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COVID-19 გლობალური გავრცელება

► ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (შემდგომში „ჯანმო“) 2020 წლის 11 მარტის
განცხადებით COVID-19 გამოცხადდა პანდემიად.

► COVID-19 გავრცელებულია 215 ქვეყანაში.*

► საქართველოში COVID-19-ით დაინფიცირების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა
2020 წლის 26 თებერვალს.

► 2020 წლის 26 თებერვლიდან, COVID-19-ის გავრცელებასთან დაკავშირებით,
საქართველოს მთავრობამ მიიღო სხვადასხვა გადაწყვეტილებები და
რეკომენდაციები.

► საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებების გათვალისწინებით, სხვადასხვა
უწყებები ახორციელებენ შესაბამის ღონისძიებებს.

* იხ. https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება

► 2020 წლის 21 მარტს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებით საქართველოში
გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა.

► საგანგებო მდგომარეობა არის დროებითი ღონისძიება, რომელიც ცხადდება
საქართველოს მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინტერესებისათვის.

► საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

► საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა განისაზღვრა 2020 წლის 21 აპრილამდე.

► საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების ერთ-ერთი მთავარი მოტივია ჯანმოს მიერ
გამოცხადებულ პანდემიაზე შესაბამისი რეაგირება, რათა სახელმწიფომ
უზრუნველყოს საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, მოსახლეობის სიცოცხლისა და
ჯანმრთელობისთვის მოსალოდნელი საფრთხის შემცირება და სიტუაციის მართვა.
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COVID-19-ის გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიებები

► 2020 წლის 14 სექტემბერს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის N 577 დადგენილება.

► დადგენილების თანახმად, 15 სექტემბრიდან სავალდებულო იზოლაციის ვადა
შემცირდა და შეადგენს 8 დღეს.

► დადგენილების მიხედვით, იზოლაციაში მყოფ პირს მე-8 დღეს ჩაუტარდება ტესტი.

► ტესტზე უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, იზოლაციაში მყოფი პირი ტოვებს
საიზოლაციო სივრცეს და მე-12 დღეს გამოცხადდება შესაბამის დაწესებულებაში
PCR ტესტის განმეორებით ჩასატარებლად.

► დადგენილება ამოქმედდა 2020 წლის 15 სექტემბრიდან.
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COVID-19-ის გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიებები

► 2020 წლის 11 სექტემბერს, საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებები.

► თბილისში, ქუთაისში, რუსთავში, გორში, ზუგდიდში, ფოთში, ბათუმსა და
ქობულეთში სწავლა კლასებსა და აუდიტორიებში პირველი ოქტომბრიდან
განახლდება.

► ამასთან, 15 სექტემბრიდან სასწავლო პროცესი დისტანციური ფორმით დაიწყო.

► საქართველოს მთავრობის N 565-ე დადგენილებით განისაზღვრა უცხო ქვეყნის
მოქალაქე სტუდენტების საქართველოში შემოსვლასთან დაკავშირებული
მოთხოვნები და პროცედურებიც.
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COVID-19-ის გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიებები

► 2020 წლის 9 სექტემბერს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის N566-ე დადგენილება.

► დადგენილების თანახმად, შეიზღუდა 10-ზე მეტი ფიზიკური პირის ისეთი
თავშეყრა, რომელიც დაკავშირებულია საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სოციალურ
ღონისძიებებთან, მაგალითისათვის, ქორწილი, ნებისმიერი იუბილე, ქელეხი და ა.შ.

► დადგენილების მიხედვით, ღია სივრცეში ყველა ტიპის მასობრივი სპორტული
ღონისძიება, მათ შორის, შეჯიბრი, სასწავლო-საწვრთნელი პროცესი/შეკრება,
სპორტის თემასთან დაკავშირებული ყველა ტიპის ტრენინგი, სემინარი ან/და
კონფერენცია შესაძლოა განხორციელდეს არაუმეტეს 200 ფიზიკური პირის
თავშეყრით.

► აღნიშნული შეზღუდვა არ ეხება ღონისძიებების დისტანციური ფორმით ჩატარებას.

► დადგენილება ამოქმედდა 2020 წლის 10 სექტემბრიდან.
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COVID-19-ის გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიებები

► 2020 წლის 9 სექტემბერს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის N566-ე დადგენილება.

► დადგენილების თანახმად, გასართობი დაწესებულებების, ე.წ. ღამის კლუბების
საქმიანობა მიეკუთვნება აკრძალულ ეკონომიკურ საქმიანობას.

► დადგენილება ამოქმედდა 2020 წლის 10 სექტემბრიდან.
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COVID-19-ის გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიებები

► 2020 წლის 19 აგვისტოს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის N515-ე დადგენილება.

► ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობის განხორცილებებისას, საქართველოს
კანონმდებლობის, მათ შორის, რეკომენდაციების მოთხოვნებთან კრიტიკული
შეუსაბამობისას, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების
ინსპექტირების დეპარტამენტი უფლებამოსილია შეაჩეროს ეკონომიკური
საქმიანობის პროცესი.

► დადგენილების თანახმად, ეკონომიკური საქმიანობის შეჩერების საფუძვლების
აღმოფხვრის, კერძოდ, ეპიდემიოლოგიური კვლევის დასრულების ან/და
დარღვევების გამოსწორების შემთხვევაში, ეკონომიკური საქმიანობა შესაძლოა
განახლდეს შესაბამისი მიმართვის საფუძველზე.

► დადგენილება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე (19.08.20).
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COVID-19-ის გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიებები

► 2020 წლის 21 აგვისტოს და 14 სექტემბერს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის N525-ე და N577-ე დადგენილებები.

► დადგენილების თანახმად, საქართველოში შემოსვლისას, იზოლაციას/კარანტინს ექვემდებარებიან ის
უცხოელი ვიზიტორები, რომლებიც საქართველოდან ფარგლებს გარეთ დისტანციურად ახორციელებენ
ბიზნეს/შრომით საქმიანობას.

► ასეთი უცხოელი ვიზიტორები საქართველოს ტერიტორიაზე დაიშვებიან მათ მიერ წარდგენილი
შესაბამისი განცხადების საფუძველზე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა და
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანხმობის შემთხვევაში.

► საქართველოში შემოსვლისას ასეთი უცხოელი ვიზიტორი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით გაიაროს
სავალდებულო 8-დღიანი კარანტინი. 8-დღიანი სავალდებულო კარანტინის გავლის შემდგომ, მე-12
დღეს, ვიზიტორი ვალდებულია ჩაიტაროს PCR ტესტირება საკუთარი ხარჯებით.

► დადგენილებით განსაზღვრული რეგულირება არ ვრცელდება იმ ქვეყნების მოქალაქეებზე ან
ბინადრობის უფლების მქონე პირებზე, რომლებთანაც საქართველოს გახსნილი აქვს საზღვრები
ტესტირების და/ან კარანტინის გარეშე. ასეთმა პირებმა სასაზღვრო პუნქტებზე უნდა წარადგინონ
საქართველოში შემოსვლამდე უკანასკნელი 72 საათის განმავლობაში ჩატარებული PCR კვლევის
დამადასტურებელი საბუთი ან შემოსვლისას საკუთარი ხარჯით ჩაიტარონ PCR ტესტირება.

► დადგენილება N525 ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე (21.08.20), ხოლო N577 – 2020 წლის 15
სექტემბრიდან.
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COVID-19-ის გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიებები

► 2020 წლის 27 აგვისტოს და 14 სექტემბერს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის N 538-ე და N 577-ე დადგენილებები.

► საქართველოში ბიზნეს/შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით შემოსული პირები
დაიშვებიან მათ მიერ წარდგენილი განცხადების საფუძველზე, საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროების თანხმობის
შემთხვევაში.

► საქართველოში შემოსვლისას, უცხოელი ვიზიტორი ვალდებულია საბაჟო გამშვებ პუნქტში
საკუთარი ხარჯებით ჩაიტაროს PCR ტესტირება. ტესტირების პასუხის მიღებამდე, ვიზიტორი
ვალდებულია განთავსდეს კარანტინში 24 საათით, საკუთარი ხარჯით.

