისტროს თანხმობით. 

  

თავი V. სამკურნალო საშუალების წარმოება 

      მუხლი 12. ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება 

1. ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება ექვემდებარება სანებართვო რეჟიმს . 

2. საქართველოში არარეგისტრირებული ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოება დაშვებულია მისი რეგისტრაციისათვ

ის ,კლინიკამდელი და კლინიკური კვლევებისათვის , ექსპორტისათვის . 

3. ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოების ნებართვას გასცემს სააგენტო . 

4. საქართველო შერჩევით აღიარებს საერთაშორისო , რეგიონული და ნაციონალური GMP-

 ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის )სტანდარტების ნუსხას , რომელსაც აღიარებს საქართველოს მთავრობა . 

5. ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოების სანებართვო პირობები განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით . 

6. ამ კანონის მიზნებისათვის ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოებად არ ითვლება და წარმოების ნებართვას არ საჭირ

ოებსავტორიზებული აფთიაქი , რომელიც მაგისტრალური ან ოფიცინალური ფორმულის მიხედვით ამზადებს ფარმაც

ევტულ პროდუქტს ,აგრეთვე იმ სამედიცინო დაწესებულების აფთიაქი , რომელიც ახორციელებს ფარმაცევტული პრო

დუქტის სამკურნალო დაწესებულებაშიგამოყენებისათვის საჭირო რაოდენობებად დაფასოებას . 

7. ფარმაცევტული პროდუქტის სერიის მწარმოებელი პირი პასუხისმგებელია წარმოებული ფარმაცევტული პროდუქტ

ისუსაფრთხოობის , ხარისხისა და ეფექტიანობისათვის . 

8. წარმოების ნაციონალური GMP-

 ის (კარგი საწარმოო პრაქტიკის ) სტანდარტის დანერგვას რისკის მართვის პრინციპით , ეტაპობრივადუზრუნველყოფ

ს საქართველოს მთავრობა . 

 მუხლი 13. (ამოღებულია),მუხლი 14. (ამოღებულია),მუხლი 15. (ამოღებულია) 

თავი VI. ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაცია 

მუხლი 16. ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო და საცალო რეალიზაცია 

1. ფარმაცევტული პროდუქტის საცალო რეალიზაციას ახორციელებენ ავტორიზებული აფთიაქი , აფთიაქი (სპეციალი

ზებული სავაჭროობიექტი ), საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტი და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ

 შემთხვევებში –

 ფარმაცევტულიგანათლების მქონე პერსონალი ან დამოუკიდებელი სამედიცინო საქმიანობის სუბიექტი ფიზიკური პ

ირი . 
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2. ავტორიზებული აფთიაქი ექვემდებარება სანებართვო კონტროლს და მასში დაშვებულია პირველი , მეორე და მესამ

ე ჯგუფებისათვისმიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტების რეალიზაცია , აგრეთვე ფარმაცევტული პროდუქტი

ს ოფიცინალური ან მაგისტრალურირეცეპტით მომზადება . 

3. აფთიაქში (სპეციალიზებულ სავაჭრო ობიექტში ) დაშვებულია მეორე და მესამე ჯგუფებისათვის მიკუთვნებული ფა

რმაცევტულიპროდუქტების რეალიზაცია , ხოლო საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში –

 მხოლოდ მესამე ჯგუფისათვის მიკუთვნებულიფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაცია . ამასთანავე , შესაძლებელ

ია იყოს როგორც განცალკევებული , იზოლირებული აფთიაქი(სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტი ) ცალკე შესასვლე

ლით , ისე საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში განთავსებული აფთიაქი(სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტი ) ი

ზოლირებული ფართობის სახით . 

4. ფარმაცევტულ პროდუქტზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით ფარმაცევტული განათლებ

ის მქონეპერსონალს ან დამოუკიდებელი სამედიცინო საქმიანობის სუბიექტს უფლება აქვს განახორციელოს ფარმაცევ

ტული პროდუქტის (გარდასპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტისა ) საცალო რეა

ლიზაცია სოფლისა და დაბის ტიპის დასახლებაში. 

5. ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის დაწყება და დასრულება ექვემდებარება სააგენტ

ოსთვისსავალდებულო შეტყობინებას ; შეტყობინების ფორმასა და წესს ამტკიცებს მინისტრი . 

6. ნებართვას არ საჭიროებს სამედიცინო მომსახურების გამწევი სუბიექტის მიერ სპეციალურ კონტროლს დაქვემდება

რებული იმფარმაცევტული პროდუქტის გამოყენება , რომელიც სამედიცინო მომსახურების ნაწილია . 

7. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციისათვის ავტორიზებული აფ

თიაქისსანებართვო პირობები და ამ პროდუქტის გაცემის წესი განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით . 

8. აკრძალულია ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაცია ბაზარსა და ბაზრობაზე , აგრეთვე ღია ტიპის სავაჭრო ობიე

ქტიდან დაარასტაციონარული სავაჭრო ადგილიდან . 

9. აკრძალულია ამ კანონის 112 მუხლის მიხედვით პირველი და მეორე ჯგუფებისთვის მიკუთვნებული 

ფარმაცევტული პროდუქტების არასრულწლოვანთათვის მიყიდვა. 

10. აკრძალულია შემდეგი ფარმაცევტული პროდუქტების ურეცეპტოდ გაყიდვა: 

ა) პირველი ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის; 

ბ) მეორე ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის. 

    მუხლი 17. ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორისადმი წაყენებული მოთხოვნები 

1. ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციის რეგულირების პრინციპია ფარმაცევტული პროდუქტის შენახვისა და გა

ცემის პირობებისუზრუნველყოფა და რეალიზებული პროდუქტის სერიის აღრიცხვის განსახორციელებლად აუცილებ

ელი დოკუმენტაციის ადეკვატურიწარმოება . 

2. ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორი ვალდებულია განახორციელოს მის მიერ რეალიზაციისათვის განკუთვ

ნილიფარმაცევტული პროდუქტის სერიის აღრიცხვა . 

3. ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორი ვალდებულია დანერგოს ფარმაცევტული პროდუქტის შესანახად თანა

მედროვესაშუალებები და უზრუნველყოს ფარმაცევტული პროდუქტის ისეთ პირობებში შენახვა და შემდგომ მისი რეა

ლიზაცია , რომლებიცდაიცავს პროდუქტს გარემო ფაქტორების (ტემპერატურა , ტენიანობა ) უარყოფითი გავლენებისა

გან . 

4. ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორი ვალდებულია შეინახოს ფარმაცევტული პროდუქტი შესაბამისი პროდ

უქტისინსტრუქციით გათვალისწინებული სანიტარიულ - ჰიგიენური / ტექნიკური პირობების სრული დაცვით . 

5. აფთიაქის (სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტის ) და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტის სანიტარიულ -

 ჰიგიენურ / ტექნიკურპირობებს ამ მუხლის შესაბამისად განსაზღვრავს სამინისტრო . 

6. საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაცია დაიშვება , თუ : 

ა ) ფარმაცევტული პროდუქტი განთავსდება საგანგებო წარწერით სპეციალურად მისთვის გამოყოფილ ადგილზე იმგვ

არად , რომ იგიგამოყოფილი იქნება სხვა პროდუქციისაგან და შესაძლებელი იქნება ამ ფარმაცევტული პროდუქტის სხ

ვა პროდუქციისაგან მკაფიოდგარჩევა ; 

ბ ) აფთიაქს (სპეციალიზებულ სავაჭრო ობიექტს ), რომელიც განთავსებულია საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტშ

ი , აქვსფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციისთვის განცალკევებული , იზოლირებული ფართობი , ამასთანავე , ას

ეთ აფთიაქში(სპეციალიზებულ სავაჭრო ობიექტში ) ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციას ახორციელებს პასუხი

სმგებელი სამედიცინო ანფარმაცევტული განათლების მქონე პერსონალი (შემდგომში –

 პასუხისმგებელი პერსონალი ), რომელსაც ეკრძალება პარალელურად სხვაპროდუქციაზე ზედამხედველობა ან / და სხ

ვა სამუშაოს შესრულება ; 
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გ ) ფარმაცევტული პროდუქტი ინსტრუქციაში მითითებული შენახვის პირობების მიხედვით დაცულია გარემო ფაქტო

რების (მათ შორის, მზის პირდაპირი სხივები , ტენიანობა , ტემპერატურა და ა . შ .) არასასურველი გავლენებისაგან ; 

დ ) ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაცია , შენახვა და განთავსება ხორციელდება სანიტარიულ -

 ჰიგიენური პირობების სრულიდაცვით . 

7. მეორე ჯგუფისათვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტი მომხმარებლისთვის არ არის ხელმისაწვდომი პას

უხისმგებელიპერსონალის გარეშე , ხოლო მესამე ჯგუფისათვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტი ხელმისა

წვდომია ამ კანონითგათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად , პასუხისმგებელი პერსონალის გარეშე . 

8. ვადაგასული და გაუვარგისებული ფარმაცევტული პროდუქტი მის განადგურებამდე ინახება ცალკე და სხვა ფარმაც

ევტულიპროდუქტისაგან იზოლირებულად . 

9. თუ ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორს აქვს საფუძვლიანი ეჭვი , რომ ფარმაცევტული პროდუქტი საქართვ

ელოს ბაზარზედაშვების უფლების არმქონეა , ფალსიფიცირებულია , წუნდებულია , გაუვარგისებულია , ვადაგასული

ა : 

ა ) რეალიზატორი ვალდებულია : 

ა .ა ) შეაჩეროს საეჭვო ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაცია ; 

ა .ბ ) აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს სააგენტოს ; 

ბ ) სააგენტო ვალდებულია : 

ბ .ა ) გადაამოწმოს რეალიზატორისგან მიღებული ინფორმაცია ; 

ბ .ბ ) თუ ეჭვი არ დადასტურდა , ამის შესახებ გონივრულ ვადაში აცნობოს რეალიზატორს ; 

ბ .გ ) თუ დადგინდა , რომ ფარმაცევტული პროდუქტის სერია საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონეა ,ფ

ალსიფიცირებულია , წუნდებულია , გაუვარგისებულია , ვადაგასულია , უზრუნველყოს საბითუმო და საცალო რეალი

ზაციის ქსელიდანფარმაცევტული პროდუქტის ამოღების ზედამხედველობა .    მუხლი 17

1. ფარმაცევტული პროდუქტის ჩამორთმევა და განადგურება 

ფარმაცევტული პროდუქტი ექვემდებარება ჩამორთმევას სააგენტოს მიერ და განადგურებას პროდუქტის მესაკუთრის 

ხარჯითსამინისტროს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად ან აღიარებული გზამკვლევების (გაიდლაინების ) საფუ

ძველზე , თუ : 

ა ) იგი საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონეა , ფალსიფიცირებულია , წუნდებულია , გაუვარგისებული

ა , ვადაგასულია ; 

ბ ) ცნობილი გახდა , რომ წარმოების ეტაპზე დაშვებული გაუთვალისწინებელი შეცდომის შედეგად იგი არასწორადაა 

მარკირებული ან /და შესაძლებელია საფრთხე შეუქმნას მომხმარებლის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას . 

საქართველოს 2009 წლის 10 აგვისტოს კანონი №1586 - სსმ I, №26, 27.08.2009წ., მუხ.149 

თავი VII. (ამოღებულია) 

მუხლი 18. (ამოღებულია), მუხლი 181. (ამოღებულია),  მუხლი 182. (ამოღებულია)მუხლი 183. (ამოღებულია) 

მუხლი 184. (ამოღებულია), მუხლი 185. (ამოღებულია),მუხლი 18 6 . (ამოღებულია),მუხლი 18 7 . (ამოღებულია) 

მუხლი 19. (ამოღებულია) 

თავი VIII. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები, საშუალებები და მათი წამლის ფორმები 

 მუხლი 20. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები, საშუალებები და მათი წამლის ფორმები 

1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში და საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის სახელმწიფო 

პოლიტიკის შესაბამისად ნარკოტიკული და მათი შემცველი საშუალებები, შხამები და შხამშემცველი საშუალებები, 

ცალკეული ფსიქოტროპული და ძლიერმოქმედი ნივთიერებები სპეციალურ სახელმწიფო კონტროლს ექვემდებარება. 

2. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებები, საშუალებები და მათი წამლის ფორმების ნუსხა 

შეესაბამება ამ დარგში საერთაშორისო კონვენციების მოთხოვნებს. 

3. სამინისტრო საჭიროებისამებრ ავსებს არსებულ ნუსხებს ადგილობრივი ნარკოლოგიური სიტუაციის და 

სასამართლო-საგამოძიებო ორგანოების პრაქტიკის გათვალისწინებით. 

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3092 - ვებგვერდი, 11.07.2018 წ. 

    მუხლი 21. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების, საშუალებების და მათი წამლის ფორმების 

ლეგალური ბრუნვის კონტროლი 

1. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების, საშუალებების და მათი წამლის ფორმების წარმოება 

და ლეგალური ბრუნვა რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. 

2. ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე წლიურ მოთხოვნილებას, შესაბამის კვოტებს, მათ შორის, ამ ნივთიერებების 

ექსპორტ-იმპორტზე, განსაზღვრავს სამინისტრო. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
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3. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების, საშუალებების და მათი წამლის ფორმების 

ლეგალური ბრუნვით დასაქმებული ყველა პირი დადგენილი წესით აწვდის ინფორმაციას სამინისტროს. 

საქართველოს 2010 წლის 12 თებერვლის კანონი №2560 - სსმ I, №6, 22.02.2010წ., მუხ.21 

საქართველოს 2018 წლის 5 ივლისის კანონი №3092 - ვებგვერდი, 11.07.2018 წ. 

    მუხლი 22. რადიაქტიური სამკურნალო საშუალებების მიმოქცევა 

სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენებული რადიაქტიური პრეპარატების შეფუთვის, შენახვის, იმპორტის, გადაგზავნა -

გადაზიდვის, გაცემის, გამოყენების და განადგურების წესები განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით . 

თავი IX. (ამოღებულია)  მუხლი 23. (ამოღებულია)   მუხლი 24. (ამოღებულია)   მუხლი 25. (ამოღებულია) 

თავი X. წამლის გვერდითი მოქმედების მონიტორინგი 

    მუხლი 26. წამლის გვერდითი მოქმედების მონიტორინგი 

1. წამლის გვერდითი მოქმედების მონიტორინგის ერთიან სისტემაში მონაწილეობენ სამკურნალო-პროფილაქტიკური 

ქსელის მკურნალი ექიმები, სამკურნალო დაწესებულებების სამკურნალო სამსახურების სპეციალისტები და 

სამინისტროს სტრუქტურები. 

2. მონიტორინგის სისტემის ერთიან კოორდინაციას და მიღებული ინფორმაციული მასალის ანალიზს ახორციელებს 

წამლის სააგენტო, რომელიც: 

ა) აგროვებს წამლის არასასურველი ეფექტის შესახებ ინფორმაციას, აანალიზებს და განაზოგადებს მას; 

ბ) ახორციელებს ამ ინფორმაციის გაცვლას სხვა ქვეყნების სამედიცინო სამსახურებთან და ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციასთან; 

გ) ორგანიზაციას უწევს მოძიებული მონაცემების ექსპერტიზას და ამზადებს რეკომენდაციებს წამლის გამოშვების, 

მიმოქცევიდან ამოღებისა და სარეგისტრაციო მოწმობის მოქმედების გაუქმების შესახებ; 

დ) ეტაპობრივად შეისწავლის წამლების შეუთავსებლობას და ურთიერთქმედებას, განაზოგადებს მონაცემებს 

სამკურნალო საშუალებებზე, ამზადებს საინფორმაციო მასალას. 

