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საქართველოს შრომის კოდექსში ცვლილებების
შეტანის თაობაზე

❑ ახლებურადრეგულირდება:

► დისკრიმინაციის აკრძალვა.

► ზეპირი და ვადიანი შრომითი ხელშეკრულება.

► შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობები.

► სტაჟიორის სამართლებრივი სტატუსი.

► არასრული სამუშაო განაკვეთი.

► სამუშაო დრო.

► დასვენების-შესვენების უფლება.

► ზეგანაკვეთური სამუშაო.

► ცვლაში მუშაობა, ღამით მუშაობა.
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საქართველოს შრომის კოდექსში ცვლილებების
შეტანის თაობაზე

❑ ახლებურადრეგულირდება:

► ორსულობის და მშობიარობის გამო შვებულება, ბავშვის
მოვლის გამო შვებულება.

► შრომის ანაზღაურება.

► მასობრივი დათხოვნა.

► საწარმოთა გადაცემა.

► გაფიცვის უფლება.

► კოლექტიური შრომითი მედიაცია.

► ინფორმაცია და კონსულტაცია სამუშაო ადგილზე.

► შრომით უფლებებთან დაკავშირებით სახელმწიფო
ზედამხედველობის განხორციელება. 
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სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა და მისი
წარმოების წესი

► 2021 წლის 12 თებერვალს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-

15/ნ.

► ბრძანებით დამტკიცდა სამუშაო დროის აღრიცხვის წესი და ფორმა.

► ბრძანებით განისაზღვრა დამსაქმებლების ვალდებულებები:
სამუშაო დღეს წერილობით ან/და ელექტრონულად აღრიცხოს დასაქმებულთა მიერ ნამუშევარი დრო,

და სამუშაო დროის (ნამუშევარი საათების) აღრიცხვის ყოველთვიური დოკუმენტი გააცნოს
დასაქმებულს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც, სამუშაოს ორგანიზების სპეციფიკიდან გამომდინარე,
ეს შეუძლებელია.

► სხვა საკითხებთან ერთად ბრძანებით აგრეთვე დამტკიცდა სამუშაო დროის
აღრიცხვის ფორმის შევსების წესი.

► ბრძანება ამოქმედდა 2021 წლის 1 მარტიდან
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ცვლილებები შრომის ინსპექტირების წესში

► 2021 წლის 9 ივლისს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს
ვებგვერდზე გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის №333

დადგენილება ინსპექტირებას დაქვემდებარებულ ობიექტებზე
შესვლისა და შემოწმების (ინსპექტირების) წესისა და პირობების
დამტკიცების შესახებ დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის
თაობაზე.

► სხვა საკითხებთან ერთად, დადგენილებით ახლებურად
განისაზღვრა ინსპექტირების განხორციელების მიზნით შრომის
ინსპექციის უფლებამოსილებები.



Page 6

ცვლილებები შრომის ინსპექტირების წესში

შრომის ინსპექციას მიენიჭა უფლებამოსილება:
► წინასწარი შეტყობინების გარეშე, დღე-ღამის ნებისმიერ დროს შევიდეს

ინსპექტირებისადმი დაქვემდებარებულ ნებისმიერ სამუშაო ადგილზე ან
სამუშაო სივრცეში;

► სასამართლოს მიერ გაცემული ბრძანების საფუძველზე, წინასწარი
შეტყობინების გარეშე, დღე-ღამის ნებისმიერ დროს შევიდეს ნებისმიერ
შენობაში/სივრცეში, თუ აქვს საფუძველი გონივრული ეჭვისთვის, რომ არსებობს
იძულებითი შრომის ან შრომითი ექსპლუატაციის შემთხვევა;

► მოითხოვოს საჭირო ვადით სამუშაო ადგილის, სამუშაო სივრცის ან მისი
ნებისმიერი ნაწილის ხელშეუხებლობა, რაც გონივრულობის ფარგლებში
აუცილებელია სამუშაო ადგილზე ან სამუშაო სივრცეში ინსპექტირების
განსახორციელებლად;

► მოიძიოს, გამოითხოვოს და გამოიკვლიოს ნებისმიერი მასალა, ნივთი ან/და
ნივთიერება, რომელიც დაკავშირებულია შესაძლო ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევასთან ან/და ნებისმიერი ინფორმაცია ან დოკუმენტი,

რომელსაც ინსპექტირების განსახორციელებლად გონივრულობის ფარგლებში
აუცილებლად მიიჩნევს და სხვა.