► PCR ტესტზე უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, შესაბამისი დარგობრივი სამინისტროს მიერ
თანხმობის გაცემისას, მიიღება ერთ-ერთი შემდეგი გადაწყვეტილება:

► ვიზიტორი საკუთარი ხარჯით ჩაიტარებს PCR კვლევას მომდევნო 12 დღის განმავლობაში, ყოველ 72
საათში; ან

► ვიზიტორი საკუთარი ხარჯით განთავსდება 8-დღიან კარანტინში.

► საკარანტინო სივრცის დატოვებისას, აგრეთვე მე-12 დღეს ან რომელიმე სიმპტომის გამოვლენისთანავე
ჩაიტარებს PCR კვლევას საკუთარი ხარჯით.

► დადგენილება N 538 ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე, ხოლო დადგენილება N 577 – 2020 წლის
15 სექტემბერიდან.
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COVID-19-ის გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიებები

► 2020 წლის 31 აგვისტოს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის N546-ე დადგენილება.

► საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული იურიდიული პირები,
რომლებიც უზრუნველყოფენ ადრეული ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და
განათლების მომსახურების მიწოდებას ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის
პროგრამის განხორციელებას, უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ საქმიანობა
კანონმდებლობით განსაზღვრული უწყების მიერ რეკომენდაციების შესრულებაზე
დადებითი დასკვნის გაცემის შემთხვევაში.

► ასეთი საქმიანობის განხორციელებისას სოციალური დისტანცია განისაზღვრება
არანაკლებ 1 მეტრით.

► დადგენილება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე (31.08.20).
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COVID-19-ის გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიებები

► 2020 წლის 12 აგვისტოს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის N496-ე დადგენილება.

► დადგენილების თანახმად, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული
სხვა შემთხვევებისა, პირბადის გამოყენება აუცილებელია ზოგადსაგანმანათლებლო,
პროფესიულ და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

► დადგენილება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე (12.08.20).
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COVID-19-ის გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიებები

► 2020 წლის 4 და 14 აგვისტოს, ასევე, 2020 წლის 3 და 8 სექტემბერს, საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის N01-377/ო, N01-408/ო, N01-428/ო, N01-431/ო და N01- 442/ო ბრძანებები.

► ბრძანებებით დამტკიცდა ზოგადი რეკომენდაციები:

► ✓ ღია და დახურულ სივრცეში სოციალური ღონისძიებებისთვის, მაგალითად, ქორწილი,

ნებისმიერი იუბილე, ქელეხი და ა.შ.

► ✓ ტირ-პარკებისთვის და იმ ბენზინგასამართი სადგურების მიმართ, რომელთა
ტერიტორიაზეც ხდება საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების განმახორციელებელი
მძღოლების გაჩერება;

► ✓ ბიბლიოთეკებისთვის;

► ✓ ზოგადი რეკომენდაციები ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების

► დაწესებულებებისთვის;

► ✓ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის;

► ✓ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის.
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COVID-19-ის გავრცელების აღკვეთის მიზნით
გასატარებელი ღონისძიებები

► ბრძანებებით დამტკიცდა პროფესიული სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის და
სპორტული ღონისძიებებისთვის განახლებული ზოგადი რეკომენდაციები.

► ბრძანებებზე თანდართული სახით ჩამოყალიბდა განახლებული ზოგადი
რეკომენდაციები:

► ✓ საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისთვის;  

► ✓ სამუზეუმო, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული ღონისძიებებისთვის;  

► ✓ კინოწარმოებისა და კინოჩვენებისთვის;  

► ✓ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და პროფესიული 
მომზადების/გადამზადების პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებებისთვის.   

► N01-377/ო, N01-408/ო, N01-428/ო, N01-431/ო და 01-442/ო ბრძანებები ძალაშია
ხელმოწერისთანავე.

► გამოქვეყნების წყარო და თარიღი: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 04/08/2020;
14/08/2020; 03/09/2020; 08/09/2020.
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არის თუ არა COVID-19 ფორს-მაჟორი? (1/6)

► ტერმინი „ფორს-მაჟორი“ (ფრანგ.) ითარგმნება, როგორც გადაულახავი,
დაუძლეველი ძალა* და გარდა სამართლებრივი მნიშვნელობისა, სამართლებრივ
ურთიერთობებშიც ამ მნიშვნელობით არის დამკვიდრებული.

► ფორს-მაჟორი/ფორს-მაჟორული გარემოება წარმოადგენს სახელშეკრულებო
ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების გამო
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების საფუძველს.

► იმისათვის, რომ შეფასდეს, კონკრეტული გარემოება, მათ შორის COVID-19,
წარმოადგენს თუ არა ფორს-მაჟორს და შესაბამისად პასუხისმგებლობისაგან
გათავისუფლების საფუძველს, პირველ რიგში, უნდა შემოწმდეს მხარეთა შორის
არსებული ხელშეკრულება და მასში მოცემული ფორს-მაჟორის მუხლი (არსებობის
შემთხვევაში).

► როგორც წესი, ხელშეკრულებები შეიცავს ფორს-მაჟორის მუხლს, რომელშიც
მოცემულია ის წინაპირობები, რაც საჭიროა შესაბამის ურთიერთობაში ფორს-
მაჟორის დადგენისათვის. ასევე, ხელშეკრულებებში ხშირად არის მოცემული იმ
მოვლენების, გარემოებების ჩამონათვალი (მაგ. ომი, შეიარაღებული კონფლიქტები,
ბუნებრივი კატასტროფები, ეპიდემია/პანდემია, საგანგებო მდგომარეობა და ა.შ.),
რომლებიც ამ ხელშეკრულების მიზნებისთვის ჩაითვლება ფორს-მაჟორად.

* იხ. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=17778

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=17778
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არის თუ არა COVID-19 ფორს-მაჟორი? (2/6)
ძირითადი სცენარები

► ხელშეკრულების მიხედვით COVID-19-ის ფორს-მაჟორად მიჩნევის კუთხით
განსახილველია შემდეგი სამი ძირითადი სცენარი:

სცენარი #1

1. ხელშეკრულებაში მოცემულია ფორს-მაჟორის გამართული მუხლი, რომელიც
განსაზღვრავს ფორს-მაჟორის წინაპირობებს და ასევე ფორს-მაჟორული
გარემოებების ჩამონათვალსაც, რომელშიც მითითებულია პანდემია/ეპიდემიაც.

სცენარი #2

2. ხელშეკრულებაში მოცემულია ფორს-მაჟორის მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს
ფორს-მაჟორის წინაპირობებს, თუმცა არ შეიცავს ფორს-მაჟორული გარემოებების
ჩამონათვალს ან არსებულ ჩამონათვალში არ არის მითითებული
პანდემია/ეპიდემია.

სცენარი #3

3. ხელშეკრულებაში არ არის მოცემული ფორს-მაჟორის მუხლი ან არსებული
მუხლი არ განსაზღვრავს არც ფორს-მაჟორული გარემოების წინაპირობებს და
მათ ჩამონათვალს.

*შენიშვნა: ნაკლებად სავარაუდოა, რომ COVID-19-ის გავრცელებამდე გაფორმებულ ხელშეკრულებებში აღნიშნული
ვირუსის გავრცელება ფორს-მაჟორულ გარემოებად იყოს მიჩნეული. თუმცა, პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც
პანდემია და/ან ეპიდემია მოხსენიებულია ფორს-მაჟორის მუხლებში. შესაბამისად, აღნიშნული სცენარებიც ამ დაშვებას
ეფუძნება.
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არის თუ არა COVID-19 ფორს-მაჟორი? (3/6)
სცენარი #1

► ხელშეკრულებაში მოცემულია ფორს-მაჟორის გამართული მუხლი, რომელიც
განსაზღვრავს ფორს-მაჟორის წინაპირობებს და ასევე ფორს-მაჟორული
გარემოებების ჩამონათვალსაც, რომელშიც მითითებულია პანდემია/ეპიდემიაც.