3. წამლის გვერდითი მოქმედების შესახებ სამკურნალო ქსელიდან ინფორმაციული ნაკადის ფორმირების წესსა და 

თანამიმდევრობას შეიმუშავებს და ამტკიცებს სამინისტრო. 

4. სამკურნალო საშუალებების მიმოქცევისა და გამოყენების სუბიექტები ვალდებულნი არიან წამლის სააგენტოს 

მიაწოდონ ინფორმაცია სამკურნალო საშუალების გვერდითი მოქმედების ყველა შემთხვევისა და სამკურნალო 

საშუალების სხვა ურთიერთქმედების თავისებურებათა შესახებ, რომლებიც მითითებული არ არის მათი გამოყენების 

ინსტრუქციაში. 

თავი XI. (ამოღებულია) მუხლი 28. (ამოღებულია)  

თავი XII.   (ამოღებულია) 

 მუხლი 29. (ამოღებულია) მუხლი 30. (ამოღებულია),მუხლი 31. (ამოღებულია),მუხლი 32. (ამოღებულია) 

 მუხლი 33. (ამოღებულია), მუხლი 34. (ამოღებულია), მუხლი 36. (ამოღებულია),მუხლი 37. (ამოღებულია) 

თავი XII1 . პასუხისმგებლობა ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის სფეროში 

მუხლი 37

1. ფარმაცევტული პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობის საფუძვლები 

 1. ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევით დაკავებული პირების პასუხისმგებლობა კლასიფიცირდება შემდეგი საფ

უძვლებისმიხედვით : 

ა ) ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით საქართველოს ბაზარზე დაშვებული

 ფარმაცევტულიპროდუქტის უსაფრთხოობის , ხარისხისა და ეფექტიანობისათვის პასუხისმგებელი არიან საბაზრო ავ

ტორიზაციის მფლობელი დასახელმწიფო ; 

ბ ) ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის აღიარებითი რეჟიმით საქართველოს ბაზარზე დაშვებუ

ლი ფარმაცევტულიპროდუქტის უსაფრთხოობის , ხარისხისა და ეფექტიანობისათვის პასუხისმგებელია სახელმწიფო 

გ ) ფარმაცევტული პროდუქტის სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით საქართველოს ბაზარზე დაშვებულ

ი ფარმაცევტულიპროდუქტის რეგისტრაციის დროს წარმოდგენილ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობისათვის პასუხის

მგებელია ფარმაცევტული პროდუქტისსერიის მწარმოებელი ; 

დ ) თუ საქართველოს ბაზარზე დაშვებული იმპორტირებული ფარმაცევტული პროდუქტის სარეალიზაციო ქსელში გა

შვების შემდგომშეიცვალა ფარმაცევტული პროდუქტის თვისობრიობა , რის შედეგადაც ის აღარ შეესაბამება უსაფრთხ

ოობის და ხარისხის სტანდარტს ,პასუხისმგებელია იმპორტიორი ან / და სარეალიზაციო ქსელის შესაბამისი რგოლის წ

არმომადგენელი . ბრალეულობა დგინდებასაქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ; 
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ე ) ფარმაცევტული პროდუქტის საბითუმო და საცალო რეალიზაციის პირობების დარღვევაზე , რომლებიც მოიცავს ფა

რმაცევტულიპროდუქტის შესყიდვასთან , შენახვასთან , მომარაგებასა და რეალიზაციასთან დაკავშირებულ ყველა ოპე

რაციას , პასუხისმგებელიაფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორი . 

2. პირის პასუხისმგებლობა ფარმაცევტული საქმიანობის დროს გამოვლენილ დარღვევებზე განისაზღვრება ამ კანონი

თა დასაქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად . 

3. ამ კანონით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე ოქმს ადგენს სამინისტროს მიერ 

უფლებამოსილი ორგანო (თანამდებობის პირი), ხოლო საქმეს განიხილავს სასამართლო. 

 მუხლი 372. უკანონო ფარმაცევტული საქმიანობა 

 1. საქმიანობა ფარმაცევტული წარმოების, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის 

ექსპორტის ან იმპორტის, ავტორიზებული აფთიაქის, ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის 

ნებართვის გარეშე –გამოიწვევს დაჯარიმებას 8000 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, –გამოიწვევს დაჯარიმებას 16000 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 37

3. ფარმაცევტული წარმოების , სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ექსპორტის 

ანიმპორტის , ავტორიზებული აფთიაქის , ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის სანებართვო პირობებ

ისდარღვევა 

ფარმაცევტული წარმოების, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული პროდუქტის ექსპორტის ან 

იმპორტის, ავტორიზებული აფთიაქის, ფარმაკოლოგიური საშუალების კლინიკური კვლევის სანებართვო პირობების 

დარღვევა –გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 37 4 . ფარმაცევტული საქმიანობის წესების დარღვევა 

1. ფარმაცევტული პროდუქტის მომზადება, რეალიზაცია არაუფლებამოსილი პერსონალის (ფარმაცევტული 

განათლების არმქონე პერსონალის/დამოუკიდებელი სამედიცინო საქმიანობის უფლების არმქონე სუბიექტის) მიერ – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 4000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით. 

2. ფარმაცევტული პროდუქტის მომზადების წესის დარღვევა, ინსტრუქციით დადგენილი შენახვის პირობების 

დარღვევა –გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით. 

3. ფარმაცევტული პროდუქტის (გარდა ამ კანონის 112 მუხლის მიხედვით პირველი ჯგუფისთვის მიკუთვნებული 

ფარმაცევტული პროდუქტისა) რეალიზაციის წესის დარღვევა –გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით. 

5. ამ კანონის 112 მუხლის მიხედვით პირველი ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის 

რეალიზაციის (გაცემის) წესის დარღვევა –გამოიწვევს დაჯარიმებას 6000 ლარის ოდენობით. 

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 12000 ლარის ოდენობით. 

7. სუბსტანდარტული, ვადაგასული, გაუვარგისებული ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაცია –გამოიწვევს 

დაჯარიმებას 6000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით. 

8. საქართველოს ბაზარზე ფალსიფიცირებული ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევა –გამოიწვევს დაჯარიმებას 

20000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით. 

9. სამკურნალო საშუალების აღრიცხვის, წარმოების, სტანდარტიზაციის, მარკირების, გადაზიდვა-გადაგზავნის, 

იმპორტ-ექსპორტის, რეექსპორტის, სერიული აღრიცხვის და განადგურების დადგენილი წესების დარღვევა –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1600 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით. 

10. ამ მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 4000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით. 

    მუხლი 37 5. ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვების რეჟიმების გვერდის ავლით ან/და 

საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონე ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევა 

1. ფარმაცევტული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე დაშვების რეჟიმების გვერდის ავლით ან/და საქართველოს 

ბაზარზე დაშვების უფლების არმქონე ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 6000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, –გამოიწვევს დაჯარიმებას 12000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის 

საგნის კონფისკაციით. 

 მუხლი 376. ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლამის წესების დარღვევა 
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ფარმაცევტული პროდუქტის რეკლამის წესების დარღვევა (როგორც რეკლამის დამკვეთის, ისე რეკლამის 

განმახორციელებელი პირის მიმართ) –გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 37 7 . ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციის დაწყება და დასრულება სააგენტოსთვის სავალდებულო 

შეტყობინების გარეშე 

1. ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციის დაწყება და 

დასრულება სააგენტოსთვის სავალდებულო შეტყობინების გარეშე – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 4000 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 378. ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვა -

 მარკირების ცვლილება რეგისტრაციის ან სააგენტოსთვის სავალდებულოშეტყობინების გარეშე 

ფარმაცევტული პროდუქტის შეფუთვა-მარკირების ცვლილება რეგისტრაციის ან სააგენტოსთვის სავალდებულო 

შეტყობინების გარეშე – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის აღმოფხვრამდე რეალიზაციის შეჩერებით. 

    მუხლი 379. ამ კანონის 112 მუხლის მიხედვით პირველი ან მეორე ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული 

პროდუქტის არასრულწლოვნისათვის მიყიდვა 

ამ კანონის 112 მუხლის მიხედვით პირველი ან მეორე ჯგუფისთვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის 

არასრულწლოვნისათვის მიყიდვა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. 

    მუხლი 3710. აფთიაქის (სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტის) და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტის 

სანიტარიულ-ჰიგიენური/ტექნიკური პირობების განსაზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული 

პირობების დარღვევა 

1. აფთიაქის (სპეციალიზებული სავაჭრო ობიექტის) და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტის სანიტარიულ-

ჰიგიენური/ტექნიკური პირობების განსაზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული პირობების 

დარღვევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით.  

საქართველოს 2015 წლის 27 ივნისის კანონი №3816 – ვებგვერდი, 03.07.2015წ. 

თავი XIII. გარდამავალი  და დასკვნითი დებულებანი 

მუხლი 38. გარდამავალი  და დასკვნითი დებულებანი 

1. ამ კანონის მე -14 მუხლის მე -

6 პუნქტი ამოქმედდეს საცალო მიმოქცევაში გასაშვები წამლისათვის , რომელიც საქართველოსტერიტორიაზე დადგენ

ილი წესით რეგისტრაციას ან ხელახალ რეგისტრაციას გაივლის 2003 წლის 1 იანვრიდან . 

2. (ძალადაკარგულია). 

2 1. ამ კანონის მე-16 მუხლის მე-9 პუნქტი ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან, ხოლო მე-10 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი − 

2014 წლის 1 სექტემბრიდან. 

2 2. ამ კანონის 4 1 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები   ვრცელდება მხოლოდ ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ 

საქართველოს ტერიტორიაზე სახელმწიფო რეგისტრაციის ეროვნული რეჟიმით განსახორციელებელ სარეგისტრაციო 

პროცედურებზე. 

3. ამ კანონის მე-11 მუხლის მე-11 პუნქტი ამოქმედდეს 2006 წლის 1 იანვრიდან. 

4. ამ კანონის ამოქმედებიდან სამი თვის ვადაში საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უზრუნველყოს: 

ა) საქართველოში წარმოებული და იმპორტირებული ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატების (საშუალებების) 

სახელმწიფო რეგისტრაციის, ხელახალი რეგისტრაციის ან რეგისტრაციის გაუქმებისა და ხარისხის/უსაფრთხოების 

კონტროლის წესის შემუშავება; 

ბ) ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატების სარეგისტრაციო მოწმობის ფორმების დამტკიცება. 

5. 2009 წლის 15 დეკემბრიდან ძალადაკარგულად იქნეს ცნობილი ამ კანონის მე -6, მე -7 და მე -8 მუხლები . 

საქართველოს პრეზიდენტი    ედუარდ შევარდნაძე 

თბილისი, 

1996 წლის 17 აპრილი. 

№659 –IIს 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29836?publication=25#!
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„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 

 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 85-ე ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ: 
 

 

მუხლი 1 

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 

დეკემბრის N996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03.01.2011წ., 

2000900000.22.033.016112)  დამტკიცებულ ინსტრუქციის VII1 კარის შემდეგ დაემატოს: 

1. VII2 კარი შემდეგი რედაქციით: 

 „კარი VII2 

მუხლი 111
2.  საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრის წარმოების და საცხოვრებელი 

 ფართობისიურიდიულ პირებზე გამქირავებელი პირების მიერ საგადასახ

ადო შეღავათით სარგებლობის წესი 

1. საცხოვრებელი ფართობის იურიდიულ ან ფიზიკურ პირზე საცხოვრებელი მიზნით 

2.  გაქირავების შედეგად იმ ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავალი, რომელიც ამ 

შემოსავლიდან გამოქვითვებს არ ახორციელებს იბეგრება 5 პროცენტით. 

2. ფიზიკური პირი, რომელიც საცხოვრებელ ფართობს აქირავებს საცხოვრებელი მიზნით და არ 

ახორციელებს ამ შემოსავლიდან გამოქვითვებს, აღნიშნულის თაობაზე შემოსავლების სამსახურს 

წარუდგენს განცხადებას დანართი №VII2-01 შესაბამისად.  განცხადებას უნდა ერთვოდეს: 

ა) ქირავნობის ხელშეკრულების ასლი ან/და სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება 

საცხოვრებელი ფართობის საცხოვრებელი მიზნით გაქირავება; 

ბ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება გამქირავებლის 

საკუთრების/სარგებლობის უფლება ქირავნობის საგანზე. 

  

 
 

8.„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 

 მინისტრის 2010 წლის 

 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

ბრძანება №473 

2015 წლის 

ქ. თბილისი 
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3. შემოსავლების სამსახური განცხადების მიღებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს და 

უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული პირის შესახებ მონაცემების საცხოვრებელი 

ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრში (შემდგომში – რეესტრი) შეტანას, რის თაობაზეც აცნობებს 

განმცხადებელს და გასცემს რეესტრში შეტანის დამადასტურებელ დოკუმენტს. 

4. განცხადებაში აღნიშნული მონაცემების ცვლილების შემთხვევაში გამქირავებელი ვალდებულია 

შემოსავლების სამსახურს წარუდგინოს ახალი განცხადება, რომელიც შევსებულ უნდა იქნეს სრულად. 

5. საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელი პირის მონაცემები რეესტრიდან შესაძლებელია 

ამოღებულ იქნეს როგორც პირის მიმართვის (დანართი №VII2-01)  შემთხვევაში, ასევე საგადასახადო 

ორგანოს გადაწყეტილებით იმ შემთხვევაში თუ პირი არ აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებულ  პირობას. 

6. რეესტრში მიეთითება საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელი პირის სახელი, გვარი, 

საიდენტიფიკაციო ან პირადი ნომერი, გაქირავებული ფართობის მისამართი, გაქირავებული 

ფართობის საკადასტრო კოდი, დამქირავებელი იურიდიული/ფიზიკური პირის 

საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი, სახელი, გვარი/დასახელება, ქირავნობის ხელშეკრულების 

მოქმედების ვადა, რეესტრში მონაცემების შეტანის/ცვლილების/ამოღების თარიღი, შენიშვნა. 

7. ფიზიკური პირის მიერ  რეესტრში ასახვის მიზნით წარდგენილი განცხადება არ წარმოადგენს ამ 

პირის გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის (რეგისტრაციის) საფუძველს. 

8. საცხოვრებელი ფართობის საცხოვრებელი მიზნით იურიდიულ პირზე გაქირავებით მიღებულ 

შემოსავალზე, რომელიც ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას, ამ მუხლის პირველი 

პუნქტის მოქმედება არ გავრცელდება თუ გამქირავებელი  პირის მონაცემები შესაბამისი 

საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტისათვის არ არის შეტანილი რეესტრში. 

 მაგალითი 1: 

ფაქტობრივი გარემოება: ფიზიკურმა პირმა 2016 წლის 20 მაისს საცხოვრებელი ფართი საცხოვრებელი 

მიზნით მიაქირავა იურიდიულ პირს, 27 მაისს დამქირავებელმა მის მიერ გადახდილი ქირის თანხა 

გადახდის წყაროსთან დაბეგრა 20%-იანი განაკვეთით. ხოლო გამქირავებელმა მისი მონაცემების 

რეესტრში შეტანის მიზნით საგადასახადო ორგანოს მიმართა ამავე წლის 29 მაისს.  

შედეგი: მოცემულ შემთხვევაში, 27 მაისს გადახდილი ქირის თანხა ექვემდებარება 20%-იანი 

განაკვეთით დაბეგვრას (მიუხედავად იმისა, რომ გადახდა განხორციელდა ამ წესის ამოქმედების 

შემდეგ), ვინაიდან, თანხის გადახდის დროს გამქირავებლის მონაცემი არ იყო შეტანილი რეესტრში. 

