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2018
წლის
აპრილში
საქართველოს
პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაამტკიცა
ცვლილება საქართველოს საგადასახადო
კოდექსში.
წარმოდგენილი კანონპროექტით იცვლება
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-ე
მუხლის მე-4 ნაწილი, აღნიშნული მუხლი
ყალიბდება საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოს
გადაწყვეტილებებით
განსაზღვრული
კრიტერიუმების
შესაბამისად, კერძოდ:
საგადასახადო
ორგანო,
საგადასახადო
შემოწმებისას
დასაბეგრი
ქონების
ღირებულებას
განსაზღვრავს საბაზრო ფასით, მხოლოდ იმ
შეთხვევაში, თუ გადასახადის გადამხდელი
დააკმაყოფილებს
ფინანსთა
მინისტრის
ბრძანებით დადგენილ კრიტერიუმებს.

სხვა მოსალოდნელი საკანონმდებლო
ცვლილებები
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსი
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში შევიდა
ცვლილება,
რომელიც
ეხება
სარჩელის
უზრუნველყოფით
გამოწვეული
ზარალის
ანაზღაურებას.

ცვლილების თანახმად, თუ სასამართლო
მიიჩნევს, რომ სარჩელის უზრუნველყოფის
ღონისძიების გამოყენებით მოპასუხეს შეიძლება
მიადგეს ზარალი, მას შეუძლია გამოიყენოს
სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება და
იმავდროულად მოსთხოვოს პირს, რომელმაც
მიმართა
სასამართლოს
სარჩელის
უზრუნველყოფის შესახებ, მეორე მხარისათვის
მოსალოდნელი
ზარალის
ანაზღაურების
უზრუნველყოფა. უზრუნველყოფის გარანტია
სასამართლომ შეიძლება ასევე გამოიყენოს
მოწინააღმდეგე
მხარის
განცხადების
საფუძველზე.
პირი,
რომელმაც
მიმართა
სასამართლოს სარჩელის უზრუნველყოფის
შესახებ,
ვალდებულია
უზრუნველყოს
მოპასუხისათვის
მოსალოდნელი
ზარალის
ანაზღაურება სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ
ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 30
დღეს (ძველი რედაქციით ვადა შეადგენდა 7
დღეს). წინააღმდეგ შემთხვევაში სასამართლო
დაუყოვნებლივ
გამოიტანს
განჩინებას
სარჩელის
უზრუნველყოფის
ღონისძიების
გაუქმების შესახებ, რომელიც ექვემდებარება
საჩივრის ფორმით გასაჩივრებას. განჩინების
გასაჩივრების ვადა 5 დღეა. ამ ვადის
გაგრძელება დაუშვებელია.

მნიშვნელოვანი სასამართლო
პრაქტიკა
საქართველოს
სააპელაციო
სასამართლომ
საინტერესო განჩინება მიიღო საკრედიტო
ურთიერთობასთან
და
თავდებობასთან
დაკავშირებით.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 873-ე
მუხლის თანახმად, კრედიტის გამცემს შეუძლია
შეწყვიტოს საკრედიტო ურთიერთობა, თუ
გათვალისწინებულია კრედიტის დაბრუნება
ნაწილ-ნაწილ და კრედიტის ამღებმა გადააცილა
ზედიზედ, სულ ცოტა, ორ ვადას. შეწყვეტა
ძალაში შედის მაშინ,
თუ
ორკვირიანი
დამატებითი ვადის მიცემის შემდეგაც არ
მოხდება გადახდა.

სურვილზე.
საქართველოს
სამოქალაქო
კოდექსის 130-ე მუხლი ხანდაზმულობის
დაწყებას მოთხოვნის წარმოშობის მომენტს
უკავშირებს, ხოლო მოთხოვნის წარმოშობის
მომენტად მიიჩნევა დრო, როდესაც პირმა
შეიტყო ან უნდა შეეტყო უფლების დარღვევის
შესახებ. ამდენად, ხანდაზმულობის ვადის
სწორად გამოთვლისათვის უმნიშვნელოვანესია
მისი დენის დაწყების მომენტის განსაზღვრა.

სასამართლოს განმარტებით, დასახელებული
მუხლის ანალიზი ცხადყოფს, რომ კრედიტის
გამცემს უფლება აქვს მოითხოვოს საკრედიტო
ხელშეკრულების შეწყვეტა, თუკი კრედიტის
ამღები ზედიზედ ორჯერ არ შეასრულებს
კრედიტის
ნაწილ-ნაწილ
დაბრუნების
ვალდებულებას.