❑ განსახილველ შემთხვევაში, მხარეს, რომელიც ითხოვს COVID-19-ის ფორს-მაჟორად
მიჩნევას და შესაბამისად, COVID-19-ის შედეგად ვალდებულების შეუსრულებლობის ან
არაჯეროვანი შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლებას, მნიშვნელოვნად
უმარტივდება მტკიცების ტვირთი, რადგანაც 2020 წლის 11 მარტს ჯანმოს მიერ COVID-19

გამოცხადდა პანდემიად.

❑ დამატებით, გასათვალისწინებელია, რომ COVID-19-ის გავრცელების გამო 2020 წლის 21
მარტს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა.
შესაბამისად, ზემოხსენებულის ანალოგიურად, თუ მხარეთა შორის შეთანხმებულ ფორს-
მაჟორის მუხლში ერთ-ერთ ფორს-მაჟორულ გარემოებად მითითებულია საგანგებო
მდგომარეობა, აღნიშნულიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას მხარის მიერ შექმნილი
ვითარების ფორს-მაჟორად მიჩნევის დასაბუთების მიზნით.

❑ მიზანშეწონილია, რომ ხელშეკრულებაში მოცემულ ფორს-მაჟორის მუხლში ფორს-
მაჟორული გარემოებების ჩამონათვალის გაკეთების შემთხვევაში, მითითებული იქნას, რომ
აღნიშნული ჩამონათვალი არ წარმოადგენს ამომწურავ სიას და ფორს-მაჟორად ჩაითვლება
სხვა ნებისმიერი გარემოებაც, რომელიც აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ წინაპირობებს.
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არის თუ არა COVID-19 ფორს-მაჟორი? (4/6)
სცენარი #2

► ხელშეკრულებაში მოცემულია ფორს-მაჟორის მუხლი, რომელიც განსაზღვრავს
ფორს-მაჟორის წინაპირობებს, თუმცა არ შეიცავს ფორს-მაჟორული გარემოებების
ჩამონათვალს ან არსებულ ჩამონათვალში არ არის მითითებული პანდემია/ეპიდემია.

❑ განსახილველ შემთხვევაში, მხარის მტკიცების ტვირთი გაცილებით უფრო მძიმეა ვიდრე 1-
ლი სცენარის შემთხვევაში. თუმცა, შესაძლებელია COVID-19-ისა და მისი გავლენის
შეფასება მხარეთა მიერ შეთანხმებულ კრიტერიუმებთან/წინაპირობებთან მიმართებით. თუ
COVID-19 აკმაყოფილებს ამგვარ წინაპირობებს, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ის წარმოადგენს
ფორს-მაჟორს მხარეთა კონკრეტული ურთიერთობის მიზნებისთვის.

❑ მაგალითად, ხელშეკრულებით შეთანხმებული წინაპირობები შესაძლოა გულისხმობდეს
შემდეგს:

- დამაბრკოლებელი გარემოება უნდა იყოს მხარეთა კონტროლის ფარგლებს მიღმა; და

- ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის შეუძლებელი უნდა იყოს ამგვარი
დამაბრკოლებელი გარემოების წინასწარ განჭვრეტა; და

- გონივრულობის ფარგლებში, მხარისათვის შეუძლებელი უნდა იყოს დამაბრკოლებელი
გარემოებების თავიდან არიდება ან გადალახვა.

❑ ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია ხელშეკრულებებში გამართული
ფორს-მაჟორის მუხლის გათვალისწინება. საერთაშორისო ბიზნეს ხელშეკრულებებში
გამოყენების მიზნით, საერთაშორისო სავაჭრო პალატას (ICC) შემუშავებული აქვს ფორს-
მაჟორის მოდელური მუხლი, რომელიც შეიცავს, როგორც ფორს-მაჟორის დადგენის
ძირითად კრიტერიუმებს/წინაპირობებს, ასევე, ფორს-მაჟორული გარემოებების ვრცელ
ჩამონათვალს (იხ. https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-clause-2003icc-hardship-clause-2003/).

https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-clause-2003icc-hardship-clause-2003/
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არის თუ არა COVID-19 ფორს-მაჟორი? (5/6)
სცენარი #3

► ხელშეკრულებაში არ არის მოცემული ფორს-მაჟორის მუხლი ან არსებული მუხლი
არ განსაზღვრავს არც ფორს-მაჟორული გარემოების წინაპირობებს ან მათ
ჩამონათვალს.

❑ ფორს-მაჟორის მუხლის არარსებობის ან მისი არასათანადოდ ჩამოყალიბების შემთხვევაშიც
კი, მხარეს არ ერთმევა უფლება დაეყრდნოს ფორს-მაჟორს და მის სამართლებრივ შედეგებს
საქართველოს კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის გათვალისწინებით.

❑ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობა პირდაპირ არ განმარტავს ფორს-
მაჟორს და არ იძლევა მისი წინაპირობების/კრიტერიუმების ჩამონათვალს, სასამართლო
პრაქტიკით შესაძლოა იმ წინაპირობების დადგენა, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს
გარემოება, რომ ის მიჩნეულ იქნას ფორს-მაჟორად:

- გარემოება/მოვლენა შეუძლებელს უნდა ხდიდეს ვალდებულების შესრულებას.

- შეუძლებელი უნდა იყოს გარემოების წინასწარ, ხელშეკრულების დადების
მომენტისთვის განჭვრეტა და მისი თავიდან აცილება.

- გარემოება/მოვლენა უნდა იყოს განსაკუთრებული და მხარისაგან დამოუკიდებელი.

❑ სახელშეკრულებო შეთანხმების არარსებობის პირობებში, სასამართლოები სწორედ
ზემოაღნიშნული ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით შეაფასებენ კონკრეტულ მოვლენას
და განსაზღვრავენ წარმოადგენს თუ არა ის ფორს-მაჟორს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში.

*შენიშვნა: ზემოაღნიშნული მიდგომა ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც მხარეთა შორის ხელშეკრულებაზე და მასთან
დაკავშირებით წარმოშობილ ურთიერთობებზე გამოსაყენებელ სამართალს წარმოადგენს ქართული სამართალი.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, ფორს-მაჟორის წინაპირობები და სამართლებრივი შედეგები განისაზღვრება იმ ქვეყნის
სამართლით, რომლითაც რეგულირდება მხარეთა შორის ურთიერთობა.
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არის თუ არა COVID-19 ფორს-მაჟორი? (6/6)
სცენარი #3

► აღნიშნულის გათვალისწინებით, იმისათვის, რომ COVID-19 ჩაითვალოს ფორს-
მაჟორად, მხარემ, რომელიც ეყრდნობა აღნიშნულ გარემოებას, უნდა დაასაბუთოს,
რომ:

❑ მიუხედავად მხარის კანონშესაბამისი და გულისხმიერი მოქმედებისა, მისთვის უშუალოდ
COVID-19-ის გამო შეუძლებელი გახდა ვალდებულების შესრულება (გარკვეული ვადით
მაინც) და შესაბამისად არსებობს მიზეზობრივი კავშირი ვირუსის გავრცელებასა და მხარის
მიერ ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობას შორის.

❑ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის მხარისათვის, სიფრთხილისა და გონივრულობის
სტანდარტის ფარგლებში, შეუძლებელი იყო COVID-19-ის გავრცელებისა და მისი
შედეგების წინასწარ განჭვრეტა და შესაბამისად, თავიდან აცილება. ამ კუთხით
ყურადღებით უნდა შეფასდეს, თუ როდის დაიდო ხელშეკრულება და როდის იქონია
გავლენა COVID-19-ის გავრცელებამ მხარის მიერ ვალდებულების შესრულებაზე. ამგვარად,
რაც უფრო დიდი დროა COVID-19-ის მსოფლიოში გავრცელებასა და ხელშეკრულების
დადების მომენტს შორის, მით უფრო მეტად განჭვრეტადი და სავარაუდო შეიძლებოდა
ყოფილიყო მხარისათვის COVID-19-ის შესაძლო გავლენა მის მიერ ვალდებულებების
შესრულებაზე, რაც გაართულებს მხარისათვის ფორს-მაჟორზე აპელირებას. ანალოგიურად,
ნაკლებად სავარაუდოა ბოლო პერიოდში დადებული ხელშეკრულებების ფარგლებში
COVID-19-ის ფორს-მაჟორად მიჩნევა.

