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საკანონმდებლო სიახლეების 

ცნობარი 
 

 (სპეც გამოცემა - სათამაშო ბიზნესის მარეგულირებელი  

კანონმდებლობა) 

 

 

მოცემული საკანონმდებლო სიახლეების ცნობარი შეეხება მნიშვნელოვან 

საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც განხორციელდა სხვადასხვა საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე აქტებში სათამასო ბიზნესის მარეგულირებელი კანონმდებლობის 

მიმართულებით 2020 წლის ივნისის თვეში.  

 

 

საქართველოს კანონი „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი  

თამაშობების მოწყობის შესახებ“ 

 

2020 წლის 25 ივნისს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა „ლატარიების, აზარტული 

და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში. აღნიშნული 

ცვლილებების მიხედვით ნებართვის მიღებას, გარდა აზარტული ან/და მომგებიანი 

თამაშობების ჩატარებისა, 2021 წლის 1 იანვრიდან საჭიროებს ასევე საქართველოს 

ტერიტორიაზე აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების მიწოდება (იხ. კანონის 5.1. მუხლი).  

საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების 

მიწოდება გულისხმობს აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების მიწოდებას ან/და 

არსებითი პროდუქციის/სერვისების მიწოდებას აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის 

ორგანიზატორისთვის „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად გაცემული აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვის 

საფუძველზე.  

არსებით პროდუქციას/სერვისებს წარმოადგენს ისეთი პროდუქცია ან/და სერვისი, 

რომელიც მოიცავს: შემთხვევითი რიცხვების გენერირების პლატფორმას (RNG), ჯეკპოტების 

პლატფორმას, სათამაშო პლატფორმას (მათ შორის სერვერ(ებ)ი, სადაც უშუალოდ ხდება 
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თამაშის შედეგის გამოვლინება), მოთამაშეთა ბაზას, ფინანსურ ბაზას/სისტემას, 

მენეჯმენტის/კონტროლის სისტემას, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილ თამაშებს, 

სათამაშო აპარატებს (სლოტ აპარატები) და ამ კანონის შესაბამისად გათვალისწინებულ სხვა 

პროდუქციას ან/და სერვისს. კანონი მოიცავს, ასევე, შესაბამისი პროდუქტების/სერვისების 

(ჯეკპოტის პლატფორმა; შემთხვევითი რიცხვების გენერირების პლატფორმა (RNG); 

მენეჯმენტის/კონტროლის სისტემა - აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობების 

ორგანიზატორების შიდა მართვის სისტემა) და მისთ. განმარტებებს. 

 კანონში განხორციელებული ცვლილებების ძირითადი ნაწილი სწორედ ამ ახალი 

ტიპის ნებართვას ეხება, რათა მოხდეს კანონის სრულად შესაბამისობაში მოყვანა ახალ 

რეგულაციასთან. სწორედ ამ მიზნით შეიცვალა მე-3 მუხლში განსაზღვრული ისეთი 

ტერმინები, როგორიცაა მაგალითად (ზ) სათამაშო აპარატი; (პ) თამაშობის ორგანიზატორი; (ჟ) 

სამორინეს სეიფი; (ღ) ნებართვის მაძიებელი; (ყ) ნებართვის მფლობელი და სხვა. დაემატა 

იმავე მუხლით განსაზღვრული შემდეგი ტერმინები: (ჩ) POS ტერმინალი; (ც) აზარტული ან/და 

მომგებიანი თამაშების მიწოდება; (ძ) აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების მიმწოდებელი; 

(წ) არსებითი პროდუქცია/მომსახურება; (ჭ) ჯეკპოტის პლატფორმა; (ჰ1) სათამაშო ბიზნესი და 

სხვა. 

 გარდა ამისა, კანონის მე-11 მუხლს დაემატა 11 პრიმა მუხლი, რომლის მიხედვითაც 

სხვადასხვა ტიპის აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების მოწყობისა და მიწოდების 

ნებართვა გაიცემა მხოლოდ საქართველოში რეგისტრირებულ მეწარმე სუბიექტზე. იმავე 

მუხლის მე-3 პუნქტით განისაზღვრა ასევე აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების 

მიწოდების ნებართვის ვადა და ის შეადგენს 5 წელს. 

