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საქართველოს საკანონმდებლო სიახლეები   

იხელმძღვანელეთ კანონმდებლობით 

კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“  

2018 წლის 21 მარტს ძალაში შევიდა კანონი „შრომის 

უსაფრთხოების შესახებ“, რომლის მთავარი მიზანია  სამუშაო 

ადგილებზე დასაქმებულთა უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის დაცვა, კერძოდ:  

 

• უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შესაქმნელად 

სახელმწიფო ორგანოების, დამსაქმებელთა, 

დასაქმებულთა, დასაქმებულთა წარმომადგენლებისა და სამუშაო სივრცეში მყოფ სხვა 

პირების უფლებების, მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა; 

• სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოების ორგანიზებისა და მართვის გაუმჯობესება; 

• უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების შემცირება და პრევენცია. 

 

კანონის მოქმედება ვრცელდება მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე, მავნე და 

საშიშპირობებიან სამუშაოებზე, რომელთა ჩამონათვალს განსაზღვრავს საქართველოს 

მთავრობა სოციალურ პარტნიორებთან შეთანხმებით. 

 



 

 

 

საქართველოს კანონი „საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო 

სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის 

შესახებ    

აღნიშნული კანონის მიხედვით, 2018 წლის 1 მარტიდან უცხო სახელმწიფოში 

რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების საქართველოს ტერიტორიაზე 

შემოსვლისას ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ვალდებულია დააზღვიოს 

თავისი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა მის მფლობელობაში არსებულ ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებაზე საქართველოში მისი ყოფნის სრული პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ 

არანაკლებ კანონით გათვალისწინებული ვადისა. 

 

სავალდებულო დაზღვევით ანაზღაურდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების მონაწილეობით 

და მისგან გამომდინარე დამდგარი სადაზღვევო შემთხვევის შედეგად გამოწვეული ზიანი. 

 

კანონის მოქმედება ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეზე, აგრეთვე უცხო ქვეყნის 

მოქალაქესა და მოქალაქეობის არმქონე პირზე, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიაზე 

იმყოფებიან.   

 

 

„დაზღვევის შესახებ“  საქართველოს კანონი  

2018 წლის 1 იანვარს დაზღვევის შესახებ კანონს დაემატა 92-ე მუხლი - „შიდა აუდიტი“, 

რომლის შესაბამისად, მზღვეველის საქმიანობა ექვემდებარება შიდა აუდიტორული 

შემოწმების ჩატარებას, რომლის მიზანია მზღვეველის მიმდინარე საქმიანობის საქართველოს 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და მართებულობის შემოწმება, სამართლებრივი 

აქტების, შიდა პროცედურების დაცვის კონტროლი და მართვის შიდა სისტემების შეფასება. 

 

2018 წლის 1 მარტიდან ლიცენზირებულ მზღვეველს ეკისრება ვალდებულება 

დააკმაყოფილოს კანონით დადგენილი შიდა აუდიტთან დაკავშირებული მოთხოვნები.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი   

სამოქალაქო კოდექსს დაემატა 6281-ე მუხლი - „ფულადი სახსრების მოზიდვის შეზღუდვა“, 

რომელიც ამოქმედდა 2018 წლის 1 მარტიდან. ამ მუხლის თანახმად: 

 

მეწარმე სუბიექტს უფლება აქვს, 20-ზე მეტი ფიზიკური პირისგან დაბრუნებადი ფულადი 

სახსრები მოიზიდოს მხოლოდ „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს 

ორგანული კანონით დადგენილი წესით და დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად. 

 

თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ნებისმიერი ფორმით იზიდავს ფულად სახსრებს 20-ზე 

მეტი ფიზიკური პირისგან, თითოეული ფიზიკური პირისგან მოზიდული თანხის ოდენობა 

არ უნდა იყოს 100 000 (ასი ათას) ლარზე (ან უცხოური ვალუტით მის ეკვივალენტზე) ნაკლები. 

თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას წარმოეშობა ამ ნაწილის მოთხოვნების დაცვის 

ვალდებულება, მან 20-ზე ნაკლები ფიზიკური პირისგან მოზიდული 100 000 (ასი ათას) 

ლარზე (ან უცხოური ვალუტით მის ეკვივალენტზე) ნაკლები თანხა უნდა გადაიხადოს 

აღნიშნული ვალდებულების წარმოშობიდან 1 წლის განმავლობაში. 