► ცვლილებები ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე.



Page 7

საბანკო და ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონაწილეების
ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის კოდექსი

► 2021 წლის 3 თებერვალს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №13/04.

► ბრძანებით დამტკიცდა საბანკო და ფასიანი ქაღალდების ბაზრის
მონაწილეების ეთიკის პრინციპებისა და პროფესიული ქცევის კოდექსი.

► კოდექსით რეგულირდება შემდეგი პირების საქმიანობა:

► კომერციული ბანკები,

► საბროკერო კომპანიები,

► აქტივების მმართველი კომპანიები, და

► ზემოთ ჩამოთვლილი პირების აქციონერები/მმართველი ორგანოს წევრები,

ადმინისტრატორები და დასაქმებული პირები, რომლებიც შესაბამისად
ეწევიან საბანკო, საბროკერო ან/და აქტივების მმართველის საქმიანობას.

► სხვა საკითხებთან ერთად კოდექსით განისაზღვრა ეთიკის ზოგადი
პრინციპები და საზედამხედველო ქმედებები და სანქციები.

► ბრძანება ამოქმედდება 2021 წლის 2 აგვისტოდან.
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აღსრულების კოდექსის პროექტი

► 2021 წლის 22 თებერვალს საქართველოს საკანონმდებლო პარლამენტის
ვებგვერდზე გამოქვეყნდა საქართველოს კანონის - აღსრულების კოდექსის
პროექტი.

► კანონის პროექტით წესრიგდება აღსასრულებელი დოკუმენტების აღსრულების
პროცესი, განისაზღვრება საქართველოს აღმასრულებელთა პალატის
მოწყობისა და საქმიანობის, აგრეთვე აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ
მომსახურების გაწევის წესი და პირობები.

► კანონის პროექტით უქმდება „აღსრულების ეროვნული ბიუროს
აღმასრულებლისა“ და „კერძო აღმასრულებლის“ ინსტიტუტები და ყალიბდება
აღსრულების ახალი სისტემა.

► აღსრულების ახალი სისტემის ერთ-ერთი კომპონენტია აღმასრულებელთა
პალატა, რომლის შემადგენლობაში შედის ყველა აღმასრულებელი. ცალკეულ
აღმასრულებლებს, მათ თანამდებობაზე დანიშვნასთან ერთად
განესაზღვრებათ სამოქმედო ტერიტორია.
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აღსრულების კოდექსის პროექტი

► სხვა საკითხებთან ერთად კანონის პროექტით განისაზღვრება:

► სააღსრულებო წარმოების დროს პირთა სიმრავლის შემთხვევაში საქმის
წარმოებისათვის დამახასიათებელი თავისებურებანი.

► სააღსრულებო წარმოების მონაწილე პირების ინფორმირების წესი და პროცედურები.

► აღსრულების სპეციალური წესები ფასიან ქაღალდებზე, ინტელექტუალურ
საკუთრებაზე, საჰაერო და საზღვაო ხომალდებზე ყადაღის დადებასთან, ასევე სეიფში
მოთავსებულ ნივთებზე ყადაღის დადებასთან დაკავშირებით.

► აღსრულების ეროვნული ბიუროს ახალი სერვისი - ვალდებულების შესრულება
დეპონირებით.

► ამასთან, პროექტით იმიჯნება აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და ნოტარიუსის
კომპეტენცია დეპონირებასთან დაკავშირებით.

► ნოტარიუსს რჩება ფულისა და ფასიანი ქაღალდების დეპონირების უფლება, ხოლო
აღსრულების ეროვნული ბიურო განახორციელებს ნივთების დეპონირებას.
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აღსრულების კოდექსის პროექტი

► სხვა საკითხებთან ერთად კანონის პროექტით განისაზღვრება:

► ახალი სერვისები - გამარტივებული წარმოება ცალკეული ხელშეკრულების
რეგისტრაციისა და მისგან გამომდინარე შეუსრულებელ ფულად ვალდებულებაზე
ბრძანების გამოცემასთან დაკავშირებით, ასევე საპროცესო მოქმედების შესრულება 24

საათიან რეჟიმში.