 „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში განისაზღვრა ასევე დამატებითი დოკუმენტების ჩამონათვალი 

რომელიც ნებართვის მაძიებელმა უნდა წარუდგინოს შემოსავლების სამსახურს. კერძოდ: 

ა) მისაწოდებელი თამაშების ან/და არსებითი პროდუქციის/მომსახურების 

ჩამონათვალი და დეტალური აღწერილობა;  

ბ) გამოსაყენებელი/გამოყენებული არსებითი პროდუქციის/მომსახურების 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ შემოღებულ/დადგენილ 

სტანდარტებთან/მოთხოვნებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი 

ავტორიზაციის სერტიფიკატი;  

გ) ნებართვის მაძიებლის ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის 

უფლებამოსილების მქონე პირის, დამფუძნებლის/პარტნიორის (არსებობის შემთხვევაში), 

ბენეფიციარი მესაკუთრის ნასამართლობის შესახებ ცნობა. აღნიშნული ნასამართლობის 

შესახებ ცნობა გაცემული უნდა იყოს იმ ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ, 

რომლის მოქალაქეც არის ნებართვის მაძიებლის ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის 

უფლებამოსილების მქონე პირი, დამფუძნებელი/პარტნიორი (არსებობის შემთხვევაში), 

ბენეფიციარი მესაკუთრე;  



 
 

Page 3 of 3 
Legal Consulting Center LLC 

add: K. Gamsakhurdia st. #13. Batumi, Georgia 
Beliashvili st. #8. Tbilisi, Georgia 

ID: 445392227 

www.legalconsulting.ge 
info@legalconsulting.ge  

 

Y o u r  L e g a l  P a r t n e r  

L e g a l  C o n s u l t i n g  C e n t e r  L L C  

 

დ) სანებართვო მოსაკრებლის გადასახდელად საჭირო ფულადი სახსრების წარმოშობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამ დოკუმენტის სისწორისთვის პასუხისმგებლობა 

ნებართვის მაძიებელს ეკისრება;  

ე) ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი/ინფორმაცია, რომელსაც შემოსავლების სამსახური 

ნებართვის გაცემის შესახებ ნებართვის მაძიებლის განცხადების განხილვისას და შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მისაღებად მოითხოვს.  

  

ცვლილებათა პაკეტის სხვა მუხლები ეხება სათამაშო ბიზნესის კონტროლის 

ელექტრონული სისტემის დანერგვასა და მისი ოპერირების უზრუნველყოფას. აღნიშნული 

სისტემის მიზანია სათამაშო აპარატის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი 

აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) 

ორგანიზატორისა და ტოტალიზატორის ორგანიზატორის მიერ სანებართვო პირობებისა და 

საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების კონტროლი. განისაზღვრა ასევე 

შერჩეული პირის სტატუსი, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − შემოსავლების 

სამსახურის მიერ სათამაშო ბიზნესის კონტროლის ელექტრონული სისტემის დანერგვისა და 

ოპერირების მიზნით შერჩეული პირს. 

  

 აღნიშნული ცვლილებების ნაწილი ძალაში შევიდა გამოქვეყნებისთანავე, 2020 წლის 25 

ივნისს, ნაწილი ძალაში შედის 2020 წლის 1 ოქტომბრიდან, ხოლო ნაწილი 2021 წლის 1 

იანვრიდან. ცვლილებათა დოკუმენტის სრული ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ შემდეგ 

ეკექტრონული ბმულზე: https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4907209?publication=0 . 

 

აღსანიშნავია, რომ „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში გახორციელებულ ცვილებებს შესაბამისი ცვლილებები მოყვა 

ასევე რამდენიმე სხვა საკანონმდებლო აქტებში, მათ შორის  საქართველოს კანონში 

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“, საქართველოს კანონში „სალიცენზიო და სანებართვო 

მოსაკრებლების შესახებ“,  საქართველოს კანონში „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ 

და „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“.   
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