საგადასახადო და
საკანონმდებლო სიახლეები
ცვლილებები საგადახადო
კანონმდებლობაში
2016 წლის დეკემბრის თვის ცვლილებების
შემდგომ, რომლებიც ამოქმედდა 2017 წლის 1-ლი
იანვრიდან,
საქართველოს
საგადასახადო
კანონმდებლობაში ცვლილება არ შესულა.

მოსალოდნელი სხვა საკანონმდებლო
ცვლილებები
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსი
2017 წლის 14 მარტიდან სამოქალალქო საპროცესო
კოდექსის 391-ე, 396-ე და 401-ე მუხლებში შევა
ცვლილებები, კერძოდ, 391-ე მუხლს დაემატება 11
მუხლი შემდეგი შინაარსით:
„საკასაციო საჩივარი შეტანილი უნდა იქნეს იმ
სასამართლოში,
რომელმაც
შესაბამისი
გადაწყვეტილება გამოიტანა. საკასაციო საჩივარი
უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ფორმის
ნიმუშს და შედგენილი უნდა იყოს ამ ნიმუშში
მითითებული წესების დაცვით, წერილობითი
ფორმით, როგორც წესი, ნაბეჭდი სახით. საკასაციო
საჩივარში სრულყოფილად და თანამიმდევრობით
უნდა იყოს ასახული კასატორის მოსაზრებები
სააპელაციო
სასამართლოს
გასაჩივრებულ
გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით.“
შეიცვლება ამავე მუხლის მე-5 ნაწილიც, სადაც
საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის პირობები

უფრო ფართოდ და
ჩამოთვლილი, კერძოდ:

დეტალურად

იქნება

ა) საქმე მოიცავს სამართლებრივ პრობლემას,
რომლის
გადაწყვეტაც
ხელს
შეუწყობს
სამართლის განვითარებას და ერთგვაროვანი
სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებას;
ბ) საქართველოს უზენაეს სასამართლოს
მანამდე მსგავს სამართლებრივ საკითხზე
გადაწყვეტილება არ მიუღია;
გ) საკასაციო საჩივრის განხილვის შედეგად
მოცემულ
საქმეზე
სავარაუდოა
მსგავს
სამართლებრივ
საკითხზე
საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს მანამდე არსებული
პრაქტიკისაგან
განსხვავებული
გადაწყვეტილების მიღება;
დ) სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება
განსხვავდება მსგავს სამართლებრივ საკითხზე
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მანამდე
არსებული პრაქტიკისაგან;
ე) სააპელაციო სასამართლომ საქმე განიხილა
მატერიალური ან/და საპროცესო სამართლის
ნორმების მნიშვნელოვანი დარღვევით, რასაც
შეეძლო
არსებითად
ემოქმედა
საქმის
განხილვის შედეგზე;
ვ) სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება
ეწინააღმდეგება
მსგავს
სამართლებრივ
საკითხზე ადამიანის უფლებათა და ძირითად
თავისუფლებათა დაცვის კონვენციას და
ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალს;
ზ) გასაჩივრებულია სააპელაციო სასამართლოს
მეორე დაუსწრებელი გადაწყვეტილება ან
განჩინება დაუსწრებელი გადაწყვეტილების
უცვლელად დატოვების თაობაზე.
გარდა ამისა, კოდექსის 396-ე მუხლს დაემატა
მე-4 ნაწილი შემდეგი შინაარსით: „საკასაციო

საჩივრის შემოსვლიდან 10 დღის ვადაში
მომხსენებელმა
მოსამართლემ
უნდა
შეამოწმოს, შეტანილია თუ არა საკასაციო
საჩივარი ამ მუხლით დადგენილ მოთხოვნათა
დაცვით.
მომხსენებელი
მოსამართლე
აღნიშნულ საკითხს ზეპირი განხილვის გარეშე
წყვეტს.“
კოდექსის 401-ე მთლიანად შეიცვლება
ჩამოყალიბდება შემდეგი სახით:
1.

და

„ამ კოდექსის 391-ე მუხლით დადგენილ
მოთხოვნათა

შესაბამისად

საჩივრის

საკასაციო

დასაშვებობას

70

„საქმე მოიცავს სამართლებრივ პრობლემას,
რომლის

გადაწყვეტაც

კოლეგია

უფლებამოსილია

ერთგვაროვანი

საკითხი

ზეპირი

აღნიშნული
გარეშე

ხელს

შეუწყობს

განვითარებას
სასამართლო

და

პრაქტიკის

ჩამოყალიბებას;
2.

