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პროექტი 

საქართველოს კანონი „მოხალისეობის შესახებ“  

 

მუხლი 1.კანონის მოქმედების სფერო 

1. ეს კანონი აწესრიგებს საქართველოს ტერიტორიაზე მოხალისის, მასპინძელი 
ორგანიზაციისა და  მათ მესამე პირებთან ურთიერთობებს, თუ ისინი 
განსხვავებულად არ რეგულირდება საქართველოს საერთაშორისო 
ხელშეკრულებით ან შეთანხმებით. 

2. მოხალისეობით ურთიერთობასთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც არ 
რეგულირდება ამ კანონით ან სხვა სპეციალური კანონით, 
რეგულირდებასაქართველოს კანონმდებლობით.    

მუხლი 2. მოხალისეობა  

1. მოხალისეობა არის ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში ფიზიკური პირის 
მიერ საკუთარი ცოდნითა და უნარებით ნებაყოფლობით და უანგაროდ 
შესრულებული საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობა. 

2. ამ კანონის მიზნებისთვის საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობად ითვლება  
იმ იურიდიული პირების საქმიანობაში წვლილის შეტანა, რომლებიც მოღვაწეობენ 
ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიის, სამოქალაქო საზოგადოების და 
მასმედიის განვითარების, განათლების, მეცნიერების, კულტურის, ხელოვნების, 
სიღარიბის დაძლევის და სოციალური დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის, გარემოს 
დაცვის, ახლგაზრდობის და ბავშვთა საკითხების, გენდერული საკითხების, 
კონფლიქტების მოგვარების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა დახმარების, მიგრაციის, ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარების 
ხელშეწყობის, სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის, ფიზიკური 
აღზრდისა და სამოყვარულო სპორტის და ცხოველთა უფლებების დაცვის 
სფეროებში.  

3. ეს კანონი არ ზღუდავს ფიზიკურ პირებს, დამოუკიდებლად, ორგანიზაციული 
მოწესრიგების გარეშე, განახორციელონ საზოგადოებრივად სასარგებლო 
საქმიანობა. ასეთ პირებზე ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება.  
 

მუხლი 3. მოხალისეობითი ურთიერთობა და მისი სუბიექტები 

1. მოხალისეობითი ურთიერთობა არის მოხალისესა და მასპინძელი ორგანიზაციის 
ურთიერთობა, რომელიც ხორციელდება ამ კანონისა და მხარეთა თავისუფალი 
ნების საფუძველზე მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად. 

2. მოხალისე შეიძლება იყოს ნებისმიერი 16 წლის ასაკს მიღწეული ფიზიკური პირი.  
3. 16 წლამდე არასრულწლოვანი მოხალისეობით ურთიერთობაში მონაწილეობს 

მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან მზრუნველობის/მეურვეობის ორგანოს 
თანხმობით, თუ მოხალისეობითი ურთიერთობა არ ეწინააღმდეგება 
არასრულწლოვნის ინტერესებს, ზიანს არ აყენებს მის ზნეობრივ, ფიზიკურ და 
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გონებრივ განვიათარებას და არ უზღუდავს მას სავალდებულო დაწყებითი და 
საბაზო განათლების მიღების უფლებასა და შესაძლებლობას.  

4. მოხალისედ ყოფნის დროს პირს უნარჩუნდება უმუშევრის სტატუსი და უფლება 
აქვს,  ისარგებლოს იმ შეღავათებითა და დახმარებებით, რომლებიც 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულია უმუშევართათვის. 

5. მოხალისეობითი ურთიერთობა არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შრომითი 
ურთიერთობის თავიდან ასარიდებლად.  

6. მასპიძელი ორგანიზაცია შეიძლება იყოს: 
ა) რეზიდენტი ან არარეზიდენტი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირი ან მისი ფილიალი; 
ბ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი; 
გ) ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულება, მიუხედავად 
ორგანიზაციულ–სამართლებრივი ფორმისა; 
დ) სამედიცინო დაწესებულება, მიუხედევად ორგანიზაციულ–სამართლებრივი 
ფორმისა; 
ე)საერთაშორისო ორგანიზაცია, მისი წარმომადგენლობა ან ფილიალი. 

7. მასპინძელი ორგანიზაცია არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური პარტია.  