❑ გარემოება არის ობიექტურად უჩვეულო, განსაკუთრებული და მხარისაგან
დამოუკიდებელი, რაც გამორიცხავს მოვალის ბრალს.
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ფორს-მაჟორის შესახებ შეტყობინება და პროცედურული
ნაბიჯები

► ხშირ შემთხვევაში ხელშეკრულებით განსაზღვრულია, რომ ფორს-მაჟორული გარემოების
დადგომის შემთხვევაში, მხარემ, რომელიც ეყრდნობა ფორს-მაჟორს, მეორე მხარეს გარკვეულ
ვადაში უნდა შეატყობინოს ამგვარი გარემოების წარმოშობის შესახებ, დამატებით წარუდგინოს
არსებული გარემოების დამადასტურებელი მტკიცებულებები და ა. შ.

► დამატებით, შესაძლოა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იყოს, რომ ფორს-მაჟორული
გარემოება დადგენილი უნდა იყოს რომელიმე უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.

► საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა ახორციელებს ფორს-მაჟორული გარემოების
დამოწმებას დაინტერესებული პირის წერილობითი განცხადების საფუძველზე.

► შესაბამისად, როდესაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ფორს-მაჟორთან დაკავშირებით
შეტყობინების გარკვეული ვადები/პროცედურა, მნიშვნელოვანია მხარემ დაიცვას იგი.

► ნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, ხელშეკრულებაში განსაზღვრულია თუ არა
შეტყობინების პროცედურა, კეთილსინდისიერებისა და გულისხმიერების პრინციპების
გათვალისწინებით, მიზანშეწონილია მხარემ გონივრულ ვადაში შეატყობინოს მეორე მხარეს
ფორს-მაჟორული გარემოებების შესახებ.

► ასევე, გონივრულია ფორს-მაჟორის დამადასტურებელი ყველა დოკუმენტისა, ინფორმაციის თუ
სხვა მტკიცებულებების დროულად ორგანიზება, კონსოლიდაცია და საჭიროების შემთხვევაში
მეორე მხარისათვის დროულად წარდგენა.
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ფორს-მაჟორის სამართლებრივი შედეგები (1/5)
ძირითადი სცენარები

► COVID-19-ის ფორს-მაჟორულ გარემოებებად დადგენას შესაძლოა მოჰყვეს შემდეგი
ძირითადი სამართლებრივი შედეგები:

სცენარი #1

1. მოვალის გათავისუფლება ვალდებულების დარღვევისთვის გათვალისწინებული
პასუხისმგებლობისაგან, როდესაც მხარეებს ჯერ კიდევ აქვთ ხელშეკრულების
შესრულების ინტერესი.

სცენარი #2

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა/ხელშეკრულებიდან გასვლა, როდესაც მხარეებს აღარ
აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ინტერესი.

სცენარი #3

3. ხელშეკრულების შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგება, როდესაც ფორს-
მაჟორის/დაუძლეველი ძალის მოქმედება ვალდებულების შესრულებას სრულად
შეუძლებელს არ ხდის, თუმცა, მნიშვნელოვნად ართულებს მას.
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ფორს-მაჟორის სამართლებრივი შედეგები (2/5)
სცენარი #1

► მოვალის გათავისუფლება ვალდებულების დარღვევისთვის გათვალისწინებული
პასუხისმგებლობისაგან, როდესაც მხარეებს ჯერ კიდევ აქვთ ხელშეკრულების
შესრულების ინტერესი.

❑ იმ შემთხვევაში, თუ მოვალე გარკვეული ვადის განმავლობაში ვერ ასრულებს ნაკისრ
ვალდებულებას COVID-19-ის გამო, თუმცა ამ ვადის გასვლის შემდგომ ვალდებულების
შესრულება შესაძლებელია, მოვალე გათავისუფლდება ვადის გადაცილებისათვის
გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან, როგორიც არის პირგასამტეხლო, ზიანის
ანაზღაურება თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა სანქციები. აღნიშნული
შედეგი გამომდინარეობს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის („სსკ“) 401-ე მუხლიდანაც,
რომლის თანახმად: „ვადა გადაცილებულად არ ჩაითვლება, თუკი ვალდებულება არ
შესრულდა ისეთ გარემოებათა გამო, რაც მოვალის ბრალით არ არის გამოწვეული.“ ფორს-
მაჟორული გარემოების მოქმედების შეწყვეტის შემდეგ მოვალე ვალდებული იქნება
შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ძირითადი, პირველადი ვალდებულება.

❑ თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული შედეგი შესაძლოა ვერ გავრცელდეს
მოვალის მიერ (განსაკუთრებით, მეწარმე სუბიექტების შემთხვევაში) ფულადი
ვალდებულების შესრულების შემთხვევებზე, რადგანაც ასეთ შემთხვევებში შეიძლება
რთული იყოს იმის დასაბუთება, რომ ფულადი ვალდებულების შესრულება სრულიად
შეუძლებელია.
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ფორს-მაჟორის სამართლებრივი შედეგები (3/5)
სცენარი #2

► ხელშეკრულების შეწყვეტა/ხელშეკრულებიდან გასვლა, როდესაც მხარეებს აღარ
აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ინტერესი.

❑ იმ შემთხვევაში, თუ COVID-19-ის გამო მოვალე ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და
ცხადია, რომ აღნიშნული ვალდებულების შესრულება მომავალშიც შეუძლებელი იქნება
ფორს-მაჟორული გარემოებების აღმოფხვრის შემთხვევაშიც კი, სახელშეკრულებო
ინტერესის არარსებობის გამო, შესაძლებელია ხელშეკრულებიდან გასვლა. ასეთ
შემთხევაში, მოვალეს არ უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა, როგორც ეს სცენარი N1-ის
შემთხვევაში იქნა განხილული.

❑ გრძელვადიან ვალდებულებით ურთიერთობებში დაუძლეველი ძალის გათვალისწინებით
ხელშეკრულებაზე უარის თქმა შესაძლებელია სსკ-ის 399-ე მუხლით. ასეთ შემთხვევაში,
ხელშეკრულების მოშლის ვადის დაცვა არ არის აუცილებელი.

❑ დაუძლეველი ძალის გამო ტურისტული მომსახურების ხელშეკრულების შეწყვეტის
შესაძლებლობას ითვალისწინებს სსკ-ის 666-ე მუხლიც „თუ მოგზაურობა არსებითად
გაძნელდება, ან წარმოიშობა სხვა საფრთხე, ან ტურისტს მიადგება ზიანი ხელშეკრულების
დადებისას გაუთვალისწინებელი დაუძლეველი ძალის დადგომის შედეგად, მაშინ როგორც
ტურისტს, ისე მოგზაურობის მომწყობს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულება.“ ასეთ
შემთხვევაში მოგზაურობის მომწყობი (მაგ. ტურისტული კომპანია) კარგავს შეთანხმებული
ანაზღაურების მიღების უფლებას. COVID-19-ის გამო მსოფლიოში შექმნილი ვითარებების
გათვალისწინებით, სავარაუდოა, რომ აღნიშნული მოვლენა მოექცევა სსკ-ის 666-ე მუხლის
ფარგლებში.
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ფორს-მაჟორის სამართლებრივი შედეგები (4/5)
სცენარი #3

► ხელშეკრულების შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგება, როდესაც ფორს-
მაჟორის/დაუძლეველი ძალის მოქმედება ვალდებულების შესრულებას სრულად
შეუძლებელს არ ხდის, თუმცა, მნიშვნელოვნად ართულებს მას.

❑ შესაძლოა, ფორს-მაჟორის/დაუძლეველი ძალის მოქმედება სრულად არ გამორიცხავდეს
ვალდებულების შესრულებას, თუმცა, იმდენად ართულებდეს მას, რომ ვალდებულების
შესრულების ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით მოთხოვნა ეწინააღმდეგებოდეს
სამოქალაქო ბრუნვისთვის დამახასიათებელ სამართლიანობისა და კეთილსინდისიერების
პრინციპებს. ასეთ შემთხვევაში, მხარეებს შეუძლიათ მიმართონ სსკ-ის 398-ე მუხლით
გათვალისწინებულ მექანიზმს და მოითხოვონ ხელშეკრულების შეცვლილი
გარემოებებისადმი მისადაგება.