► კანონის პროექტის თანახმად, თუ პროექტი დამტკიცდა, აღსრულების კოდექსი
ამოქმედდება ეტაპობრივად და სრულად ძალაში შევა 2022 წლის 1

ოქტომბრიდან.
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კონკურენციის შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებული
საქმის მოკვლევის, საჩივრის/განცხადების წარდგენისა და

განხილვის წესი

► 2021 წლის 1 ივნისს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის №67/04 ბრძანება
კონკურენციის შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებული საქმის მოკვლევის,

საჩივრის/განცხადების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ.

► სხვა საკითხებთან ერთად, ბრძანებით განისაზღვრა ეროვნული ბანკის
უფლებამოსილება:

► განიხილოს დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ან/და
კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების, გადაწყვეტილების და
შეთანხმებული ქმედების საქმეები;

► განახორციელოს საქმის მოკვლევა წარდგენილი საჩივრის საფუძველზე ან
საკუთარი ინიციატივით;

► საქმის მოკვლევის მიზნით, ადგილზე შეამოწმოს შესაბამისი ეკონომიკური
აგენტი წინასწარი შეტყობინებით ან აღნიშნულის გარეშე;

► კონკურენციის დამრღვევის მიმართ ფულად ჯარიმასთან ერთად
გამოიყენოს სხვა სანქცია ან/და საზედამხედველო ზომა და სხვა.
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კონკურენციის შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებული
საქმის მოკვლევის, საჩივრის/განცხადების წარდგენისა და

განხილვის წესი

► გამონაკლისების გათვალისწინებით, ბრძანების მოქმედება ვრცელდება
საფინანსო სექტორის შემდეგ წარმომადგენლებზე (ეკონომიკურ აგენტებზე):

► კომერციული ბანკები;

► არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებები;

► საბროკერო კომპანიები;

► საფონდო ბირჟა;

► საინვესტიციო ფონდი;

► მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია;

► საგადახდო სისტემის ოპერატორი;

► საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი;

► ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი და სხვა.

► ბრძანება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე.



Page 13

ახალი კანონი მეწარმეთა შესახებ

► 2021 წლის 4 აგვისტოს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს პარლამენტის №875-Vრს-Xმპ კანონი მეწარმეთა
შესახებ.

► კანონით 2022 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდა მეწარმეთა
შესახებ საქართველოს 1994 წლის 28 ოქტომბრის კანონი.

► კანონი ახლებურად განსაზღვრავს სამეწარმეო ურთიერთობაში არსებულ ისეთ
მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიცაა საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს
კეთილსინდისიერების მოვალეობაა, კონკურენციის აკრძალვა, ინტერესთა
კონფლიქტი, საწარმოს რეორგანიზაცია, სამეწარმეო საზოგადოების არსებობის
შეწყვეტა და სხვა.

► კანონი ითვალისწინებს დისპოზიციურ ნორმებს, რომელთა გამოყენებითაც
მხარეები შეძლებენ, უკეთ მოაწესრიგონ კორპორატიული ურთიერთობები,

ცალკეული საკითხების წესდებით მოუწესრიგებლობის შემთხვევებში, რათა
თავიდან იქნეს აცილებული ის საკანონმდებლო ვაკუუმი, რომელიც
არსებობდა მეწარმეთა შესახებ კანონის ძველ რედაქციაში და, რომელიც ხელს
უშლიდა, ერთი მხრივ, ამ ურთიერთობის მონაწილებს, ხოლო, მეორე მხრივ,

სასამართლოს - სადავო საკითხების სათანადოდ განხილვასა და გადაწყვეტაში.
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ახალი კანონი მეწარმეთა შესახებ

► კანონის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ევროკავშირსა და საქართველოს შორის
გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის
მოთხოვნების შესრულება. შესაბამისად, კანონში ასახულია ასოცირების
შეთანხმებით და მისი დანართებით გათვალისწინებული ევროკავშირის
შესაბამისი რეგულაციების იმპერატიული და დისპოზიციური ნორმები.

► კანონი ამოქმედდება ეტაპობრივად და სრულად ძალაში შევა 2022 წლის 1

იანვრიდან.
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ცვლილებები საინვესტიციო გეგმასთან
დაკავშირებით

► 2021 წლის 5 აგვისტოს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მინისტრის №2-1187 ბრძანება საინვესტიციო გეგმისა და მასში ცვლილების
შეტანის შესახებ განაცხადების წარდგენისა და საქმის წარმოების წესის
დამტკიცების თაობაზე.

