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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში და „მეწარმეთა შესახებ“ კანონში 

განხორციელებულმა ბოლოდროინდელმა ცვლილებებმა („ცვლილებები“) გამოიწვია 

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შეშფოთება,1 რადგან ეს 

ცვლილებები ეხება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების (ა(ა)იპ, მათ 

შორის, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მარეგულირებელ დებულებებს. 

კერძოდ, 2021 წლის 2 აგვისტოს განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, ა(ა)იპ-ები 

ვალდებული არიან სარეგისტრაციო მონაცემები შესაბამისობაში მოიყვანონ კანონის ახალ 

მოთხოვნებთან, ხოლო ამ მოთხოვნების უმრავლესობა შეეხება ა(ა)იპ-ების შექმნისა და 

რეგისტრაციის პროცედურებს.  

ა(ა)იპ-ებისთვის რთულია და ზოგჯერ შეუძლებელიც კი ცვლილებებით 

გათვალისწინებულ ზოგიერთ მოთხოვნასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. 

ამავდროულად, ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობამ შესაძლოა გამოიწვიოს მათი 

რეგისტრაციის გაუქმება. ახალ დებულებებს, ასევე, აქვს რეტროაქტიული ძალა და ისინი 

გავრცელდება ყველა ა(ა)იპ-ზე, მათ შორის, საკანონმდებლო ცვლილებების მიღებამდე 

დარეგისტრირებულ ორგანიზაციებზე.  

 

წინამდებარე დოკუმენტი მიმოიხილავს ცვლილებებით გათვალისწინებულ ძირითად 

პრობლემურ მოთხოვნებს და განსაზღვრავს კონკრეტულ საკითხებს, რომელთაც შესაძლოა 

წააწყდნენ ა(ა)იპ-ები კანონში განხორციელებული ცვლილებების აღსრულების პროცესში. 

ძირითადი პრობლემური დებულებებია:  

 

• ა(ა)იპ-ების (მათ შორის, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების) 

ვალდებულება, უზრუნველყონ სარეგისტრაციო მონაცემების შესაბამისობა 

„მეწარმეთა შესახებ“ კანონის მოთხოვნებთან. ამასთან, კანონი პირდაპირ არ 

უთითებს, თუ სარეგისტრაციო მონაცემების რა ნაწილს უნდა შეეხოს 

შესაბამისობაში მოყვანა. აგრეთვე, ბუნდოვანია ცვლილებები ახდენს თუ არა 

გავლენას სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წესდებებზე;  

• არაერთ სსო-ს მოუწევს, შეიტანოს ცვლილებები დამფუძნებელთა კრების ოქმში, 

რათა უზრუნველყოს მისი ახალ კანონმდებლობასთან შესაბამისობა; 

ამავდროულად, ბევრი ორგანიზაცია ვერ შეძლებს აღნიშნულის განხორციელებას, 

 
1 ტერმინები “სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია“ (სსო) და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი 

(ა(ა)იპ) გამოიყენება ურთიერთშენაცვლებით და ერთი და იგივე მნიშვნელობა აქვს.  
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რადგან საჭირო იქნება თავდაპირველ დამფუძნებლებთან დაკავშირება, რაც 

სხვადასხვა მიზეზების გამო, ზოგჯერ შეუძლებელია (მაგალითად, დამფუძნებელი 

ქვეყნიდან არის წასული და სხვა);  

• განხორციელებული ცვლილებები შეეხო ზოგად წესებს ა(ა)იპ-ების მენეჯერთა 

დანიშვნასთან დაკავშირებით და ეს წესები „მეწარმეთა შესახებ“ კანონით 

გათვალისწინებულ წესებს დაუკავშირდა. ამავდროულად, „მეწარმეთა შესახებ“ 

კანონის შესაბამისი დებულებების გამოყენება ა(ა)იპ-ების მიმართ შეუძლებელია, 

ვინაიდან განსხვავდება ა(ა)იპ-ებისა და მეწარმე სუბიექტების სამართლებრივი 

ფორმები და მართვის სტრუქტურები.  