9. საცხოვრებელი ფართობის საცხოვრებელი მიზნით იურიდიულ პირზე გაქირავებით მიღებულ 

შემოსავალზე, რომელიც არ ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას, ამ მუხლის პირველი 

პუნქტის მოქმედება გავრცელდება იმ შემთხვევაში, თუ გამქირავებელი ფიზიკური პირის მონაცემები 

შესაბამისი საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე შეტანილია რეესტრში. 

მაგალითი 2:          

ფაქტობრივი გარემოება: ფიზიკურმა პირმა 2016 წლის 1 აპრილს საცხოვრებელი ფართი 

საცხოვრებელი მიზნით მიაქირავა იურიდიულ პირს, 5 აპრილს განხორციელდა ქირის თანხის 

გადახდა, რომელიც არ ექვემდებარებოდა გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას. გამქირავებელმა, მისი 
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მონაცემების რეესტრში შეტანის მიზნით 2017 წლის 1 აპრილამდე მიმართა საგადასახადო ორგანოს და 

2016 წლის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით მიღებული შესაბამისი ქირის თანხა დაბეგრა 5%-ით. 

შედეგი: მოცემულ შემთხვევაში გამქირავებლის მიერ მიღებული შემოსავლის 5%-იანი განაკვეთით 

დაბეგვრა მართლზომიერია.“. 

2. დანართი №VII2-01 თანდართული რედაქციით. 
 + 

მუხლი 2 

ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან. 
 
 

ფინანსთა მინისტრი 
 

ნოდარ  

ხადური 

 

 

 

 
 

 

9.საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №282/ნ 

2003 წლის 12 ნოემბერი 

 ქ. თბილისი  

აფთიაქების მოწყობისა და ექსპლუატაციის სანიტარიული წესების დამტკიცების შესახებ 

 

 აფთიაქების გამართვისა და ექსპლუატაციის, აგრეთვე, მომსახურე პერსონალის შრომის პირობების 

უზრუნველყოფის სანიტარიული წესების დადგენის მიზნით, „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” საქართველოს 

კანონის 70-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ: 

1. დამტკიცდეს თანდართული “აფთიაქების მოწყობისა და ექსპლუატაციის სანიტარიული წესები”; 

2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

ა. გამყრელიძე 

ჰიგიენური მოთხოვნები აფთიაქის მოწყობისა და ექსპლუატაციისადმი 

სანიტარიული წესები და ნორმები 

სანწდან 2.1.3.006-03 

    მუხლი 1. გამოყენების სფერო 

1. წინამდებარე სანიტარიული წესები და ნორმები შემუშავებულია “ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” 

საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

2. ეს სანიტარიული წესები და ნორმები განკუთვნილია საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ყველა ტიპის 

აფთიაქისათვის საკუთრების ფორმისა და უწყებრივი დაქვემდებარების მიუხედავად. 

3. ამ სანიტარიული წესებისა და ნორმების მოთხოვნათა დაცვაზე სახელმწიფო ზედამხედველობას ახორციელებს 

სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური საქართველოს კანონის “საქართველოს სანიტარიული კოდექსი" 

შესაბამისად. 

მუხლი 2. ზოგადი დებულებები 
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წინამდებარე სანიტარიულ წესებსა და ნორმებში მოცემულია ჰიგიენური მოთხოვნები აფთიაქის განთავსების, 

აღჭურვის, ასეპტიკური ბლოკის გამართვის, ინვენტარის, შენობის სანიტარიული მოვლის, საინექციო და გაწმენდილი 

წყლების მიღების, შენახვისა და ტრანსპორტირების, ასეპტიკურ პირობებში სამკურნალწამლო საშუალებების, 

აგრეთვე არასტერილური პრეპარატების დამზადებისა და მომსახურე პერსონალის პირადი ჰიგიენისადმი. 

    მუხლი 3. ტერმინები და განსაზღვრებები 

1. სანიტარიული რეჟიმი – სანიტარიულ-ჰიგიენური და ეპიდემიასაწინააღმდეგო ღონისძიებების კომპლექსი 

(დღის განრიგი, მოქმედება, პირობები, ინსტრუქტაჟი და ა.შ.) მიმართული ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო 

პირობების უზრუნველსაყოფად. 

2. პერსონალი – აფთიაქის ან კონკრეტული (ცალკეული) ქვეგანყოფილების პროფესიული ან სამსახურებრივი 

ნიშნის მიხედვით შედგენილი პირადი შემადგენლობა. 

3. სანიტარიული ტანსაცმელი – სამედიცინო ხალათი, ქუდი და სხვა დამცავი ტანსაცმელი, რომელიც 

განკუთვნილია მედიკამენტების, მასალებისა და მზა პროდუქციის დაბინძურებისაგან დასაცავად. 

4. ასეპტიკური ბლოკის ტექნოლოგიური ტანსაცმლის კომპლექტი – განკუთვნილია მედიკამენტების, დამხმარე 

ნივთიერებებისა და მასალების, მზა პროდუქციისა და ჰაერის დასაცავად პერსონალის მიერ გამოყოფილი 

მიკროორგანიზმებითა და მექანიკური ნაწილაკებით მეორადი კონტამინაციისაგან. 

5. მიკროორგანიზმებით კონტამინაცია: პირველადი დაბინძურება – ჰაერის ნაკადით შემოტანილი; მეორადი 

დაბინძურება – განვითარებული ასეპტიკის მოთხოვნების დაუცველობის შედეგად. 

6. ასეპტიკა – პირობები და ღონისძიებათა კომპლექსი მიმართული მიკრობული და სხვა სახის დაბინძურების 

წინააღმდეგ, ტექნოლოგიური პროცესის ყველა ეტაპზე სტერილური პროდუქციის მიღებისას. ასეპტიკური ბლოკი – 

სპეციალურად გამოყოფილი აფთიაქის ტერიტორია, აღჭურვილი და გამოყენებული იმგვარად, რომ შეამციროს მასში 

მიკრობიოლოგიური, ასევე სხვა სახის დაბინძურების მოხვედრა, წარმოქმნა და შეკავება. 

7. საჰაერო რაბი – მექანიკური ნაწილაკებისა და მიკროორგანიზმების შეღწევადობის ხელშემშლელი სპექციალური 

მოწყობილობა, ან ჩაკეტილი სივრცე სხვადასხვა სისუფთავის მქონე სათავსებს შორის. 

8. სტერილიზაციისწინა დამუშავება – ცილოვანი, ცხიმოვანი, მექანიკური, სამკურნალწამლო საშუალებების 

ნარჩენი რაოდენობების მოცილება. 

    მუხლი 4. ჰიგიენური მოთხოვნები აფთიაქის შენობისა და აღჭურვილობისადმი 

1. მოსახლეობაზე მომსახურე ანუ ღია ტიპის აფთიაქები თავიანთი შედგენილობისა და ფართობის მიხედვით 

(რეკომენდებული ნორმები მოცემულია დანართი 1-ის ცხრილ 1-ში) იყოფა 3 ძირითად ჯგუფად. 

2. აფთიაქის შენობა ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ შესაძლებელ იქნეს სანიტარიული რეჟიმის სრულყოფილი 

დაცვა. შესასვლელში უნდა იყოს ფეხსაცმლის საწმენდი, რომლის გასუფთავება ხდება საჭიროების მიხედვით, მაგრამ 

არა ნაკლებ დღეში ერთხელ. 

3. აფთიაქის მომუშავე პერსონალის სამუშაო ადგილები მომსახურების დარბაზში აღჭურვილ უნდა იქნეს 

წვეთოვანი ინფექციისგან დამცავი მოწყობილობით. 

4. შენობის ფანჯრის ფრამუგები ან სარკმელები უნდა იყოს დაცული მოსახსნელი მეტალის ან პლასტმასის 

ბადეებით მწერების შემოღწევისაგან. მზის მხარეზე განლაგებულ ფანჯრებსა და ვიტრინებს უნდა ჰქონდეთ მზისგან 

დამცავი მოწყობილობები. 

5. აფთიაქების მშენებლობისთვის გამოყენებული მასალები უნდა უზრუნველყოფდეს მღრღნელების და მწერების 

შეუღწევადობას. არ დაიშვება თაბაშირმუყაოს ღრუიანი ტიხარები. 

6. საწარმოო შენობის ჭერისა და კედლების ზედაპირები უნდა იყოს გლუვი, საფარის მთლიანობის დარღვევის 

გარეშე, რათა შესაძლებელ იქნეს დეზსაშუალებების გამოყენებით მათი გარეცხვა. შენობაში გამოყენებული 

მოსაპირკეთებელი მასალები უნდა იყოს ანტისტატიკური და მედეგი დამუშავებისადმი (წყალგამძლე საღებავები, 

ემალი, ღია ფერის მომინანქრული ფილები). იატაკები უნდა დაიფაროს კერამიკული ფილებით ან ლინოლიუმით, 

რომელსაც ნაკერებში შედუღებული ექნება კიდეები. 

7. აფთიაქის შენობას უნდა ჰქონდეს როგორც ბუნებრივი, ასევე ხელოვნური განათება. საერთო ბუნებრივი 

განათება უნდა იყოს გათვალისწინებული მთელი შენობისთვის. გარდა ამისა, ცალკეული სამუშაო ადგილისათვის 

უნდა მოეწყოს ადგილობრივი განათება. ხელოვნური განათება ხორციელდება ლუმინესცენტური და ვარვარების 

ნათურებით დანართი 1-ის ცხრილი 2-ის შესაბამისად. 

8. გათბობისა და ვენტილაციის სისტემები უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების 

მოთხოვნებს. შენობაში უნდა წარმოებდეს კონტროლი მიკროკლიმატის პარამეტრებზე, საქართველოს შრომის, 
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ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2002 წლის 17 სექტემბრის №256/ნ ბრძანების “საწარმოო 

სათავსების მიკროკლიმატისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ” და დანართი 2-ის 

შესაბამისად. 

9. აღჭურვილობა უნდა განთავსდეს კედლიდან ისეთი დაშორებით, რომ შესაძლებელი იყოს მისი დასუფათვება, 

დეზინფექცია და შეკეთება. აღჭურვილობამ არ უნდა შეაფერხოს ბუნებრივი განათების შეღწევადობა და არ ჩახერგოს 

გასასვლელები. კონკრეტულ საწარმო სათავსებში არ დაიშვება იმ მანქანების, აპარატებისა და სხვათა განთავსება, 

რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მოცემული საწარმო სათავსის ტექნოლოგიურ პროცესთან. 

10. საწარმო სათავსებში არ დაიშვება ფარდების დაკიდება, ხალიჩების დაფენა, ყვავილების გაშენება, კედლის 

გაზეთის, პლაკატებისა და სხვათა გაკვრა. ამისთვის გამოიყენება დერეფნები, მომუშავე პერსონალის დასასვენებელი 

ოთახები და კაბინეტები. 

11.  საწარმოო სათავსებში მუშაობისთვის საჭირო საინფორმაციო სტენდები და ცხრილები უნდა დამზადდეს 

ისეთი მასალისგან, რომელიც მდგრადია სველ დასუფავებისა და დეზინფექციის მიმართ. 

12.  არასაწარმოო სათავსების დეკორატიული გაფორმება, მათ შორის გამწვანება, დაიშვება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ უზრუნველყოფილ იქნება მისი სათანადო მოვლა (დასუფავება მტვრისაგან, გარეცხვა და სხვა), 

საჭიროების შემთხვევაში, მაგრამ არანაკლებ კვირაში ერთხელ. 

13. სამრეცხაო სათავსში უნდა იყოს გამოყოფილი მარკირებული ნიჟარები (აბაზანები) სხვადასხვა დანიშნულების 

ჭურჭლის გასარეცხად: კერძოდ, საინექციო წყლების, თვალის წვეთების, შინაგანი და გარეგანი სამკურნალწამლო 

ფორმების მოსამზადებელი ჭურჭლისთვის. ამ ნიჟარებში ხელების დაბანა აკრძალულია. 

14.  მომუშავე პერსონალის ხელის დასაბანად ასეპტიკურ ბლოკში, საასისტენტოში, სააბაზანოებსა, ტუალეტებსა 

და ა.შ. უნდა იქნეს დაყენებული ნიჟარები (ხელსაბანები), რომლებიც მიზანშეწონილია აღიჭურვოს პედალიანი ან 

ფოტოელემენტებიანი ონკანებით, ხელის სადეზინფექციო ხსნარებიანი ჭურჭლით და ელექტროსაშრობებით. 

    მუხლი 5. ჰიგიენური მოთხოვნები ასეპტიკური ბლოკის სათავსებისა და აღჭურვილობისადმი 

1. ასეპტიკური ბლოკის სათავსები უნდა იყოს განთავსებული იზოლირებულ მონაკვეთში და უნდა 

გამორიცხავდეს “სუფთა” და “ჭუჭყიანი” დინებების ურთიერთგადაკვეთას. ასეპტიკურ ბლოკს უნდა ჰქონდეს 

განცალკევებული შესასვლელი ან გამოიყოს სხვა საწარმოო სათავსებისაგან რაბებით. 

2. ასეპტიკური ბლოკის შესასვლელთან უნდა იყოს დაფენილი სადეზინფექციო ხსნარში დასველებული რეზინის 

ან ფორიანი მასალით დამზადებული ნოხები. 

3. რაბში გათვალისწინებული უნდა იყოს: სკამები – ფეხსაცმლის გამოსაცვლელად, სათავსები – 

სპეცფეხსაცმლისთვის; კარადა – ხალათისა და სტერილური ტანსაცმლის კომპლექტის ბიქსებისთვის; ასევე ნიჟარა 

(პედალიანი ონკანით), საჰაერო ელექტროსაშრობი და სარკე, ხელის დასამუშავებელი ჰიგიენური საშუალებების 

ნაკრები, ინსტრუქციები ტანსაცმლის გამოცვლისა და ხელების დამუშავების წესების შესახებ, ასეპტიკურ ბლოკში 

ქცევის წესები (დანართი 3, 4). 

4. ასეპტიკურ საასისტენტოში არ დაიშვება წყლისა და კანალიზაციის სისტემის შეფერხება-გაუმართავობა. 

წყალგაყვანილობის ქსელის მონტაჟის ტიპი უნდა იძლეოდეს დასუფთავების შესაძლებლობას. 

5. ასპეტიკურ ბლოკში დერეფნებიდან და სხვა საწარმოო სათავსებიდან ჰაერის შეღწევის გამოსარიცხად 

აუცილებელია შემწოვ-გამწოვი ვენტილაციის გათვალისწინება, რომლის დროსაც ჰაერის ნაკადი მიმართული უნდა 

იყოს ასეპტიკური ბლოკიდან მიმდებარე სათავსებისაკენ. 

6. რეკომენდებულია სპეციალური მოწყობილობების საშუალებით ჰორიზონტალური ან ვერტიკალური სუფთა 

ჰაერის ლამინარული ნაკადების მოწყობა მთელ შენობაში ან განსაკუთრებულად საპასუხისმგებლო დანიშნულების 

ოპერაციებისთვის განკუთვნილ ცალკეულ ლოკალურ ზონებში (სუფთა კამერები). სუფთა კამერებს ან მაგიდებს 

ლამინარული ჰაერის ნაკადით – უნდა ჰქონდეთ სამუშაო ზედაპირები და კალპაკი დამზადებული გლუვი, მდგრადი 

მასალისგან. ლამინარული ჰაერის ნაკადის სიჩქარე უნდა იყოს 0,3–0,6 მ/წმ (–1 ხარისხში) ფარგლებში ჰაერის 

სტერილობის რეგულარული კონტროლით – არანაკლებ თვეში ერთხელ. 

7. ასეპტიკურ სათავსებში ჰაერისა და სხვადასხვა ზედაპირების დეზინფექციისთვის აყენებენ ბაქტერიოციდულ 

ნათურებს (სტაციონარულ და გადასაადგილებელ დამასხივებლებს) ღია ან ეკრანირებული ნათურებით. 