❑ შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების მისადაგების მოთხოვნა უნდა
ეფუძნებოდეს სსკ-ის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ აუცილებელ წინაპირობებს,
რომელიც მომდევნო სლაიდზე იქნება ჩამოთვლილი.

❑ საერთაშორისო ბიზნეს ხელშეკრულებებში გამოყენების მიზნით, საერთაშორისო სავაჭრო
პალატას, ფორს-მაჟორის მოდელური მუხლის მსგავსად, შემუშავებული აქვს
ვალდებულების შესრულების გართულების მოდელური მუხლიც („ICC Hardship Clause”)

(იხ. https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-clause-2003icc-hardship-clause-2003/).

https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-clause-2003icc-hardship-clause-2003/
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ფორს-მაჟორის სამართლებრივი შედეგები (5/5)
სცენარი #3

► ხელშეკრულების შეცვლილი გარემოებებისადმი მისადაგებისათვის, მხარემ უნდა
დაასაბუთოს შემდეგი წინაპირობების არსებობა:

❑ შეცვლილმა გარემოებებმა უნდა გამოიწვიოს ვალდებულების შესრულების უკიდურესი
დამძიმება;

❑ გარემოება აშკარად უნდა შეიცვალოს ხელშეკრულების დადების შემდეგ.

❑ გარემოებების შეცვლის გონივრულად გათვალისწინება ხელშეკრულების დადების
დროს შესაძლებელი არ უნდა იყოს, ანუ შეცვლილი გარემოებები არ უნდა შედიოდეს
დაზარალებული მხარის კონტროლის სფეროში.

❑ ხელშეკრულებით არ უნდა იყოს გათვალისწინებული გარემოებების შეცვლის რისკის
დაზარალებული მხარისათვის დაკისრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სახელშეკრულებო
პირობა მოქმედებს და სსკ-ის 398-ე მუხლის გამოყენება დაუშვებელია.

❑ ხელშეკრულების შესრულების გართულება გამოწვეული უნდა იყოს სწორედ აშკარად
შეცვლილ გარემოებათა გამო, ანუ არსებობდეს მიზეზობრივი კავშირი.
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COVID-19 და შრომითი ურთიერთობები (1/10)

► საქართველოს შრომის კოდექსის 35-ე მუხლის თანახმად, დამსაქმებელი
ვალდებულია უზრუნველყოს დასაქმებული სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის
მაქსიმალურად უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი.

► COVID-19-თან მიმართებით ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო, კომპანიათა
უდიდესი ნაწილი ვეღარ აგრძელებს ჩვეულ რეჟიმში ფუნქციონირებას.

► კომპანიათა ნაწილს, დადგენილებით პირდაპირ შეეზღუდა მათი ძირითადი
ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება

► დასაქმებულთათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია თუ როგორ და
რა რეჟიმში უნდა გააგრძელონ მათ დასაქმებულებთან შრომითი ურთიერთობები.

► აღნიშნული და სხვა შრომითსამართლებრივი საკითხების განხილვის მიზნით,
მომდევნო სლაიდებზე წარმოდგენილი იქნება რამდენიმე მნიშვნელოვანი
მაგალითი, რომელთა განხილვის შედეგად შესაძლებელი იქნება დამსაქმებლისა და
დასაქმებულის ძირითადი უფლება-მოვალეობების იდენტიფიცირება.
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COVID-19 და შრომითი ურთიერთობები (2/10)

► შრომითი ურთიერთობის შეჩერება

მაგალითი #1:

დასაქმებულს შესაბამისი ტესტირების საფუძველზე დაუდასტურდა COVID-19-ის
ინფიცირება.

ა) შესაძლოა თუ არა ასეთ დროს შეჩერდეს შრომითი ურთიერთობა?

❑ შრომითი ურთიერთობის შეჩერების ერთ-ერთი საფუძველია დროებითი
შრომისუუნარობა. COVID-19-ით დაინფიცირება წარმოადგენს დასაქმებულის
დროებით შრომისუუნარობას.

ბ) როგორ შეიძლება ასეთ შემთხვევაში დროებითი შრომისუუნარობის დადასტურება?

❑ ასეთ შემთხვევაში დასაქმებულზე გაიცემა საავადმყოფო ფურცელი, რაც
დროებითი შრომისუუნარობის დამადასტურებელი დოკუმენტია.

გ) ანაზღაურდება თუ არა ასეთ შემთხვევაში დროებითი შრომისუუნარობა?

❑ დროებითი შრომისუუნარობის პერიოდში დამსაქმებელმა დასაქმებულს უნდა
დაუნიშნოს „დახმარება“, „დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების
დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად,
რომლის ოდენობაც გამოითვლება დასაქმებულის ხელფასის საფუძველზე.
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COVID-19 და შრომითი ურთიერთობები (3/10)

► შრომითი ურთიერთობის შეჩერება

მაგალითი #2:

დასაქმებულს არ დაუდგინდა COVID-19, თუმცა, იმყოფება კარანტინში ან
თვითიზოლაციაში, იმის გამო რომ (i) ჩამოვიდა უცხო ქვეყნიდან; ან (ii) იმყოფებოდა
კონტაქტში COVID-19-ით ინფიცირებულ პირთან.

ა) შესაძლოა თუ არა ასეთ დროს შეჩერდეს შრომითი ურთიერთობა?

❑ კარანტინი და თვითიზოლაცია ჩაითვლება დროებით შრომისუუნარობად.
შესაბამისად, აღნიშნული შესაძლოა გახდეს შრომითი ურთიერთობის შეჩერების
საფუძველი.

ბ) როგორ შეიძლება ასეთ შემთხვევაში დროებითი შრომისუუნარობის დადასტურება?

❑ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო უფლებამოსილია, ასეთ
პირებზე, მოთხოვნის შემთხვევაში, გასცეს საავადმყოფო ფურცლის ტოლფასი
სამართლებრივი შედეგების მქონე ცნობა.

გ) ანაზღაურდება თუ არა ასეთ შემთხვევაში დროებითი შრომისუუნარობა?

❑ ასეთ შემთხვევაში დროებითი შრომისუუნარობა ანაზღაურდება იმავე წესით,
როგორც მაგალით #1-შია განხილული.
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COVID-19 და შრომითი ურთიერთობები (4/10)

► შრომითი ურთიერთობის შეჩერება

მაგალითი #3

დასაქმებულს არ დაუდგინდა COVID-19, თუმცა, საკუთარი სურვილით იმყოფება
თვითიზოლაციაში, რაიმე კონკრეტული საფუძვლის გარეშე.

ა) შესაძლოა თუ არა ასეთ დროს შეჩერდეს შრომითი ურთიერთობა?

❑ იმ შემთხვევაში, თუ პირი არ ყოფილა უცხოეთში და არც კონტაქტში არ
იმყოფებოდა ინფექციურ ავადმყოფთან, მასზე შესაძლოა არ გაიცეს საავადმყოფო
ფურცლის ტოლფასი სამართლებრივი შედეგების მქონე ცნობა, როგორც ეს წინა
მაგალითშია ასახული.

❑ შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა არ იყოს დროებითი
შრომისუუნარობის გამო შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძველი.

ბ) რა ფორმით შეიძლება გაგრძელდეს ასეთ დროს შრომითი ურთიერთობა?

❑ იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებულს სურს საკუთარი ნებით იმყოფებოდეს
თვითიზოლაციაში, ასეთ შემთხვევაში უნდა გააგრძელოს დისტანციურად
მუშაობა (როგორც ეს შემდგომ მაგალითშია განხილული). წინააღმდეგ
შემთხვევაში, თუ დასაქმებული არ მუშაობს არც დისტანციურად და ვერც
შრომისუუნარობას დაადასტურებს, შესაძლოა სახეზე იყოს შრომითი
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა.
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COVID-19 და შრომითი ურთიერთობები (5/10)

► შრომითი ურთიერთობის შეჩერება

მაგალითი #4

დასაქმებულს ჰყავს 7 წლამდე ასაკის შვილი, რომლის საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში შეჩერდა სასწავლო პროცესი. შესაბამისად, დასაქმებულს სურს ბავშვის
მოვლის გამო სახლში დარჩენა.