 

1. ცვლილებების რეტროაქტიული ძალა და სსო-ებისთვის გათვალისწინებული 

მოთხოვნების ბუნდოვანება  

სამოქალაქო კოდექსის მე-2 მუხლის შესწორებული ვერსიის თანახმად, სამოქალაქო 

საზოგადოების ორგანიზაციები ვალდებულები არიან, თავიანთი სარეგისტრაციო 

მონაცემები „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის მოთხოვნებს შეუსაბამონ. კერძოდ, „მეწარმეთა 

შესახებ კანონის 254-ე მუხლით დადგენილი წესი ვრცელდება წინამდებარე კანონის 

ამოქმედებამდე რეგისტრირებულ ა(ა)იპ-ებსა და მათ ფილიალებზე.“ შესაბამისად, სსო-ები 

ვალდებულები არიან, უზრუნველყონ მათი სარეგისტრაციო მონაცემების ახალ 

მოთხოვნებთან შესაბამისობა 2024 წლის 1 იანვრამდე.2 წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

მარეგისტრირებელი ორგანო მეწარმეს სარეგისტრაციო მონაცემების კანონის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად განუსაზღვრავს დამატებით, 3-თვიან 

ვადას, ხოლო ხარვეზის აღნიშნულ ვადაში აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, შესაბამისი 

იურიდიული პირისა და მისი ფილიალის რეგისტრაცია გაუქმებულად მიიჩნევა.  

 

ცვლილებების მე-2 მუხლი პოტენციური რისკებს ქმნის საქართველოში არსებული სსო-

ებისათვის. პირველ რიგში, კანონმდებლობა არის ბუნდოვანი, რადგან არც სამოქალაქო 

კოდექსი და არც „მეწარმეთა შესახებ“ კანონი არ აკონკრეტებს ა(ა)იპ-ების ზუსტ 

მოვალეობებს განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად. პრაქტიკაში, როდესაც 

ა(ა)იპ მიმართავს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს (უწყება, რომელიც 

პასუხისმგებელია იურიდიული პირების სარეგისტრაციო პროცედურებზე), 

სარეგისტრაციო მონაცემების ახალ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად, მას 

სთავაზობენ სადამფუძნებლო შეთანხმების „სტანდარტულ შაბლონზე“ ხელის მოწერას და 

არსებითად, ორგანიზაციის ხელახლა დარეგისტრირებას. თუ ა(ა)იპ დასთანხმდება 

აღნიშნულს, მისი თავდაპირველი წესდება, რომელიც არეგულირებს ორგანიზაციის 

სტრუქტურას, მიზნებს, ამოცანებსა და სხვა მნიშვნელოვან ასპექტებს, ავტომატურად 

 
2 „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 254-ე მუხლის თანახმად: „ამ კანონის ამოქმედებამდე რეგისტრირებული საწარმო 

ვალდებულია ამ კანონის ამოქმედებიდან 2 წლის ვადაში უზრუნველყოს სარეგისტრაციო მონაცემების ამ კანონის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მარეგისტრირებელი ორგანო მეწარმეს სარეგისტრაციო მონაცემების 

ამ კანონის  მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად განუსაზღვრავს დამატებით, 3-თვიან ვადას, რომელიც 

აითვლება ადრესატისთვის შესაბამისი გადაწყვეტილების ამ კანონის მე-18 მუხლით დადგენილი წესით გაცნობის დღიდან. 

ხარვეზის აღნიშნულ ვადაში აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში შესაბამისი სამეწარმეო საზოგადოებისა და სამეწარმეო 

საზოგადოების ფილიალის რეგისტრაცია გაუქმებულად მიიჩნევა. სამეწარმეო საზოგადოების ლიკვიდაცია ხორციელდება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი რეგისტრაციის გაუქმების შემდეგ გაირკვევა, რომ სამეწარმეო საზოგადოებას დარჩა 

ქონება...“ 

254-ე მუხლი ძალაში შევიდა 2022 წლის 1 იანვარს. 
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ჩანაცვლდება „სტანდარტული“ წესდებით. ამავდროულად, განმცხადებელ ა(ა)იპ-ებს 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო არ აწვდის ამგვარი შედეგების შესახებ 

ინფორმაციას. ამას გარდა, სტანდარტული შაბლონის ხელმოწერა, შესაძლოა, არ იყოს 

საკმარისი ახალ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.  