ბაქტერიოციდული ნათურების რაოდენობა და სიმძლავრე უნდა შეირჩეს შემდეგი ანგარიშით: არანაკლებ 2–2,5 ვტ-ის 

სიმძლავრის არაეკრანირებული გამომსხივებელი – სათავსის 1მ3 მოცულობაზე; ეკრანირებული ბაქტერიოციდული 

ნათურების შემთხვევაში 1 ვტ-ის 1 მ3-ზე; კედლის ბაქტერიოციდულ დამსხივებლებს აყენებენ ანგარიშით – 1 

დამსხივებელი სათავსის 30 მ3-ზე; ჭერის - 1 ცალი სათავსის 60 მ3-ზე; გადასაადგილებელ ღია ნათურებს იყენებენ 

ჰაერის სწრაფი გაუვნებლებისთვის 100 მ3 მოცულობის სათავსებში. ოპტიმალური ეფექტი შეინიშნება 5 მ-ის 
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დაშორებით დასასხივებელი ობიექტებიდან. ბაქტერიოციდული ნათურების ექსპლუატაციის წესები მოცემულია მე-5 

დანართში. 

    მუხლი 6. ჰიგიენური მოთხოვნები შენობის, აღჭურვილობისა და ინვენტარის სანიტარიულ მოვლა-პატრონობაზე. 

1. სამუშაოს დაწყებამდე აუცილებელია შენობის სველი წესით დასუფთავება (იატაკისა და აღჭურვილობის). 

დეზსაშუალებების გამოყენებით შენობის მხოლოდ მშრალი წესით დასუფთავება დაუშვებელია. 

2. საწარმოო სათავსების გენერალური დასუფთავება უნდა ჩატარდეს არანაკლებ კვირაში ერთხელ. უნდა 

გაირეცხოს კედლები, კარები, იატაკი, აღჭურვილობა. ჭერი მტვრისგან უნდა გაიწმინდოს სველი ჩვრით თვეში 

ერთხელ. ფანჯრის მინები, რაფები და მათ შორის სივრცეები უნდა გაირეცხოს საპნიანი ან სხვა სარეცხის 

საშუალებიანი ცხელი წყლით, არანაკლებ თვეში ერთხელ. 

3. საწარმოო სათავსებისა და სავაჭრო დარბაზების აღჭურვილობა ექვემდებარება ყოველდღიურ დასუფთავებას. 

სამკურნალწამლო საშუალებების კარადები შესანახ-სამარაგო სათავსებში უნდა დასუფთავდეს საჭიროების 

მიხედვით, მაგრამ არანაკლებ კვირაში ერთხელ. 

4. დასუფთავებისთვის საჭირო ინვენტარი უნდა იყოს მარკირებული და გამოყენებული მკაცრად დანიშნულების 

მიხედვით. ისინი უნდა ინახებოდეს სპეციალურად მიჩენილ ადგილას (ოთახში, კარადაში), განცალკევებით. 

საწარმოო აღჭურვილობის დასასუფთავებელი ჩვრები დეზინფექციისა და გაშრობის შემდეგ უნდა ინახებოდეს 

მარკირებულ, მჭიდროდ თავდახურულ ჭურჭელში (ქილა, ქვაბი და სხვა). ასეპტიკური ბლოკის დასასუფთავებელი 

ინვენტარი უნდა ინახებოდეს ცალკე. 

5. ასეპტიკური ბლოკის სათავსის დასუფთავება (იატაკებისა და აღჭურვილობის) უნდა ხდებოდეს ცვლაში 

არანაკლებ ერთხელ, სამუშაოს ბოლოს, სადეზინფექციო ხსნარების გამოყენებით (დანართი 6, 9), კვირაში ერთხელ 

უნდა ჩატარდეს გენერალური დალაგება-დასუფთავება აღჭურვილობის შეძლებისდაგვარად გატანით. ასეპტიკური 

ბლოკის დასუფთავებისას მკაცრად უნდა იქნეს დაცული სტადიების თანამიმდევრობა. დასუფთავება იწყება 

ასეპტიკურით. პირველად უნდა გაირეცხოს კედლები და კარები ჭერიდან იატაკამდე ზემოდან ქვემოთ. შემდეგ უნდა 

გაირეცხოს და დეზინფექცია ჩაუტარდეს სტაციონარულ აღჭურვილობას, ხოლო ბოლოს იატაკს. ასეპტიკურ ბლოკში 

შეტანილ აღჭურვილობასა და ავეჯს წინასწარ ამუშავებენ სადეზინფექციო ხსნარით. ზედაპირების დასუფთავებისა 

და დეზინფექციისთვის რეკომენდებულია პარალონის ღრუბლები და შემოკეცილ კიდეებიანი არაბოჭკოვანი 

ქსოვილით დამზადებული ხელსაწმენდები. იატაკის საწმენდი ჩვრები უნდა იყოს შემოკეცილ კიდეებიანი უხეში 

ნაჭრები. 

6. სადეზინფექციო ხსნარების მომზადება უნდა ხორციელდებოდეს სპეციალურად განსწავლული პერსონალის 

მიერ, მოქმედი ინსტრუქციების შესაბამისად. 

7. საწარმოო ნარჩენები და ნაგავი უნდა შეგროვდეს სპეციალურ კონტეინერებში მოძრავი სახურავით და უნდა 

გატანილ იქნეს არანაკლებ ცვლაში ერთხელ. 

8. ხელის დასაბანი ნიჟარები, სანიტარიული კვანძები და ნაგვის კონტეინერები უნდა გაიწმინდოს, გაირეცხოს და 

ჩაუტარდეს დეზინფექცია ყოველდღე. 

9. აფთიაქებში სანიტარიული დღე უნდა მოეწყოს თვეში ერთხელ (ერთდროულად, ზედმიწევნით 

დასუფთავებასთან ერთად, შეიძლება ჩაუტარდეს მცირე მიმდინარე რემონტი). 

    მუხლი 7. სანიტარიულ-ჰიგიენური მოთხოვნები აფთიაქის პერსონალის მიმართ 

1. აფთიაქის მუშაკებმა, რომლებიც დაკავებულნი არიან სამკურნალწამლო საშუალებების მომზადებით, 

გაკონტროლებით, დაფასოებითა და სააფთიაქო ჭურჭლის დამუშავებით, აგრეთვე ეხებიან მზა პროდუქციასაც – 

სამუშაოზე მიღებამდე უნდა გაიარონ სამედიცინო გამოკვლევა, ხოლო შემდგომ პროფილაქტიკური შემოწმება. 

შემოწმების შედეგები შეტანილ უნდა იქნეს სანიტარიულ წიგნაკში. 

2. თანამშრომლები ინფექციური დაავადებებითა და კანის დაზიანებით, სამუშაოზე არ დაიშვებიან. გამოვლენილი 

ავადმყოფები იგზავნებიან მკურნალობისა და სანაციისთვის. სამუშაოზე დაშვება ხდება მხოლოდ სამკურნალო-

პროფილაქტიკური დაწესებულებებიდან მოტანილი ცნობის საფუძველზე გამოჯანმრთელების შესახებ. 

3. პერსონალი ვალდებულია დაიცვას პირადი ჰიგიენისა და საწარმოო სანიტარიის წესები, ატაროს 

შესასრულებელი ოპერაციების შესაბამისი სპეციალური ტანსაცმელი. 

4. აფთიაქში შესვლისას პერსონალი ვალდებულია გაიხადოს გარეთა ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი 

საგარდერობოში, დაიბანოს და დეზინფექცია ჩაუტაროს ხელებს, ჩაიცვას სანიტარიული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. 

საპირფარეშოში შესვლისას გაიხადოს ხალათი. 
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5. აკრძაულია აფთიაქის ტერიტორიიდან სანიტარიული ტანსაცმლითა და ფეხსაცმლით გამოსვლა. მწვავე 

რესპირატორული დაავადებების გავრცელების პერიოდში აფთიაქის თანამშრომლები უნდა ატარებდნენ სპეციალურ 

ნიღაბს. 

6. სანიტარიული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი აფთიაქის თანამშრომლებს ეძლევათ მოქმედი ნორმების 

შესაბამისად შესასრულებელი საწარმოო ოპერაციების გათვალისწინებით. სანიტარიული ტანსაცმლის გარეცხვა უნდა 

მოხდეს არანაკლებ კვირაში ორჯერ, ხოლო ფეხსაცმლის – ყოველდღიურად. სპეციალური ტანსაცმლის კომპლექტი 

ასეპტიკურ ბლოკში მომუშავე პერსონალისთვის სამუშაოს დაწყების წინ უნდა იყოს სტერილური. მიზანშეწონილია 

ამ ტანსაცმელს ჰქონდეს განმასხვავებელი ნიშნები, მაგალითად, თეთრის გარდა იყოს სხვა ფერის ან ჰქონდეს 

დამატებითი დეტალი, რაც საშუალებას მოგვცემს ადვილად შევამჩნიოთ წესრიგის დარღვევა და პერსონალის 

გადაადგილება ასეპტიკურ ზონაში, სათავსებს შორის ან ასეპტიკური ბლოკის გარეთ, სხვა საწარმოო ზონებში. 

7. წარმოების პერსონალი რეგულარულად უნდა ღებულობდეს შხაპს, ზედმიწევნით უნდა იცავდეს ხელების 

სისუფთავეს, უნდა ჰქონდეს მოკლედ მოჭრილი, ლაქით დაუფარავი ფრჩხილები. 

8. წარმოების პერსონალს ეკრძალება საკვების მიღება, თამბაქოს მოწევა, აგრეთვე საკვების, თამბაქოსა და პირადი 

სამკურნალწამლო საშუალებების შენახვა აფთიაქის საწარმოო და მზა პროდუქციის სათავსებში. ხალათის ჯიბეებში 

არ უნდა ჰქონდეს პირადი მოხმარების საგნები, გარდა აუცილებელი გამონაკლისისა (ცხვირსახოცი, სათვალეები და 

სხვა). 

9. ასეპტიკური ბლოკის პერსონალი, სპეციალური ცოდნისა და სამუშაოს პრაქტიკული გამოცდილების გარდა 

უნდა ფლობდეს ჰიგიენისა და მიკრობიოლოგიის საფუძვლებს, რათა შეგნებულად შეასრულოს სანიტარიული წესები 

და ნორმები, მზად უნდა იყოს სამუშაოს დროს შესაძლებელი ისეთი უხერხულობებისადმი, როგორიცაა ხელების 

სისტემატური დამუშავება, მკაცრად დაცული თანმიმდევრობით ტანსაცმლის გამოცვლა, ნიღბისა და რეზინის 

ხელთათმანების ტარება და სხვა (დანართი 3 და 4). 

10. არსებული დოკუმენტების საფუძველზე წარმოების პერსონალისთვის უნდა იქნეს შემუშავებული და 

განმტკიცებული პირადი ჰიგიენის, შენობაში შესვლისა და გამოსვლის, დასუფთავების რეგლამენტის, ნაკეთობებისა 

და მასალების ტრანსპორტირების (ტექნოლოგიური პროცესის მსვლელობის შესაბამისად) წესები, მოცემული 

სააფთიაქო წარმოების თავისებურებების გათვალისწინებით. პირადი ჰიგიენის წესებისა და ღონისძიებების დაცვა, 

სანიტარიული ტანსაცმლის გამოყენებაზე მოთხოვნების ჩათვლით, ევალება ყველა საწარმოო შენობაში შემსვლელს, 

დროებით და მუდმივ მუშაკებს და სხვა პირებს (სტუმრები, ინსპექცია, ხელმძღვანელობა და სხვა). 

11.  აფთიაქის თანამშრომლები აფთიაქში მუშაობის დროს ვალდებული არიან დაიცვან ტექნიკური 

უსაფრთხოებისა და საწარმოო სანიტარიის წესები. 

12. აფთიაქში პერსონალისთვის გათვალისწინებულ უნდა იქნეს სანიტარიულ-საყოფაცხოვრებო სათავსთა 

შედგენილობა: 

ა) საგარდერობო – ინდივიდუალური კარადებით სიითი შემადგენლობის 100%-ზე გარეთა, სახლისა და 

სანიტარიული ტანსაცმლის განცალკევებულად შესანახად. სახლისა და სანიტარიული ტანსაცმლის 

საგარდერობოების ფართობი უნდა გაანგარიშდეს ორმაგ კარადაზე – 0,55 მ2 და დამატებით გასასვლელების ფართობი; 

ბ) გარეთა ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის გარდერობი – 0,08 მ2 თითო საკიდისთვის (60% მომუშავეზე) ორცვლიანი 

სამუშაოს დროს, ხოლო 100%-ერთცვლიანის დროს; 

გ) საშხაპეები – აფთიაქზე ერთი შხაპჯიხური (კაბინა); 

დ) სანიტარიული კვანძები (სანიტარიული ხელსაწყოების რაოდენობა – გამომდინარე მომუშავეთა რიცხვიდან); 

ე) სათავსები საკვების მისაღებად და დასასვენებლად (უნდა იყოს იზოლირებული სხვა სათავსებისგან). 

    მუხლი 8. ჰიგიენური მოთხოვნები გაწმენდილი და საინექციო წყლის მიღების, ტრანსპორტირებისა და 

შენახვისადმი 

1. არასაინექციო სტერილური და არასტერილური სამკურნალწამლო საშუალებების დასამზადებლად იყენებენ 

გაწმენდილ წყალს, რომელიც მიიღება დისტილაციით, უკუოსმოსით, იონთაცვლითა და სხვა ნებადართული ხერხით. 

გაწმენდილი წყლის მიკრობიოლოგიური სისუფთავე უნდა შეესაბამებოდეს სასმელ წყლებზე წაყენებულ 

მოთხოვნებს, მასში დაიშვება 1 მლ-ზე არა უმეტეს 100 მიკროორგანიზმისა – Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, S. aeruses-

ის არარსებობით. ასეპტიკურად დასამზადებელი სტერილური არასაინექციო სამკურნალწამლო საშუალებების 

დამზადებისთვის აუცილებელია წყლის სტერილიზაცია. 

2. საინექციო ხსნარების დასამზადებლად იყენებენ საინექციო წყალს, რომელიც უნდა უძლებდეს გაწმენდლ 

წყალზე გამოცდას და აგრეთვე უნდა იყოს აპიროგენული. 

3. გაწმენდილი წყლის მიღება და შენახვა უნდა ხდებოდეს ამ მიზნისთვის სპეციალურად აღჭურვილ ოთახში. 
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4. საინექციო წყლის მიღება უნდა ხდებოდეს ასეპტიკური ბლოკის სადისტილაციო სათავსში, სადაც 

კატეგორიულად იკრძალება ყველანაირი სამუშაოს ჩატარება, რომელიც არ არის დაკავშირებული წყლის 

გადადენასთან. 

5. გაწმენდილ წყალს იყენებენ ახალგამზადებულს ან ინახავენ დახურულ ჭურჭელში, რომელიც დამზადებულია 

ისეთი მასალისგან, რომელიც არ ცვლის წყლის თვისებებს და იცავს მას სხვაგვარი ნაწილაკებისგან, 

მიკრობიოლოგიური დაბინძურებისგან, არა უმეტეს 3 დღე-ღამისა. 

6. საინექციო წყალს გამოიყენებენ ახალგამზადებულს ან ინახავენ 5-100c ან 80-950c ტემპერატურაზე, დახურულ 

ჭურჭელში, რომელიც დამზადებულია ისეთი მასალისგან, რომელიც არ შეცვლის წყლის თვისებებს, დაიცავს მას 

მექანიკური ჩანართების მოხვედრისგან და მიკრობიოლოგიური დაბინძურებისგან 24 სთ-ის მანძილზე. 

7. გაწმენდილი და საინექციო წყლის მიღება ხდება აკვადისტილატორების ან ამ მიზნისთის სხვა ნებადართული 

ხელსაწყოების საშუალებით. 