ა) შესაძლოა თუ არა ასეთ დროს შეჩერდეს შრომითი ურთიერთობა?

❑ 7 წლამდე ასაკის ჯანმრთელი ბავშვის მოვლისათვის, სკოლამდელ
დაწესებულებებზე ან სკოლამდელი ასაკის ბავშვებზე კარანტინის გამოცხადების
შემთხვევაში, ოჯახის ერთ-ერთ წევრზე შესაძლოა გაიცეს საავადმყოფო ფურცელი
კარანტინის მთელ პერიოდზე.

❑ აღნიშნულის გათვალისწინებით, ასეთი გარემოება დასაქმებულისათვის
შესაძლოა ჩაითვალოს დროებით შრომისუუნარობად და შეჩერდეს შრომითი
ურთიერთობა.

ბ) ანაზღაურდება თუ არა ასეთ შემთხვევაში დროებითი შრომისუუნარობა?

❑ ასეთ შემთხვევაში დროებითი შრომისუუნარობა ანაზღაურდება იმავე წესით,
როგორც ზემოხსენებულ მაგალითებში.
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COVID-19 და შრომითი ურთიერთობები (6/10)

► დასაქმებულის დისტანციურად მუშაობა

მაგალითი #5

დამსაქმებელმა გაითვალისწინა საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციები და
სამუშაოს სპეციფიკის გათვალისწინებით დასაქმებულ(ებ)ი გადაიყვანა დისტანციური
მუშაობის რეჟიმზე.

ა) წარმოადგენს თუ არა დისტანციური მუშაობა შრომითი ურთიერთობის შეჩერების
საფუძველს?

❑ დისტანციურად მუშაობა არ ჩაითვლება შრომითი ურთიერთობის შეჩერების
საფუძვლად.

❑ დისტანციურად მუშაობაზე გადასვლა გამართლებულია დასაქმებულის
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით.

ბ) როგორ ანაზღაურდება დისტანციურად მუშაობა?

❑ დისტანციურად მუშაობის დროს შრომითი ანაზღაურება უნდა გაიცეს იმავე
ოდენობით, როგორც ეს გაიცემოდა სამუშაო ადგილზე მუშაობის შემთხვევაში.

❑ იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი განიხილავს შრომითი ანაზღაურების
შემცირებას, მიზანშეწონილია, აღნიშნულთან დაკავშირებით დამსაქმებელი
მოელაპარაკოს დასაქმებულს.



Page 36

COVID-19 და შრომითი ურთიერთობები (7/10)

► დასაქმებულის დისტანციურად მუშაობის შეუძლებლობა (1/2)

მაგალითი #6

ქვეყანაში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, დამსაქმებელს მოუწია საქმიანობის
შეჩერება. სამუშაო სპეციფიკის გათვალისწინებით, დასაქმებულთან დისტანციურ
მუშაობაზე გადასვლა შეუძლებელია.

ა) რა რეჟიმში შეიძლება ასეთ დროს შრომითი ურთიერთობის გაგრძელება?

❑ ასეთ შემთხვევაში, პირველ რიგში, მიზანშეწონილია, დამსაქმებელმა დაიწყოს
მოლაპარაკება დასაქმებულთან, რათა მოხდეს შრომითი ურთიერთობის
გარკვეული ფორმით შეჩერება.

❑ მოლაპარაკებით შეიძლება მხარეები შეთანხმდნენ ანაზღაურებად ან
ანაზღაურების გარეშე შვებულებაზე, ასევე შრომითი ანაზღაურების გაცემის
დროებით გადავადებაზე ან შრომითი ანაზღაურების შემცირებაზე გარკვეული
პერიოდით.

❑ იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებულს და დამსაქმებელს შორის ვერ შედგა
მოლაპარაკება, დამსაქმებელს უკიდურეს ზომად შეუძლია გამოიყენოს შრომითი
ურთიერთობის შეწყვეტა (შეწყვეტასთან დაკავშირებით დეტალურად იხ.
შემდგომ სლაიდებში).
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COVID-19 და შრომითი ურთიერთობები (8/10)

► დასაქმებულის დისტანციურად მუშაობის შეუძლებლობა (2/2)

ბ) შეუძლია თუ არა ასეთ დროს დასაქმებულს აპელირება დამსაქმებლის მხრიდან
იძულებით მოცდენაზე?

❑ ზოგადი დანაწესით, დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენის
დროს დასაქმებულს შრომის ანაზღაურება მიეცემა სრული ოდენობით.

❑ ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, იძულებითი მოცდენა იქნება მხოლოდ
ისეთი შემთხვევა, რომელიც გამოწვეულია დამსაქმებლის ბრალით.

❑ თუ დამსაქმებელი დაადასტურებს რომ იძულებითი მოცდენა არ არის გამოწვეული
მისი ბრალით, მაშინ შემთხვევა არ ჩაითვლება იძულებით მოცდენად.

❑ ასეთ დროს, დამსაქმებელი შესაძლოა დაეყრდნოს საგანგებო მდგომარეობის
გამოცხადებას ან/და მთავრობის დადგენილებას, რომლითაც დაუწესდა ისეთი
შეზღუდვა/აკრძალვა, რომლის შედეგადაც მისთვის შეუძლებელი გახდა
ვალდებულების შესრულება.
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COVID-19 და შრომითი ურთიერთობები (9/10)

► შრომითი ურთიერთობის დაწყების გადავადება

მაგალითი #7:

დასაქმებულმა და ახალმა დამსაქმებელმა შრომითი ხელშეკრულებით მუშაობის
დაწყების თარიღად განსაზღვრეს 2020 წლის 23 მარტი. გამოცხადებული საგანგებო
მდგომარეობის გათვალისწინებით, დამსაქმებელს სურს, გადაავადოს მუშაობის
დაწყების თარიღი.

ა) შეუძლია თუ არა დამსაქმებელს მუშაობის დაწყების თარიღის გადავადება?

❑ საქართველოს შრომის კოდექსი პირდაპირ არ ითვალისწინებს მუშაობის
დაწყების თარიღის გადავადებას. დამსაქმებელს და დასაქმებულს შეუძლიათ
მოილაპარაკონ და შეთანხმდნენ მუშაობის დაწყების თარიღის გადავადებაზე.

❑ იმ შემთხვევაში, თუ მხარეთა შორის ვერ მიიღწევა შეთანხმება მუშაობის
დაწყების თარიღის გადავადებაზე, ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა ჩაითვალოს, რომ
დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის წარმოშობილია შრომითი ურთიერთობა
და მასზე შესაძლოა გავრცელდეს საქართველოს შრომის კოდექსით დადგენილი
უფლებები და მოვალეობები (ასეთ შემთხვევაში მასზე გავრცელდება წინა
მაგალითებში განხილული მიდგომები, კონკრეტული შემთხვევის სპეციფიკის
გათვალისწინებით).
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COVID-19 და შრომითი ურთიერთობები (10/10)

შეუძლია თუ არა დასაქმებულს COVID-19-ის გავლენის გათვალისწინებით შეწყვიტოს
შრომითი ურთიერთობა?

► შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს, თუ დროებითი
შრომისუუნარობა აღემატება ზედიზედ 40 კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის
განმავლობაში შრომისუუნარობის საერთო ვადა აღემატება 60 კალენდარულ დღეს.

► ნებისმიერ შემთხვევაში, დამსაქმებელი მაქსიმალურად უნდა ეცადოს რომ
დასაქმებულთან მოლაპარაკებით ისე შეცვალოს შრომითი ურთიერთობის
პირობები, რომ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა არ გახდეს აუცილებელი.

► იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებულთან ვერ ხერხდება მოლაპარაკება, შრომითი
ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს: (ა) „ეკონომიკური
გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები, რომლებიც
აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას“; ან (ბ) „სხვა ობიექტური გარემოება,
რომელიც ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას“.

► მთავრობის მიერ მიღებულმა დადგენილებამ და/ან სხვა აქტებმა, შესაძლოა
გაამარტივოს შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლის არსებობის მტკიცება.