 

2. ახალი მოთხოვნების შეუთავსებლობა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების 

სამართლებრივ სტრუქტურასთან 

ცვლილებები ითვალისწინებს რამდენიმე მოთხოვნას, რომელიც თანაბრად ვრცელდება 

კერძო კომპანიებზე და ა(ა)იპ-ებზე.3 ამავდროულად, ა(ა)იპ-ებისა და მეწარმე სუბიექტებს 

შორის არსებული განსხვავებების გამო, შეუძლებელია ზოგიერთი მოთხოვნის პირდაპირ 

გავრცელება ა(ა)იპ-ებზე. გარკვეულ შემთხვევებში, „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის ახალ 

მოთხოვნებთან შესაბამისობისთვის, საჭიროა, რომ ა(ა)იპ-ებმა შეიტანონ შესწორებები 

ინფორმაციაში, რომელსაც შეიცავს სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია, თუმცა, ბუნდოვანია 

შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურა:  

• „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის მე-4, მე-5 და მე-9 მუხლების თანახმად, კომპანიები 

ვალდებულები არიან, მარეგისტრირებელ ორგანოს წარუდგინონ თითოეული 

პარტნიორის/დამფუძნებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემები.4 პრაქტიკაში, 

არაერთმა ა(ა)იპ-მა შესაძლოა ვერ წარადგინოს თავდაპირველი დამფუძნებლების 

შესახებ განახლებული ინფორმაცია. ორგანიზაციული სტრუქტურა და შესაბამისი 

კანონმდებლობა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს არ ავალდებულებს, 

რომ მათი დამფუძნებლები ორგანიზაციის მართვაში იყვნენ ჩართულები. ა(ა)იპ-ებს 

მხოლოდ თავდაპირველი დამფუძნებლები ჰყავთ და მათი შეცვლა შეუძლებელია. 

შესაბამისად, არაერთ სამოქალაქო ორგანიზაციას, შესაძლოა, აღარ ჰქონდეს 

კომუნიკაცია თავდაპირველ დამფუძნებლებთან, სხვადასხვა მიზეზების გამო, 

მაგალითად, იმის გამო, რომ დამფუძნებლები სსო-სთან დაკავშირებულ 

აქტივობებში აღარ მონაწილეობენ. კიდევ ერთ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ 

ინფორმაცია დამფუძნებლების შესახებ პარტნიორთა / სადამფუძნებლო 

შეთანხმების ნაწილია და ბუნდოვანია, თუ ვის შეუძლია ამ დოკუმენტში 

ცვლილებების განხორციელება ან შესაძლებელია თუ არა მასში შესწორებების 

შეტანა სსო-ების შემთხვევაში.  

• „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 5(2)(დ) მუხლი კომპანიებს ავალდებულებს, საჯარო 

რეესტრში წარადგინონ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა საიდენტიფიკაციო 

მონაცემები და მათი უფლებამოსილების ვადა, მაშინ, როდესაც ზოგიერთ სსო-ს 

შესაძლოა არ ჰყავდეს მმართველობის ისეთი ორგანო, როგორიცაა 

„სამეთვალყურეო საბჭო.“5 

 
3 დამფუძნებელი შეთანხმება შედგება წესდებისგან და „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის მე-5 მუხლში მითითებული სხვა 

მონაცემებისგან.  
4 საიდენტიფიკაციო მონაცემებია: სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი და პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი; თუ 

პარტნიორი არის იურიდიული პირი, კომპანიის დასახელება, იურიდიული მისამართი და საიდენტიფიკაციო ნომერი.  
5 ცვლილებების განხორციელებამდე, „მეწარმეთა შესახებ“ კანონი არ ადგენდა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა შესახებ 

ინფორმაციის წარდგენის მოთხოვნას. 
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• იურიდიული პირები ვალდებულები არიან, წარმოადგინონ თავიანთი 

იურიდიული მისამართი, თუ მათი სარეგისტრაციო მონაცემები მანამდე შეიცავდა 

მათ ფიზიკურ მისამართს.6 

 

მეწარმე სუბიექტების შემთხვევაში, სადამფუძნებლო შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანა 

შეუძლია პარტნიორების/აქციონერთა საერთო კრებას,7 ხოლო ა(ა)იპ-ების შემთხვევაში, 

ბუნდოვანია, თუ ვის აქვს სადამფუძნებლო შეთანხმებაში წარმოდგენილ მონაცემებში 

ცვლილების შეტანის უფლებამოსილება. იგივე კანონი ადგენს წესებს, რომლის 

თანახმადაც მეწარმე სუბიექტის შემთხვევაში დასაშვებია პარტნიორების 

(დამფუძნებლების) ცვლილება, მაშინ, როცა ა(ა)იპ-ების შემთხვევაში ეს შესაძლებლობა არ 

არის გათვალისწინებული.  