8. აკვადისტილატორის საშუალებით წყლის მისაღებად ყოველდღიურად მუშაობის დაწყებამდე აუცილებელია 10-

15 წთ-ის განმავლობაში აორთქლების წარმოება დახურული ვენტილით აკვადისტილატორსა და მაცივარში წყლის 

მიწოდებით 15-20 წუთის განმავლობაში. მიღებული პირველი წყლის ულუფა უნდა გადაიღვაროს. ამის შემდეგ უნდა 

მოხდეს წყლის შეგროვება. 

9. მიღებულ გაწმენდილ ან საინექციო წყალს აგროვებენ გასტერილებულ ან ორთქლით დამუშავებულ სამრეწველო 

წარმოების შემგროვებლებში (გამონაკლის შემთხვევაშ მინის ბალონებში), რომელთაც უნდა ჰქონდეს წარწერა – 

“გაწმენდილი წყალი”, “საინექციო წყალი”. თუ ერთდროულად მოხდა რამდენიმე შემგროვებლის გამოყენება, მათ 

ნომრავენ. საინექციო წყლის შესაგროვებელი და შესანახი ჭურჭლის ეტიკეტზე უნდა იყოს აღნიშნული, რომ მისი 

შემცველობა არ არის გასტერილებული. მინის შემგროვებლები მჭიდროდ უნდა დაიხუროს ორნახვრეტიანი 

საცობებით: ერთი ჩამდინარე წყალის მილისათვის, მეორე მინის მილისთვის, რომელშიც ათავსებენ სტერილური 

ბამბის ტამპონს (ყოველდღე უნდა გამოიცვლოს). შემგროვებლებს აკვადისტილატორთან აერთებენ მინის მილებით, 

სილიკონის რეზინით ან სხვა გაწმენდილი წყალისადმი ინდიფერენტული მასალის შლანგებით, რომელიც 

დაშვებულია გამოსაყენებლად მედიცინაში და უძლებს ორთქლით დამუშავებას. 

10. სამუშაო ადგილებზე წყლის მიწოდებას ახორციელებენ მილგაყვანილობით ან ბალონებით. მილგაყვანილობა 

უნდა დამზადდეს მედიცინაში გამოსაყენებლად დაშვებული მასალებისგან, რომლებიც არ უცვლის წყალს თვისებებს. 

მილგაყვანილობის მნიშვნელოვანი სიგრძის შემთხვევაში, რეცხვის, დეზინფექციისა და მიკრობიოლოგიური 

ანალიზისთვის გაწმენდილი წყლის სინჯების მოხერხებულად ასაღებად ყოველ 5-7მ-ში უნდა იქნეს 

გათვალისწინებულ გამანაწილებლები გარეთა გამომყვანითა და ონკანებით. 

11. მილგაყვანილობის გარეცხვასა და დეზინფექციას აწარმოებენ შეგროვების წინ, ექსპლოატაციის პროცესში, 

არანაკლებ 14 დღეში ერთხელ, აგრეთვე მიკრობიოლოგიური ანალიზების არადამაკმაყოფილებელი შედეგების 

შემთხვევაში. 

12.  მილგაყვანილობის გაუსნებოვნებისთვის თბოგამძლე მასალების შემთხვევაში, მასში ატარებენ მწვავე ორთქლს 

ორთქლგენერატორიდან ან ავტოკლავიდან. დროის ათვლას აწარმოებენ მილსადენის უკანასკნელი ნაწილიდან 

ორთქლის გამოსვლის მომენტიდან. დამუშავებას აწარმოებენ 30 წთ-ის განმავლობაში. 

13.  პოლიმერული მასალებისგან და მინისაგან დამზადებულ მილგაყვანილობას შეიძლება სტერილიზაცია 

ჩაუტარდეს 6% წყალბადის ზეჟანგის ხსნარით 6 სთ-ის განმავლობაში, შემდგომ გაწმენდილი წყლის ზედმიწევნით 

გამოვლებით. ამის შემდეგ ახორციელებენ გასინჯვას აღმდგენელი ნივთიერებების არსებობაზე. მილსადენის 

დამუშავების შესახებ რეგისტრაციას ახდენენ სპეციალურ ჟურნალში. 

14.  პიროგენული ნივთიერებებისგან გასაწმენდ მინის მილებსა და ჭურჭელს ამუშავებენ კალიუმის პერმანგანატის 

შემჟავებული ხსნარით 25-30 წთ-ის განმავლობაში. ხსნარის მოსამზადებლად 10 წილ 1% კალიუმის პერმანგანატს 

უმატებენ 6 წილ 1,5% გოგირდმჟავას ხსნარს. მილებისა და ჭურჭლის დამუშავების შემდეგ მათ ზედმიწევნით 

გამორეცხავენ ახალდამზადებული საინექციო წყლით. 

15.  აფთიაქის ხელმძღვანელობის მიერ ინიშნება პირი, რომელიც პასუხისმგებელია გაწმენდილი წყლის მიღებაზე. 

    მუხლი 9. სანიტარიული მოთხოვნები ასეპტიკურ პირობებში წამლის მომზადებისადმი 

1. ასეპტიკურ პირობებში წამლის მოსამზადებელი სათავსი უნდა განცალკევდეს, აღიჭურვოს და დამუშავდეს 

წინამდებარე სანიტარიული წესებისა და ნორმების შესაბამისად. 

2. პერსონალი ასეპტიკურ პირობებში სამუშაოდ უნდა მომზადდეს სანიტარიული მოთხოვნებისა და მითითებების 

შესაბამისად (დანართები 3,4). 
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3. ასეპტიკურ პირობებში წამლის მოსამზადებლად საჭირო სამკურნალწამლო ნივთიერებები დაბინძურებისგან 

დასაცავად უნდა ინახებოდეს შტანგლასებში და მჭიდროდ დახურულ კარადებში. ყოველი შევსების წინ შტანგლასები 

უნდა ირეცხებოდეს და სტერილდებოდეს. 

4. დამხმარე მასალა უნდა მომზადდეს, გასტერილდეს და შეინახოს დახურულ მდგომარეობაში არა უმეტეს 3 დღე-

ღამის განმავლობაში (დანართი 7). გახსნილი მასალები გამოიყენება 24 საათის მანძილზე. მასალის ყოველი აღების 

შემდეგ ბიქსი ან ქილა მჭიდროდ უნდა დაიხუროს, ამოღებას აწარმოებენ სტერილური პინცეტით. 

5. სააფთიაქო ჭურჭელი შესაბამისი დამუშავების შემდეგ (დანართი 8) უნდა გამოიყენონ დანიშნულებისამებრ ან 

დაიხუფოს და შეინახოს მჭიდროდ დახურულ კარადებში. 

6. წამლის მოსამზადებელი და დასაფასოებელი სტერილური ჭურჭლის შენახვის ვადაა არა უმეტეს 24 სთ. 

7. დიდი მოცულობის ბალონების გაუსნებოვნება დასაშვებია გარეცხვის შემდეგ ბასრი ორთქლით 30 წთ 

განმავლობაში. დამუშავების შემდეგ ჭურჭელი უნდა დაიხუროს სტერილური საცობით ან შემოეკრას სტერილური 

პერგამენტი და შეინახოს ასეთ პირობებში არა უმეტეს 24 სთ-ის განმავლობაში. 

8. დასაცობი მასალები (საცობი, ხუფი და სხვა) უნდა დამუშავდეს და შეინახოს ისეთ პირობებში, რომელიც 

დაიცავს მათ დაბინძურებისაგან (დანართი 7). 

9. ტექნიკური აღჭურვილობის მოსახსნელი ნაწილები (რეზინისა და მინის მილები, ფილტრები, მემბრანული 

მიკროფილტრები, შუასადები და სხვა) უნდა დამუშავდეს, გასტერილდეს და შეინახოს იმ რეჟიმში, რომელიც 

აღწერილია დოკუმენტში შესაბამისი აღჭურვილობის გამოყენებისას. 

10. კონცენტრირებული ხსნარები, ნახევარფაბრიკატები, შიდასააფთიაქო პროდუქტები უნდა დამზადდეს 

ასეპტიკურ პირობებში და შეინახოს მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებისა და შენახვის დადგენილი ვადების 

შესაბამისად ისეთ პირობებში, რომელიც გამორიცხავს მათ დაბინძურებას. 

    მუხლი 10. სანიტარიული მოთხოვნები არასტერილური სამკურნალწამლო ფორმების მომზადებისადმი 

1. არასტერილური წამლის ფორმების დასამზადებლად გამოსაყენებელი სამკურნალწამლო საშუალებები უნდა 

ინახებოდეს მჭიდროდ დახურულ შტანგლასებში ისეთ პირობებში, რომელიც გამორიცხავს მათ დაბინძურებას. 

სამკურნალწამლო საშუალებების შესანახად გამოყენებული შტანგლასები შევსების წინ უნდა გაირეცხოს და 

გასტერილდეს. 

2. წამლის მომზადებისა და დასაფასოებისთვის საჭირო დამხმარე მასალები და შესაფუთი საშუალებები უნდა 

მომზადდეს, გასტერილდეს და შეინახოს წინამდებარე ინსტრუქციის მე-7 დანართის შესაბამისად. 

3. სააფთიაქო ჭურჭელი გამოყენების წინ უნდა გაირეცხოს, გაშრეს და გასტერილდეს (დანართი 8). სტერილური 

ჭურჭლის შენახვის ვადაა არა უმეტეს 3 დღე-ღამე. 

4. წამლის მომზადებისა და დაფასოებისთვის გამოყენებული მცირე მექანიზაციის საშუალებები უნდა გაირეცხოს, 

ჩაუტარდეს დეზინფექცია თანდართული ინსტრუქციის მიხედვით. ინსტრუქციის არ არსებობის შემთხვევაში 

სამუშაოს დამთავრების შემდეგ ისინი უნდა დაიშალოს და მოსცილდეს სამკურნალწამლო საშუალებების ნარჩენები, 

გაირეცხოს ცხელი წყლით (500c-600c), შემდეგ კი ჩაუტარდეს დეზინფექცია ან გასტერილდეს (დანართი 4, 7) იმ 

მასალის თვისებების გათვალისწინებით, რისგანაცაა დამზადებული, დეზინფექციის შემდეგ ნაკეთობები უნდა 

გამოირეცხოს ცხელი წყლით, გამოევლოს გაწმენდილი წყალი და შეინახოს ისეთ პირობებში, რომელიც გამორიცხავს 

დაბინძურებას. 

5. ყოველი ცვლის დაწყებისას და დამთავრებისას სასწორები, შპადელები, მაკრატლები და სხვა წვრილი 

სააფთიაქო ინვენტარი უნდა გაიწმინდოს წყალბადის ზეჟანგის 3%-იანი ხსნარით ან სპირტ-ეთერიანი ნარევით (1:1). 

6. ბიურეტები და პიპეტები არანაკლებ 10 დღეში ერთხელ უნდა დაიცალოს კონცენტრატებისგან და გაირეცხოს 

ცხელი წყლისა (500c-600c) და მდოგვის ფხვნილის ნარევით ან წყალბადის ზეჟანგის 3%-იანი ხსნარში 0,5% სარეცხ 

საშუალებასთან ერთად, შემდგომ გამოირეცხოს გაწმენდილი წყლით და ნარეცხი წყლები აუცილებლად 

გაკონტროლდეს სარეცხი საშუალების ნარჩენ რაოდენობაზე. ბიურეტის ონკანები მუშაობის დაწყების წინ უნდა 

გაიწმინდოს მარილოვანი ხსნარების ნალექებისაგან, ექსტრაქტებისა და ნაყენებისაგან და გასუფთავდეს სპირტ-

ეთერის (1:1) ნარევით. 

7. სამკურნალწამლო ნივთიერების ყოველი გაზომვისა და აწონვის შემდეგ შტანგლასის ყელი და საცობი, აგრეთვე 

ხელის სასწორი, უნდა გაიწმინდოს ერთჯერადი გამოყენების დოლბანდის ხელსახოცით. 

8. ძაბრებს თხევადი სამკურნალწამლო საშუალებების ფილტრაციისას ან გაწურვისას, აგრეთვე როდინებს 

ფხვნილიანი ან საცხიანი მასის აწონვამდე და ტარაში მოთავსებამდე უნდა დაეხუროს პლასტმასის ან მეტალის 

ფირფიტები, რომლებიც წინასწარ დეზინფიცირდება. როდინიდან საცხებისა და ფხვინლების ამოსაღებად 

გამოიყენება პლასტმასის ფირფიტები, მუყაოს გამოყენება დაუშვებელია. საცხის დამზადების შემდეგ ცხიმის 
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ნარჩენების მოცილება ხდება მუყაოს, ქაღალდის, ლინგინის დახმარებით, რის შემდეგაც როდინი უნდა გაირეცხოს და 

გასტერილდეს. 

9. მუშაობისას გამოყენებული ქაღალდისა და გაცვილული კაფსულები, შპადსელები, მოსაკრავი ძაფები და 

რეზინები და ა.შ. უნდა ინახებოდეს საასისტენტო (დასაფასოებელი) მაგიდის უჯრაში (უჯრები ყოველდღე უნდა 

გაირეცხოს). დამხმარე მასალები დაბინძურებისგან დასაცავად უნდა ინახებოდეს დახურულ კარადებში. 

    მუხლი 11. აფთიაქებში მიკრობიოლოგიურ კონტროლს დაქვემდებარებული ობიექტები 

აფთიაქებში მიკრობიოლოგიურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ობიექტებს მიეკუთვნება საწყისი, შუალედური და 

საბოლოო პროდუქტები, დამხმარე ნივთიერებები და მასალები, პერსონალის სანიტარიული ტანსაცმელი, ასევე 

ხელები, სათავსისა და მოწყობილობების ზედაპირი და ჰაერი. საკონტროლო სააფთიაქო პროდუქციის ნუსხა და მათი 

მიკრობიოლოგიური სისუფთავის შეფასების ნორმატივები მოცემულია დანართში 10. 

დანართი 1. 

მოსახლეობისთვის მომსახურე აფთიაქების სარეკომენდაციო შემადგენლობა, ფართი და ჯგუფები 

1. აფთიაქები მოსახლეობის სიმჭიდროვის, სამუშაოს სპეციფიკურობის, მოცულობისა, და აქედან გამომდინარე, 

საჭირო ფართის მიხედვით იყოფა 3 ჯგუფად. 

2. I ჯგუფის აფთიაქები წამლის მომზადების უფლებით ახორციელებენ რეცეპტით და ურეცეპტოდ გასაცემი 

სამკურნალო საშუალებების, ჰიგიენური და სამედიცინო დანიშნულების საგნების რეალიზაციას, იგი შეიძლება 

გაიხსნას არანაკლებ 200 მ2 ფართის სათავსში. 

3. II ჯგუფის აფთიაქები ახორციელებენ რეცეპტითა და ურეცეპტოდ გასაცემი მზა სამკურნალწამლო ფორმების, 

ჰიგიენური საშუალებებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების რეალიზაციას, იგი შეიძლება გაიხსნას 

არანაკლებ 110 მ2 ფართის სათავსში. 

4. III ჯგუფის აფთიაქები ახორციელებენ წამლის ფორმების (“ა” სიის მედიკამენტების გარდა), ჰიგიენური 

საშუალებისა და სამედიცინო დანიშნულების საგნების რეალიზაციას. იგი შეიძლება გაიხსნას არანაკლებ 40 მ
2 ფართის სათავსში. აფთიაქის განყოფილებების ჩამონათვალი და მათი ფართი კვადრატულ მეტრებში ჯგუფების 

მიხედვით მოცემულია 1-ლ ცხრილში. 

5. I და II ჯგუფის აფთიაქებს, ტერიტორიული პრინციპის გათვალისწინებით, უფლება აქვთ გახსნან აფთიაქის 

ფილიალები სათანადოდ მოწყობილ კაპიტალურ სათავსში, არანაკლებ 20 მ2 ფართობისა – სოფლად, სამედიცინო 

დაწესებულებებში, საავტომობილო, სარკინიგზო, მეტროს, საჰაერო და საზღვაო სადგურებში, სასტუმროებში. 

