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საკანონმდებლო სიახლეების 

ცნობარი 

 (2020 წლის მარტი) 

 

 

მოცემული ცნობარი შეეხება მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც 

განხორციელდა სხვადასხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებში 2020 წლის მარტის 

თვეში.  

 

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №57 

 

2020 წლის 2 მარტს საქართველოს მთავრობის დადგენილება N139-ით და „ნორმატიული 

აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდა „მშენებლობის ნებართვის გაცემის 

წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის 

№57 დადგენილება. 

 

დადგენილება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №153 

 

2020 წლის 9 მარტს საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო 

საქმიანობის კოდექსის 1411 მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე, დამტკიცდა „უნებართვოდ 

ან/და პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტის ან მისი ნაწილის ლეგალიზების წესი და 

პირობები”, აგრეთვე 2007 წლის 1 იანვრამდე დაწყებული და დაუმთავრებელი ობიექტის 

დასრულების ვადა და მისი ლეგალიზების წესი და პირობები. აღნიშნული წესი განსაზღვრავს 

უნებართვოდ ან/და პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტის ან მისი ნაწილის 

ლეგალიზების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესს. მისი მოქმედება ვრცელდება 2007 
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წლის 1 იანვრამდე უნებართვოდ ან/და პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მათი 

ნაწილების მიმართ. 

ამ წესის მოქმედება ვრცელდება აგრეთვე მრავალბინიან სახლებზე უნებართვოდ ან/და 

პროექტის დარღვევით 2007 წლის 1 იანვრამდე დაწყებული და დაუმთავრებელი იმ მიშენება-

დაშენებების მიმართ, რომელთა დასრულება არ გულისხმობს მიშენების გაზრდას ან/და 

სართულის (სართულების) დამატებას. 

 

დადგენილება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

საქართველოს მთავრობის №255 დადგენილება   

 

2020 წლის 2 მარტს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 

მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის 

ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 

31 მაისის №255 დადგენილებაში შეტანილ იქნა ცვლილება, კერძოდ:  

 

პირველი მუხლის  მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 

„3. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში ან სხვა სპეციალური რეგულირების ზონაში 

მშენებლობის ნებართვა გაიცემა აგრეთვე ამ ზონისათვის დადგენილი (განკუთვნილი) 

სამართლებრივი რეჟიმების გათვალისწინებით.“. 

 

მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის: 

 „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 

„გ) გამწვანების პროექტი − სამშენებლო ტერიტორიაზე დაგეგმილი გამწვანების სივრცის 

მოწყობის პროექტი, რომელიც შესაძლოა, ითვალისწინებდეს ადგილზე არსებული მწვანე 

ნარგავების გადარგვას, საკომპენსაციო რგვას ან/და გასაშენებელ მწვანე ნარგავებს, 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით;“; 

„ფ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 

„ფ) ხაზობრივი ნაგებობა – ღობე, ქუჩა, საავტომობილო გზა, რკინიგზა, ყველა სახის 

მილსადენი, მილგაყვანილობა, საჰაერო-საბაგირო გზა, ელექტროგადამცემი ხაზი, 

კავშირგაბმულობის ხაზი (ქსელი), ფუნიკულიორი, სამელიორაციო და საირიგაციო ნაგებობა, 

ხიდი, გვირაბი;“; 

„ქ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატა შემდეგი შინაარსის „ღ“ ქვეპუნქტი: 

„ღ) სამყოფი – შენობა-ნაგებობის ნაწილი, რომელიც გამოიყენება ადამიანთა ხანგრძლივი 

დროით დაყოვნებისათვის.“. 
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ცვლილებები შევიდა ასევე მშენებლობის სახეები და შესაბამისად მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდა 

შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 4. მშენებლობის სახეები 

1. მშენებლობის სახეებია: 

ა) ახალი მშენებლობა (მათ შორის, მონტაჟი); 

ბ) რეკონსტრუქცია; 

გ) შეკეთება (რემონტი,  მოპირკეთება/აღჭურვა); 

დ) დემონტაჟი (არსებული შენობა-ნაგებობის დაშლა/დანგრევა); 

ე) ლანდშაფტური მშენებლობა. 

2. შენობა-ნაგებობების ახალი მშენებლობა ისეთი მშენებლობაა, რომელიც ხორციელდება 

მიწის ნაკვეთის იმ ნაწილში, სადაც არ დგას შენობა-ნაგებობა ან ხდება არსებულის მთლიანად 

ჩანაცვლება. ახალი მშენებლობაა ასევე დროებითი შენობა-ნაგებობის მონტაჟი/განთავსება. 

3. რეკონსტრუქცია შეიძლება იყოს შემდეგი სახის: 

ა) შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქცია – შენობა-ნაგებობებზე ახალი სართულ(ებ)ის დაშენება ან 

არსებული სართულ(ებ)ის დემონტაჟი, აგრეთვე მისი ნებისმიერი სართულის განაშენიანების 

ფართობის შეცვლა 1 მ2-ზე მეტად; 

ბ) ექსტერიერის რეკონსტრუქცია – ექსტერიერის (შენობის საანგარიშო ზედაპირის, სახურავის) 

არქიტექტურულ-კონსტრუქციული ნაწილების/ დეტალების გაბარიტების შეცვლა 0.1 მეტრზე 

მეტად ან/და ამგვარი ნაწილების/დეტალების, ტექნიკური საშუალებების დამატება/მოკლება, 

მათ შორის, მოსაპირკეთებელი მასალისა და ფერის ცვლილება, რაც არსებითად ცვლის 

შენობის ექსტერიერს და არ იწვევს ფართობის ცვლილებას 1 მ2-ზე მეტად; 