ზოგადად, ზემოაღნიშნული ცვლილებები პრობლემურია, რადგან საქართველოში სსო-

ების უმრავლესობას აქვს მანამდე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისი წესდებები და 

პროცედურები. მაგალითად, ზოგიერთ სსო-ში მოქმედებს მართვის თვითგანახლებადი 

სისტემები, რომლის ფარგლებშიც მისი წევრები ან ბენეფიციარები მუდმივად ირჩევენ 

ახალ ხელმძღვანელებს. ასეთ შემთხვევებში, ხშირად დამფუძნებლებს აღარ აქვთ კავშირი 

ორგანიზაციებთან ან მათთან დაკავშირება არის შეუძლებელი.  

 

შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის ის დებულებები, 

რომლებიც ეხება სარეგისტრაციო მონაცემებს და დამფუძნებელთა მონაწილეობას,8 

გავრცელდება რეგისტრირებულ ა(ა)იპ-ებზე, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა 

შესაძლოა ვერ უზრუნველყონ მათთან შესაბამისობა. არაერთი სსო ვერ წარადგენს 

განახლებულ პარტნიორთა (სადამფუძნებლო) შეთანხმებას,9 ხოლო ზოგიერთ სსო-ს 

გაუჭირდება სარეგისტრაციო ორგანოსთვის ორგანიზაციის დამფუძნებლების შესახებ 

ინფორმაციის წარდგენა.  

 

ცვლილებებში არსებული ხარვეზები პრაქტიკაში პრობლემებს და პოტენციურ რისკებს 

უქმნის სსო-ებს. ცვლილებებით გამოწვეულ სირთულეებზე რეაგირების მიზნით, საჯარო 

რეესტრი ა(ა)იპ-ებს სთავაზობს ე.წ. „ხელახალი რეგისტრაციის“ გავლას, რომლის 

ფარგლებშიც სსო-ები შეძლებენ, მიმართონ საჯარო რეესტრს თავიანთი სადამფუძნებლო 

დოკუმენტების ახალ საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. 

ხელახალი რეგისტრაციის პროცესი გულისხმობს განახლებული სადამფუძნებლო 

შეთანხმების წარდგენას საჯარო რეესტრისთვის, ამავდროულად, სამართლებრივი 

თვალსაზრისით, ბუნდოვანია ა(ა)იპ-ებს შეუძლიათ თუ არა თავდაპირველი 

სადამფუძნებლო შეთანხმების შეცვლა, რადგან არსებული კანონმდებლობა ასეთ 

პროცედურას არ ითვალისწინებს.  

 
6 „მეწარმეთა შესახებ“ ახალი კანონი აღარ ითვალისწინებს ორგანიზაციის იურიდიული მისამართისგან განსხვავებული 

ფიზიკური მისამართის არსებობას, რადგან კანონის თანახმად, ორგანიზაციის იურიდიული მისამართი მისი ფიზიკური 

მისამართია.  
7 (5)(8), 12(4), 126 (1)(პ) მუხლების შესაბამისად.  
8 ქვემოთ განხილული სხვა მუხლები ა(ა)იპ-ების ხელმძღვანელ პირებს ორგანიზაციის დამფუძნებლებთან ირიბად 

აკავშირებს.  
9 განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, ტერმინი „სადამფუძნებლო შეთანხმება“ ჩაანაცვლა ტერმინმა „პარტნიორთა 

შეთანხმება“ სამოქალაქო კოდექსის იმ მუხლებში, რომლებიც ა(ა)იპ-ებს არეგულირებს, რაც, შესაძლოა, ტექსტის 

მომზადებისას დაშვებული ტექნიკური ხარვეზის შედეგი იყოს. 
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ამას გარდა, სსო-ებს შეუძლიათ ხელახალი რეგისტრაციის გავლა მაშინ, როდესაც ისინი 