6. სამკურნალო დაწესებულებების აფთიაქი, წამლის მომზადების უფლებით იხსნება სტაციონარში საწოლთა 

რაოდენობის შესაბამისად: 

ა) 100 საწოლამდე – ფართი არანაკლებ 50 მ2; 

ბ) 300 საწოლამდე – ფართი არანაკლებ 100 მ2; 

გ) 500 საწოლამდე – ფართი არანაკლებ 150 მ2; 

დ) 500 და მეტ საწოლზე – ფართი არანაკლებ 200 მ2. 

ცხრილი 1. 

აფთიაქის ჯგუფები, მათი განყოფილებები და ფართი მ2-ში. 

  

№ განყოფილების დასახელება I ჯგუფი II ჯგუფი III ჯგუფი 

1 სავაჭრო დარბაზი (მოსაცდელი) 30 25 10 

2 სარეცეპტურო 10   

  

  

  

3 მზა სამკურნალწამლო ფორმების 12 12 12 

4 ხელზე გასაყიდი 8 8   

  

5 საასისტენტო 30   

  

  

  

6 ასეპტიკური ბლოკი 8   

  

  

  

7 ოპტიკა* 8* 8* 6* 
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8 სასტერილიზაციო 6   

  

  

  

9 ქიმიკოს-ანალიტიკოსი 6   

  

  

  

10 გამოხდილი წყლის მისაღები 6   

  

  

  

11 სამრეცხაო 6 6   

  

12 საფასოო-საექსპედიციო* 8* 8*   

  

13 ოთახები: ა) სადეფექტო-სამარაგო; ბ) მზა წამლის 

ფორმების; გ) შესახვევი მასალების სამარაგო. 

40 30 10 

14 მმართველის ოთახი 8 8 6* 

15 საფინანსო განყოფილება 6* 6*   

  

16 ღამის მორიგის (დასასვენებელი) ოთახი 10* 10*   

  

17 სანიტარიული კვანძი 6 6 3 

18 თერმოლაბილური პრეპარატების შესანახი ოთახი 6 6 2* 

19 სადეზინფექციო საშუალებათა და მჟავების სამარაგო* 6* 6*   

  

20 ტარისა და მინის შესანახი 10* 9 3 

21 გასახდელი და საშხაპე* 4 და 2* 4 და 2* 2 

22 თეთრეულის გასარეცხი 6* 6*   

  

23 ცეცხლსაშიში და ფეთქებადი ნივთიერებების სამარაგო 8 6*   

  

სულ: 250 166 54 

სავალდებულო ფართი არანაკლებ 200 110 40 

შენიშვნა: * განყოფილება და ფართი სავალდებულო არ არის 

  

ცხრილი 2. 

აფთიაქებში სამუშაო სათავსების განათება, განათების წყაროები, ნათურების ტიპები 

№ სამუშაო სათავსი სამუშაო 

ზედაპირ-

ის 

განათება 

განათე-

ბის 

წყარო 

დისკომფორ-

ტის 

დასაშვები 

მაჩვენებე-

ლი 

ციმციმის 

დასაშვები 

კოეფიციენტი 

სათავსის გარემო 

პირობების 

დახასიათება 

1 მომსახურების დარბაზში 

მომხმარებელთათვის 

განკუთვნილი ფართობი 

150 ლნ 40 20 ნორმ. 

2 სარეცეპტურო, მზა 

წამლების, ხელზე გასაყიდი 

წამლების, ოპტიკის 

განყოფილებები. 

300 ლნ 40 20 “–––” 

3 საასისტენტო, ასეპტიკური, 

ანალიტიკური, საფასო. 

500 ლნ 40 10 “–––” 

4 სადისციპლინო, 

სადისტილაციო, 

150 ლნ 60 - ტენიანი 
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სასტერილიზაციო, 

სამრეცხაო. 

5 სამკურნალო 

ნივთიერებების, ჭურჭლის, 

ჰიგიენური საგნების, 

პარაფარმაცევტული 

პროდუქციის შესანახი 

სათავსი. 

150 ლნ 60 - II-IIა კლასი 

6 ადვილადაალებადი 

სითხეების, მჟავას და 

საწვავის შესანახი სათავსი 

75 ლნ - - ქიმ. აქტ. 

II-IIა 

7 ტარის შესანახი სათავსი 10 ვნ - - II-IIა კლასი 

შენიშვნა: ქვეგანყოფილებების გაერთიანების შემთხვევაში განათება უნდა იყოს უმაღლესი მოთხოვნის 

შესაბამისად. 

  

 

 

 

 

დანართი 2. 
  

სააფთიაქო ორგანიზაციებში (აფთიაქებში) ჰაერცვლის ჯერადობა და გაანგარიშებული ტემპერატურები 

ჰაერის T
0არანაკლებ 

ქვეგანყოფილების დასახელება ჰაერცვლის 

ჯერადობა. 

მექანიკური 

ვენტილაცია 

ბუნებრივი 

ჰაერცვლის 

გაწოვის 

ჯერადობა 

შეწოვა გაწოვა 

160C მოსახლეობის მომსახურების დარბაზი 3 4 3 

180C შეკვეთების გასაფორმებელი და მისაღები, 

სარეცეპტურო 

2 1 1 

180C საასისტენტო, ასეპტიკური, სადეფეკატორო, 

დასამზადებელი, საფასოო, სასტერილიზაციო-

საავტოკლავო, სადისტილაციო 

4 2 1 

180C საკონტროლო-ანალიტიკური, ხსნარების 

სასტერილიზაციო, განსაფუთი 

2 3 1 

180C ასეპტიკურ პირობებში წამლების მოსამზადებელი 

სათავსი 

4 2 არ დაიშვება 

საწყობი   

180C ა) სამკურნალწამლო ნივთიერებების, თერმოლაბილური 

პრეპარატებისა და სამედიცინო დანიშნულების 

საგნების 

2 3 1 

180C ბ) სამკურნალწამლო მცენარეული ნედლეულის 3 4 3 

180C გ) შხამიანი პრეპარატებისა და ნარკოტიკების - 3 3 

180C დ) ადვილადაალებადი და საწვავი ხსნარების - 10 5 

180C ე) სადეზინფექციო საშუალებების, მჟავების - 5 3 

დანართი 3. 
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ასეპტიკურ ბლოკში პერსონალის სამუშაოდ მომზადება და ქცევის წესები 

1. ასეპტიკურ ბლოკში სამუშაოდ მომზადებულ პერსონალს უნდა ჰქონდეს სანიტარიულ-ტექნოლოგიური 

ტანსაცმლის სპეციალური კომპლექტი: ხალათი ან კომბინიზონი (ოპტიმალურად: მომდგარი საყელო, წელზე 

შემოჭერილი, სამაჯეები მჭიდროდ მორგებული), სპეცფეხსაცმელი ან ბახილები, ქუდი, კაპიუშონი ან შლემი, 

აუცილებლობის შემთხვევაში – რეზინის ხელთათმანები ტალკის გარეშე. კომპლექტი უნდა იყოს დამზადებული 

ნაკლებხაოიანი მასალის ან შერეული ქსოვილისგან და შეესაბამებოდეს ჰიგიენურ მოთხოვნებს. 

2. ტანსაცმლის კომპლექტს ასტერილებენ ბიქსებში 1200C-ზე ორთქლის სტერილიზატორებში 45 წთ-ს ან 1320C 20 

წთ-ს და ინახავენ დახურულ ბიქსებში არა უმეტეს 3 დღე-ღამის განმავლობაში შესაძლებლობისამებრ იყენებენ 

ერთჯერადი სტერილური ტანსაცმლის კომპლექტს. 

3. პერსონალის ფეხსაცმელი მუშაობამდე და მუშაობის შემდეგ დეზინფიცირდება და ინახება დახურულ კარადაში 

ან ყუთებიან რაბში. დეზინფექციას ატარებენ ორჯერადი გარეგანი გაწმენდით 1% ქლორამინის ხსნარით ან 0,075% 

ხსნარით 0,5% სარეცხ საშუალებასთან ერთად. გარდა ამისა, ფეხსაცმლის დეზინფექციას ატარებენ პაკეტში ჩადებული 

ნიშადურის სპირტით ან მჟავით განეიტრალებული 40% ფორმალდეჰიდის ან 40% ძმარმჟავას ხსნარში დასველებული 

ბამბით. 

4. ასეპტიკურ ბლოკში შესვლა-გამოსვლა, აუცილებელი საგნებისა და მასალების გადატანა უნდა მოხდეს მხოლოდ 

საჰაერო რაბის გავლით. ასეპტიკურ სათავსში ყოველი შესვლისას უნდა მოხდეს სტერილური ტანსაცმლის 

კომპლექტის შეცვლა. 

5. რაბში შესვლისას იცვამენ ფეხსაცმელს; მიზანშეწონილია გაკეთდეს ორმხრივი სკამი ქვედა ნაწილში 

ფეხსაცმლის შესანახი უჯრებით, სკამზე მჯდომი მოსამსახურე იხდის ჩუსტებს და ინახავს ინდივიდუალურ უჯრაში, 

შემდეგ შემობრუნდება 1800C-ით, ფეხებს გადადებს სკამის მეორე მხარეს და იღებს ინდივიდუალური თაროდან ან 

სტელაჟიდან პაკეტში ან ბიქსში მოთავსებულ სტერილურ ტექნოლოგიურ ტანსაცმელს. სკამები განკუთვნილია 

მომზადების ტაპების პირობითი განაწილებისთვის. ხელების დაბანისა და გაშრობის შემდეგ იცვამენ სტერილური 

ტანსაცმლის კომპლექტს ხელთათმანების გარეშე, შემდეგ დაიმუშავებენ ხელებს და, საჭიროების შემთხვევაში იცვამენ 

სტერილურ ხელთათმანებს. 

6. ასეპტიკურ ბლოკში მუშაობისას უნდა იმყოფებოდეს მოსამსახურეების მინიმალურად აუცილებელი რიცხვი. 

პერსონალის მოძრაობა უნდა იყოს ნელი, რაციონალური, ისინი უნდა მოერიდონ მკვეთრ, ნერვულ ან უსიამოვნო 

შეგრძნებისგან შემამსუბუქებელ მოძრაობებს, შეიზღუდოს ლაპარაკი და გადაადგილება აუცილებლობის 

შემთხვევაში ასეპტიკური ბლოკის გარეთ მყოფ თანამშრომელთან სიტყვიერი მიმართვისთვის უნდა გამოიყენონ 

ტელეფონი ან სხვა სალაპარაკო მოწყობილობა. 

7. ჩანაწერებისთვის უნდა გამოიყენონ პერგამენტის ფურცლები და ეთილის სპირტში დასველებული არახაოიანი 

ხელსახოცით გაწმენდილი ბურთულიანი კალმები ან ფლომასტერები. 

8. ასეპტიკურ ბლოკში მუშაობისას იკრძალება: 

ა) ასეპტიკურ ოთახში არასტერილური ტანსაცმლით შესვლა და ასეპტიკური ბლოკიდან სტერილური 

ტანსაცმლით გამოსვლა; 

ბ) სტერილური სანიტარიული ტანსაცმლის ქვეშ ხაოიანი ტანსაცმლის ან ქუჩაში ჩასაცმელი ტანსაცმლის ტარება; 

გ) კოსმეტიკისა და აეროზოლიანი დეზოდორანტების ხმარება; 

დ) საათებისა და სამკაულების ტარება; 

ე) პირადი ნივთების (გასაღები, სავარცხელი, ცხვირსახოცი და ა.შ.) შეტანა; 

ვ) ცხვირის მოწმენდა. ამისთვის თანამშრომელი უნდა გამოვიდეს რაბში, გამოიყენოს სტერილური ცხვირსახოცი ან 

ხელსახოცი, შემდეგ დაიბანოს ხელები და ჩაიტაროს დეზინფექცია; 

ზ) მუშაობისას ძირს დაგდებული საგნების აღება და ხელმეორედ გამოყენება; 

თ) ფანქრების, საშლელის, კალმიანი საწერი საშუალების ხმარება. 

დანართი 4. 

პერსონალის ხელების დამუშავება 

1. ხელების დამუშავება ხდება სპეციალურად განკუთვნილ ადგილებზე, იკრძალება ხელების დაბანა სააფთიაქო 

ჭურჭლის გასარეცხ ნიჟარაში. 

2. მიკროფლორისა და ჭუჭყის მექანიკური მოცილებისთვის ხელებს იბანენ საპნით თბილ გამდინარე წყალში 1-2 

წთ-ის განმავლობაში. საპინს უნდა ჰქონდეს ქაფის უხვად წარმოქმნის უნარი, შემდეგ ხელებზე საპნის მოსაშორებლად 

გადაივლებენ წყალს და დაიმუშავებენ სადეზინფექციო საშუალებით. 
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3. ასეპტიკურ ბლოკში (რაბში) ხელებს დაბანის შემდეგ კარგად გაიმშრალებენ იცვამენ სტერილურ ტანსაცმელს, 

ხელებს ჩამოიბანენ წყლით და დაიმუშავებენ სადეზინფექციო საშუალებით. დამუშავებას იმეორებენ, თუ მუშაობის 

ხანგრძლოვაბა 4 სთ-ს აღემატება. 

4. ხელების დეზინფექციისთვის გამოიყენება 70%-იანი ეთილის სპირტი და რომელიმე სპირტიანი პრეპარატი 

(АХД-2000, ოკტორიდერმი, ოკტონისეპტი), 0,5% ქლორჰექსიდინის ბიგლუკონატი (70%-იანი ეთილის სპირტში), 

იოდპირონის ხსნარი და სხვა, 1%-იანი იოდოფორებით (იოდონატი, იოდვიდონი), 0,5%-იანი Б ქლორამინის ხსნარი 

(თუ არ არის სხვა პრეპარატები) და სხვა საშუალებები, რომელიც ნებადართულია შრომის, ჯანმრთველობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ. 

5. სპირტიანი პრეპარატებით დეზინფექციისას ხელებს იწმენდნენ ამ ხსნარში დასველებული დოლბანდის 

ხელსახოცით, ამით დეზინფექციასთან ერთად ხდება კანის მოთრიმვლაც. ქლორჰექსიდინის ხსნარის ან იოდოფორის 

პრეპარატების გამოყენებისას 5-8 მლს დაისხამენ ხელისგულზე და შეიზელენ კანში, ქლორამინით დამუშავებისას 

ჩაუშვებენ ხსნარში და 2 წთ-ის განმავლობაში იბანენ, შემდეგ კი იშრობენ. 

6. მუშაობის შემდეგ ხელებს გადაიბანენ თბილი წყლით და დაიმუშავებენ დამარბილებელი საშულებებით, 

მაგალითად, გლიცერინის, სპირტის, 10% ამიაკისა და წყლის თანაბარი რაოდენობის ნარევით, რომელსაც ხმარების 

წინ კარგად შეანჯღრევენ. შეიძლება სხვა დამარბილებელი საშუალებების, მზა კრემების გამოყენება, რომელიც 

უზრუნველყოფს ხელის კანის ელასტიკურობასა და გამძლეობას. 

  

 

 

 

დანართი 5 

ბაქტერიციდული ნათურების (გამომსხივებლობის) ექსპლოატაციის წესები 

ბაქტერიციდული გამომსხივებლები წარმოადგენენ დაბალი წნევის აირგანმმუხტველ ნათურებს, 254 ნმ. ტალღის 

სიგრძის მქონე ულტრაიისფერი გამოსხივებით, რომელიც შეესაბამება სხივური ენერგიის უდიდესი ბაქტერიციდული 

მოქმედების არეს. 

გამომსხივებლები ორგვარია: 

1) არაეკრანული ნათურებიანი – ზედაპირისა და ჰაერის სწრაფი დეზინფექციისთვის (ადამიანების 

დაუსწრებლად); 

2) ეკრანული ნათურებით – ჰაერის ზედა ფენების დასხივებისთვის (ადამიანების თანდასწრებით), ამ დროს ქვედა 

ფენების გაუვნებლობა ხდება კონვექციით. 

