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პროექტი 

 

საქართველოს კანონი 

შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ 

თავი I 

ზოგადი დებულებები 

მუხლი 1. კანონის მიზანი და რეგულირების სფერო 

1. ეს კანონი ეფუძნება საქართველოს კონსტიტუციას, საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და 

შეთანხმებებს და საქართველოს კანონმდებლობას.  

2. ეს კანონი განსაზღვრავს შინაურ ბინადარ ცხოველთა მოვლა-პატრონობისა და 

კეთილდღეობის სამართლებრივ საფუძვლებს და ძირითად პრინციპებს, ადგენს მათი 

გამრავლების კონტროლის მექანიზმებს და განსაზღვრავს შინაურ ბინადარ ცხოველთა 

დაცვისა და კეთილდღეობისათვის დადგენილი წესების დარღვევისა და ვალდებულებების 

შეუსრულებლობისათვის  პასუხისმგებლობის საფუძვლებს. 

3. ამ კანონის მიზანია ადამიანებისათვის და შინაური ბინადარი ცხოველებისათვის 

უსაფრთხო გარემოს შექმნა, მათი დაცვა სხვა შინაური ბინადარი ცხოველებისგან მომდინარე 

საფრთხეებისგან, ასევე, შინაური ბინადარი ცხოველების დაცვა არასათანადო და სასტიკი 

მოპყრობისაგან და მათი მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციების მართვის თანამედროვე, 

აპრობირებული, ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების  დანერგვა.   

4. ეს კანონი არ ვრცელდება შინაურ ფერმერულ და გარეულ ცხოველებზე. 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება 

ამ კანონში გამოყენებულ ტერმინებს, თუ კანონში განსაკუთრებული მითითება არ არის, აქვთ 

შემდეგი მნიშვნელობა: 

ა) შინაური ბინადარი ცხოველი - ძაღლი, კატა და ასევე სხვა ცხოველი, რომელიც ადამიანს 

ჰყავს ესთეტიკური, თუ სოციალური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, ასევე 

ფუნქციური დანიშნულებით, ექვემდებარება ადამიანის მიერ მოვლას და რომელსაც არ 
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იყენებენ სურსათის (მათ შორის, ხორცის, რძისა და კვერცხის), ბეწვის, ბუმბულის, ტყავის და 

სხვა ნებისმიერი ცხოველური პროდუქტის საწარმოებლად; 

ბ) შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც 

საკუთრებაში ან მფლობელობაში ჰყავს შინაური ბინადარი ცხოველი და უზრუნველყოფს მის 

იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციას, მოვლა-პატრონობას, ვეტერინარულ მომსახურებას და 

სოციალური ქცევის კორექციას, ამ კანონით დადგენილ შემთხვევებში და პირობებით; 

გ) პატრონიანი შინაური ბინადარი ცხოველი - ცხოველი, რომელსაც ჰყავს მეპატრონე 

(ფიზიკური ან იურიდიული პირი) და კონკრეტული მომენტისთვის ეს პირი ან მის მიერ 

უფლებამოსილი სხვა პირი ფლობს მას როგორც საკუთარს, ან რეგისტრირებულია როგორც 

საკუთრება; 

დ) უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველი - ცხოველი, რომელიც იმყოფება მეპატრონის 

მეთვალყურეობის გარეშე და ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანის შემდგომ არ 

დაუდგინდება მეპატრონე, ასევე ცხოველი, რომელიც რეგისტირებულია, როგორც 

პატრონიანი ცხოველი, თუმცა მეპატრონის გარდაცვალების ან მეპატრონის ნების 

საფუძველზე მასზე აღარ ხორციელდება მეთვალყურება და მოვლა-პატრონობა; 

ე) მიკედლებული შინაური ბინადარი ცხოველი (ძაღლი, კატა) – გარკვეულ ტერიტორიაზე 

თავისუფლად ბინადარი ცხოველი, რომლის მეთვალყურეობას უზრუნველყოფს 

მიმკედლებელი; 

ვ) უმეთვალყურეო  შინაური ბინადარი ცხოველი (ძაღლი, კატა) - ცხოველი, რომელსაც დროის 

კონკრეტულ მონაკვეთში არ უდგინდება მეპატრონე ან მიმკედლებელი, ასევე, 

გადაადგილდება მეპატრონის უძრავი ქონების საზღვრებს მიღმა და ცხოველის მეპატრონის ან 

მიმკედლებლის დადგენის მიზნით ხორციელდება ცხოველის თავშესაფარში გადაყვანა; 

ზ) შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი, კატა) მიმკედლებელი – გარკვეულ ტერიტორიაზე 

თავისუფლად ბინადარი შინაური ბინადარი ცხოველის მეთვალყურე ფიზიკური ან 

იურიდიული პირი, რომელსაც უფლებამოსილ ორგანოში შინაური ბინადარი ცხოველის 

რეგისტრაციის მომენტიდან აქვს აღებული ვალდებულება მისი კვება-დაწყურვების 

შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფაზე, მიკედლებულ შინაურ ბინადარ ცხოველთან 

დაკავშირებით დაინტერესებული პირისათვის საჭირო ინფორმაციის გაცემაზე, 

ვეტერინარულ დაწესებულებაში შინაური ბინადარი ცხოველის  ვეტერინარული 

მომსახურების განხორციელებაზე; 

თ) შინაურ ბინადარ ცხოველთა კეთილდღეობა - ცხოველის მოვლა-პატრონობისა და 

ბუნებრივი ქცევისათვის საჭირო პირობების შექმნა, რომელიც მოიცავს ცხოველის საკვებისა 

და წყლის ხელმისაწვდომობას, დაავადებისაგან, ტკივილისაგან, შიშისა და სხვა სტრესისაგან 

მის დაცვას; 

ი) შინაური ბინადარი ცხოველის მოვლა-პატრონობა – შინაური ბინადარი ცხოველისთვის 

აუცილებელი საარსებო პირობების შექმნა: ვეტერინარისა და კინოლოგის/ფელინოლოგის 

მიერ დადგენილი რაციონით მისი კვება-დაწყურვება, საცხოვრებელი ფართობის გამოყოფა 



შესაბამისი სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობებით, რეგულარული გასეირნება, ვეტერინარული 

ზედამხედველობის უზრუნველყოფა და მომსახურება – დაავადებების პროფილაქტიკა, 

დიაგნოსტიკა, ცოფის და სხვა საშიში დაავადებების საწინააღმდეგო დროული ვაქცინაცია, 

ვეტერინარული მკურნალობა, ლაბორატორიული გამოკვლევა და შინაური ბინადარი 

ცხოველის გაწვრთნა სოციალიზაციის ვალდებულებით, ასევე, საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა პირობების უზრუნველყოფა; 

კ) შინაური ბინადარი ცხოველის შემდგომი სათანადო მოვლა-პატრონობის შეუძლებლობის 

ობიექტური წინაპირობები - შესაბამისი დოკუმენტებით დადასტურებული შინაური 

ბინადარი ცხოველის მეპატრონის ხანგრძლივი მძიმე ავადმყოფობა, სოციალურად 

დაუცველის სტატუსის მიღება, საცხოვრებელი პირობების მკვეთრი გაუარესება, რაც 

შეუძლებელს ხდის შესაბამისი სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობებით ცხოველისთვის 

საცხოვრებელი ფართობის გამოყოფას, ხანგრძლივი პერიოდით ქვეყნის ფარგლებს გარეთ 

გამგზავრება, შინაური ბინადარი ცხოველისგან მეპატრონის ხანგრძლივი პერიოდით 

იძულებითი მოცილება, შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონის ან მისი ოჯახის წევრის 

დაავადება, რომლის გამოც შეუთავსებელია შინაურ ბინადარ ცხოველთან თანაარსებობა და 

სხვა ობიექტური წინაპირობები;  

ლ) შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონის დადგენის ან ახალი მეპატრონის მოძიების 

ქმედითი ღონისძიებები - იდენტიფიკაციის საშუალების არსებობის შემთხვევაში - ცხოველის 

იდენტიფიცირება, ოპტიმალურ ვადებში შინაური ბინადარი ცხოველის ფოტოსურათების და 

მის შესახებ დეტალური ინფორმაციის (სახეობა, სქესი, ასაკი, ჯიში, გაწეული ვეტერინარული 

მომსახურება, მონაცემები მეპატრონისა და შინაური ბინადარი ცხოველის მოვლა-

პატრონობის პირობების შესახებ და სხვა) განთავსების უზრუნველყოფა უფლებამოსილი 

ორგანოს ვებ-გვერდზე, სოციალურ ქსელებსა და მედია საშუალებებში;  

მ) კინოლოგიური დაწესებულება - ამ კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული ფიზიკური ან 

იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს ძაღლების ჯიშების, მათი მოვლა-პატრონობის, 

კვების, გამრავლების და სელექციის, ფიზიოლოგიური თავისებურებებისა და ქცევის 

შესწავლასთან დაკავშირებულ საკონსულტაციო მომსახურებას, ასევე ჯგუფურ, 

ინდივიდუალურ და სპორტულ წვრთნას, ქცევის კორექციას (ინტეგრირება-სოციალიზაციას), 

ფიზიკურ მომზადებას, მასთან დაკავშირებულ სხვა მომსახურებას;  

ნ) ფელინოლოგიური დაწესებულება - ამ კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული ფიზიკური 

ან იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს კატების ჯიშების, მათი მოვლა-პატრონობის, 

კვების, გამრავლების და სელექციის, ფიზიოლოგიური თავისებურებებისა და ქცევის 

შესწავლასთან დაკავშირებულ საკონსულტაციო მომსახურებას;  

ო) ვეტერინარული დაწესებულება - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებს ვეტერინარულ მომსახურებას; 

პ)  შინაური ბინადარი ცხოველის ევთანაზია - უფლებამოსილი პირის (ვეტერინარის) მიერ  

შინაური ბინადარი ცხოველისათვის სიცოცხლის შეწყვეტა, რაც თავისი შინაარსით 

გულისხმობს შინაური ბინადარი  ცხოველების ჰუმანურად, მყისიერად და უმტკივნეულოდ 



მოკვდინებას სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებებით, სპეციალურ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ ფარმაცევტულ პროდუქტთან გათანაბრებული სამკურნალო 

საშუალებებითა და ისეთი პრეპარატების გამოყენებით, რაც შინაურ ბინადარ ცხოველს 

მიაყენებს მცირე ფიზიკურ ტკივილს, ამ კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში; 