 

მუხლი 4. მოხალისეთა და მასპინძელ ორგანიზაციათა უფლება–მოვალეობანი 

1. მოხალისე ვალდებულია:  
ა) განახორციელოს თავისი საქმიანობა სამართლებრივი, ეთიკური, მორალური 
პრინციპებისა და მასპინძელი ორგანიზაციასთან შეთანხმების შესაბამისად;  
ბ) დროულად მიაწოდოს მასპინძელ ორგანიზაციას ინფორმაცია იმ საფრთხეებისა 
და რისკების შესახებ, რომელიც, შესაძლოა, მოჰყვეს მასპინძელ ორგანიზაციასთან 
შეთანხმებით გათვალისწინებული საქმიანობის შესრულებას; 
გ) იზრუნოს მასპინძელი ორგანიზაციის ქონებაზე, რომელსაც იყენებს საქმიანობის 
განხორციელების დროს; 
დ) დროულად აცნობოს მასპინძელ ორგანიზაციას ავადმყოფობის ან იმ ვითარების 
შესახებ, რომელიც ხელს უშლის, შეასრულოს შეთანხმებით გათვალისწინებული 
საქმე. 

2. ეს კანონი არ ზღუდავს მოხალისის უფლებას, ისარგებლოს იმ უფლებებითა და 
თავისუფლებებით, რომლებიც მინიჭებული აქვს  საქართველოს 
კანონმდებლობით. 

3. მასპინძელი ორგანიზაცია ვალდებულია, მოხალისეობითი ურთიერთობის 
დაწყებამდე მოხალისეს განუმარტოს ამ კანონით გათვალისწინებული უფლებები 
და ვალდებულებები.  

მუხლი 5. მოხალისეობის განხორციელებისას დაკაშირებული ხარჯების ანაზღაურება 

1. მასპინძელი ორგანიზაცია ვალდებულია, მოხალისეს აუნაზღაუროს 
მოხალისეობის განხორციელებისას გაწეული ხარჯები, მათ შორის: 
(ა) საკონსულო მომსახურების (ვიზების გაფორმება, ვადის გაგრძელება) ხარჯები; 
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(ბ) სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯები; 
(გ) სასტუმრო მომსახურების (ადგილების დაჯავშნა, ცხოვრების ღირებულება) 
ხარჯები; 
(დ) კვებისა და კომუნიკაციის ხარჯები. 

2. მოხალისე უფლებამოსილია, ისარგებლოს მასპინძელი ორგანიზაციის ქონებით 
მოხალისეობითი ხელშეკრულებით უშუალოდ გათვალისწინებული საქმიანობის 
განხორციელების დროს.  

3. მასპინძელი ორგანიზაცია უფლებამოსილია, იზრუნოს მოხალისის 
კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.  

4. ამ მუხლის 1–ელი პუნქტით გათვალისწინებული ხარჯების ანაზღაურება არ 
ცვლის მოხალისეობის უანგარო და არაანაზღაურებად ხასიათს.  

 
მუხლი 6. უსაფრთხო გარემო 

1. მასპინძელი ორგანიზაცია ვალდებულია, უზრუნველყოს მოხალისე უსაფრთხო 
გარემოთი მოხალისეობის განხორციელებისას.  

2. მასპინძელი ორგანიზაცია ვალდებულია, გონივრულ ვადაში მიაწოდოს 
მოხალისეს სრული, ობიექტური, დროული და გასაგები ინფორმაცია ყველა იმ 
ფაქტორის შესახებ, რომელიც მოქმედებს მოხალისის სიცოცხლესა და 
ჯანმრთელობაზე.  

3. მასპინძელი ორგანიზაცია ვალდებულია, დანერგოს უსაფრთხოების 
უზრუნველმყოფი პრევენციული სისტემა და მოხალისეს დროულად მიაწოდოს 
სათანადო ინფორმაცია უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებისა და მათი 
პრევენციის ზომების, აგრეთვე საფრთხის შემცველ აღჭურვილობასთან მოპყრობის 
წესების შესახებ, აუცილობლობის შემთხვევაში, უზრუნველყოს მოხალისე 
პერსონალური დამცავი აღჭურვილობით, მიიღოს ყველა სხვა გონივრული ზომა 
მოხალისის უსაფრთხოებისათვის და მისი ჯანმრთელობის დასაცავად.  

4. მასპინძელი ორგანიზაცია ვალდებულია, მოხალისეს აუნაზღაუროს 
მოხალისეობის განხორციელებასთან დაკავშირებული, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუარესებით მიყენებული ზიანი და აუცილებელი მკურნალობის 
ხარჯები. 

მუხლი 7. მოხალისეს პასუხისმგებლობა 

1. მასპინძელი ორგანიზაცია ვალდებულია აანაზღაუროს ზიანი, რომელიც მიადგა 
მესამე პირს მოხალისეს მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით თავისი 
მოხალისეობითი საქმიანობის განხორციელებისას. პასუხისმგებლობა არ დადგება, 
თუ მოხალისე მოქმედებდა ბრალის გარეშე.  

2. პასუხისმგებლობის სახე და პირობები, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ 
გამომდინარეობს, განისაზღვრება სამოქალაქო კანონმდებლობით.  

მუხლი 8. მოხალისეობითი ხელშეკრულება 
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1. მოხალისეობითი ხელშეკრულება იდება ზეპირი ან წერილობითი ფორმით 
განსაზღვრული ან საქმიანობის განხორციელების ვადით.  