Page 40

დასაქმებულთა პერსონალური მონაცემების დამუშავება
COVID-19-ის პრევენციის მიზნებისათვის (1/4)

► საქართველოს შრომის კოდექსით, დამსაქმებლის ერთ-ერთი უმთავრესი
ვალდებულებაა უზრუნველყოს დასაქმებული სიცოცხლისა და
ჯანმრთელობისათვის მაქსიმალურად უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი.

► სამუშაო გარემოში COVID-19-ის მაქსიმალური პრევენციისა და კონტროლის
მიზნით, დასაქმებულმა შესაძლოა დაამუშავოს დამსაქმებელთა ისეთი
პერსონალური მონაცემებიც, რომელთა დამუშავებაც ჩვეულ რეჟიმში არ იქნებოდა
მიზანშეწონილი, მათ შორის პირის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული
პერსონალური მონაცემი.

► „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად,
ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია წარმოადგენს
განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებს. ასეთი კატეგორიის მონაცემის
დამუშევება შესაძლებელია თუ (ა) არსებობს პირის წერილობითი თანხმობა; ან (ბ)
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის, ან დაწესებულების (მუშაკის) მიერ
ფიზიკური პირის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, აგრეთვე თუ ეს აუცილებელია
ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვისათვის ან ფუნქციონირებისათვის,
შესაბამისი მონაცემი შესაძლოა დამუშავდეს პირის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
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დასაქმებულთა პერსონალური მონაცემების დამუშავება 
COVID-19-ის პრევენციის მიზნებისათვის (2/4)

► COVID-19-ით ინფიცირების თაობაზე ინფორმაციის მოთხოვნა და დამუშავება (1/2)

მაგალითი

დასაქმებულს აღენიშნება ხველება ან/და სუნთქვის გაძნელება ან/და COVID-19-ის სხვა
ნებისმიერი სიმპტომი. დამსაქმებელი შიშობს, რომ დასაქმებული შესაძლოა იყოს
COVID-19-ით ინფიცირებული.

ა) რა ღონისძიების გატარების ან/და რა ტიპის ინფორმაციის მოთხოვნა შეუძლია ასეთ
შემთხვევაში დამსაქმებელს?

❑ დამსაქმებელი უფლებამოსილია დასაქმებულს მოსთხოვოს ინფორმაცია
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.

❑ შესაძლებლობის შემთხვევაში, დამსაქმებელი უფლებამოსილია შეამოწმოს
დასაქმებულის ტემპერატურა.

❑ დამსაქმებელი უფლებამოსილია დაამუშავოს ინფორმაცია დასაქმებულის მიერ
ბოლო პერიოდში განხორციელებული მოგზაურობის შესახებ, ასევე ვისთან და
როდის ჰქონდა კონტაქტი დასაქმებულს.
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დასაქმებულთა პერსონალური მონაცემების დამუშავება 
COVID-19-ის პრევენციის მიზნებისათვის (3/4)

► COVID-19-ით ინფიცირების თაობაზე ინფორმაციის მოთხოვნა და დამუშავება (2/2)

ბ) შეუძლია თუ არა დამსაქმებელს, მოახდინოს სხვა პირ(ებ)ის ინფორმირება, თუ
დასაქმებულს აღმოაჩნდა COVID-19 ან COVID-19-ის აშკარა სიმპტომები?

❑ დამსაქმებელი უფლებამოსილია, დასაქმებულის დაინფიცირების შესახებ
ინფორმაცია გაუმჟღავნოს სხვა დასაქმებულებს, თუ ეს აუცილებელია
დაინფიცირებულ დასაქმებულთან კონტაქტში მყოფი პირების გამოსავლენად
ან/და ვირუსის შემდგომი პრევენციისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი
ტიპის ინფორმაციის გამჟღავნება საკმაოდ სენსიტიურია, აღნიშნული
გამართლებულად ჩაითვლება სხვა დასაქმებულებისა და მათი ოჯახის წევრების
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით.

❑ დასაქმებულის დაინფიცირების ეჭვის შემთხვევაში, დამსაქმებელი
უფლებამოსილია მიმართოს შესაბამის საჯარო უწყებას, რადგან ასეთი შემთხვევა
შესაძლოა წარმოადგენდეს საგანგებო სიტუაციას,* სამოქალაქო უსაფრთხოების
შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

*გარკვეულ ტერიტორიაზე/ტერიტორიებზე ან ობიექტზე/ობიექტებზე შექმნილი ისეთი ვითარება/ვითარებათა
ერთობლიობა, რომლის დროსაც ირღვევა ადამიანთა ყოფა-ცხოვრების ნორმალური პირობები და რომელიც აშკარა
საფრთხეს უქმნის ან რომელმაც შეიძლება აშკარა საფრთხე შეუქმნას ადამიანის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას
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დასაქმებულთა პერსონალური მონაცემების დამუშავება 
COVID-19-ის პრევენციის მიზნებისათვის (4/4)

► რეკომენდაციები დასაქმებულთა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან
დაკავშირებით:

❑ მიუხედავად იმისა, რომ დამსაქმებელს COVID-19-ის პრევენციის მიზნებისათვის, შესაძლოა
არ დასჭირდეს შესაბამისი პირის თანხმობა, მიზანშეწონილია დამსაქმებელმა წინასწარ
მოახდინოს ყველა დასაქმებულის ინფორმირება განსაკუთრებული კატეგორიის
მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით და მოიპოვოს შესაბამისი თანხმობები
(შესაძლებლობის შემთხვევაში), რათა შემცირდეს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების
მოთხოვნათა დარღვევის რისკები.

❑ გასათვალისწინებელია, რომ პერსონალური მონაცემი უნდა დამუშავდეს COVID-19-ის
პრევენციის მიზნით. ასევე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან მიმართებით მიღებული
უნდა იყოს უსაფრთხოების შესაბამისი ზომები და მასზე წვდომა უნდა შეეძლოთ მხოლოდ
პირთა განსაზღვრულ წრეს.

❑ მოპოვებული მონაცემები დამსაქმებელმა უნდა შეინახოს იმ ვადით, რაც აუცილებელია მის
კომპეტენციას მიკუთვნებული ღონისძიებების განხორციელებისთვის. შემდგომ ეს
მონაცემები უნდა წაიშალოს, განადგურდეს ან შენახულ იქნას პირის იდენტიფიცირების
გამომრიცხავი ფორმით.

* კორონავირუსთან ბრძოლის პროცესში პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით იხ. სახელმწიფო
ინსპექტორის სამსახურის განცხადება იხ. https://personaldata.ge/ka/press/post/6349

https://personaldata.ge/ka/press/post/6349
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დასაქმებულთა პერსონალური მონაცემები და GDPR

► 2018 წლის 25 მაისს ძალაში შევიდა ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი
რეგულაცია („GDPR”).

► მნიშვნელოვანია, რომ GDPR ვრცელდება არა მხოლოდ ევროკავშირში
რეგისტრირებულ, არამედ იმ ორგანიზაციებზეც, რომლებიც არ არიან
რეგისტრირებული ევროკავშირში, თუმცა, აქვთ ფილიალი/წარმომადგენლობა
ევროკავშირის ტერიტორიაზე ან (i) ამუშავებენ ევროკავშირის ტერიტორიაზე მყოფი
პირების მონაცემებს მათთვის მომსახურების ან პროდუქციის შეთავაზების
მიზნით, იმის მიუხედავად, ფასიანია თუ არა ეს მომსახურება ან პროდუქტი; (ii)

მონიტორინგს უწევენ პირთა ქცევას ევროკავშირის ტერიტორიაზე.

► ზემოაღნიშნული პირობების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია GDPR-ის
მოთხოვნათა დაცვაც.
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სასამართლოსა და აღსრულების ეროვნული ბიუროს
ონლაინ სერვისები

► შესაძლებელია თუ არა სასამართლოში განცხადების ელექტრონულად გაგზავნა?

❑ სასამართლოსათვის მიმართვისას პირებს შეუძლიათ ისარგებლონ დისტანციური
სერვისებით, კერძოდ, სასამართლოს საქმის რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემიდან -
www.ecourt.ge (შემდგომში „სისტემა“).