არაეკრანული ნათურების გამოყენება 

1. არაეკრანული ბაქტერიციდული ნათურები გამოიყენება ადამიანების დაუსწრებლად შესვენების პერიოდში, 

ღამით ან სპეციალურად განკუთვნილ დროს – მუშაობის დაწყებამდე 1-2 საათით ადრე. 

2. არაეკრანული ნათურების ჩამრთველები უნდა გაიმართოს საწარმოო სათავსის შესასვლელში სასიგნალო 

წარწერით „ჩართულია ბაქტერიციდული ნათურები“. აკრძალულია არაეკრანული ნათურების მუშაობისას სათავსში 

ადამიანების ყოფნა. 

3. სათავსში შესვლა ნებადართულია არაეკრანული ბაქტერიციდული ნათურების გამორთვის შემდეგ, მითითებულ 

სათავსში ხანგრძლივად ყოფნა კი გამორთვიდან მხოლოდ 15 წთ-ის შემდეგ. 

4. არაეკრანული ნათურების დადგენილი სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს სათავსის 1 მ3 მოცულობაზე 

ქსელიდან მოხმარებული სიმძლავრის 2-2,5 ვტ-ს. 

შენიშვნა: სათავსები სადაც აყენებენ ბაქტერიციდულ ნათურებს: სადისტილაციო, სამრეცხაო-სასტერილიზაციო, 

საასისტენო-ასეპტიკური, სამკურნალწამლო ფორმები სასტერილიზაციო. 

ეკრანული ნათურების გამოყენება. 

1. ადამიანების თანდასწრებით ჰაერის დეზინფექცია შეიძლება ჩატარდეს იატაკიდან არანაკლებ 2 მეტრ 

სიმაღლეზე დამონტაჟებულ სპეციალურ არმატურაში მოთავსებული ბაქტერიციდული ნათურებით. არმატურამ 

უნდა მიმართოს ნათურის სხივები ზემოთ, ჰორიზონტალური ზედაპირის მიმართ 50C-დან 800C-მდე კუთხით. 
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2. ეკრანული ბატერიციდული ნათურები შეიძლება მუშაობდეს დღე-ღამეში 8 სთ-მდე. თუ არ არის საკმარისი 

ვენტილაცია, ნათურების 1,5-2 საათის განუწყვეტელი მუშაობის შემდეგ ჰაერში შეიგრძნობა ოზონის 

დამახასიათებელი სუნი, რეკომენდებულია ნათურების გამორთვა 30-60 წთ-ით. 

3. რაიმე ზედაპირის სპეციალური დასხივებისთვის შტატივიანი გამომსხივებელი დანადგარის გამოყენებისას ის 

მაქსიმალურად უნდა მივუახლოოთ ზედაპირს დასხივების ჩასატარებლად არანაკლებ 15 წთ-ის განმავლობაში. 

4. ეკრანული ნათურების დადგენილი სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს სათავსის 1 მ3 მოცულობაზე ქსელიდან 

მოხმარებული სიმძლავრის 1 ვტ-ს. 

5. ბატერიციდული გამომსხივებლების მუშაობის ოპტიმალურ კლიმატურ პარამეტრებად ითვლება – გარემოს 

ჰაერის ტემპერატურა 18-250C და ფარდობითი ტენიანობა არა უმეტეს 65%. 

6. ბატერიციდული ნათურების მუშაობის საშუალო ხანგრძლივობა შეადგენს 1500 საათს. სპეციალურ ჟურნალში 

აუცილებლად უნდა აღირიცხოს თითოეული გამომსხივებლის მუშაობის ხანგრძლივობა, დაფიქსირდეს ნათურის 

ჩართვისა და გამორთვის დრო. ვადაგასული ბაქტერიციდული ნათურების გამოყენება არ შეიძლება. 

7. ბაქტერიციდული გამომსხივებლების გარეთა ნაკეთობა შეიძლება დამუშავდეს სველი სანიტარიული წესით. 

 

 

დანართი 6 

 სადეზინფექციო რეჟიმი სხვადასხვა მასალის საგნებისათვის (თერმული) 

  

ობიექტის დასახელება 

  

მადეზინფი-

ცირებელი 

აგენტი 

თერმული მეთოდით დეზინფექციის რეჟიმი   

დეზინფექციის 

ჩატარების 

პირობები 

t0C დაყოვნების რეჟიმი 

ნომინა- 

ლური 

მნიშვნე-

ლობა 

ზღვრული 

გადახრა 

ნომინა-

ლური 

მნიშვნე-

ლობა 

ზღვრული 

გადახრა 

მინის, მეტალის, 

თბოგამძლე 

პოლიმერული 

მასალების, რეზინის 

ნაკეთობები 

(შპადელები, 

მაკრატლები, 

პინცენტები, მილები, 

ხელის დასაბანი 

ჯაგრისები, ჯაგრისები) 

გაწმენდილი 

წყალი ან 

გაწმენდილი 

წყალი 2% 

ნატრიუმის 

ჰიდროკარ-

ბონატით 

98 + -1 30 

15 

+5 დუღილი 

ნაკეთობის 

მთლიანად წყალში 

ჩაყურსვით 

სადეზინფექციო 

მადუღარა 

მინის, მეტალის, 

რეზინის, ლატექსისა 

და თბოგამძლე 

პოლიმერების 

ნაკეთობები 

წყლის ნაჯერი 

ორთქლჭარბი 

წნევის ქვეშ. 

Р=0б05 მპ 

0,5კმწმ/სმ2 

110 + -2 20 +5 ორთქლის 

სტერილიზატორში, 

სასტერილიზაციო 

ყუთებში 

შეფუთვით 

ხელის დასაბანი 

ჯაგრისები 

  120   20     

მინის და მეტალის 

ნაკეთობები 

მშრალი 

ცხელი ჰაერი 

120 + -4 45 +5 საჰაერო 

სტერილიზატორში 

შეუფუთავად, 

დასასუფთავებელი 

ჩვრები 

წყალი 98 + -1 30 +5 გარეცხვის შემდეგ 

გამოხარშვა – 

წყალში მთლიანად 

ჩაყურსვით 

დანართი 7 
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შესაფუთი საშუალებებისა და დამხმარე მასალის დამუშავება 

1. რეზინის ახალ საცობებს რეცხავენ ხელით ან სარეცხი მანქანით ცხელ წყალში (50-600C) სარეცხი საშუალების 

0,5%-იანი ხსნარით 3 წთ-ის განმავლობაში (საცობების წონისა და სარეცხი საშუალების ხსნარის შეფარდება 1:5), 

გარეცხავენ 5-ჯერ ცხელ მილსადენის წყალში, ამასთან, ყოველ ჯერზე წყალს ცვლიან ახლით და 1-ჯერ რეცხავენ 

გამოხდილ წყალში, გამოხარშავენ ნატრიუმის ჰიდროკარბონატის 1%-იან ხსნარში 30 წთ-ის განმავლობაში, 

გარეცხავენ 1-ჯერ გამდინარე წყლით და 2-ჯერ გამოხდილი წყლით. შემდეგ მოათავსებენ მინის ან ემალირებულ 

ჭურჭელში, ასხამენ გამოხდილ წყალს, დახურავენ და აყოვნებენ ორთქლის სტერილიზატორში 1200C-ზე 30 წთ-ის 

განმავლობაში. ამის შემდეგ წყალს გადაღვრიან და საცობებს ერთხელ კიდევ გაავლებენ გამოხდილ წყალში. 

2. დამუშავების შემდეგ საცობებს ასტერილებენ ბიქსებში ორთქლის სტერილიზატორით 1200C 45 წთ-ის 

განმავლობაში. გასტერილებულ საცობებს ინახავენ დახურულ ბიქსებში არა უმეტეს 3 დღე-ღამე. ბიქსის გახსნის 

შემდეგ საცობები უნდა გამოიყენონ 24 სთ-ის განმავლობაში. მარაგის დამზადების დროს რეზინის საცობებს 

დამუშავების შემდეგ სტერილიზაციის გარეშე აშრობენ საჰაერო სტერილიზატორში არა უმეტეს 500C-ზე 2 სთ-ის 

განმავლობაში და ინახავენ არა უმეტეს 1 წლით დახურულ ბიქსებში ან ქილებში გრილ ადგილას. ხმარების წინ 

რეზინის საცობებს ასტერილებენ ორთქლის სტერილიზატორში 1200C-ზე 45 წთ-ის განმავლობაში. 

3. ალუმინის ჩაჩებს დათვალიერებისა და წუნდების შემდეგ 15 წთ-ით აყოვნებენ 70-800C-მდე გამთბარი სარეცხი 

საშუალების 1-2%-იან ხსნარში, ჩაჩების მასის სარეცხი ხსნარის მოცულობასთან შეფარდებაა 1:5. ხსნარს გადაღვრიან 

და ჩაჩებს რეცხავენ გამდინარე მილსადენის წყლით, შემდეგ გამოხდილი წყლით. გაწმენდილ ჩაჩებს ათავსებენ 

ბიქსებში და აშრობენ საჰაერო სტერილიზატორში 50-600C ტემპერატურაზე, ინახავენ დახურულ ჭურჭელში 

(ბიქსებში, ქილებში, კოლოფებში) ისეთ პირობებში, რომელიც გამორიცხავს მათ დაბინძურებას. 

4. ახალ პოლიეთილენის საცობებს რამდენჯერმე რეცხავენ 50-600C ტემპერატურის წყალსადენის ცხელ წყალში. 

შენახვის პროცესის დროს დაბინძურების შემთხვევაში საცობებს წინსწარ რეცხავენ სარეცხი საშუალების 

გამოყენებით, შემდეგ ავლებენ გამოხდილ წყალში და ასტერილებენ 6%-იან წყალბადის ზეჟანგის ხსნარში ჩაშვებით 6 

სთ-ის განმავლობაში, რის შემდეგაც გარეცხავენ გამოხდილი წყლით და აშრობენ საჰაერო სტერილიზატორში 50-600C. 

გამშრალ საცობებს ინახაენ სტერილურ მილესილსაცობიან ქილებში, ბიქსებში 3 დღე-ღამის განმავლობაში ისეთ 

პირობებში, რომელიც გამორიცხავს მათი დაბინძურების შესაძლებლობას. 

5. პლასტმასის ახალ მოსახრახნ საცობებს რამდენჯერმე რეცხავენ ცხელი 50-600C ტემპერატურის მილსადენის 

წყლით, ხოლო დაბინძურებულს – სარეცხი საშუალების გამოყენებით, შემდეგ აშრობენ საჰაერო სტერილზატორში 50-

600C ტემპერატურაზე, გამშრალ საცობებს ინახავენ დახურულ კოლოფებში, ყუთებში ისეთ პირობებში, რომელიც 

გამორიცხავს მათ დაბინძურებას. 

6. დამხმარე მასალა სტერილიზაციისთვის თავსდება ბიქსებში (ქილებში) გამოყენებისთვის გამზადებული სახით 

(პერგამენტისა და ფილტრის ქაღალდი, დოლბანდი იჭრება საჭირო ზომის ნაჭრებად, ბამბისგან მზადდება ტამპონები 

და ა.შ.), ასტერილებენ ორთქლის სტერილიზატორში 1200C ტემპერატურაზე 45 წთ-ის განმავლობაში, ინახავენ 

დახურულ ბიქსებში ან ქილებში. 

3 დღე-ღამის განმავლობაში, გახსნის შემდეგ მასალა გამოიყენება 24 სთ-ის განმავლობაში. 

დანართი 8 

სააფთიაქო ჭურჭლის დამუშავება 

1. მინის ჭურჭლის დამუშავება მოიცავს შემდეგ ტექნოლოგიურ ოპერაციებს: 

ა) დეზინფექცია; 

ბ) ჩალბობა და გარეცხვა (ან გარეცხვა-დეზინფექციით დამუშავება); 

გ) გავლება; 

დ) გაშრობა (ან სტერილიზაცია); 

ე) დამუშავების ხარისხის კონტროლი. 

2. ხმარებაში მყოფი ჭურჭლის დეზინფექცია. 
ა) სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების ინფექციური განყოფილებიდან ან მოსახლეობიდან შემოსულ 

ჭურჭელს სავალდებულო წესით უკეთდება დეზინფექცია. 

ბ) დეზინფექციისთვის გამოიყენება აქტივირებული ქლორამინის 1%-იან ხსნარში 30 წთ-ით ჭურჭლის ჩაშვება 

(ჩაყურსვა) ან 3%-იან წყალბადის ზეჟანგის ხსნარში 80 წთ-ით ჩაშვება (ჩაყურსვა). 

გ) სადეზინფექციო ხსნარებს ამზადებენ მინის, პლასტმასის ან ემალით დაფარულ (დაუზიანებელი ემალი) 

ჭურჭელში იმ რაოდენობით, რომელიც საჭიროა დასამუშავებელი ჭურჭლის სრული (ჩაყურსვისთვის) ჩაშვებისთვის. 
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დ) აქტივირებული ქლორამინის ხსნარს ამზადებენ ქლორამინის გახსნით წყალსადენის წყალში (100გ-10 ლ 

სამუშაო ხსნარში), შემდგომ მასში უმატებენ თანაბარი რაოდენობის აქტივატორს (ამონიუმის ქლორიდი, სულფატი, ან 

ნიტრატი). 

ე) 10ლ 3%-იან წყალბადის ზეჟანგის დასამზადებლად იღებენ 1200მლ პერჰიდროლს და უმატებენ წყლის შესაბამის 

რაოდენობაში. 

ვ) დამზადებული სადეზინფექციო ხსნარები უნდა შეინახოს არა უმეტეს 24 სთ. დაუშვებელია ერთი და იმავე 

ხსნარის განმეორებით გამოყენება. ჭურჭელს ჩაუშვებენ სადეზინფექციოხსნარიან ავზში და დატოვებენ გარკვეული 

დროით (30-80წთ). 

ზ) დეზინფექციის შემდეგ ჭურჭელს გარეცხავენ გამდინარე წყალსადენის წყლით სადეზინფექციო საშუალების 

სუნის გაქრობამდე და შემდეგ რეცხავენ სარეცხი საშუალებიანი ხსნარით. 

3. სააფთიაქო ჭურჭლის გარეცხვა. 
ა) სააფთიაქო ჭურჭელს (ახალს ან დეზინფექციის შემდეგ ნახმარს) ჩაალბობენ შესაბამისი კონცენტრაციის სარეცხი 

საშუალების ხსნარში. სარეცხ საშულებას ხსნიან 50-600c ტემპერატურამდე გამთბარ წყალში, ჭურჭელს ალბობენ 

ხსნარში 25-30 წთ-ის განმავლობაში მთლიანი ჩაძირვით. ძალიან ჭუჭყიან ჭურჭელს აყოვნებენ უფრო ხანგრძლივი 

დროით, ამავე ხსნარში რეცხავენ ჭურჭელს ჯაგრისის საშუალებით. ჭურჭლის გარეცხვას მდგოვით აწარმოებენ ცხელ 

წყალში. 

ბ) სინთეტური სარეცხი საშუალების გამოყენებისას რეცხვა და გავლება შეიძლება სარეცხი მანქანის დახმარებით. 

4. ჭურჭლის გარეცხვა-დეზინფიცირებით დამუშავება. 
ა) ყველაზე რაციონალურია შემოსული ჭურჭლის დამუშავება ჩატარდეს სარეცხი-სადეზინფექციო საშუალებით. ამ 

მიზნით ძლიერ ჭუჭყიანი ჭურჭლისთვის მიზანშეწონილია ჭურჭლის დაყოვნება 120 წთ-ით 0,2%-იან ДП-2-ის ან 

ქლორცინის 1%-იან ხსნარში. დანარჩენი ჭურჭლისთვის გამოიყენება ქლორცინის 0,5%-იან ხსნარი, 0,1%-იან ДП-2-ის 

ხსნარი ან 3%-იან წყალბადის ზეჟანგის ხსნარი 0,5%-იან სარეცხ საშუალებასთან ერთად. 