ჟ) შინაური ბინადარი  ცხოველის რეგისტრაცია – უფლებამოსილი ორგანოს ან შესაბამისი 

თავშესაფრის, ვეტერინარული დაწესებულების, საშენის მიერ იდენტიფიცირებული შინაური 

ბინადარი ცხოველის შესახებ ინფორმაციის მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეტანა,  ასევე,  

სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილებების შეტანა;   

რ) შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი, კატა) იდენტიფიკაცია - შინაური ბინადარი 

ცხოველების ნიშანდება უფლებამოსილი ორგანოს ან შესაბამისი ვეტერინარული  

დაწესებულების, შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფრის ან საშენის მიერ იდენტიფიკაცია 

მიკროჩიპით; 

ს) უფლებამოსილი ორგანო - მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული ან 

შესაბამისი მიზნით შექმნილი იურიდიული პირი, რომლის კომპეტენციას განეკუთვნება 

შინაურ ბინადარ ცხოველთა მონიტორინგი და მათი მოვლა-პატრონობის კანონმდებლობით 

დადგენილი წესების დაცვაზე მონიტორინგის განხორციელება, პოპულაციების მართვა-

კონტროლის ორგანიზება, აღრიცხვა, ადამიანისა და ცხოველის თანაარსებობის უსაფრთხო, 

საიმედო და მეგობრული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა და კანონმდებლობით განსაზღვრული 

სხვა უფლებამოსილებების განხორცილება; 

ტ) მარეგისტრირებელი ორგანო - უფლებამოსილი ორგანო, ვეტერინარული  დაწესებულება, 

საშენი, შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარი, რომელიც ამ კანონით დადგენილი წესით 

ახორციელებს ცხოველის იდენტიფიკაციას ან/და რეგისტრაციას;  

უ) საბელი - ცხოველის გადაადგილების კონტროლის საშუალება, რომელიც ზღუდავს  

მეპატრონისგან  შინაური ბინადარი ცხოველის დაცილების შესაძლებლობას; 

ფ) მოკლე საბელი - ცხოველის გადაადგილების კონტროლის საშუალება, რომელიც ზღუდავს  

მეპატრონისგან შინაური ბინადარი ცხოველის დაცილების შესაძლებლობას 1-1,5 მეტრის 

მანძილზე;  

ქ) ალიკაპი - მოწყობილობა, რომელიც ცხოველს უმაგრდება დრუნჩზე, ან თავზე და 

განკუთვნილია სხვა ცხოველებისა და ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად;  

ღ) გადამეტებული აგრესია - შინაური ბინადარი ცხოველის იმგვარი ფსიქიური დისბალანსი, 

რომელიც საფრთხეს უქმნის სხვა ცხოველის ან/და ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას 

და შეუძლებელს ხდის მის შემდგომ ინტეგრაციას; 

ყ)  შინაური ბინადარი ცხოველის მოკვლა - ამ კანონით დადგენილი ჰუმანური მეთოდების 

გამოყენების გარეშე ან შესაბამისი საფუძვლის გარეშე შინაური ბინადარი ცხოველის 

მოკვდინება; 



შ) შინაურ ბინადარ ცხოველთა გასეირნება - შინაური ბინადარი ცხოველისათვის 

აუცილებელი ფიზიკური დატვირთვის მიზნით, შინაური ბინადარი ცხოველის ყოფნა 

არასაცხოვრებელ ან სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში მეპატრონის ან თანმხლები პირის 

მეთვალყურეობით; 

ჩ) შინაურ ბინადარ ცხოველთა გამრავლება - ამ კანონით დადგენილი პროცედურების 

დაცვით, შინაური ბინადარი ცხოველების რეპროდუქცია;  

ც) ფუნქციური დანიშნულების ძაღლი - სპეციალურად გაწვრთნილი ძაღლი, რომლის უნარ-

ჩვევებიც გამოიყენება დაცვის, მოძიების, სანიტარული და დივერსიული ფაქტების 

აღმოსაფხვრელად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ასევე სამწყემსო 

დანიშნულების ძაღლი;  

ძ) შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარი - ამ კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული 

არაკომერციული დაწესებულება, რომელიც უზრუნველყოფს შინაურ ბინადარ ცხოველთა 

პოპულაციის მართვას და სადაც ხორციელდება უპატრონოდ/უმეთვალყურეოდ დარჩენილი 

შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობა ან/და მეპატრონის მოძიება  

წ) შინაურ ბინადარ ცხოველთა საოჯახო ტიპის დროებითი თავშესაფარი - 

სპეციალიზირებული დაწესებულება, სადაც გამოჯანმრთელებამდე ან ახალი მეპატრონის 

მოძიებამდე დროებით არის განთავსებული არა უმეტეს 15 უმეთვალყურეო, ტრავმირებული, 

ან დაკარგული შინაური ბინადარი ცხოველი; 

ჭ) შინაურ ბინადარ ცხოველთა სასტუმრო - კომერციული მიზნით შექმნილი 

სპეციალიზირებული დაწესებულება, რომელიც განკუთვნილია შინაური ბინადარი 

ცხოველის მეპატრონის მიერ მიბარებული შინაური ბინადარი ცხოველის დროებით 

განთავსებისთვის.  

ხ) უმეთვალყურეო შინაური ბინადარი ცხოველების დაჭერა - კანონმდებლობით დადგენილ 

შემთხვევებში უფლებამოსილი ორგანოს მიერ უმეთვალყურეო შინაური ბინადარი 

ცხოველების ჰუმანური მეთოდით აყვანა და შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარში 

მოთავსება ამ კანონით დადგენილი წესით;  

ჯ) დეჰელმინთიზაცია - ცხოველის ორგანიზმიდან ჭიების, პარაზიტების გამოდევნა; 

ჰ) ვაქცინაცია - დაავადებების საწინააღმდეგო ანტიგენის/ანტიგენების ცხოველის ორგანიზმში 

შეყვანა რიგი დაავადებების მიმართ იმუნიტეტის (ორგანიზმის დამცველობითი უნარის) 

შესამუშავებლად; 

ჰ1) კასტრაცია - ხვადი შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი, კატა) გამრავლების უნარის 

შეწყვეტა;  

ჰ2)  სტერილიზაცია - ძუ შინაური ბინადარი ცხოველისათვის (ძაღლი, კატა) გამრავლების 

უნარის შეწყვეტა;  



ჰ3)  შინაური ბინადარი ცხოველის გასხვისება - შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფრის, სხვა 

ორგანიზაციის ან პირის მიერ შინაური ბინადარი ცხოველის კანონით დადგენილი წესით 

გადაცემა პასუხისმგებელი პირისათვის; 

ჰ4) შინაურ ბინადარ ცხოველთა ორთაბრძოლა - ცხოველის შებრძოლება თავისივე ან სხვა 

სახეობის ცხოველთან, ან ადამიანთან, შეჯიბრების ან დაკბენის მიზნით; 

ჰ5) შინაური ფერმერული ცხოველი - სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ცხოველი, 

რომელსაც უვლიან ან/და მოაშენებენ სურსათის, ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო 

დანიშნულების პროდუქტის, წამლებისა და სხვა პროდუქტების დამზადების, სამუშაოს 

შესრულებისა და სხვა სახის სამეურნეო გამოყენებისათვის;  

 ჰ6)  შინაური ბინადარი ცხოველის პასპორტი - დოკუმენტი, რომელშიც ვეტერინარის მიერ 

კეთდება ჩანაწერები ყოველწლიური ვაქცინაციის, სტერილიზაცია/კასტრაციის, ორგანიზმის 

ინდივიდუალური თავისებურების შესახებ  (ალერგიული რეაქცია, ქრონიკული 

ჯანმრთელობის კონდიცია, წონა და ა.შ.) და ასევე ჩანაწერები ანტიპარაზიტული 

საშუალებების გამოყენების შესახებ, რომელსაც ავსებს  ვეტერინარი ან/და მეპატრონე.  

ჰ7) მიკროჩიპი - მხოლოდ წაკითხვადი პასიური რადიოსიხშირული იდენტიფიკაციის 

საშუალება, სპეციალური ინფორმაციის მატარებელი იმპლანტი, რომლის საშუალებით 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში ასახულ იქნება ინფორმაცია შინაური ბინადარი ცხოველისა და 

მისი მეპატრონის შესახებ; 

ჰ8) სურსათის ეროვნული სააგენტო - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს მმართველობაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  

„სურსათის ეროვნული სააგენტო“ 

ჰ9) საშენი - ფიზიკური ან იურიდიული პირის საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული 

ტერიტორია (შენობა-ნაგებობა/შემოსაზღვრული სივრცე), სადაც ხორციელდება შინაური 

ბინადარი ცხოველების კომერციული მიზნით გამრავლება. 

 

მუხლი 3.  უფლებამოსილი ორგანოს კომპეტენციები 

1. მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილი ორგანოს ფუნქციებია: 

ა) მუნიციპალიტეტის მიერ დადგენილი შინაური ბინადარი ცხოველების მოვლა-პატრონობის 

წესების დაცვის კონტროლი და კანონმდებლობით დადგენილი სანქციების გამოყენება; 

ბ) უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების პოპულაციების მართვა; 

გ) შინაური ბინადარი ცხოველების ვაქცინაცია; 

დ) აგრესიულ შინაურ ბინადარ ცხოველებზე დაკვირვება; 

ე) შინაური ბინადარი ცხოველების რეგისტრაცია; 



ვ) საშენის, შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფრის, საოჯახო ტიპის დროებითი 

თავშესაფრის, სასტუმროს, სარეალიზაციო ობიექტის, კინოლოგიური და ფელინოლოგიური 

დაწესებულების ავტორიზაცია; 

ზ) საშენის, ვეტერინარული დაწესებულების, შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფრის, 

საოჯახო ტიპის დროებითი თავშესაფრის, შინაურ ბინადარ ცხოველთა სასტუმროს, 

კინოლოგიური და ფელინოლოგიური დაწესებულების მიერ კანონმდებლობით და 

ნებართვით გათვალისწინებული პირობების დაცვის ყოველწლიური მონიტორინგი და 

კანონმდებლობით დადგენილი სანქციების  დაკისრება; 

თ) ცხოველის გამრაველებაზე ნებართვის გაცემა. 

 ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დაწესებულებები 

ვალდებულნი არიან აიღონ ავტორიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლის 

გაცემის საფასურის ოდენობა შეადგენს 20 ლარს.  

 ამ მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დაწესებულებები 

ვალდებულნი არიან ავტორიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი განათავსონ 

მომხმარებელთათვის თვალსაჩინო ადგილზე. 