საქართველოს

უზენაეს

სასამართლოს

საკასაციო საჩივრის დაუშვებლად ცნობის

მანამდე მსგავს სამართლებრივ საკითხზე

შესახებ

გადაწყვეტილება არ მიუღია;

უნდა

სასამართლოს
შეიცავდეს

გამოაქვს

კასატორის

3.

მიერ

საკასაციო საჩივრის განხილვის შედეგად
მოცემულ

საქმეზე

სავარაუდოა

მსგავს

მითითებული დასაშვებობის საფუძვლების

სამართლებრივ საკითხზე საქართველოს

არგუმენტირებულ უარყოფას.

უზენაესი

საკასაციო საჩივრის შემოსვლიდან 3 თვის

არსებული პრაქტიკისაგან განსხვავებული

ვადაში, ხოლო უკანონო მფლობელობიდან

გადაწყვეტილების მიღება;

უძრავი

ნივთის

საქმეზე

−

1

გამოთხოვის

თვის

ვადაში

შესახებ

4.

საკასაციო

სასამართლოს

სააპელაციო

მანამდე

სასამართლოს

გადაწყვეტილება

განსხვავდება

მსგავს

სასამართლომ უნდა შეამოწმოს, დასაშვებია

სამართლებრივ საკითხზე საქართველოს

თუ არა საკასაციო საჩივარი ამ კოდექსის

უზენაესი

391-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნათა

არსებული პრაქტიკისაგან;

შესაბამისად.

4.

1.

სამართლის

დასაბუთებული განჩინება. ეს განჩინება

3.

ბაჟის

2017
წლის
14
მარტიდან
შეიცვლება
ადმინისტრაციული
საკასაციო
საჩივრის
დასაშვებობის პირობებიც და გამისაზღვრება
შემდეგი სახით:

სასამართლოს კოლეგიური შემადგენლობა.
განხილვის

სახელმწიფო

საქართველოს
ადმინისტრაციული
საპროცესო კოდექსი

ამოწმებს

გადაწყვიტოს.
2.

გადახდილი
პროცენტი.“

თუ

საკასაციო

საჩივარი

5.

სასამართლოს

მანამდე

სააპელაციო სასამართლომ საქმე განიხილა

აკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს, იგი

მატერიალური

დასაშვებად უნდა იქნეს ცნობილი.

სამართლის

საკასაციო საჩივრის დაუშვებლად ცნობის
შემთხვევაში პირს დაუბრუნდება მის მიერ

დარღვევით, რასაც შეეძლო არსებითად

ან/და
ნორმების

საპროცესო
მნიშვნელოვანი

ემოქმედა საქმის განხილვის შედეგზე;

6.

სააპელაციო
სასამართლოს
გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება მსგავს
სამართლებრივ
საკითხზე
ადამიანის
უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა
დაცვის
კონვენციას
და
ადამიანის
უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს
პრეცედენტულ სამართალს.“

მნიშვნელოვანი სასამართლო
პრაქტიკა
თბილისის

სააპელაციო

სასამართლომ

პრეცედენტული
გადაწყვეტილება
გამოიტანა
ინფორმაციის
კომერციულ
საიდუმლოებად
აღიარებასთან დაკავშირებით საქმეზე # 3ბ/374-15.
სასამართლომ აღნიშნა, რომ პიროვნებას აქვს იდეების
და ცნობების მიღების უფლება საყოველთაოდ
ხელმისაწვდომი წყაროებიდან, სახელმწიფოს ჩარევის
გარეშე. ინფორმაციის თავისუფლებას საქართველოს
კონსტიტუცია გამორჩეულ მნიშვნელობას ანიჭებს.
დემოკრატიული
წესწყობილებისათვის
დამახასიათებელია
სახელმწიფოებრივი
ინსტიტუტების
საქმიანობის
მაქსიმალური
გამჭვირვალობა. ადმინისტრაციული ორგანოების
საქმიანობის
გამჭვირვალობა
სახელმწიფო
მმართველობის კანონიერებისა და ლეგიტიმურობის
პროპორციულია
და
დემოკრატიული
საზოგადოებრივი წესწყობილების თვისებაა.
სხვადასხვა
ოფიციალური
დოკუმენტებიდან
ინფორმაციის მიღება ექვემდებარება კანონისმიერ
მოწესრიგებას. ინფორმაციის თავისუფლება არ არის
აბსოლუტური და შეუზღუდავი. ინფორმაციული
თვითგამორკვევის
უფლება
შესაძლებელია
შეიზღუდოს საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე.
გამჭვირვალობის
საჯარო
ინტერესებიდან
გამომდინარე,
კანონმდებლობით
განისაზღვრა