► ახალი წესი განსაზღვრავს სსიპ – მიწის მდგრადი მართვისა და
მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნულ სააგენტოში საინვესტიციო
გეგმისა და მასში ცვლილების შეტანის თაობაზე განაცხადების მიღების,

საქმისწარმოების, დაინტერესებულ პირთან შეთანხმების გაფორმების და
საინვესტიციო გეგმის შესრულებაზე ზედამხედველობის პროცედურებს.

► ბრძანება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე.
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ცვლილებები ფასიანი ქაღალდების ბაზრის
შესახებ კანონში

► 2021 წლის 4 აგვისტოს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს პარლამენტის №892-Vრს-Xმპ კანონი ფასიანი
ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე.

► ცვლილებებით კანონს დაემატა ახალი მუხლი სავალდებულო სატენდერო
შეთავაზების შესახებ.

► ცვლილებების მიხედვით, თუ პირი ან შეთანხმების საფუძველზე მოქმედ
პირთა ჯგუფი შეიძენს ფასიან ქაღალდებს, რის შედეგადაც აკონტროლებს ხმის
უფლების მქონე საჯარო წილობრივი ფასიანი ქაღალდების ემიტენტი
ანგარიშვალდებული საწარმოს ხმათა საერთო რაოდენობის ნახევარზე მეტს,

იგი ვალდებულია ამ ფაქტის დადგომიდან არაუგვიანეს 45 დღისა
განახორციელოს სატენდერო შეთავაზება ყველა დარჩენილი ფასიანი
ქაღალდის გამოსყიდვის თაობაზე ან იმავე ვადაში ჩამოიყვანოს მისი
კონტროლის ქვეშ არსებული ხმები ანგარიშვალდებული საწარმოს ხმათა
საერთო რაოდენობის ნახევრის ქვევით.
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ცვლილებები ფასიანი ქაღალდების ბაზრის
შესახებ კანონში

► კანონით განსაზღვრულია საგამონაკლისო შემთხვევები, როდესაც არ
მოქმედებს სატენდერო შეთავაზების განხორციელების ვალდებულება.

► ცვლილებებით განისაზღვრა სავალდებულო სატენდერო შეთავაზების
ფარგლებში შემოთავაზებული გამოსასყიდი ფასის დადგენის წესი.

► კანონი ამოქმედდება 2022 წლის 1 იანვრიდან.
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დამტკიცდა სუბსიდირებული იპოთეკური
სესხის სახელმწიფო პროგრამა

► 2021 წლის 2 აგვისტოს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის №388 დადგენილება სუბსიდირებული
იპოთეკური სესხის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ.

► პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ან/და იმ ოჯახებისათვის, რომელთაც
ყავთ ახალშეძენილი შვილი/შვილები, საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესების ხელშეწყობა იპოთეკური კრედიტების სუბსიდირების გზით.

ასევე, პროგრამა ემსახურება უძრავ ქონებაზე მოთხოვნის სტიმულირებას.

► დადგენილებით სხვა საკითხებთან ერთად განისაზღვრა:

► პროგრამის მიზანი და აღწერა;

► პროგრამის ბიუჯეტი და დაფინანსება;

► პროგრამის განმახორციელებელ სუბიექტთა უფლებამოსილება;

► იპოთეკურ კრედიტზე დარიცხული საპროცენტო სარგებლის სუბსიდირების
აღსრულების პროცედურა და სხვა.

► დადგენილება ამოქმედდა 2021 წლის 1 სექტემბრიდან.
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დათქმები და შეზღუდვები

► წინამდებარე მასალა მომზადებულია მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მოწოდების
მიზნით და არ უნდა განიხილებოდეს პროფესიულ რეკომენდაციად, იურიდიულ,
საბუღალტრო, საგადასახადო და სხვა სფეროებში. თქვენთვის საინტერესო
საკითხებისთვის მიმართეთ ჩვენს პროფესიონალებს.

► EY არ იღებს პასუხისმგებლობას შესაბამისი კონსულტაციის გარეშე თქვენი ან/და
ნებისმიერი პირის მიერ წინამდებარე მასალაზე დაყრდნობით ან სხვაგვარად მის
საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებით გამოწვეულ შედეგებზე.
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საკონტაქტო ინფორმაცია

ელენე სულხანიშვილი
მენეჯერი | ადვოკატი

საგადასახადო & იურიდიული პრაქტიკა
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