 

 

თავი II 

შინაურ ბინადარ ცხოველთა კეთილდღეობის ხელშეწყობა და მოვლა-პატრონობის 

მოთხოვნები 

მუხლი 4. შინაურ ბინადარ ცხოველთა კეთილდღეობის ძირითადი პრინციპები  

1. ყველა შინაური ბინადარი ცხოველი უნდა ცხოვრობდეს ცხოველის მახასიათებლებიდან 

გამომდინარე, მისთვის ბუნებრივ გარემოში. 

2. დაუშვებელია შინაური ბინადარი ცხოველის მიტოვება ან ევთანაზია, გარდა 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.   

 3. შინაური ბინადარი ცხოველის გამოყენება ნებისმიერი ფორმით და გამრავლების 

ნებისმიერი სახე უნდა პასუხობდეს სახეობისთვის დამახასიათებელ ფიზიოლოგიურ და 

ქცევით ნორმებს. 

4. შინაური ბინადარი ცხოველების კეთილდღეობასა და დაცვას არ ეწინააღმდეგება:  

ა) შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი, კატა) დაჭერა, სტერილიზაცია, კასტრაცია, 

ანტირაბიული ვაქცინაციისა და დაბრუნების პროცედურა;   

ბ) შინაურ ბინადარ ცხოველთა ევთანაზია, როდესაც კანონმდებლობით განსაზღვრული 

პროცედურით და წესით დადგინდება შინაური ბინადარი ცხოველის უკურნებელი დაავადება 

ან/და ცხოველთა თუ ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებულად საშიში 



დაავადებების აღკვეთის საჭიროება, მათ შორის, ცოფით დაინფიცირების შემთხვევა, ან 

გადამეტებული აგრესიული ქცევა, რომელიც არ იძლევა სხვა ცხოველთან ან ადამიანთან 

თანაარსებობის საშუალებას;  

გ) შინაური ბინადარი ცხოველის ევთანაზია საგანგებო შემთხვევებში, როცა მიზანშეწონილია 

მძიმედ დაჭრილი, ტრამვირებული ან დაავადებული შინაური ბინადარი ცხოველის ტანჯვის 

დასრულება. 

5. დაუშვებელია შინაური ბინადარი ცხოველის გადაცემა ჯილდოს, პრიზის ან პრემიის სახით. 

6. დაუშვებელია შინაური ბინადარი ცხოველის საკვებად გამოყენება ან/და მისგან 

პრეპარატებისა და ქიმიური საშუალებების დამზადება.  

7. ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს, შინაური ბინადარი ცხოველის დაზიანების/სიკვდილის 

შემთხვევაში, სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია აღნიშნულის თაობაზე 

შეატყობინოს უფლებამოსილ ორგანოს. 

8. შინაური ბინადარი ცხოველის ლეშის განკარგვა უნდა მოხდეს საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.   

მუხლი 5. შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონის ვალდებულებები 

1. შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე პასუხისმგებელია მისი შინაური ბინადარი 

ცხოველის ჯანმრთელობაზე, მოვლა-პატრონობასა და კეთილდღეობაზე, ასევე, სხვა 

ცხოველის და ადამიანის მიმართ საკუთარი ცხოველისგან მომდინარე საფრთხეების თავიდან 

აცილებაზე.  

2. შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე პასუხისმგებელია მისი შინაური ბინადარი 

ცხოველის მიერ სხვა პირებისათვის მიყენებული ზიანისათვის და ვალდებულია 

აანაზღაუროს  მიყენებული ზიანი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

3.  შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე ვალდებულია უზრუნველყოს შინაური 

ბინადარი ცხოველის მოვლა-პატრონობა კონკრეტული ჯიშის ბიოლოგიური და 

ეთიოლოგიური თავისებურებების შესაბამისად. კერძოდ, მეპატრონე ვალდებულია 

უზრუნველყოს:  

ა) შინაური ბინადარი ცხოველის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია ამ კანონით დადგენილი 

წესით, ცხოველის დაბადებიდან ან ფაქტობრივი პატრონობის დაწყებიდან 1 თვის ვადაში, 

ასევე, ყოველწლიური საკონტროლო რეგისტრაცია;  

ა.ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 

მეპატრონე ფიზიკური პირის შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი, კატა) იდენტიფიკაციას 

უზრუნველყოფს უფლებამოსილი ორგანო. 

 

ბ) შინაური ბინადარი ცხოველის სათანადო კვება-დაწყურვება;  

გ) შინაური ბინადარი ცხოველისთვის საძილე ადგილის გამოყოფა-მოწყობა, დათბუნება და 

განათება;  



დ) შინაური ბინადარი ცხოველის გასეირნება და სათანადო ფიზიკური აქტივობა; 

ე) შინაური ბინადარი ცხოველისთვის სათანადო სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების შექმნა;  

ვ) ნარევი (მეტისი) ჯიშის შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი/კატა) გამრავლების 

შესაძლებლობის შეწყვეტა სტერილიზაცია/კასტრაციის გზით ხოლო სამედიცინო ჩვენების 

საფუძველზე, თუ სტერილიზაციის/კასტრაციის მეთოდის გამოყენება საფრთხის შემცველია 

შინაური ბინადარი ცხოველისთვის, სხვა უვნებელი, საერთაშორისო პრაქტიკით აღიარებული 

მეთოდით; 

ზ) ყოველწლიური ვეტერინარული შემოწმება, ვაქცინაცია (მათ შორის ანტირაბიული და 

კომპლექსური), ხოლო მონადირე ჯიშის ძაღლის შემთხვევაში, წელიწადში ორჯერ, 

ანტირაბიული ვაქცინაცია, დეჰელმეტიზაცია და სხვა საჭირო სამკურნალო-

პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება; 

თ) საზოგადოებრივი სივრცის მყისიერი დასუფთავება შინაური ბინადარი ცხოველის მიერ 

ასეთი სივრცის დაბინძურების შემთხვევაში;  

ი) შინაური ბინადარი ცხოველის დაკარგვის/სიკვდილის შემთხვევაში, 

დაკარგვის/სიკვდილის ფაქტის შესახებ უფლებამოსილი ორგანოსთვის დაუყოვნებლივ 

(დაკარგვიდან/სიკვდილიდან არაუგვიანეს მომდევნო დღისა) შეტყობინება და დადგენილი 

წესით შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენა (ცხოველის, მისი დაკარგვის დროის, ადგილის, 

გარემოებებისა და სხვათა შესახებ). 

4. შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს 

შესაბამის ვეტერინარულ დაწესებულებას და უფლებამოსილ ორგანოს მისი ცხოველის მიერ 

ადამიანის ან/და ცხოველის დაკბენის/დაკაწვრის/დადორბვლის ფაქტის შესახებ, 

უზრუნველყოს ცხოველზე ვეტერინარული ზედამხედველობის დაწესება, შესაბამის 

ვეტერინარულ დაწესებულებაში ან უფლებამოსილ ორგანოში წარადგინოს ცხოველის 

ვეტერინარული პასპორტი და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აანაზრაუროს 

მიყენებული ზიანი. შინაური ბინადარი ცხოველის ვეტერინარული ზედამხედველობის 

ხარჯებს ანაზღაურებს მეპატრონე.   

5. მიწის ნაკვეთის მფლობელს შეუძლია თავისუფლად გაუშვას გასასეირნებლად ძაღლი თავის 

ნაკვეთში, თუ ტერიტორია უსაფრთხოდაა შემოსაზღვრული და ძაღლს არ აქვს ამ 

ტერიტორიის მიღმა მყოფი პირების სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან ქონებისათვის ზიანის 

მიყენების შესაძლებლობა. გარდა ზემოაღნიშნულისა, თუ ძაღლი არ განეკუთვნება 

დეკორატიულ ჯიშს, დამატებით, ტერიტორიაზე უნდა იყოს გამაფრთხილებელი წარწერა. 

6. დაუშვებელია შინაური ბინადარი ცხოველის უპატრონოდ ან მეთვალყურეობის გარეშე 

მიტოვება. შინაური ბინადარი ცხოველის შემდგომი სათანადო მოვლა-პატრონობის 

შეუძლებლობის ობიექტური წინაპირობების დადგომის შემთხვევაში, მეპატრონე ან მისი 

წარმომადგენელი უფლებამოსილია შინაური ბინადარი ცხოველი ჩააბაროს შინაურ ბინადარ 

ცხოველთა თავშესაფარში, შემდგომი პროცედურების უზრუნველყოფის მიზნით. ამასთან, 

შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარში ცხოველის ჩაბარებამდე, მეპატრონე ან მისი 



წარმომადგენელი ვალდებულია გაატაროს ქმედითი ღონისძიებები ცხოველისთვის ახალი 

მეპატრონის მოძიების მიზნით.   

7. შინაური ბინადარი ცხოველის შემდგომი სათანადო მოვლა-პატრონობის შეუძლებლობის 

ობიექტური წინაპირობების დადგომისა და მეპატრონის მიმართვის შემთხვევაში, შინაური 

ბინადარი ცხოველის გადაყვანას შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარში უზრუნველყოფს  

მეპატრონე ან უფლებამოსილი ორგანო. 

8. შინაური ბინადარი ცხოველის დაავადების შემთხვევაში, მეპატრონე ვალდებულია 

დაუყოვნებლივ მიმართოს ვეტერინარულ დაწესებულებას, რომელიც უზრუნველყოფს ამ 

კანონით გათვალისწინებული პროცედურის განხორციელებას. იმ შემთხვევაში, თუ შინაურ 

ბინადარ ცხოველს აღმოაჩნდება სხვა ცხოველისათვის ან/და ადამიანისთვის საშიში 

დაავადება, ვეტერინარული დაწესებულება ან/და შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე 

ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინოს უფლებამოსილ ორგანოს. 

9. შინაური ბინადარი ცხოველის გამოკვლევის, მკურნალობის, ევთანაზიისა და ლეშის 

განკარგვის ხარჯებს ანაზღაურებს შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე. იმ შემთხვევაში, 

თუ შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე სოციალურად დაუცველია, ევთანაზიის და 

ლეშის განკარგვის  ხარჯებს ანაზღაურებს უფლებამოსილი ორგანო. 

10. ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს ეკრძალება კონკრეტულ მისამართზე ან/და ერთი 

საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ ფართზე/ტერიტორიაზე (გარდა სამწყემსო 

დანიშნულებისათვის განკუთვნილი სამეურნეო ტერიტორიისა) ერთდროულად X ზე მეტი 

შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი, კატა) ყოლა, მათ შორის, ძაღლების რაოდენობა არ 

უნდა აღემატებოდეს Y (გარდა ამ ცხოველთა ნაშიერისა, რომელთა ასაკი არ აღემატება 6 თვეს), 

თუ ეს მისამართი ან/და ტერიტორია არ აკმაყოფილებს ამ წესით შინაურ ბინადარ ცხოველთა 

თავშესაფრისთვის დადგენილ მინიმალურ სტანდარტებს; ხოლო მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის ბინაში აკრძალულია Z-ზე მეტი შინაური ბინადარი ცხოველის 

(ძაღლი, კატა) ყოლა.  

11. ძუ შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი/კატა) სტერილიზაცია დასაშვებია დაბადებიდან 

5 თვის შემდეგ, ხოლო ხვადი ცხოველის კასტრაცია დასაშვებია დაბადებიდან 1 წლის შემდეგ. 

დაუშვებელია შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი/კატა) სტერილიზაცია/კასტრაცია 7 წლის 

ასაკიდან. 

12. ნარევი (მეტისი) შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი/კატა) მეპატრონე ვალდებულია 

უზრუნველყოს შინაური ბინადარი ცხოველის გამრავლების უნარის შეწყვეტა შინაური 

ბინადარი ცხოველის რეგისტრაციის (მათ შორის, ახალი მეპატრონის რეგისტრაციის) 

ვალდებულების წარმოშობიდან 2 თვის ვადაში, მაგრამ არაუადრეს ამავე მუხლის მე-11 

პუნქტით ძუ და ხვადი შინაური ბინადარი ცხოველის კასტრაცია/სტერილიზაციისთვის 

დადგენილი ასაკისა. 

მუხლი 6. შინაური ბინადარი ცხოველის მიმკედლებლის ვალდებულებები  

1. შინაური ბინადარი ცხოველის მიმკედლებელი ვალდებულია: 



ა) მეთვალყურეობა გაუწიოს შინაური ბინადარი ცხოველის მდგომარეობას, მოახდინოს 

უფლებამოსილი ორგანოს ინფორმირება, თუ მიკედლებულ შინაურ ბინადარ ცხოველს 

გამოუვლინდება სხვა ცხოველისათვის ან/და ადამიანისათვის საშიში დაავადება ან ასეთი 

დაავადების საეჭვო ნიშნები; 

ბ) უზრუნველყოს მიკედლებული შინაური ბინადარი ცხოველისათვის ცოფის საწინააღმდეგო 

და კომპლექსური ვაქცინაცია;  

გ) უზრუნველოს შინაური ბინადარი ცხოველის პირველადი და ყოველწლიური საკონტროლო 

რეგისტრაცია; 

დ) ერთ კვირაზე მეტი ვადით შინაური ბინადარი ცხოველის გაუჩინარების ან ცხოველის 

სიკვდილის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოახდინოს უფლებამოსილი ორგანოს 

ინფორმირება;   

ე) უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში გასცეს ინფორმაცია მიკედლებული 

შინაური ბინადარი ცხოველის მდგომარეობაზე;  

ვ) მიკედლებული შინაური ბინადარი ცხოველის მეთვალყურეობაზე საკუთარი სურვილით 

უარის თქმის შემთხვევაში მოახდინოს უფლებამოსილი ორგანოს ინფორმირება და 

კონკრეტულ შინაურ ბინადარ ცხოველზე მიმკედლებლის სტატუსის მოხსნამდე განაგრძოს 

მიკედლებული შინაური ბინადარი ცხოველის მეთვალყურეობა;  

2. შესაძლებელია შინაურ ბინადარ ცხოველს ჰყავდეს ერთზე მეტი მიმკედლებელი. 

3. დაუშვებელია შინაური ბინადარი ცხოველის მიკედლება სკოლის, საბავშვო ბაღის, საბავშვო 

და სპორტული მოედნების, ხოლო, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის მფლობელობაში 

არსებული მიწის ნაკვეთის(თბილისური ეზო) შემთხვევაში მიკედლება დასაშვებია 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა თანხმობის შემთხვევაში.  

4. მიმკედლებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების 2-ჯერ დარღვევის შემთხვევაში, 

უფლებამოსილ ორგანოს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება მიკედლების გაუქმების შესახებ 

და განახორციელოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები. 

მიკედლების გაუქმების შემთხვევაში, მიმკედლებელს 1 წლის ვადით ეზღუდება ახალი 

შინაური ბინადარი ცხოველის მიკედლება.   

5. მიკედლებული შინაური ბინადარი ცხოველის დაჭერის შემთხვევაში, უფლებამოსილი 

ორგანო ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ შეატყობინოს მიმკედლებელს და 

მიაწოდოს მას სრული ინფორმაცია განხორციელებული ან/და განსახორციელებელი 

ღონისძიებების შესახებ.  

მუხლი 7 . შინაურ ბინადარ ცხოველთა ვეტერინარული მომსახურება 

1. ვეტერინარული მომსახურების განმახორციელებელი ფიზიკური/იურიდიული პირი 

ვალდებულია ამ კანონით დადგენილი წესით გაიაროს ავტორიზაცია შესაბამისი 

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილ ორგანოში. 



2. შინაურ ბინადარ ცხოველებს ქირურგიული ოპერაციები, სამედიცინო მომსახურება ან სხვა 

სახის ვეტერინარული პროცედურები (მათ შორის ევთანაზია) უტარდებათ მხოლოდ 

ვეტერინარის მიერ და საჭიროების შემთხვევაში, მხოლოდ გაუტკივარებით. აკრძალულია 

მტკივნეული პროცედურების ჩატარება მიორელაქსანტით. 

3. აკრძალულია არასამკურნალო მიზნით ან ფუნქციური დანიშნულების გარეშე შინაური 

ბინადარი ცხოველებისათვის ქირურგიული ოპერაციების ჩატარება, კერძოდ:  

ა) ყურების კუპირება; 

ბ) ყბის ძვლის კუპირება; 

გ) კუდის კუპირება; 

დ) ეშვების დამახიჯება ან მოცილება; 

ე) კლანჭების ოპერაციული ამოკვეთა; 

ვ) სმენის დაქვეითება;  

ზ) ხმის იოგების გადაჭრა. 

4. შინაური ბინადარი ცხოველის მიერ სხვა ცხოველის ან ადამიანის 

დაკბენის/დაკაწვრის/დადორბვლის შემთხვევაში, შესაბამისი ვეტერინარული დაწესებულება 

ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს აღნიშნულის თაობაზე სურსათის ეროვნულ 

სააგენტოს ან/და უფლებამოსილ ორგანოს.  

5. ვეტერინარულ დაწესებულებაში შინაური ბინადარი ცხოველის მკურნალობის და 

ვაქცინაციის შესახებ არსებული ინფორმაცია შეიტანება მონაცემთა ერთიან ბაზაში.  

6. ვეტერინარული დაწესებულება ვალდებულია საშიში (ზოონოზური და სხვა) დაავადების 

ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს უფლებამოსილ ორგანოს. 

მუხლი 8. კინოლოგიური/ფელინოლოგიური დაწესებულება  

1. კინოლოგიური/ფელინოლოგიური დაწესებულება ვალდებულია ამ კანონით დადგენილი 

წესით გაიაროს ავტორიზაცია შესაბამისი მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილ ორგანოში.  

2. კინოლოგიური/ფელინოლოგიური დაწესებულება დაინტერესებული პირის მიმართვის 

საფუძველზე, გასცემს ცხოველის ჯიშიანობის და გამრავლებაზე ვარგისიანობის ცნობას.  

3. კინოლოგიური/ფელინოლოგიური დაწესებულება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 

მოთხოვნებს:  

ა) დაცული უნდა იყოს სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები;  

ბ) გამოყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი საწვრთნელი სივრცე. 

 



თავი III 

შინაურ ბინადარ ცხოველთა გამრავლება  

და მათი რეალიზაცია 

მუხლი 9. შინაური ბინადარი ცხოველების გამრავლება   

1. შინაური ბინადარი ცხოველების გამრავლება უნდა იყოს მიზნობრივი, გეგმაზომიერი და 

წინასწარ განსაზღვრული.  

2. ნებისმიერი პირი, რომელიც ამრავლებს შინაურ ბინადარ ცხოველს, პასუხისმგებელია მის 

სიცოცხლესა და ჯამრთელობაზე. 

3. შინაური ბინადარი ცხოველის პოპულაციის კონტროლის მიზნით, აკრძალულია:  

ა) ნარევი (მეტისი) შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი, კატა) გამრავლება, გარდა 

სელექციური მიზნისა; 

ბ) არარეგისტრირებული ძაღლისა და კატის გამრავლება; 

გ) გენეტიკური დაავადებების მქონე შინაური ბინადარი ცხოველების  გამრავლება; 

დ) 18 თვემდე და 6 წლის ზემოთ ასაკის ძაღლების გამრავლება; 

ე) გარეული ცხოველების შეჯვარება შინაურ ბინადარ ცხოველებთან.  

4. ძუ ძაღლების გამრავლება დასაშვებია წელიწადში ერთხელ. 

5. დაუშვებელია 8 კვირამდე ლეკვის დედისგან მოშორება. 

მუხლი 10. შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი, კატა) გამრავლების  ნებართვა  

1. პირი, რომელიც დაინტერესებულია შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი, კატა)  

გამრავლებით, ვალდებულია საქმიანობა განახორციელოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ 

გაცემული გამრავლების ნებართვის საფუძველზე. 

2. ჯიშიანი შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი, კატა) გამრავლება დასაშვებია 

უფლებამოსილი ორგანოს მიერ თითოეულ ცხოველზე გაცემული ერთწლიანი ნებართვის 

საფუძველზე, რისთვისაც დაინტერესებული პირი (საშენი/ცხოველის მეპატრონე) 

განცხადებით მიმართავს უფლებამოსილ ორგანოს და წარუდგენს მას ცნობას ცხოველის 

ჯანმრთელობის შესახებ ვეტერინარული დაწესებულებიდან და ცნობას ცხოველის 

ჯიშიანობის და გამრავლებაზე ვარგისიანობის შესახებ კინოლოგიური/ფელინოლოგიური 

დაწესებულებიდან. 

3. თუ გამრავლების ნებართვას ითხოვს საშენი, უფლებამოსილი ორგანო შესაბამისი   

განცხადების მიღებიდან ერთი თვის ვადაში  ახორციელებს საშენის ადგილზე ინსპექტირებას. 



 31 საშენის ინსპექტირების დასრულებიდან 10 დღის ვადაში, ინსპექტირების შედეგების 

მიხედვით, უფლებამოსილი ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას ნებართვის გაცემაზე ან 

ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ.   