 

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 

2018 წლის 29 მარტს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ძალაში შევიდა რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი ცვლილება, მათ შორის: 

 

• შეიცვალა მე-14 მუხლი, რომლის მიხედვით მაგისტრატი მოსამართლეები პირველ 

ინსტანციაში განიხილავენ  ქონებრივ დავებს, თუ სარჩელის ფასი არ აღემატება 5000 

ლარს; უდავო და გამარტივებული წარმოების საქმეებს, გარდა შვილად აყვანის, აგრეთვე 

გამარტივებული წესით ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის  და ქონების უპატრონოდ 

ცნობის საქმეებისა, თუ მოთხოვნის ან ქონების ღირებულება აღემატება 5000 ლარს; 

• შეიცვალა 25-ე მუხლის მე-3 ნაწილი, რომლის მიხედვით, სამოქალაქო საქმეებს 

სააპელაციო წესით განიხილავს 3 მოსამართლე. ამ კოდექსის მე-14 მუხლით 

განსაზღვრული საქმეები, ქონებრივ-სამართლებრივი დავა, რომლის ღირებულება არ 

აღემატება 20 000 ლარს, სააპელაციო საჩივარი  დაუსწრებელი გადაწყვეტილების ძალაში 

დატოვების განჩინების თაობაზე,  აგრეთვე შრომის სამართლებრივი ურთიერთობიდან 

წარმოშობილი დავები შეიძლება ერთპიროვნულად განიხილოს სააპელაციო 

სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლემ; 

• შეიცვალა 365-ე მუხლი, რომლის მიხედვით, სააპელაციო საჩივარი ქონებრივ-

სამართლებრივ დავაში დასაშვებია იმ შემთხვევაში, თუ დავის საგნის ღირებულება 

აღემატება 2 000 ლარს. ეს ღირებულება განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ 

გასაჩივრებული გადაწყვეტილების რა ზომით შეცვლაზე შეაქვს საჩივარი მხარეს. 

 

 

შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიმართოთ დელოიტის საქართველოს ოფისის 

შესაბამის თანამშრომლებს:  

გიორგი თავართქილაძე 

საგადასახადო და იურიდიული      

დეპარტამენტის დირექტორი 

gtavartkiladze@deloitte.ge 

გიორგი ხუროძე 

იურიდიული სამსახურის უფროსი 

gkhurodze@deloitte.ge 
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დელოიტი გულისხმობს ერთ ან რამოდენიმე დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედის კომპანიას, რომელიც წარმოადგენს გარანტიით 

უზრუნველყოფილ ბრიტანულ კერძო კომპანიას (DTTL), მისი წევრი კომპანიების ქსელს და მასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს. DTTL 

და მისი ყოველი წევრი წარმოადგენს იურიდიულად დამოუკიდებელ ცალკე პირს. DTTL (რომელიც ასევე მოიხსენიება როგორც 

გლობალური ქსელი „დელოიტი“) კლიენტებს არ უზრუნველყოფს სერვისის მიწოდებით. DTTL-ისა და მისი წევრი კომპანიების 

დეტალური აღწერისთვის გთხოვთ იხილოთ www.deloitte.com/about. 
 

დელოიტი ახორციელებს აუდიტორულ, საკონსულტაციო, ფინანსური რჩევების, რისკების მართვის, საგადასახადო და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებების მიწოდებას, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო კომპანიებისთვის. 

დელოიტი - კომპანიების გლობალური ქსელი, ჟურნალ „Fortune“-ს მიერ გამოქვეყნებული მსოფლიოს 500 უმსხვილესი კომპანიიდან 

დაახლოებით 400-ს ემსახურება 150-ზე მეტ ქვეყანაში მოღვაწე წევრი კომპანიების მეშვეობით.დელოიტი კლიენტებს უზრუნველყოფს 

მსოფლიო მასშტაბის შესაძლებლობებითა და უმაღლესი ხარისხის მომსახურებით, ურთულესი ბიზნეს-ამოცანების გადასაჭრელად. 

დელოიტში დასაქმებული 264 000-ზე მეტი პროფესიონალი გამსჭვალულია მიზნის მიღწევის იდეით. მეტი ინფორმაციის მისაღებად 

ეწვიეთ ჩვენს გვერდებს სოციალურ ქსელებში Facebook, LinkedIn, Twitter. 
 

ეს შეტყობინება მოიცავს მხოლოდ ზოგად ინფორმაციას და შესაბამისად არცერთი, დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედი (DTTL), მისი წევრი 

კომპანიები და დაკავშირებული ორგანიზაციები (ერთობლივად წოდებულნი როგორც „დელოიტის ქსელი“) ამ შეტყობინების 

საფუძველზე არ იღებს პასუხისმგებლობას საკონსულტაციო ან პროფესიული მომსახურების მიწოდებაზე.რაიმე გადაწყვეტილების 

მიღებამდე ან ქმედების განხორციელებამდე, რომელიც გავლენას იქონიებს თქვენს ფინანსებსა და ბიზნესზე, უმჯობესია კონსულტაცია 
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