გ) მზიდი ელემენტების რეკონსტრუქცია – მზიდი კონსტრუქციის ახლით ან/და სხვა ტიპის 

კონსტრუქციით შეცვლა, ასევე დაზიანებული/მწყობრიდან გამოსული მზიდი კონსტრუქციის 

გამაგრება, მზიდი კონსტრუქციის მოშორება, შენობის ინტერიერში მზიდ კონსტრუქციაში 

ღიობის გაჭრა; 

დ) ქსელების რეკონსტრუქცია – შენობა-ნაგებობების საინჟინრო კომუნიკაციების ქსელების 

გადაკეთება, შეცვლა, დამატება ან მოკლება; 

ე) III, IV კლასების შენობა-ნაგებობების ან მათი ნაწილების ფუნქციის ისეთი ცვლილება, რაც 

ცვლის დაკავებულობას; 

ვ) ცეცხლმედეგი გამმიჯნავების ცვლილება III, IV კლასების შენობა-ნაგებობებში. 

4. შეკეთება (რემონტი, აღჭურვა/მოპირკეთება) არ საჭიროებს მშენებლობის ნებართვას ან/და 

მშენებლობის შეტყობინებას. შეკეთება ისეთი მშენებლობაა, რომლის დროსაც დეფექტები 

აღმოიფხვრება ისე, რომ არ იცვლება შენობა-ნაგებობის იერსახე და მზიდი კონსტრუქციები, 

კერძოდ: 

ა) შენობის ინტერიერში ტიხრების (გარდა ცეცხლმედეგი გამმიჯნავებისა)  გადაადგილება, 

ახლის  დამატება  ან/და  მოკლება, ასევე  მათში ღიობის გამოჭრა; 

ბ) შენობა-ნაგებობების ინდივიდუალური სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური ქსელების 

შეკეთება; 
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გ) შენობა-ნაგებობების საერთო სარგებლობის საინჟინრო-ტექნიკური სისტემების იმ 

ნაწილების შეკეთება/განახლება, რომლებიც გამიზნულია ბინების ან სხვა სამყოფების, 

სადგომების, სათავსების მომსახურებისათვის (მათ შორის, საერთო სარგებლობის საინჟინრო-

ტექნიკური სისტემების იმ ნაწილებისა, რომლებიც ბინებში ან სხვა სამყოფებში, სადგომებში, 

სათავსებში მდებარეობს); 

დ) ტექნოლოგიური აღჭურვილობისა და ტექნოლოგიური სისტემების, ასევე ლოკალური 

საინჟინრო-ტექნიკური ქსელებისა და სატრანსპორტო მექანიკური მოწყობილობების 

შეკეთება/განახლება; 

ე) შენობა-ნაგებობის ყველა სახის სარემონტო და მოპირკეთებითი, მათ შორის, ფასადისა და 

სახურავის, სამუშაოთა შესრულება გაბარიტებისა და იერსახის არსებითად შეცვლის გარეშე 

(გარდა კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლებისა); 

ვ) ხაზობრივი ნაგებობების რემონტი-შეკეთება მათი სიმძლავრისა და მახასიათებლების 

შეუცვლელად, ტექნიკური ნორმების დაცვით. 

5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ლანდშაფტური მშენებლობა 

გულისხმობს სკვერის, ბაღის, პარკის, ბულვარის მშენებლობას ან/და მიწის ნაკვეთის 

კეთილმოწყობას, აგრეთვე ნარგავების, გაზონებისა და სხვა მცენარეული საფარის მოწყობას.“. 

 

ცვლილებების სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს მაცნეს ოფიციალურ 

ვებგვერდზე საიდენტიფიკაციო კოდით: 300310000.10.003.021850. 

 

დადგენილება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანება 

 

2020 წლის 26 მარტს „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ 

იქნა შემდეგი სახის ცვლილებები:  

251 მუხლის მე-15 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატა შემდეგი შინაარსის „ვ“ ქვეპუნქტი: 

„ვ) მშენებლობასთან დაკავშირებული საქონლის ტრანსპორტირებისას, ამ ინსტრუქციის                     

253 მუხლის შესაბამისად.“. 

252 მუხლის მე-5 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატა შემდეგი შინაარსის „ვ“ ქვეპუნქტი: 

„ვ) მშენებლობასთან დაკავშირებული საქონლის ტრანსპორტირებისას, ამ ინსტრუქციის                      

253 მუხლის შესაბამისად.“. 

ამავე ცვლილებების დოკუმენტით განისაზღვრება მშენებლობასთან დაკავშირებული 

საქონლის ტრანსპორტირებისას სასაქონლო ზედნადების გამოყენების წესი და პირობები, 
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რომლის სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს მაცნეს ოფიციალურ ვებგვერდზე 

საიდენტიფიკაციო კოდით: 200090000.22.033.017309. 

 

ბრძანება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

საქართველოს მთავრობის №255 დადგენილება 

 

2020 წლის 13 მარტს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 

მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის 

ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 

31 მაისის №255 დადგენილებაში შეტანილ იქნა ცვლილება და დადგენილებით 

დამტკიცებული „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში 

მიღების წესისა და პირობების“ 31-ე მუხლს დაემატა შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი: 

„9. იმ შემთხვევაში, თუ შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ 

მას აქვს სტრუქტურული ხარვეზ(ებ)ი, აღნიშნულზე პასუხიმგებლობა შესაბამისი საექსპერტო 

დასკვნის საფუძველზე ეკისრება არქიტექტორს (არქიტექტურულ კომპანიას), კონსტრუქტორს, 

მშენებლობაზე ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს, სამშენებლო კომპანიას ან 

შენობის ექსპლუატაციაში მიმღებ შესაბამის ორგანოს.“. 

 

დადგენილება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 