4. მომეტებული რისკის მქონე ჯიშის ძაღლის გამრავლების შემთხვევაში დაინტერესებული 

პირი ვალდებულია ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ცნობების გარდა 

უფლებამოსილ ორგანოს წარუდინოს ამ კანონის მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებული  დოკუმენტები.  

5. შინაური ბინადარი ცხოველის გამრავლების ნებართვაზე დაინტერესებული პირი იხდის 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოსაკრებელს.  

მუხლის 11. საშენი 

1. საშენი ვალდებულია ამ კანონით დადგენილი წესით გაიაროს ავტორიზაცია შესაბამისი 

მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილ ორგანოში.  

2.  საშენი ვალდებულია:  

ა) დაიცვას შინაური ბინადარი ცხოველის გამრავლებასთან დაკავშირებული შინაური 

ბინადარი ცხოველების გამრავლებისთვის გათვალისწინებული მოთხოვნები; 

ბ) ნაყარი დაბადებიდან X თვის ვადაში განახორციელოს ნაყარის დაარეგისტრირება საშენის 

სახელზე; 

გ) უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ინფორმაცია შინაური 

ბინადარი ცხოველის გამრავლების შესახებ; 

დ) მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, უფლებამოსილი ორგანოს წარმომადგენლები 

შეუფერხებლად დაუშვას საშენის ტერიტორიაზე. 

3. საშენი პასუხისმგებელია შინაური ბინადარი ცხოველის კეთილდღეობაზე.  

4. საშენი, რომელშიც ხდება 10-ზე მეტი შინაური ბინადარი ცხოველის გაჩერება დროებით ან 

მუდმივად, ამ კანონის 24-ე მუხლით შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფრისათვის 

დადგენილი მოთხოვნების გარდა, დამატებით უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:   

ა) ლეკვებისათვის გამოყოფილი უნდა იყოს ცალკე იზოლირებული სივრცე, ხოლო 5 თვის 

ასაკიდან ლეკვებისთვის და ძაღლებისთვის, ასევე, გასასეირნებელი სივრცე; 

ბ) საშენის დატოვებამდე შინაურ ბინადარ ცხოველს უნდა გაუკეთდეს ორი კომპლექსური 

აცრა. 

მუხლი 12. შინაურ ბინადარ ცხოველთა (ძაღლი, კატა) რეალიზაცია 

1. შინაური ბინადარი ცხოველის რეალიზატორი ვალდებულია ამ კანონით დადგენილი წესით 

გაიაროს ავტორიზაცია შესაბამისი მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილ ორგანოში. 

2. შინაური ბინადარი ცხოველის რეალიზატორი ვალდებულია უზრუნველყოს:  



ა)  შინაური ბინადარი ცხოველის სათანადო კვება-დაწყურვება;  

ბ) შინაური ბინადარი ცხოველების შემოყვანისა და გაყიდვის აღრიცხვა;  

გ) შინაური ბინადარი ცხოველისთვის საცხოვრებელი ფართობის გამოყოფა;  

დ) რეგულარული გასეირნება;  

ე) ვეტერინარული ზედამხედველობა;  

ვ) ცოფისა და სხვა საშიში დაავადებების საწინააღმდეგო დროული ვაქცინაცია.  

3. დამატებითი მოთხოვნები შინაურ ბინადარ ცხოველთა რეალიზატორისადმი: 

ა) უზრუნველყოს სარეალიზაციო ობიექტის ტერიტორიაზე ცხოველებისათვის და 

ადამიანებისათვის სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვა, რეგულარულად მოახდინოს 

ტერიტორიის დასუფთავება და დეზინფექცია; 

ბ) სარეალიზაციო ობიექტის ტერიტორიაზე არ დაუშვას  არარეგისტრირებელი შინაური 

ბინადარი ცხოველი (ძაღლი, კატა). 

გ) სარეალიზაციო ობიექტის ტერიტორიაზე არ დაუშვას არავაქცინირებული ან/და საშიში 

(ზოონოზური და სხვა) დაავადების მქონე შინაური ბინადარი ცხოველი; 

4. დაუშვებელია რეალიზატორმა მოახდინოს არარეგისტრირებელი ან/და არავაქცინირებული 

შინაური ბინადარი ცხოველის რეალიზაცია, ასევე 8 კვირამდე ასაკის ლეკვის დედისგან 

დაშორება რეალიზაციის მიზნით.  

5. შინაური ბინადარი ცხოველების რეალიზატორი ვალდებულია შეუფერხებლად დაუშვას 

სარეალიზაციო ობიექტის ტერიტორიაზე უფლებამოსილი ორგანოს წარმომადგენლები და 

ხელი არ შეუშალოს მონიტორინგის განხორციელებას. მოთხოვნის შემთხვევაში კი  

წარუდგინოს ცხოველებთან (ძაღლი, კატა) და მათ რეალიზაციასთან დაკავშირებული სრული 

დოკუმენტაცია. 

 

თავი IV 

შინაური ბინადარი ცხოველების დაცვა სასტიკი მოპყრობისგან 

მუხლი 13. შინაურ ბინადარ ცხოველთა დაცვა არასათანადო და სასტიკი მოპყრობისაგან 

1. დაუშვებელია შინაურ ბინადარ ცხოველთა მიმართ არასათანადო ან სასტიკი მოპყრობა, ან 

წამება, ასევე მსგავსი ქმედებების ნებისმიერი ხელშეწყობა.  

2. შინაურ ბინადარ ცხოველთა მიმართ არასათანადო ან სასტიკ მოპყრობად, ან წამებად 

ითვლება: 

ა) შინაური ბინადარი ცხოველის ცემა;  



ბ) შინაური ბინადარი ცხოველის იძულება გასცდეს ბუნებრივი შესაძლებლობების ზღვარს, 

რაც იწვევს შინაური ბინადარი ცხოველის ტანჯვას; 

გ) შინაურ ბინადარ ცხოველთა გაგდება ან მიტოვება; 

დ) შინაური ბინადარი ცხოველის აგრესიისკენ მოწოდება და წახალისება თავისივე, სხვა 

ცხოველის ან/და ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის საწინააღმდეგოდ, გარდა 

სამსახურეობრივი წვრთნის შემთხვევებისა; 

ე) არასამკურნალო მიზნით ან ფუნქციური დანიშნულების გარეშე ვეტერინარული 

პროცედურების ჩატარება, რომელთა მიზანია  შინაური ბინადარი ცხოველის  გარეგნობის ან 

ფიზიოლოგიური ფუნქციების შეცვლა (ყურების, ყბის ძვლის, კუდის კუპირება, ეშვების 

დამახინჯება ან მოცილება, სმენის დაქვეითება და სხვა), ასევე,  შინაური ბინადარი ცხოველის 

სხეულის ნაწილის, რბილი ქსოვილების ან/და ძვლების, სტრუქტურის შეცვლა. გამონაკლისს 

წარმოადგენს შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი, კატა) სტერილიზაცია/კასტრაცია ამ 

კანონით დადგენილი წესით  ან/და შინაურ ბინადარ ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის 

მიზნით, ვეტერინარის გადაწყვეტილებით განხორციელებული ვეტერინარული 

პროცედურები;  

ვ) შინაურ ბინადარ ცხოველთან დაკავშირებული უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობა; 

ზ) შინაური ბინადარი ცხოველისათვის ჭრილობის მიყენება,  დასახიჩრება ან ჯანმრთელობის 

სხვაგვარი დაზიანება, რომელიც სახიფათოა სიცოცხლისათვის ან რომელმაც გამოიწვია 

სხეულის რომელიმე ორგანოს ფუნქციის ხანგრძლივი მოშლა ან დაკარგვა; 

თ) ზოოფილური აქტები შინაურ ბინადარ ცხოველებთან; 

ი) შინაური ბინადარი ცხოველის გამოყენება სხვადასხვა სამეცნიერო ექსპერიმენტებისთვის 

და ლაბორატორიული ცდების ჩატარება მათზე, გარდა ,,ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ 

საქართველოს კანონით’’ გათვალისწინებული შემთხვევებისა; 

კ) სხვა ქმედებები,  რომლებიც იწვევს შინაური ბინადარი ცხოველის ტანჯვას.  

3. სასტიკ მოპყრობად არ ჩაითვლება ფიზიკური პირის ჩარევა და მცდელობა აღკვეთოს 

საფრთხე ან მოსალოდნელი ზიანი, როდესაც აშკარა და გარდაუვალია შინაური ბინადარი 

ცხოველის თავდასხმა ადამიანზე. ჩარევა უნდა განხორციელდეს პროპორციული ძალის და 

საშუალებების გამოყენებით, რაც მოცემულ შემთხვევაში გონივრული და აუცილებელია 

საფრთხის ან ზიანის ასაცილებლად. აღნიშნული არ ათავისუფლებს პასუხისმგებლობისაგან 

ფიზიკურ პირს, რომელმაც მოახდინა საფრთხის პროვოცირება, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში. 

მუხლი 14. შინაურ ბინადარ ცხოველთა ორთაბრძოლები 

1. დაუშვებელია შინაურ ბინადარ ცხოველთა ორთაბრძოლების ორგანიზება, ჩატარება, 

პროპაგანდა და ამ მიზნით:  



ა) ეკონომიკური სარგებლის მიღება შინაურ ბინადარ ცხოველთა ორთაბრძოლაზე 

დასაშვებად; 

ბ) ინფორმაციის გავრცელება შინაურ ბინადარ ცხოველთა ორთაბრძოლების გამართვის 

შესახებ;  

გ) საკუთარი ან სხვისი შინაური ბინადარი ცხოველით შინაურ ბინადარ ცხოველთა 

ორთაბრძოლებში მონაწილეობა;   

დ) შინაური ბინადარი ცხოველის წვრთნა და მომზადება შინაურ ბინადარ ცხოველთა 

ორთაბრძოლაში მონაწილეობისათვის; 

ე) უძრავი ქონების გამოყენება ან გადაცემა სხვა პირისთვის შინაურ ბინადარ ცხოველთა 

ორთაბრძოლების მოსაწყობად.   

ვ) შინაურ ბინადარ ცხოველთა ორთაბრძოლის ვიდეო და ფოტო გამოსახულებების გადაღება, 

შენახვა ან/და გავრცელება. 

2. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით. 

მუხლი 15. მომეტებული რისკის მქონე ჯიშის ძაღლები 

1. ამ კანონით განსაზღვრული მომეტებული რისკის მქონე ჯიშის ძაღლების ყოლა, 

გამრავლება, დასაშვებია ამ მუხლით დადგენილი წესით. 

