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საკანონმდებლო სიახლეების 

ცნობარი 

 (2019 წლის სექტემბერი) 

 

 

მოცემული ცნობარი შეეხება მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც 

განხორციელდა სხვადასხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებში 2019 წლის 

სექტემბრის თვეში. 

 

 

საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“  

 

2019 წლის 20 სექტემბერს ცვლილება შევიდა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში და მის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატა შემდეგი შინაარსის „ლ“ 

ქვეპუნქტი:  

„ლ) მონაცემები მუშავდება „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 

ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 

მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საკითხის განხილვის მიზნით.“ 

 

კანონი ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 

 

2019 წლის 20 სექტემბერს საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში შევიდა შემდეგი 

სახის ცვლილებები:  

 

მე-12 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 ნაწილი: 

„3. ადმინისტრაციულმა ორგანომ ბავშვთან დაკავშირებული განცხადებისა და 

ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვას პრიორიტეტი უნდა მიანიჭოს.“. 
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75-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„მუხლი 75. ადმინისტრაციული წარმოების მონაწილე 

1. ამ კოდექსით დადგენილი წესით ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უფლება 

აქვს: 

ა) განმცხადებელს; 

ბ) ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელიც უფლებამოსილია აღნიშნულ საკითხზე 

გადაწყვეტილება მიიღოს; 

გ) პირს, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობით ენიჭება ადმინისტრაციულ წარმოებაში 

მონაწილეობის უფლება; 

დ) სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში; 

ე) დაინტერესებულ მხარეს. 

2. ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების მონაწილე 

ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი უნდა იყოს სპეციალიზებული 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სპეციალიზაციის სტანდარტების 

შესაბამისად.“. 

 

85-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„მუხლი 85. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სამართლებრივი დახმარების გაწევის 

მოვალეობა 

1. ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია დაინტერესებულ მხარეს განუმარტოს მისი 

უფლებები და მოვალეობები, გააცნოს განცხადების განხილვის წესი, წარმოების სახე და ვადა, 

აგრეთვე ის მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს განცხადება ან 

ადმინისტრაციული საჩივარი, მიუთითოს განცხადებაში დაშვებული შეცდომების შესახებ. 

2. ადმინისტრაციულმა ორგანომ ბავშვს ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს და კონსულტაცია უნდა 

გაუწიოს კულტურული მგრძნობიარობის გათვალისწინებით, მისი ასაკის, სქესისა და 

ინდივიდუალური შესაძლებლობების შესაბამისად, მისთვის გასაგები ენით ან/და 

კომუნიკაციის სხვა, დამხმარე საშუალებებით.“. 

 

4. 98-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 და მე-4 ნაწილები: 

 

„3. ბავშვის უფლება, მოუსმინონ, არ შეიძლება შეიზღუდოს მის ასაკზე ან სხვა გარემოებაზე 

მითითებით. ბავშვს უნდა მიეცეს საკუთარი მოსაზრების მისთვის სასურველი ფორმით 

გამოხატვის შესაძლებლობა. 

4. ბავშვზე მორგებული ადმინისტრაციული წარმოება უნდა განხორციელდეს ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით, რაც გულისხმობს 
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ადმინისტრაციული წარმოების ყველა სტადიაზე ბავშვისთვის ხელმისაწვდომ და აღქმად 

პროცედურებს.“. 

 

კანონი ამოქმედდება 2020 წლის 1 იანვრიდან. 

 

 

საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“ 

 

2019 წლის 20 სექტემბერს ცვლილებები შევიდა საქართველოს კანონში „მაუწყებლობის 

შესახებ“, რომლის ძირითადი ნაწილი მოიცავს შემდეგი სახის ცვლილებებს:  

 

მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატა შემდეგი შინაარსის „ი1“ ქვეპუნქტი: 

„ი1) ბავშვის უფლებათა კოდექსის საფუძველზე ბავშვისთვის საფრთხის შემცველი 

ინფორმაციისგან  ბავშვის დაცვის ღონისძიებების განსახორციელებლად მაუწყებლობის 

საშუალებებით გავრცელებული პროგრამების შესაბამისი ასაკობრივი ნიშანდების წესების 

დაცვის კონტროლი;“. 

 

56-ე მუხლის: 

ა) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 

„5. აკრძალულია ისეთი პროგრამით შესაბამისი ასაკობრივი ნიშანდებისა და შესაბამისი 

საეთერო დროის განსაზღვრის გარეშე მაუწყებლობა, რომელიც ბავშვის ასაკს არ შეესაბამება 

და აფერხებს მის განვითარებას, აგრეთვე ბავშვის დამოუკიდებელ და სოციალური 

პასუხისმგებლობის მქონე პიროვნებად ჩამოყალიბებას.“; 

 

ბ) მე-6 პუნქტის შემდეგ დაემატა შემდეგი შინაარსის მე-7 პუნქტი: 

„7. მაუწყებლობის საშუალებებით გავრცელებული პროგრამების შესაბამისი ასაკობრივი 

ნიშანდების წესები და შესაბამისი საეთერო დროის განსაზღვრის წესები დგინდება ამ 

კანონითა და  კომისიის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.“ 

 

ცვლილებების სრული პაკეტი შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ 

გვერდზე შემდეგი სარეგისტრაციო ნომრით: 5021-Iს. 