ბ) სამუშაო ხსნარის მოსამზადებლად გამოიყენება დახურული მინის, პლასტმასის ან ემალით დაფარული 

(დაუზიანებელი ემალი) ჭურჭელი. 10ლ სამუშაო ხსნარისთვის საჭიროა 50,0-მლ ქლორცინი ან 10,0-მლ ДП-2-ის ან 1,2 

ლ. პერჰიდროლი 50,0-მგ სარეცხ საშუალებასთან ერთად. 

გ) ჭურჭელს მთლიანად ჩაძირავენ 40-500C თბილ წყალში, აყოვნებენ მასში 15 წთ-ს, შემდეგ გარეცხავენ ამავე 

ხსნარში ჯაგრისით, ამის მერე ირეცხება ცხელი გამდინარე წყალსადენის წყლით სადეზინფექციო საშუალების სუნის 

სრულ გაქრობამდე, მაგრამ არანაკლებ 5-7-ჯერ. ჭურჭლის საბოლოო ჩამორეცხვა ხდება გამოხდილი წყლით. 

5. სააფთიაქო ჭურჭლის გავლება. 
ა) მინის ჭურჭლის გავლება ხდება წყალსადენისა და გამოხდილი წყლით. სააფთიაქო ჭურჭელს ავლებენ 

წყალსადენის წყალში 7-ჯერ, შემდეგ გამოხდილ წყალში 1-ჯერ. 

ბ) მდოგვით დამუშავებისას ჭურჭელს წყალსადენის წყალში ავლებენ 5-ჯერ. სტერილური ხსნარების 

დასამზადებლად განკუთვნილ მინის ჭურჭელს ავლებენ წყალსადენის წყალში 5-ჯერ, ხოლო გამოხდილ წყალში 3-

ჯერ. ბოლო გავლება სასურველია ჩატარდეს საინექციო წყლით, რომელიც გაფილტრულია 5 მკმ ფილტრში. 

6. ჭურჭლის გაშრობა და სტერილიზაცია 

ა) სუფთა ჭურჭელს აშრობენ და ინახავენ დახურულ კარადებში. საინექციო ხსნარებისა და თვალის წვეთებისთვის 

განკუთვნილ ფლაკონებს ასტერილებენ. სტერილიზაციის რეჟიმი: ცხელი ჰაერით – 1800C ტემპერატურაზე 60 წთ. ან 

გაჯერებული ორთქლით წნევის ქვეშ 1200C ტემპერატურაზე 45 წთ. ტემპერატურის 60-700C ტემპერატურამდე დაწევის 

შემდეგ ჭურჭელს გამოიღებენ, დახუფავენ სტერილური საცობით და გამოიყენებენ ხსნარის ჩამოსხმისთვის. 

7. დამუშავების ხარისხის კონტროლი: 
ა) გარეცხილი ჭურჭლის სისუფავის კონტროლი ტარდება ვიზუალურად (ამორჩევით), მასში არ უნდა იყოს გარეშე 

ჩანართები, ლაქები, ცხიმის წვეთები. გამოვლების შემდეგ ფლაკონის კედლებიდან წყალი თანაბრად უნდა 

ჩამოედინოს. ჭურჭლის ზედაპირზე ცხიმოვანი დაბინძურების აღმოჩენის კონტროლი ტარდება სუდან III-ის 

შემცველი რეაქტივით. ამისთვის გარეცხილი და გამშრალებული ჭურჭლის შიგნითა ზედაპირს ასველებენ 3-5 მლ. 

შეფერილი ხსნარით, ანაწილებენ მას გამოსაკვლევ ზედაპირზე 10 წმ-ის განმავლობაში. ამის შემდეგ სწრაფად 

ჩამორეცხავენ წყლის ჭავლით, ჭურჭლის შიგნითა ზედაპირზე არ უნდა დარჩეს ყვითელი ლაქა და ცხიმის წვეთები. 

ბ) შეფერილი ხსნარის მომზადება: 600C ტემპერატურამდე გამთბარ 70მლ 90%-იან ეთილის სპირტში ხსნიან 0,2 გ. 

სუდან III-ის ფხვნილსა და მეთილენის ლურჯს, შემდეგ უმატებენ 20-25%-იანი ამიაკის ხსნარის 10მლ-ს და 

დისტილირებული წყლის 20 მლ-ს და ანჯღრევენ. ხსნარი ვარგისია 6 თვის განმავლობაში. 
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გ) სინთეტური სარეცხი და სარეცხ-სადეზინფექციო საშუალების მოშორების სისრულეს საზღვრავენ PH სიდიდით 

პოტენციომეტრული მეთოდით. ჭურჭელში გამოვლებული გამოხდილი წყლის PH-ის მნიშვნელობა უნდა 

შეესაბამებოდეს საკონტროლოდ აღებული წყლის PH-ს. 

დ) სარეცხი საშუალების ნაშთის არსებობა საორიენტაციოდ შეიძლება განისაზღვროს ფენოლფტალეინის 

ვარდისფერი შეფერილობის მიხედვით. 

8. უსაფრთხოების წესები სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებებით მუშაობისას და პირველადი დახმარების 
აღმოჩენა: 

ა) სარეცხი-სადეზცინფექციო და სადეზინფექციო ხსნარების დამზადებით დაკავებული პერსონალის ტანსაცმელი 

უნდა შედგებოდეს ხალათის, თავსაფრისა და რეზინის ხელთათმანებისგან. პრეპარატის დოზირების მომენტში 

აუცილებელია გამოიყენონ დამცავი სათვალეები და რესპირატორი (ან ოთხფენიანი დოლბანდის სახვევი). 

პერჰიდროლის კანზე მოხვედრისას იგი დაუყოვნებლივ უნდა ჩამოიბანონ წყლით. ქლორშემცველი ფხვნილის კანზე 

მოხვედრისას კანის ეს ნაწილი უნდა ჩამოიბანონ საპნითა და წყლით და უნდა დაიმუშაონ 2%-იანი ნატრიუმის 

ჰიპოსულფიტის ან ნატრიუმის ჰიდროკარბონატის ხსნარით. 

ბ) თვალებში თვალის პრეპარატის ხსნარის მოხვედრისას იგი დაუყოვნებლივ უნდა გამოირეცხოს სუფთა წყლის 

ნაკადით, შემდეგ კი რამდენიმე წუთის განმავლობაში 2%-იანი ნატრიუმის ჰიდროკარბონატის ხსნარით. თვალის 

ლორწოვანის ანთების ნიშნების შემთხვევაში აუცილებელია უნდა ჩაიწვეთონ ნატრიუმის სულფიცილის ხსნარი, 

ტკივილისას კი – 2% ნოვოკაინის ხსნარი. მუშაობის დამთავრების შემდეგ აუცილებელია სახისა და ხელების დაბანა 

საპნით. 

  

დანართი 9 

ცალკეული ობიექტების სტერილიზაციის რეჟიმები და მეთოდები 

 I ორთქლის მეთოდი (წყლის ნაჯერი ორთქლით ჭარბი წნევის ქვეშ) 

  

                                                                                                                                                                                          ცხრილი 1. 

  

ობიექტის დასახელება სტერილიზაციის რეჟიმი ორთქლის 

სტერილიზატო

რში 

სტერილიზაციი

ს ჩატარების 

პირობები 

სტერილობის 

შენახვის ვადა სასტერილიზაციო 

კამერაში МПА 

ორთქლის წნევა კგ
წმ/სმ2 

სასტერილიზაც

იო სამუშაო 

ტემპერატურა 
0C 

სასტერილიზაციო 

დაყოვნების 

დრო წთ-ში 

ნომინ. 

მნიშვნ. 

გადახრი

ს 

ზღვარი 

ნომი

ნ. 

მნიშვ

ნ. 

გადახრ

ის 

ზღვარ

ი 

ნომი

ნ. 

მნიშვ

ნ. 

გადახრის 

ზღვარი 

მინის ჭურჭელი, სანაყები (როდინი), 

მინის, ტექსტილის ნაკეთობები 

(ხალათები, ბამბა, მარლა, ფილტრის 

ქაღალდი; 

კოროზიამდგრადი მეტალი. 

0,20 

(2,0) 

  

  

  

0,11 

(0,11) 

+ –0,02 

  

+ – 0,2 

  

+ 0,02 

(+0,2) 

132 

  

  

  

120 

+ – 2 

  

  

  

+3 

20 

  

  

  

45 

+2 

  

  

  

+3 

სტერილიზაცია

ს ატარებენ 

შეფუთვის 

გარეშე ან 

სასტერილიზაც

იო ყუთებში ან ა 

და ბ მარკის 

პერგამენტის 

ნახვევში ან 

მინის ქილებში. 

შეფუთული 

ნაკეთობების 

სტერილი-

ზაციის 

ვადაა 

3 დღე 

რეზინის, ლატექსისი და ზოგიერთი 

პოლიმერული მასალის (მაღალი 

სიმკვრივის 

პოლიეთილენის, ПВХპლასტიკატის, 

ფტოროპლასტისა და ლავრანის 

პოლიბირთვული ფილტრების) 

ნაკეთობები. 

            სტერილიზაცია

ს ატარებენ (ან-

ან) 

– შეუფუთავად; 

– 

სასტერილიზაც

იო ყუთებში; 

  



148 
 

– ნარმის 

ორშრიან 

ნახვევში; 

– ა და ბ ტიპის 

პერგამენტის 

ქაღალდში; 

– მინის 

ქილებში ან 

კოლბებში. 

შენიშვნა: ორთქლით სტერილიზაციის დროს ტემპერატურული რეჟიმის კონტროლს ახორციელებენ 1500C სკალის მქონე 

მაქსიმალური თერმომეტრით ან თერმოორთქლით. ქიმიურ თერმოტესტად იყენებენ ბენზოლის მჟავას ნარევს ფუქსინთან 

(10:1), დნობის ტემპერატურა – 1210. 

 

 

ცხრილი 2 

II სტერილიზაციის საჰაერო მეთოდი (მშრალი, ცხელი ჰაერით) 

ობიექტის 

დასახელება 

სტერილიზაციის რეჟიმი საჰაერო 

სტერილიზატორში 

სტერილიზაციის 

ჩატარების პირობები 

სტერილობის 

შენახვის ვადა სასტერილიზაციო სამუშაო 

ტემპერატურა 0C 

სასტერილიზაციო დაყოვნების 

დრო წთ-ში 

ნომინ. მნიშვნ. ზღვრული 

გადახრა 

ნომინ. მნიშვნ. ზღვრული 

გადახრა 

მინის ჭურჭელი, 

სანაყები 

(როდინი), მინის, 

მეტალისა და 

სილოკონის 

ნაკეთობები 

180 

  

160 

+2 

–10 

+2 

–10 

60 

  

150 

+5 სტერილიზაციას 

ექვემდებარება მშრალი 

საგნები: 

– ქაღალდის შეფუთვაში 

(ტენგამძლე და გაუმტარ 

ტომრებში); 

–შეუფუთავად, ღია 

ჭურჭელში 

–შეფუთულად 

გასტერილებული 

ინახება 3 დღე-

ღამე; 

  

– შეუფუთავი 

უნდა 

გამოყენებულ 

იქნეს უშუალოდ 

სტერილიზაციის 

შემდეგ. 

შენიშვნა: – სააფთიაქო ჭურჭლელს, სტერილიზატორში ტემპერატურის 60-700C-მდე დაწევის შემდეგ, იღებენ და მაშინვე ახურავენ 

სტერილურ საცობებს; 

–საჰაერო სტერილიზაციის კონტროლს ახორციელებენ ინდიკატორის ქაღალდით (#6 თერმოინდიკატორული საღებავის საფუძველზე), 

რომელიც 1600C-ზე იცვლის ფერს, ან იყენებენ ქიმიურ თერმოტესტებს: საქაროზა, თიოშარდოვანა – დნობის ტემპერატურა 1800ჩ, 

ჰიდროხინონი – დნობის ტემპერატურა 1700C. 

 
ცხრილი 3. 

  

III. სტერილიზაციის ქიმიური მეთოდი (ქიმიური პრეპარატების ხსნარები) 

  

ობიექტის 

დასახელება 

მასტერილე-

ბელი აგენტი 

სტერილიზაციის რეჟიმი სტერილიზაციის 

ჩატარების 

პირობები 

მასტერილებე

ლი 

ნაკეთობის 

შენახვის ვადა 

სასტერილიზაციო 

სამუშაო 

ტემპერატურა 0c 

სასტერილიზაციო 

დაყოვნების 

დრო წთ-ში 

ნომინ. 

მნიშვნ. 

ზღვრული 

გადახრა 

ნომინ. მნიშვნ. ზღვრული 

გადახრა 

მინისა და 

კოროზიამდგრადი 

მეტალებისა და 

შენადნობების, 

6%-იანი 

წყალბადის 

ზეჟანგის 

ხსნარი 

18 

50 

– 

+ –2 

360 

180 

+ –5 

+ –5 

მინის, 

პლასტმასის ან 

დაუზიანებელი 

ემალით 

სტერილურ 

ჭურჭელში 

(სტერილური 

ყუთები 
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პოლიმერული 

მასალების, 

რეზინის 

ნაკეთობები 

გოსტ.-177-88 დაფარულ 

დახურულ 

ჭურჭელში 

სტერილიზაციას 

ატარებებ 

ნაკეთობის 

მთლიანად 

ხსნარში 

ჩაყურსვით, 

სასტერილიზაცი

ო დაყოვნების 

დროის 

განმავლობაში, 

რის შემდეგაც 

ნაკეთობებს 

რეცხავენ 

სტერილური 

წყლით, 

სტერილურ 

ჭურჭელში. 

ამოკრული 

სტერილური 

საფენით) 

  

– 3დღე-ღამე 

  

  

                                  დანართი 10. 
  

მოთხოვნა სამკურნალწამლო საშუალებების მიკრობიოლოგიური სისუფთავისადმი 

№ საკონტროლო ობიექტის დასახელება მოთხოვნა მიკრობიოლოგიურ სისუფთავეზე 

1 გაწმენდილი წყალი არა უმეტეს 50 მიკროორგანიზმებისა 1მ-

ლში Enterobacteriacead, P. aeruginosa, და S. aereus-

ის არარსებობით 

2 საინექციო წყალი აპიროგენული 

3 საინექციო ხსნარები სტერილიზაციის შემდეგ სტერილური 

4 –თვალის წვეთები, სტერილიზაციის შემდეგ; 

– თვალის წვეთები, მომზადებული ასეპტიკურ 

პირობებში, სტერილურ წყალზე 

სტერილური 

სტერილური 

5 სტერილური პრეპარატების საწარმოო ძირითადი 

ნედლეული (სუბსტანციები) 

არა უმეტეს 50 ბაქტერია და სოკო ჯამში1გრ. ან 1 მლ-

ში მ-

ლში Enterobacteriacead, P. aeruginosa, და S. aereus-

ისარარსებობით. 

6 ახალშობილთათვის განკუთვნილი სამკურნალწამლო 

საშუალებები (ხსნარები შინაგანი და გარეგანი 

ხმარებისთვის, თვალის წვეთები, კანის 

დასამუშავებელი ზეთები) 

სტერილური 

7 0,1 წლამდე ბავშვებისთვის სამკურნალწამლო 

საშუალებები 

არა უმეტეს 50 ბაქტერია და სოკო ჯამში1გრ. ან 1 მლ-

ში მ-ლში Enterobacteriacead, P. aeruginosa, და S. 

aereus-ისარარსებობით. 

შენიშვნა: დროის ინტერვალი ხსნარის დამზადების დაწყებიდან სტერილიზაციამდე არ უნდა აღემატებოდეს   3 

სთ-ს. 
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