2. მომეტებული რისკის მქონე ჯიშის ძაღლის ყოლა/გამრავლება დასაშვებია 25 წლის ასაკიდან, 

ნასამართლობის, დანაშაულისთვის მსჯავრდების, ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე არყოფნის და 

ფსიქიკური მდგომარეობის შესახებ შესაბამისი ცნობებისა და კინოლოგიური 

დაწესებულებიდან მომეტებული რისკის მქონე ჯიშის ძაღლის მართვის თაობაზე შესაბამისი 

კურსის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატის საფუძველზე. ასეთი კურსის 

ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 2 თვეზე ნაკლები.  

3. დაინტერესებული პირი ვალდებულია მომეტებული რისკის მქონე ჯიშის ძაღლის 

რეგისტრაციისას უფლებამოსილ ორგანოს წარუდგინოს ამ მუხლის მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებული დოკუმენტები.  

4. მომეტებული რისკის მქონე ჯიშის რეგისტრაციას ახორციელებს მხოლოდ უფლებამოსილი 

ორგანო ამ მუხლით დადგენილი წესით. 

5. აკრძალულია  მომეტებული რისკის მქონე ჯიშის ძაღლების საბრძოლო მიზნებისთვის 

წვრთნა, გარდა სახელმწიფო ორგანოებისათვის განკუთვნილი  ფუნქციური დანიშნულების 

მქონე ძაღლებისა. 

მუხლი 16. შინაურ ბინადარ ცხოველთა გამოყენება ღონისძიებებში 



შინაური ბინადარი ცხოველების გამოყენება მასობრივ ღონისძიებებში (სანახაობა, 

სპორტული, გასართობი ან სხვა ღონისძიება) დასაშვებია შინაური ბინადარი ცხოველების და 

ადამიანების უსაფრთხოებისათვის ამ კანონით დადგენილი წესების დაცვით. 

მუხლი 17.   შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი) გასეირნება 

1. ძაღლის  გასეირნება  საზოგადოებრივ ადგილებში დაიშვება მხოლოდ უსაფრთხოებისათვის 

გათვალისწინებული წესითა და შესაბამისი ტექნიკური საშუალებების (მოკლე საბელი ან 

ალიკაპი და საბელი) გამოყენებით, გარდა ამ კანონით განსაზღვრული დეკორატიული ჯიშის 

ძაღლებისა. ხოლო, სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში ძაღლის გასეირნება დასაშვებია, 

მხოლოდ ალიკაპის გამოყენებით.  

2. დაუშვებელია არადეკორატიული ჯიშის ძაღლის მიბარება 16 წლის ასაკამდე პირისთვის, 

ხოლო მომეტებული რისკის მქონე ჯიშის ძაღლის მიბარება იმ პირისთვის, ვინც ამ კანონის მე-

15 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებეს არ შეესაბამება; 

3. შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე ვალდებულია ცხოველის გასეირნებისას თან 

იქონიოს ცხოველის ვეტერინარული პასპორტი. 

4. დაუშვებელია შინაური ბინადარი ცხოველის შეყვანა სასურსათო მაღაზიებში, აფთიაქებში, 

საავადმყოფოებში, საბავშვო და სპორტულ მოედნებზე, ასევე, იმ კვების ობიექტებში, 

საზოგადოებრივ დაწესებულებებსა და ტერიტორიებზე, სადაც არის შესაბამისი აკრძალვის 

ნიშანი.  

5. მუნიციპალიტეტი უფლებამოსილია დამატებით განსაზღვროს ადგილები, სადაც არ 

დაიშვება ძაღლის ყოფნა და ცხოველის გასეირნებასთან დაკავშირებით დაადგინოს 

გარკვეული ტიპის შეზღუდვები დღე-ღამის კონკრეტული მონაკვეთის მიხედვით. 

მუხლი 18. შინაურ ბინადარ ცხოველთან (ძაღლი, კატა) ერთად მგზავრობა 

შინაურ ბინადარ ცხოველთან (ძაღლი, კატა) ერთად მგზავრობა მიწისქვეშა ელექტრო 

ტრანსპორტით (მეტრო), საბაგირო გადაყვანისას, ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანისას M2 და M3 კატეგორიის ავტობუსით და საქალაქთაშორისო 

რეგულარული სამგზავრო და რკინიგზით მგზავრთა გადაყვანისას დასაშვებია, 

ერთდროულად მოკლე საბელის და ალიკაპის გამოყენებით ან სპეციალური გადამყვანის 

(კონტეინერის) მეშვეობით.  

მუხლი 19. შინაურ ბინადარ ცხოველთა (ძაღლი, კატა) ტრანსპორტირება 

შინაური ბინადარ ცხოველთა ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს ცხოველისათვის 

უსაფრთხო გზით.   

მუხლი 20. შინაურ ბინადარ ცხოველთა ევთანაზია 

1. შინაურ ბინადარ ცხოველთა ევთანაზია დასაშვებია მხოლოდ ჰუმანური მეთოდებით, 

მათთვის ფიზიკური ტკივილისა და ტანჯვის მიყენების გარეშე, სპეციალურ კონტროლს 

დაქვემდებარებული ნივთიერებებით, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ 



ფარმაცევტულ პროდუქტთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალებებითა და ისეთი  

პრეპარატების გამოყენებით, რაც შინაურ ბინადარ ცხოველს მიაყენებს შეძლებისდაგვარად 

მცირე ფიზიკურ ტკივილს, ამ კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში.  

2. ევთანაზია დასაშვებია ვეტერინარის დასკვნის საფუძველზე, რომელიც მიღებულია 

კლინიკური კვლევებით ან შესაბამის პირობებში დაკვირვებით და რომლითაც დადგენილია:  

ა) შინაური ბინადარი ცხოველის არაკორექტირებადი აგრესიული ქცევა, რომელიც არ იძლევა 

სხვა ცხოველებთან ან/და ადამიანთან მისი თანაარსებობის საშუალებას, მათ შორის, 

იდიოპათიური აგრესია (უცაბედი სიბრაზის სინდრომი) და დაკბენა, რომელიც არ არის 

პროვოცირებული ცხოველისადმი აგრესიით ან არასათანადო მოპყრობით; 

ბ)  შინაური ბინადარი ცხოველის დამბლა, პარეზი და სხვა განუკურნებელი დაავადება; 

გ) ცხოველისა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებით საშიში დაავადება; 

დ) შინაური ბინადარი ცხოველის ცოფით დაინფიცირების შემთხვევა; 

ე) შინაური ბინადარი ცხოველის III – IV სტადიის ონკოლოგიური დაავადებები; 

ვ) შინაური ბინადარი ცხოველის ძლიერი ტრავმები ან/და დაზიანებებები, რომლებიც 

სიცოცხლესთან შეუთავსებელია; 

ზ) შინაური ბინადარი ცხოველის შეუქცევადი დაუძლურება;   

თ) სიცოცხლეთან შეუთავსებელი თანდაყოლილი ნაკლი.  

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების 

დადგენისთვის აუცილებელია დასკვნა კინოლოგიური/ფელინოლოგიური 

დაწესებულებიდან. 

4.  დაუშვებელია შინაური ბინადარი ცხოველების ევთანაზია არაჰუმანური მეთოდებით.  

5.  ევთანაზიის პროცედურის დასრულების შემდეგ, ვეტერინარი უნდა დარწმუნდეს, რომ 

შინაური ბინადარი ცხოველი მკვდარია, რის შემდგომაც დასაშვებია შინაური ბინადარი 

ცხოველის ლეშის განკარგვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების 

შესაბამისად. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია შინაური ბინადარი ცხოველის 

პათანატომიური გამოკვლევა.  

 

თავი V 

უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების პოპულაციის მართვა, 

კონტროლი და შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფრები 

მუხლი 21. უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების დაჭერა 



1. უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების დაჭერა დასაშვებია მხოლოდ 

ჰუმანური მეთოდებით. მეძუძური შინაური ბინადარი ცხოველების დაჭერა დასაშვებია 

მხოლოდ ნაყართან ერთად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ვერ ხერხდება მიმდებარე 

ტერიტორიაზე ნაყარის პოვნა, ან/და როდესაც შინაური ბინადარი ცხოველი ექვემდებარება 

დაუყოვნებლივ გადაყვანას შესაბამის დაწესებულებაში (ტრავმის ან სხვა აუცილებელ 

შემთხვევაში) და ნაყარის მოძებნა შეაფერხებს ოპერატიულ მოქმედებას.   

2. საჭიროების შემთხვევაში, შინაური ბინადარი ცხოველის მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

უმეთვალყურეო შინაური ბინადარი ცხოველი შესაძლებელია გადაყვანილ იქნას საოჯახო 

ტიპის დროებით თავშესაფარში, რომელიც წერილობით აიღებს პასუხისმგებლობას შინაური 

ბინადარი ცხოველის მოვლა-პატრონობაზე, სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე.  

3. შინაური ბინადარი ცხოველისაგან ადამიანის ან/და ცხოველისათვის მომდინარე 

საფრთხეების თავიდან აცილებისა და შინაური ბინადარი ცხოველების პოპულაციების 

მართვა-კონტროლის მიზნით, უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია დაიჭიროს 

უმეთვალყურეო, უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველი (ძაღლი, კატა) და მოახდინოს მისი 

კასტრაცია/სტერილიზაცია და ვაქცინაცია იმ შემთხვევებში, როდესაც: 

ა) ხორციელდება შინაური ბინადარი ცხოველის გადაყვანა შინაურ ბინადარ ცხოველთა 

თავშესაფარში;  

ბ) სახეზეა ადამიანის ან/და ცხოველების სიცოცხლისა ან/და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის 

მატარებელი, განსაკუთრებულად საშიში დაავადებების საეჭვოდ გამოხატული ნიშნები; 

გ) სახეზეა  შინაური ბინადარი ცხოველი, რომელმაც დაკბინა/დაკაწრა/დადორბლა ადამიანი 

ან ცხოველი ან გამოავლინა აგრესია. 

მუხლი 22. უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი, კატა) პოპულაციის მართვა და 

კონტროლი  

1. უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების პოპულაციების მართვის ძირითადი და 

პრიორიტეტული მეთოდია შინაური ბინადარი ცხოველების გამრავლების შემცირების 

უზრუნველყოფა სტერილიზაცია/კასტრაციის გზით. 

2. უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების პოპულაციების მართვა-კონტროლის 

ამოცანების უზრუნველყოფის მიზნით, უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია 

თანმიმდევრობით მოახდინოს: 

ა) უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების ჰუმანური მეთოდებით დაჭერა და იზოლაცია;  

ბ) უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების ჯანმრთელობის მდგომარეობის (კლინიკური 

და ლაბორატორიული გამოკვლევით) და ქცევითი თავისებურებების (დაკვირვების შესაბამის 

პირობებში და სპეციალური მეთოდიკით) დადგენა; 



გ) უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი/კატა) სტერილიზაცია/კასტრაცია, თუ 

შინაური ბინადარი ცხოველების (ძაღლი/კატა) ჯანმრთელობის მდგომარეობა აღნიშნულის 

შესაძლებლობას იძლევა; 

დ) უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების პოსტოპერაციული რეაბილიტაცია; 

ე) მუნიციპალიტეტის მიერ დადგენილ შემთხვევაში, უპატრონო შინაური ბინადარი 

ცხოველების: 

ე.ა) დეჰელმინთიზაცია; 

ე.ბ) კომპლექსური ვაქცინაცია; 

ვ) უპატრონო შინაური ბინადარი ცხოველების მიკედლება, ან ბინადრობის გარემოში 

დაბრუნება. 

3. უფლებამოსილი ორგანო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მიმართავს შესაბამის 

ღონისძიებას ფიზიკურად ჯანმრთელი და არააგრესიული უპატრონო შინაური ბინადარი 

ცხოველის სხვა კატეგორიაში გადასაყვანად, კერძოდ მათთვის ახალი მეპატრონის ან 

მიმკედლებლის მოსაძიებლად. 

4. შინაური ბინადარი ცხოველის ბუნებრივ გარემოში დაბრუნების შემთხვევაში, 

დაუშვებელია შინაური ბინადარი ცხოველის გაშვება ავტოსატრანსპორტო ზონაში,  

დაუსახლებელ ადგილებში და ამ კანონით განსაზღვრულ იმ ტერიტორიებზე სადაც 

მიკედლება დაუშვებელია.  

მუხლი 23. შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფრები 

1. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შინაურ ბინადარ ცხოველთა 

პოპულაციის მართვის და კანონმდებლობით განსაზღვრული თანმდევი ღონისძიებების 

განხორციელების მიზნით, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია დამოუკიდებლად ან 

კოორდინირებულად სხვა მუნიციპალიტეტებთან ერთად, შექმნას შინაურ ბინადარ 

ცხოველთა თავშესაფარი. 

2. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შინაურ ბინადარ ცხოველთა 

თავშესაფრის შექმნა შუძლია ასევე, ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს ამ კანონით და 

სხვა ნორმატიული აქტებით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

3. შინაური ბინადარი ცხოველი (ძაღლი, კატა) თავშესაფარში გადაყვანისთანავე უნდა 

შემოწმდეს ვეტერინარის მიერ და ჩაუტარდეს ვეტერინარულ/ლაბორატორიული გამოკვლევა 

24 საათის განმავლობაში. საჭიროების შემთხვევაში, შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფრის 

შესაბამისი თანამშრომლის გადაწყვეტილებით, შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარში 

გადაყვანისთანავე, შინაური ბინადარი ცხოველი შესაძლოა განთავსდეს კარანტინში. 

სავალდებულოა შინაური ბინადარი ცხოველის კარანტინში ან სხვა ცხოველებისგან 

იზოლირებულად მოთავსება, მის მიერ სხვა ცხოველის ან ადამიანის 

დაკბენა/დადორბვლის/დაკაწვრის შემთხვევაში. კარანტინში/იზოლაციაში შინაური 



ბინადარი ცხოველის დაყოვნების ვადა შეადგენს მინიმუმ 10 დღეს. დამატებითი საჭიროების 

შემთხვევაში, ვეტერინარი იღებს გადაწყვეტილებას აღნიშნული ვადის გაგრძელების 

თაობაზე.   

4. შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი, კატა) თავშესაფარში მოთავსების შემდეგ ხდება მისი 

იდენტიფიცირება. ასევე, დგინდება შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონის ვინაობა და 

მის მიერ შენახვის ხარჯების ანაზღაურების შემდეგ, უბრუნდება შინაური ბინადარი 

ცხოველი.      

5. თუ შინაური ბინადარი ცხოველის (ძაღლი, კატა) სტერილიზაციის/კასტრაციის, 

ვაქცინაციის და სარეაბილიტაციო პერიოდის გასვლის შემდგომ ვერ დადგინდა შინაური 

ბინადარი ცხოველის მეპატრონე, ან შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე შემდგომი 

სათანადო მოვლა-პატრონობის შეუძლებლობის ობიექტური წინაპირობების გამო უარს 

აცხადებს შინაური ბინადარი ცხოველის მიღებაზე, შინაური ბინადარი ცხოველი შეიძლება 

გაჩუქდეს ან  გატარდეს ამ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები. ასევე, დაშვებულია 

მათი გაშვება პირვანდელი ბინადრობის არეალში.  

6. შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარი ვალდებულია აწარმოოს შინაურ ბინადარ  

ცხოველთა (ძაღლი, კატა) აღრიცხვა და უზრუნველყოს სტატისტიკური მონაცემების 

უფლებამოსილ ორგანოში წარდგენა ყოველთვიურად ან მოთხოვნის შემთხვევაში 

დაუყოვნებლივ. 

7. იმ შემთხვევაში, თუ შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარში აღინიშნება 

ცხოველისათვის ან ადამიანისთვის საშიში დაავადების გავრცელების საფრთხე, შინაურ 

ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარი ვალდებულია ითანამშრომლოს შესაბამის ორგანოებთან და 

უზრუნველყოს სადეზინფექციო ღონისძიებების ჩატარება. შინაურ ბინადარ ცხოველთა 

თავშესაფარში ცოფის ვირუსის დადგენის შემთხვევაში ტარდება სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს მიერ განსაზღვრული, კანონმდებლობით დადგენილი ღონისძიებები. 

8. შინაური ბინადარი ცხოველების თავშესაფარი უნდა აკმაყოფილებდეს შინაურ ბინადარ 

ცხოველთა თავშესაფრებისათვის ამ კანონის 24-ე მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს. 

მუხლი 24. შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფრის, საოჯახო ტიპის დროებითი თავშესაფრის 

და სასტუმროს მოწყობის სტანდარტები 

1. საოჯახო ტიპის დროებითი თავშესაფარი და შინაურ ბინადარ ცხოველთა სასტუმრო 

ვალდებულნი არიან გაიარონ ავტორიზაცია შესაბამისი მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილ 

ორგანოში.  

2. საოჯახო ტიპის დროებითი თავშესაფარი და შინაურ ბინადარ ცხოველთა სასტუმრო უნდა 

აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:  

ა) დაცული უნდა იყოს სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები;  

ბ) უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შინაური ბინადარი ცხოველისთვის აუცილებელი 

მინიმალური პირობები - სათანადო კვება-დაწყურვება, სისუფთავე, დათბუნება, განათება. 



გ) კანონმდებლობით დადგენილი სხვა აუცილებელი პირობები. 

3. შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარს უნდა გააჩნდეს შინაურ ბინადარ ცხოველთა:  

ა) ლაბორატორია, რომელიც უზრუნველყოფს ბეწვის, ნაცხის, ფეკალიის და სხვა ორგანული 

გამონაყოფების და სისხლის კვლევას, ან ლაბორატორიული გამოკვლევის უზრუნველყოფის 

ქმედითი შესაძლებლობა ან ჰქონდეს დადებული ხელშეკრულება ვეტერინარულ 

დაწესებულებასთან, რომელიც უზრუნველყოფს ზემოაღნიშნული პროცედურების 

განხორციელებას;  

ბ) ვეტერინარული სივრცე, რომელიც უზრუნველყოფს შინაურ ბინადარ ცხოველთა 

თავშესაფრის დანიშნულებით განსაზღვრული აუცილებელი ვეტერინარული ოპერაციების 

ჩატარებას. ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში, შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარი 

ვალდებულია ითანამშრომლოს ვეტერინარულ დაწესებულებასთან;  

გ) საკარანტინო სივრცე ან ვოლიერები, რომელიც უზრუნველყოფს შინაურ ბინადარ 

ცხოველთა თავშესაფარში ახლადშემოყვანილი შინაური ბინადარი ცხოველის იზოლაციას 

სხვა შინაური ბინადარი  ცხოველებისგან, ლაბორატორიული გამოკვლევის შედეგად შინაური 

ბინადარი ცხოველის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დადგენამდე, ან დაავადებული 

შინაური ბინადარი  ცხოველის განკურნებამდე, შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფრიდან 

გაყვანამდე, ევთანაზიამდე; 

დ) გასასეირნებლად საკმარისი სივრცე; 

ე) განთავსების სივრცე ან/და ვოლიერი, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:  

ე.ა) ძაღლის განთავსების ვოლიერის სივრცე უნდა აძლევდეს ცხოველს გადაადგილების, 

საკვების მიღებისა და გადამუშავების საშუალებას.  ძაღლების განთავსების ვოლიერის ფართი 

უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 3 კვადრატულ მეტრს, სიმაღლე - მინიმუმ 150 სანტიმეტრს; 

ე.ბ) კატების განთავსების ვოლიერის სივრცე უნდა აძლევდეს შინაურ ბინადარ ცხოველს 

მინიმალური გადაადგილების, საკვების მიღებისა და გადამუშავების საშუალებას;  

ე. გ) ვოლიერი არ უნდა იყოს ოთხმხრივად დახურული და შინაურ ბინადარ ცხოველს არ უნდა 

ეზღუდებოდეს თავისუფალი სივრცის ხედვის საშუალება.   

4. შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარი განთავსებული უნდა იყოს იზოლირებულად, 

საცხოვრებელი სახლებიდან მოშორებით (მუნიციპალიტეტის მიერ დადგენილი მანძილით) 

და უნდა იყოს შემოსაზღვრული, ხოლო საოჯახო ტიპის დროებითი თავშესაფრისა და შინაურ 

ბინადარ ცხოველთა  სასტუმროს განთავსება შესაძლებელია მომიჯნავე ობიექტის/კორპუსის 

ტიპის დასახლებაში ყველა მეზობლის /ამხანაგობის ყველა წევრის თანხმობის საფუძველზე. 

5. შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარი ვალდებულია უზრუნველყოს  შინაური 

ბინადარი ცხოველის (ძაღლი, კატა) სტერილიზაცია/კასტრაცია, თუკი ამ ცხოველს არ 

გამოუჩნდა მეპატრონე. 