2. ხელშეკრულების წერილობითი დადება სავალდებულოა მოხალისის მიერ ასეთის 
მოთხოვნის შემთხვევაში.  

3. წერილობითი ხელშეკრულება იდება მხარეთათვის გასაგებ ენაზე. წერილობითი 
ხელშეკრულება შეიძლება, დაიდოს რამდენიმე ენაზე. თუ წერილობითი 
ხელშეკრულება იდება რამდენიმე ენაზე, იგი უნდა შეიცავდეს დათქმას იმის 
თაობაზე, თუ რომელ ენაზე დადებულ ხელშეკრულებას აქვს უპირატესობა 
ხელშეკრულებების დებულებებს შორის განსხავავების შემთხვევაში. 

4. ხელშეკრულებით უნდა განისაზღვროს მოხალისის განსახორციელებელი 
საქმიანობის სახე, ხანგრძლივობა, შესრულების ადგილი, მოხალისის სტატუსთან 
დაკავშირებული შეღავათები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, და მხარეთა 
უფლება–მოვალეობანი. 

5. მოხალისეობითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველია: 
ა) მოხალისეობითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა; 
ბ) მოხალისეობითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული  საქმიანობის სრულად 
განხორციელება; 
გ) ერთ–ერთი მხარის მიერ მოხალისეობითი ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული პირობების უხეში დარღვევა; 
დ) მხარეთა შეთანხმება; 
ე) მოხალისის გარდაცვალება; 
ვ) მასპინძელი ორგანიზაციის მიერ ლიკვიდაციის წარმოების დაწყება; 
ზ) სხვა ისეთი გარემოება, რომელიც შეუძლებელს ხდის, მოხალისემ 
განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქმიანობა. 

6. მოხალისის მოთხოვნის შემთხვევაში, მასპინძელი ორგანიზაცია ვალდებულია, 
გასცეს ცნობა მოხალისის შესახებ, რომელიც მოიცავს მონაცემებს მოხალისის 
განხორციელებული საქმიანობისა და მისი ხანგრძლივობის შესახებ. 

მუხლი 9.  მოხალისეობასთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათი 

მოხალისეობასთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათები დგინდება საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსით. 

მუხლი 10. კანონის ამოქმედება 

კანონი ამოქმედდეს 2013 წლის 1 მაისიდან  

 

საქართველოს პრეზიდენტი       მიხეილ სააკაშვილი  

თბილისი 
„__“  _________ 2013 წ. 
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პროექტი 

საქართველოს კანონი 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:  

1. 82–ე მუხლის 1–ელ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჰ2“ ქვეპუნქტი: 

„ჰ2) „მოხალისეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მასპინძელი 
ორგანიზაციის მიერ მოხალისეზე გაცემული მოხალისეობის განხორციელებისათვის 
აუცილებელი თანხები, მათ შორის, საკონსულო მომსახურების (ვიზების გაფორმება, 
ვადის გაგრძელება) თანხა; სატრანსპორტო მომსახურების თანხა; სასტუმრო 
მომსახურების (ადგილების დაჯავშნა, ცხოვრების ღირებულება) თანხა; კვებისა და 
კომუნიკაციის თანხა.  

2. 82–ე მუხლს 1–ელ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჰ3“ ქვეპუნქტი: 

„ჰ3) „მოხალისეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მასპინძელი 
ორგანიზაციის მიერ მოხალისისათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად გაწეული 
დახმარების ღირებულება, თუ მიღებული კვალიფიკაცია მოხალისეს მოხალისეობითი 
ხელშეკრულებით უშუალოდ გათვალისწინებული საქმიანობის შესასრულებლად 
ესაჭიროება.“ 

3. 82–ე მუხლის 1–ელ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჰ4“ ქვეპუნქტი: 

„ჰ4) „მოხალისეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მოხალისეობითი 
საქმიანობის განხორციელებისას დასახიჩრებული ან/და დაინვალიდებული 
მოხალისისათვის, ასევე დაღუპვის შემთხვევაში მის ოჯახზე (მემკვიდრეზე) მასპინძელი 
ორგანიზაციის მიერ გაცემული დახმარება.“ 

4. 176-მუხლის მე–6 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ“ ქვეპუნქტი: 

„გ) „მოხალისეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მასპინძელი 
ორგანიზაციის მიერ მოხალისე არარეზიდენტი ფიზიკური პირისათვის გაცემული ამ 
კანონის 82–ე მუხლის 1–ელი პუნქტის „ჰ2,“ „ჰ3“ და „ჰ4“   ქვეპუნქტებით 
გათვალისწინებული თანხები.“ 

მუხლი 2. კანონი ამოქმედდეს „მოხალისეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
ამოქმედების დღიდან.  

 

საქართველოს პრეზიდენტი                                             

თბილისი„__“  _________ 2013 წ. 
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