მოცემულ შემთხვევაში სახეზეა ვალდებულება,
რომლის
შესრულება
მოვალის
მხრიდან
გარკვეული
პერიოდებით
განისაზღვრა.
პერიოდულად
შესასრულებელი
ვალდებულებების დარღვევიდან გამომდინარე
მოთხოვნის მიმართ ხანდაზმულობის ვადის
ათვლის თავისებურება მდგომარეობს იმაში,
რომ
თანხის
გადახდის
თითოეული
პერიოდისათვის
ვალდებულების
შეუსრულებლობა ცალ-ცალკე
განიხილება,
როგორც პირის უფლების დარღვევა და
ხანდაზმულობის ვადის ათვლა თავიდან იწყება.

ხელშეკრულების
შეწყვეტის
უფლება
წარმოადგენს კრედიტის გამცემის უფლებას და
არა მის ვალდებულებას. ხელშეკრულება
შესრულების
ზედიზედ
ორჯერ
ვადის
გადაცილებით ავტომატურად არ წყდება.
მხარეებმა
უნდა
გამოხატონ
ნება
ხელშეკრულების შეწყვეტაზე.
სასამართლომ აღნიშნა, რომ ხანდაზმულობის
ვადაში
მოიაზრება
დრო,
რომლის
განმავლობაშიც უფლებამოსილ პირს შეუძლია
თავისი უფლების რეალიზაცია ან დაცვა.
ხანდაზმულობის ინსტიტუტის სპეციფიკურობა
იმაში მდგომარეობს, რომ დადგენილი ვადის
გასვლის
შემდეგ
მოთხოვნის
უფლება
ობიექტურად
არსებობს,
თუმცა,
იგი
განუხორციელებელია,
ანუ
ამ
უფლების
რეალიზება
სრული
მოცულობით
დამოკიდებულია მოთხოვნის ადრესატის ნება-

თავდებობასთან
დაკავშირებით,
პალატამ
განმარტა, რომ თავდებისათვის ინფორმაციის
მიუწოდებლობა
თავდების
პასუხისმგებლობისაგან
სრულად
გათავისუფლებას არ იწვევს. აღნიშნული
მხოლოდ მისი პასუხისმგებლობის შემცირების
საფუძველია. ამასთან, შემცირება ვრცელდება იმ
ზიანზე,
რომელიც
კრედიტორის
მიერ
თავდებისათვის
ინფორმაციის
მიუწოდებლობით დგება და რომელიც არ
დადგებოდა კრედიტორს თავდების მიმართ
თავისი
ვალდებულება,
ინფორმაციის
მიწოდების
თაობაზე,
ჯეროვნად
რომ
შეესრულებინა.

წინამდებარე წერილი შეიცავს ინფორმაციას
საგადასახადო და საკანონმდებლო, ასევე,
სასამართლო პრაქტიკის სიახლეების შესახებ.
ჩვენ გამოვიყენეთ ყველა ძალისხმევა, რათა
მოგვეწოდებინა სრული და ზუსტი ინფორმაცია.
მიუხედავად ამისა, ბეიკერ ტილი ჯორჯია არ
იძლევა გარანტიას, რომ მოცემულ წერილში არ
იქნება უზუსტობები. წინამდებარე მასალა არ
არის გათვლილი და არ უნდა იქნას მიღებული
როგორც სამართლებრივი ან საგადასახადო
რჩევა. ნებისმიერი შეკითხვით შეგიძლიათ
მიმართოთ ჩვენს პროფესიონალებს.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ბეიკერ ტილი ჯორჯია, 44, კოტე აფხაზის ქუჩა
(მეიდან პალასი) 0105, თბილისი.
(+ 995 32) 2438 999

office@bakertillygeorgia.ge
www.bakertillygeorgia.ge
შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია არის Baker Tilly
International -ის დამოუკიდებელი წევრი. Baker Tilly
International Limited–ი ინგლისური კომპანიაა. Baker
Tilly
International–ი
არ
უწევს
პროფესიულ
მომსახურებას კომპანიებს. ქსელის ყველა წევრი
ფირმა
არის
დამოუკიდებელი
იურიდიული
ერთეული. შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია არ არის Baker
Tilly International -ის აგენტი და მას არ აქვს
უფლებამოსილება
დააკავშიროს რამე თავის
ქმედებასთან Baker Tilly International–ი ან იმოქმედოს
Baker Tilly International -ის სახელით. არც Baker Tilly
International–ი, არც შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია და
არც Baker Tilly International–ის ქსელის რომელიმე
სხვა წევრი
არის რამე სახით პასუხისმგებელი
ერთმანეთის ქმედებებზე ან შეცდომებზე. Baker Tillyის სახელი და მასთან ასოცირებული ლოგო
გამოიყენება Baker Tilly International Limited–ის მიერ
გაცემული ლიცენზიის საფუძველზე.