თავი VI 



შინაურ ბინადარ ცხოველთა (ძაღლი, კატა) იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია 

მუხლი 25. შინაურ ბინადარ ცხოველთა (ძაღლი, კატა) იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის 

სავალდებულო მოთხოვნები 

1. შინაური ბინადარი ცხოველების მიკვლევადობის უზრუნველსაყოფად იქმნება  

იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის მონაცემთა ერთიანი ბაზა, რომლის შექმნის მიზანია: 

ა) შინაური ბინადარი ცხოველების რაოდენობის დადგენა, თითოეულ მათგანზე ინფორმაციის 

მოძიება და აღრიცხვა, მათი მეპატრონეებისა და მიმკედლებლების დადგენა/რეგისტრაცია; 

ბ) შინაური ბინადარი ცხოველებისგან ადამიანებზე გადამდები, განსაკუთრებით საშიში  

დაავადებების გავრცელების პრევენცია;  

გ) მეპატრონის მიერ შინაური ბინადარი ცხოველის მიტოვების პრევენცია; 

დ) დაკარგული შინაური ბინადარი ცხოველების მოძებნა, მათი იდენტიფიცირება და 

მეპატრონისთვის დაბრუნება. 

2. შინაური ბინადარი ცხოველები ექვემდებარებიან იდენტიფიკაციას, სავალდებულო 

პირველად და საკონტროლო რეგისტრაციას. 

3. მარეგისტრირებელი ორგანო უზრუნველყოფს შინაური ბინადარი ცხოველის 

იდენტიფიკაციას და მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციას.  

4. შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარში გადაყვანილი უპატრონო 

არაიდენტიფიცირებული შინაური ბინადარი ცხოველის იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია 

ხორციელდება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ. 

5. მეპატრონემ შინაური ბინადარი ცხოველის იდენტიფიკაციისა და პირველადი 

რეგისტრაციისათვის მარეგისტრირებელ ორგანოს უნდა მიმართოს ცხოველის დაბადებიდან 

ან ფაქტობრივი პატრონობის დაწყებიდან 1 თვის ვადაში.  

6. მომეტებული რისკის მქონე ძაღლის ჯიშის რეგისტრაცია ხორციელდება ამ კანონით 

დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

7. სარეგისტრაციო მონაცემების ცვლილების შემთხვევაში, მათ შორის შინაური ბინადარი 

ცხოველის მეპატრონის შეცვლის შემთხვევაში, შინაური ბინადარი ცხოველის მეპატრონე 

ვალდებულია უზრუნველყოს მარეგისტრირებელი ორგანოს ინფორმირება, ასეთი ფაქტების 

დადგომიდან 10 დღის ვადაში. ხოლო, ახალი მეპატრონე ვალდებულია შინაური ბინადარი 

ცხოველზე ფაქტობრივი პატრონობის დაწყებიდან 1 თვის ვადაშისარეგისტრაციო 

მონაცემების ცვლილებისთვის მიმართოს  მარეგისტრირებელ ორგანოს.  

8. ცხოველის საკუთრებაში რეგისტრაცია ხორციელდება მეპატრონის იურიდიულ ან 

ფაქტობრივ საცხოვრებელ მისამართზე. 



9. შინაური ბინადარი ცხოველის ევთანაზიის განმახორციელებელმა პირმა 

ევთანაზიის ფაქტის შესახებ, დაუყოვნებლივ  უნდა აცნობოს მარეგისტრირებელ ორგანოს 

შინაურ ბინადარ ცხოველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში შეტანის მიზნით. 

10. შინაური ბინადარი ცხოველის დაკარგვის შემთხვევაში, შინაური ბინადარი ცხოველის 

მეპატრონე/მიმკედლებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს უფლებამოსილ 

ორგანოს დაკარგვის ფაქტის შესახებ. 

11. შინაური ბინადარი ცხოველების პირველადი რეგისტრაცია ხორციელდება შინაურ 

ბინადარ ცხოველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში და დასტურდება შინაური ბინადარი 

ცხოველის სარეგისტრაციო მოწმობით. 

12. საიდენტიფიკაციო საშუალების დაკარგვის/დაზიანების შემთხვევაში, პასუხისმგებელი 

პირი მიმართავს მარეგისტრირებელ ორგანოს შინაური ბინადარი ცხოველის განმეორებითი 

იდენტიფიკაციისათვის.  

 

თავი VII 

პასუხისმგებლობა კანონის დარღვევისათვის 

მუხლი 26. კანონის დარღვევისათვის პასუხიმგებლობის სამართლებრივი საფუძვლები  

1. პასუხისმგებლობა ამ კანონით დადგენილი წესების დარღვევისა და  ვალდებულებების 

შეუსრულებლობისათვის განისაზღვრება საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართლადარღვევათა კოდექსითა და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით.  

 

თავი VIII 

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 27. გარდამავალი დებულებანი 

1. 202- წლის 1 ....................  მუნიციპალიტეტებმა განსაზღვრონ შესაბამისი უფლებამოსილი 

ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფს კანონით დადგენილი ვალდებულებების შესრულებას. 

2. 202- წლის 1 ................  უფლებამოსილმა ორგანომ უზრუნველყოს შესაბამისი 

სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავება, უფლებამოსილი ორგანოს ამ კანონით 

გათვალისწინებული ფუნქციების და ამოცანების შეუფერხებლად განხორციელებისათვის.   

3. 202- წლის 1 ................. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ შეიმუშაოს შინაური ბინადარი  

ცხოველების სარეგისტრაციო მოწმობის ფორმა, პირველადი/საკონტროლო რეგისტრაციის, 

მიკროჩიპზე დასატანი ინფორმაციის და შინაურ ბინადარ ცხოველთა მონაცემთა ერთიან 

ბაზაში შეყვანის წესი,  რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა. 



4. 202- წლის 1 .................უფლებამოსილმა ორგანომ შეიმუშაოს ამ კანონით 

დადგენილი...დაწესებულებებისთვის ავტორიზაციის  დოკუმენტის ფორმა.  

5. 202- წლის 1 ....................  უფლებამოსილმა ორგანომ შეიმუშაოს შესაბამისი 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინაურ ბინადარ ცხოველთა მოვლა-პატრონობისა და 

პოპულაციის მართვის წესი, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ამ კანონით განსაზღვრულ 

პრინციპებთან და სტანდარტებთან.  

6.  ფიზიკურ პირს, რომელსაც ამ კანონის ამოქმედების მომენტისთვის ერთი საკადასტრო 

კოდით რეგისტრირებულ ფართზე/ტერიტორიაზე საკუთრებაში/მფლობელობაში ჰყავს 

ერთდროულად X-ზე მეტი შინაური ბინადარი ცხოველი (ძაღლი, კატა), ხოლო მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის ბინაში Y-ზე მეტი შინაური ბინადარი ცხოველი (ძაღლი, კატა) არ 

ვრცელდება ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-10 პუნქტის მოქმედება. 

7. ამ კანონის ამოქმედებიდან 6 თვის ვადაში მეპატრონე ფიზიკური ან იურიდიული პირი 

ვალდებულია მოახდინოს შინაური ბინადარი ცხოველის იდენტიფიკაცია - რეგისტრაცია ამ 

კანონით დადგენილი წესით.  

8. ამ კანონის ამოქმედებიდან 2 წლის განმავლობაში მიკედლებული შინაური ბინადარი 

ცხოველის (ძაღლი, კატა) ვაქცინაციას ახორციელებს უფლებამოსილი ორგანო. 

9. ამ კანონის ამოქმედებიდან ერთი წლის ვადაში შინაურ ბინადარ ცხოველთა თავშესაფარი, 

საშენი, კინოლოგიურ/ფელინოლოგიური დაწესებულება, შინაურ ბინადარ ცხოველთა 

სასტუმრო და რეალიზატორი ვალდებულია გაიაროს ავტორიზაცია მუნიციპალიტეტის 

უფლებამოსილ ორგანოში.  

 

მუხლი 28. „შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალაში შესვლა 

„შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ“ საქართველოს კანონი ამოქმედდეს 202- წლის 1 ... 

 

დანართი 1 

 

დეკორატიული ჯიშის ძაღლების ჩამონათვალი 

1. ბიშონ ფრიზე  

2. მალტეზი  

3. ბიშონ ჰავანესე  

4. კოტონ დე ტულეარ  

5. მცირე ლომისებრი ძაღლი  

6. პუდელი  

7. ბელგიური გრიფონი  

8. ბრიუსელური გრიფონი  



9. მცირე ბრაბანტული გრიფონი  

10. ჩინური ქოჩორა ძაღლი  

11. ლჰასა აპსო  

12. ტიბეტური სპანიელი  

13. ტიბეტური ტერიერი  

14. კავალერ კინგ ჩარლზ სპანიელი  

15. კინგ ჩარლზ სპანიელი  

16. პეკინესი  

17. იაპონური ხინი  

18. პაგა (მოპსი)  

19. ფრანგული ბულდოგი 

20. ბოსტონ ტერიერი  

21. ჩიხუახუა  

22. კონტინენტური ტოი სპანიელი (პაპილონო და ფალენი)  

23. კრომფორლანდერი 

24. 6 კგ-მდე მეტისი (ნარევი ჯიშის) ძაღლები 

25.  

 

 

დანართი 2 

 

მომეტებული რისკის ჯგუფის ძაღლების ჩამონათვალი 

1. ამერიკული პიტ ბულ ტერიერი ტოსა ინუ; 

2. ფილა ბრაზილეირო; 

3. ბულტერიერი; 

4. ამერიკული სტაფორდშირის ტერიერი; 

5. არგენტინული დოგი; 

6. ტოსა ინუ; 

7. ამერიკული ბულდოგი; 

8. კანგალი; 

9. კანე კორსო; 

10. დობერმანი; 

11. კავკასიური ნაგაზი; 

12. შუააზიური ნაგაზი; 

13. აღმოსავლეთ ევროპული ნაგაზი; 

14. ბერძნული ნაგაზი; 

15. კრაშის ნაგაზი; 

16. გერმანული ნაგაზი; 

17. რუმინული ნაგაზი; 



18. მასტიფები; 

19. ბორდოული დოგი; 

20. კანარის დოგი; 

21. როტვეილერი; 

22. რიზენშნაუცერი; 

23. ლეონბერგერი; 

24. მარემა; 

25. მოსკოვური საყარაულო; 

26. კა-დე-ბო (მალიორკის მასტიფი); 

27. სტაფორდშირ ბულ ტერიერი; 

28. ბანდოგი; 

29. გულდონგი; 

30. მგლის ჰიბრიდები 

31.  

 