❑ COVID 19-თან დაკავშირებით შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე სისტემის მეშვეობით
განცხადებისა თუ სარჩელის წარდგენა დროებით გახდა უფასო.

► აღსრულების ეროვნული ბიურო, my.gov.ge-ს ავტორიზებულ პირებს სთავაზობს
გარკვეულ დისტანციურ სერვისებს, სააღსრულებო საქმის წარმოებაზე განცხადების
წარდგენასთან დაკავშირებით.

► ელექტრონული სააღსრულებო წარმოების სისტემაში (https://nbof.reestri.gov.ge/)

შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება სააღსრულებო საქმის წარმოების
მიმდინარეობაზე.

► ნებისმიერ პირს შეუძლია მიიღოს ონლაინ კონსულტაცია აღსრულებასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე შემდეგი ვებ-გვერდიდან - http://nbe.gov.ge/livehelp/

http://www.ecourt.ge/
https://nbof.reestri.gov.ge/
http://nbe.gov.ge/livehelp/
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საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ონლაინ
სერვისები

► საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო პირებს აძლევს წვდომას სხვადასხვა
ონლაინ სერვისებზე (სერვისები მითითებულია შემდეგ ვებ-გვერდზე:
https://napr.gov.ge/p/1913) მათ შორის:

❑ უძრავი ქონების რეესტრით სარგებლობა - მოიცავს უძრავი ქონების ამონაწერის განახლებასა
და ტექნიკური ხარვეზის შესწორებას.

❑ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი - მოიცავს
ამონაწერის მომზადებასა და ტექნიკური ხარვეზის გასწორებას.

❑ ყადაღის, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის რეესტრი - მოიცავს ცნობასა და ინფორმაციას
საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვების შესახებ, ასევე ინფორმაციას საგადახადო
გირავნობის/იპოთეკის უფლების შესახებ.

❑ სხვადასხვა სერვისები my.gov.ge-ს ავტორიზებული პირისათვის - ასეთ ავტორიზებულ პირებს
წვდომა აქვთ ისეთ სერვისებზე, როგორიცაა: ახალი სუბიექტის რეგისტრაცია, ლიკვიდაციის
დაწყების/შეწყვეტის რეგისტრაცია, სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების
რეგისტრაცია და სხვა (სრული სია იხილეთ ზემოხსენებულ ვებ-გვერდზე).

► საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სერვისებით სარგებლობა შესაძლებელია
ასევე მის მიერ ავტორიზებული პირების მეშვეობით. შესაბამის ავტორიზებულ
პირებს წარმოადგენენ სახელმწიფო ორგანიზაციები, ბანკები, ნოტარიუსები და სხვა.
(სრული სია იხილეთ შემდეგ ვებ-გვერდზე - https://napr.gov.ge/p/716).

https://napr.gov.ge/p/1913
https://napr.gov.ge/p/716
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საქართველოს შრომის კოდექსში ცვლილებების
შეტანის თაობაზე

❑ ახლებურად რეგულირდება:

► 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

❑ ახლებურად რეგულირდება:

► 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. 



Page 51

კანონი საინვესტიციო ფონდების შესახებ

► კანონით წესრიგდება საინვესტიციო ფონდებისა და
აქტივების მმართველი კომპანიების
საქართველოში დაფუძნებასთან და მართვასთან,

აგრეთვე მათ მიერ ინვესტიციების
განხორციელებასთან დაკავშირებული ურთიერთობები.
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კანონი საინვესტიციო ფონდების შესახებ

► კანონი აწესრიგებს შემდეგი სუბიექტების დაფუძნებასა
და მართვასთან, აგრეთვე მათ მიერ
ინვესტიციების განხორციელებასთან დაკავშირებულ
ურთიერთობებს:
► საინვესტიციო ფონდი, რომელიც დაფუძნებულია საქართველოში.

► აქტივების მმართველი კომპანია, მისი დაფუძნების ადგილის მიუხედავად,

რომელიც მართავს საქართველოში დაფუძნებულ საინვესტიციო ფონდს.

► საქართველოში დაფუძნებული აქტივების მმართველი კომპანია, იმის
მიუხედავად, არის თუ არა საქართველოში დაფუძნებული მისი მართვის ქვეშ
მყოფი საინვესტიციო ფონდი.

► უცხოური საინვესტიციო ფონდი, რომელიც ახორციელებს ერთეულების
შეთავაზებას საქართველოში, აგრეთვე მისი აქტივების მმართველი კომპანია.

► სხვა პირები, რომლებიც ახორციელებენ კანონპროექტით
გათვალისწინებული საინვესტიციო ფონდების აქტივების
ინვესტირებასთან, მართვასთან, შენახვა-ადმინისტრირებასთან
დაკავშირებულ საქმიანობას. ასეთი პირები შესაძლოა იყვნენ
სპეციალიზებული დეპოზიტარები, აუდიტორები და სხვა.
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კანონპროექტი მეწარმეთა შესახებ

► 2020 წლის 8 სექტემბერს, საქართველოს პარლამენტის
ვებგვერდზე გამოქვეყნდა „მეწარმეთა შესახებ“
კანონპროექტი.

► კანონპროექტით ახლებურად წესრიგდება:
► დაფუძნება

► ერთი პირის სამეწარმეო საზოგადოება

► შენატანები

► განთავსებული კაპიტალი და წილი

► ბუღალტრული აღრიცხვა, ანგარიშგება და აუდიტი

► რეორგანიზაცია და უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული მეწარმის
რეგისტრაციის საქართველოში გადმოტანა

► სამეწარმეო საზოგადოების დაშლა

► მეწარმე სუბიექტები
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კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში
ცვლილებები შევიდა

❑ სიახლე

❖ კანონპროექტით შეიცვალა ეკონომიკური აგენტის ცნება. კერძოდ,
დაკონკრეტდა, რომ ეკონომიკური აგენტი შეიძლება იყოს ფიზიკური
პირიც და ასეთად მიჩნევისათვის მთავარია ეკონომიკური საქმიანობის
განხორციელების ფაქტი.

❖ კანონპროექტით დაზუსტდა კონცენტრაციის შემთხვევაში სსიპ
კონკურენციის სააგენტოსთვის მიმართვის და შეტყობინების
პროცედურები.

❖ კანონპროექტით შეიცვალა სახელმწიფო დახმარების ცნება. კერძოდ,
შემოთავაზებული ცვლილების თანახმად, სახელმწიფო დახმარებად
მიიჩნევა სახელმწიფო დახმარების გამცემი ორგანოს მიერ საბიუჯეტო
სახსრების ან სახელმწიფო რესურსების ეკონომიკური აგენტისთვის
გადაცემის ან სხვა სახის შეღავათის მინიჭების გზით შერჩევითი
ეკონომიკური უპირატესობის მიცემა.
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საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის
5 ივლისის №143/04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე

❖ 2019 წლის 31 მაისს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის N 90/04
ბრძანება.

❖ ბრძანების თანახმად, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას ეკრძალება
გაცემული სესხის უზრუნველსაყოფად მიღებული ქონების მის მიერ
აღებული ნებისმიერი სახის ვალდებულების უზრუნველყოფის საგნად
გამოყენება.

❖ ბრძანების ამოქმედებამდე გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში,
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას ეკრძალება გამოთავისუფლებული
ქონების ჩანაცვლება იმ ქონებით, რომელიც მიღებულია გაცემული სესხის
უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული აკრძალვა მოქმედებს საკრედიტო ხაზის
ლიმიტის აუთვისებელ ნაწილზეც.

❖ ბრძანება ამოქმედდა 2020 წლის პირველი თებერვლიდან.
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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

გიორგი სვანაძე PhD., LL.M.,MLB (Bucerius/WHU)

ასოცირებული პარტნიორი,

იურიდიული პრაქტიკის ხელმძღვანელი

საგადასახადო & იურიდიული პრაქტიკა
ტელ: +995 (32) 215 88 11

ფაქსი: +995 (32) 215 88 22

ელ-ფოსტა: George.Svanadze@ge.ey.com
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