საჯარო რეესტრს მიმართავენ ელექტრონული მისამართის მისაღებად.10 აღსანიშნავია, რომ 

ელექტრონული მისამართის შექმნისთვის, სავალდებულოა სადამფუძნებლო 

შეთანხმებაში იურიდიული პირის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის 

მფლობელობასა და სარგებლობაში არსებული ტელეფონის ნომრის და ელექტრონული 

ფოსტის მისამართის მითითება. თუმცა, ამ შემთხვევაში, კანონმდებლობა ითვალისწინებს 

გამონაკლისს და ელექტრონული მისამართის შექმნის შესაძლებლობას სადამფუძნებლო 

დოკუმენტში ცვლილების განხორციელების გარეშე იძლევა.11 სსო-ების უმრავლესობას არ 

აქვს ინფორმაცია ამ გამონაკლისის შესახებ, რის გამოც არსებობს რისკი, რომ ისინი 

ხელახალი რეგისტრაციის გავლას დასთანხმდებიან ამ პროცედურის სამართლებრივი 

შედეგების გაუცნობიერებლად.  

 

3. ხელმძღვანელი პირების დანიშვნასთან/განთავისუფლებასთან დაკავშირებულ 

დებულებებს შორის არსებული წინააღმდეგობები 

ამას გარდა, პრობლემურია სამოქალაქო კოდექსის შესწორებული დებულება, რომელიც 

ეხება ხელმძღვანელი პირების დანიშვნას და განთავისუფლებას. კერძოდ, 35(4) მუხლის 

თანახმად, „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ხელმძღვანელობითი 

და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებების წარმოშობასა  და  შეწყვეტაზე  

ვრცელდება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით მეწარმის წარმომადგენლობითი 

უფლებამოსილების მქონე პირისთვის დადგენილი ზოგადი წესები.“ ამავდროულად, თუ 

ა(ა)იპ-ებზე გავრცელდება მეწარმე სუბიექტების ხელმძღვანელი პირების დანიშვნის 

პროცედურები, ბევრი მათგანი ვერ შეძლებს ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, რადგან 

წესები ზოგ შემთხვევაში სსო-ების საქმიანობასთან და სტრუქტურასთან შეუთავსებელია. 

მაგალითად, 44(1) მუხლის თანახმად, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების, 

სააქციო საზოგადოების, კოოპერატივის ხელმძღვანელ პირს თანამდებობაზე ნიშნავენ 

პარტნიორები ან სამეთვალყურეო საბჭო.12 იგივე ეხება თანამდებობიდან 

განთავისუფლების პროცედურას. კერძოდ, „მეწარმეთა შესახებ“ ახალი კანონის 44(3) 

მუხლის თანახმად, „საერთო კრება, ხოლო სამეთვალყურეო საბჭოს არსებობის 

შემთხვევაში − სამეთვალყურეო საბჭო უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს 

გაათავისუფლოს თანამდებობიდან ხელმძღვანელი პირი შესაბამისი საფუძვლის 

მითითების გარეშე. ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც ამ დებულებას ეწინააღმდეგება, 

ბათილია.“ 

 
10 „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 29-ე მუხლის ახალი ფორმულირების თანახმად, ყველა ახლადშექმნილი ა(ა)იპ-ი 

ვალდებულია, შექმნას ელექტრონული მისამართი. ვინაიდან შესწორებას აქვს რეტროაქტიული ძალა, ყველა სსო-ს ორი წელი 

აქვს იმისათვის, რომ საჯარო რეესტრის პლატფორმაზე ელექტრონული მისამართი შექმნას.  
11 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბრის N797 ბრძანებით დამტკიცებული „მეწარმეთა და 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრაციის შესახებ ინსტრუქციის“ თანახმად, ელექტრონული 

მისამართის შექმნისთვის სავალდებულოა სადამფუძნებლო შეთანხმებაში მეწარმის, არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის მფლობელობასა და სარგებლობაში არსებული მობილური 

ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი. ინსტრუქციების თანახმად, სადამფუძნებლო შეთანხმებაში 

მობილური ტელეფონის ნომრისა და ელექტრონული ფოსტის მისამართის მითითება არ არის სავალდებულო, თუ 

სააგენტოში სარეგისტრაციო განცხადება წარდგენილია უშუალოდ სუბიექტის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის 

მიერ. ამ შემთხვევაში, მობილური ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი მიეთითება სარეგისტრაციო 

განცხადებაში. შესაბამისად, პორტალზე რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  
12 „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 44(1) მუხლი.  
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როგორც ზემოთ აღინიშნა, საწარმოებს ყოველთვის ჰყავთ პარტნიორები (დამფუძნებლები) 

ან მეწილეები, რომელთაც საერთო კრებაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ. 