 

კანონი ამოქმედდება 2020 წლის 1 იანვრიდან. 
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი  

 

2019 წლის 20 სექტემბერს ცვლილებები შევიდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. კერძოდ:  

 

130-ე მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 

 

„მუხლი 130. ხანდაზმულობის ვადის დაწყება 

1. ხანდაზმულობის ვადა იწყება მოთხოვნის წარმოშობის მომენტიდან. მოთხოვნის 

წარმოშობის მომენტად მიიჩნევა დრო, როცა პირმა შეიტყო ან პირს უნდა შეეტყო უფლების 

დარღვევის შესახებ. 

2. არასრულწლოვნის მიმართ სექსუალური, ეკონომიკური, ოჯახში ძალადობის ან სხვა 

ფორმის ძალადობის შემთხვევაში ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით სასამართლოსთვის 

მიმართვის უფლების ხანდაზმულობის ვადა ჩერდება არასრულწლოვნის მიერ 

სრულწლოვანების მიღწევამდე ან არასრულწლოვანების პერიოდში სასამართლოსთვის 

მიმართვამდე.“. 

 

183-ე მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 183. უძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენა გარიგების საფუძველზე 

1. უძრავი ნივთის შესაძენად აუცილებელია გარიგების წერილობითი ფორმით დადება და ამ 

გარიგებით განსაზღვრული საკუთრების უფლების შემძენზე საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია. 

2. ბავშვის საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის მისი მშობლის ან სხვა კანონიერი 

წარმომადგენლის მიერ განკარგვა დასაშვებია ბავშვის საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად, 

სასამართლოს თანხმობის საფუძველზე.“. 

 

186-ე მუხლს დაემატა შემდეგი შინაარსის 11 ნაწილი: 

„11. ბავშვის საკუთრებაში არსებული 1 000 ლარზე მეტი ღირებულების მოძრავი ნივთის მისი 

მშობლის ან სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ განკარგვა დასაშვებია ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესების შესაბამისად, სასამართლოს თანხმობის საფუძველზე.“. 

 

1196-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 

„2. მშობელს, რომელთანაც არასრულწლოვანი შვილი საცხოვრებლად დარჩა ქორწინების 

შეწყვეტის ან ბათილად ცნობის შემდეგ, უფლება აქვს, შვილის ინტერესების შესაბამისად, 

მიმართოს სასამართლოს შვილისთვის თავისი გვარის მიკუთვნების შესახებ. 10 წლამდე 

ბავშვის გვარის შეცვლისას, მისი სიმწიფის ხარისხის გათვალისწინებით, მხედველობაში 

მიიღება მისი სურვილი. 10 წლის ან 10 წელზე მეტი ასაკის ბავშვის გვარის შეცვლისთვის 

საჭიროა მისი თანხმობაც.“. 
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11981 მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 

„1. არასრულწლოვანს აქვს მისი მშობლის/სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ უფლების 

ბოროტად გამოყენებისგან დაცვის უფლება. არასრულწლოვნის უფლებებისა და კანონიერი 

ინტერესების დარღვევისას, მათ შორის, ორივე ან ერთ-ერთი მშობლის მიერ ბავშვის 

აღზრდასა და განათლებასთან დაკავშირებული მოვალეობების შეუსრულებლობისას ან 

არასათანადოდ შესრულებისას, ან მშობლის უფლების ბოროტად გამოყენებისას, 

არასრულწლოვანს უფლება აქვს, დამოუკიდებლად მიმართოს მეურვეობისა და 

მზრუნველობის ორგანოებს, ხოლო „მშობლის პასუხისმგებლობისა და ბავშვთა დაცვის 

ზომების შესრულებასთან დაკავშირებით იურისდიქციის, გამოსაყენებელი სამართლის, 

აღიარების, შესრულებისა და თანამშრომლობის შესახებ“ ჰააგის 1996 წლის 19 ოქტომბრის 

კონვენციით გათვალისწინებულ შემთხვევებში − ცენტრალურ ორგანოს და სასამართლოს.“. 

 

1206-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 

„1. მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების ჩამორთმევა უკანასკნელი ზომაა. მშობლის 

უფლებებისა და მოვალეობების ჩამორთმევის შესახებ გადაწყვეტილება გამოაქვს 

სასამართლოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ან ბავშვის ინიციატივით, თუ ამ 

მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.“. 

 

1209-ე მუხლის მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 

„3. პირისთვის მშობლის უფლებებისა და მოვალეობების აღდგენისას სასამართლო ბავშვის 

სურვილსაც ითვალისწინებს.“. 

 

1255-ე მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 1255. ბავშვის თანხმობა გაშვილებაზე 

1. 10 წლამდე ბავშვის გაშვილებისას, მისი სიმწიფის ხარისხის გათვალისწინებით, 

მხედველობაში მიიღება მისი სურვილი. 

2. 10 წლის ან 10 წელზე მეტი ასაკის ბავშვის შვილად აყვანა მისი თანხმობის გარეშე 

დაუშვებელია. 

3. გაშვილებაზე ბავშვის თანხმობა შვილად აყვანის საქმეზე გამართულ სასამართლო 

სხდომაზე მისი მოსმენის შედეგად ირკვევა. 

4. თუ შვილად აყვანის შესახებ განცხადების წარდგენამდე ბავშვი მშვილებლის ოჯახში 

ცხოვრობდა და მშვილებელს თავის მშობლად მიიჩნევდა, შვილად აყვანა, გამონაკლისის 

სახით, შეიძლება გაშვილებაზე შვილად ასაყვანის თანხმობის გარეშე.“. 

 

კანონი ამოქმედდება 2020 წლის 1 იანვრიდან. 

 