ინფორმაცია,
რომლის
ღიაობა
აღემატება
ინფორმაციის გასაიდუმლოების ინტერესს.
პალატა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 28-ე
მუხლის საფუძველზე განმარტავს, რომ საქართველოს
სახელმწიფოში საჯარო
ინფორმაციის
ღიაობა
უზრუნველყოფილია,
გარდა
კანონით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი
წესით სახელმწიფო, კომერციულ და პირად
საიდუმლოებას
მიკუთვნებული
ინფორმაციისა,
ხოლო ამავე კოდექსის მე-2 მუხლის გ) ქვეპუნქტში
მოცემული საჯარო ინფორმაციის დეფინიციის
მნიშვნელობიდან
გამომდინარე,
საჯარო
დაწესებულებაში დაცული ყველა ოფიციალური
დოკუმენტი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას.
ინფორმაციის წარდგენისას პირი ვალდებულია
მიუთითოს, რომ ეს ინფორმაცია მისი კომერციული
საიდუმლოებაა.
საჯარო
დაწესებულება
ვალდებულია 10 დღის ვადაში კომერციულ
საიდუმლოებად მიიჩნიოს 272 მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებული ინფორმაცია, გარდა
იმ შემთხვევისა, როცა ინფორმაციის ღიაობის
ვალდებულება დადგენილია კანონით.
პალატა განმარტავს, რომ ინფორმაციის კომერციულ
საიდუმლოებად მიჩნევისათვის ის აუცილებლად
უნდა შეიცავდეს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 272.1. მუხლში ჩამოთვლილ ნიშნებს,
რომელთაგან
ერთ-ერთ
არსებით
საფუძველს
ინფორმაციის
კომერციულ
საიდუმლოებად
მიჩნევისათვის წარმოადგენს ის გარემოება, რომ ეს
ინფორმაცია კომერციული ფასეულობის შემცველი,
მოტივირებული უნდა იყო და, რომლის გამჟღავნებამ
შესაძლებელია,
ზიანი
მიაყენოს
პირის
კონკურენტუნარიანობას.
ამასთან, ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად
მიჩნევისათვის აუცილებელია პირის გამოხატული
ნება იმისათვის, რომ საქართველოს ზოგადი

ადმინისტრაციული კოდექსის 272 მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებულ ინფორმაციას მიენიჭოს
კომერციული საიდუმლოების სტატუსი.
სასამართლომ მიუთითა საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 42-ე მუხლის ,,ნ”
პუნქტზე,
რომლის
თანახმად,
არსებული
ჩამონათვალის გარდა, დაუშვებლად არის მიჩნეული
ყველა სხვა ინფორმაციის გასაიდუმლოება, რომელიც
კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და
დადგენილი წესით არ არის მიჩნეული სახელმწიფო
ან კომერციულ საიდუმლოებად ან არ წარმოადგენს
პერსონალურ მონაცემებს.

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
გათვლიი და არ უდნა იქნას მიღებული როგორც
სამართლებრივი ან საგადასახადო რჩევა. ნებისმიერი
შეკითვით შეგიძლიათ მიმართოთ ჩვენს
პროფესიონალებს.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ბეიკერ ტილი ჯორჯია, 44, კოტე აფხაზის ქუჩა
(მეიდანი 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 ინგლისური კომპანიაა. Baker
Tilly
International
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 ააქვს
უფლებამოსილება
დააკვაშიროს რაიმე თავის
ქმედებასთან Baker Tilly International ან იოქმედოს
Baker Tilly International -ს სახელით. არც Baker Tilly
International, არ შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია და არც
Baker Tilly International ქსელის რომელიმე სხვა წევრი
არ არის რაიმე სახიტ პასუხიმგებელი ერთმანეთის
ქმედებებზე ან შეცდომებზე. Baker Tilly- ის სახელი და
მასთან ასოცირებული ლოგო გამოიყენება Baker Tilly
International Limited მიერ გაცემული ლიცენზიის
საფუძველზე.