აღნიშნულისგან განსხვავებით, სსო-ებს არ ჰყავთ პარტნიორები ან მეწილეები, არამედ, 

სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, მათ ენიჭებათ სრული ავტონომია ორგანიზაციის 

სტრუქტურის და მმართველი ორგანოების განსაზღვრის კუთხით. კერძოდ, სამოქალაქო 

კოდექსის 35 (3) მუხლში, რომელიც ახალი რეგულაციების მიღების შემდგომ არ 

შეცვლილა, მითითებულია: „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

ორგანიზაციული სტრუქტურა უნდა მოწესრიგდეს მისი წესდებით 

(დამფუძნებელთა/წევრთა შეთანხმებით), რომელიც საჭიროებს სათანადო წესით 

დამოწმებას.“ ამრიგად, არაერთ სსო-ში არ მოქმედებს ისეთი მმართველობითი ორგანოები, 

როგორიცაა, საერთო კრება (დამფუძნებელთა კრება) ან სამეთვალყურეო საბჭო. 

ბოლოდროინდელი ცვლილებების გათვალისწინებით, ბუნდოვანია, თუ ვინ უნდა 

დანიშნოს ან გაათავისუფლოს ხელმძღვანელი პირები სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციების შემთხვევაში. სსო-ებს შესაძლოა მოუწიოთ მმართველობის სტრუქტურის 

შეცვლა იმისათვის, რომ შეასრულონ „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 35(4) მუხლის 

მოთხოვნები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ რეგისტრაციის გაუქმების საფრთხე 

დაემუქრებათ.  

 

სამართლებრივი თვალსაზრისით, ასევე, პრობლემურია „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის 35 (4) 

მუხლსა და სამოქალაქო კოდექსის 35(3) მუხლს შორის შეუსაბამობა.13 კერძოდ, პირველი 

დებულება ითხოვს, რომ ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელი პირები „მეწარმეთა შესახებ“ კანონით 

დადგენილი წესების მიხედვით იქნან დანიშნულები, ხოლო მეორე დებულება კი სსო-ებს 

ანიჭებს დისკრეციულ უფლებამოსილებას საკუთარი მმართველობითი სტრუქტურის 

განსაზღვრის კუთხით.   

 

წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა არაკომერციული სამართლის საერთაშორისო 

ცენტრის (ICNL) და არაკომერციული სამართლის ევროპული ცენტრის (ECNL) მიერ 

USAID სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროგრამის ფარგლებში. 

წინამდებარე დოკუმენტის შინაარსი წარმოადგენს მხოლოდ მისი ავტორების 

პასუხისმგებლობას და შეიძლება არ ასახავდეს USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული 

შტატების მთავრობის შეხედულებებს. 

 
13 სამოქალაქო კოდექსის 34(4) მუხლი მიუთითებს „მეწარმეთა შესახებ“ კანონზე, რითაც  ა(ა)იპ-ის 

ხელმძღვანელ პირებს ირიბად აკავშირებს ა(ა)იპ-ის დამფუძნებლებთან (პარტნიორებთან) ან 

სამეთვალყურეო საბჭოსთან. როგორც მინიმუმ, მათი ჩართულობა გარკვეულწილად 

აუცილებელია. ამავდროულად, სამოქალაქო კოდექსის 35(3) მუხლი ა(ა)იპ-ებს ანიჭებს 

თავისუფლებას, თავად განსაზღვრონ საკუთარი ორგანიზაციული სტრუქტურა (მათ შორის, 

მმართველი ორგანოები): „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ორგანიზაციული 

სტრუქტურა უნდა მოწესრიგდეს მისი წესდებით (დამფუძნებელთა/წევრთა შეთანხმებით), 

რომელიც საჭიროებს სათანადო წესით დამოწმებას.“ 


