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სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 

040.110.030.36.101.000.587 

ქალაქ თბილისის საკრებულოს  

გადაწყვეტილება №9-62 

2010 წლის 27 აგვისტო  

ქ. თბილისი 

ქ. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის 191 

მუხლის მე-13 პუნქტის შესაბამისად ქ. თბილისის საკრებულომ გადაწყვიტა დამტკიცდეს ქ. 

თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით პრივატიზების თანდართული წესი. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქ. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2010 წლის 22 იანვრის №1-7 გადაწყვეტილება. 

3. გადაწყვეტილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. სამადაშვილი 

შეტანილი ცვლილებები: 

1. ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2011 წლის 24 ივნისის გადაწყვეტილება №7-34 - ვებგვერდი, 

28.06.2011 წ. 

დანართი 

ქ. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი 

მიყიდვის ფორმით პრივატიზების წესი 

 მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 
1. ეს წესი შემუშავებულია „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის შესაბამისად და განსაზღვრავს ქ. თბილისის თვითმმართველი 

ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების წესს. 

2. ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების საკითხის ინიცირების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ თბილისის 

მთავრობა. 

3. ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვისა და 

კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვის თაობაზე ქალაქ თბილისის 

მთავრობასა და დაინტერესებულ მხარეს შორის დგება ხელშეკრულებ,ა რომელიც ძალაში შედის 

საქართველოს პრეზიდენტის თანხმობით. 

3. ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების მიზანია საკუთრების უფლება გადაეცეს იმ მყიდველს, რომელიც სრულად და 

კეთილსინდისიერად შეასრულებს ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისთვის დადგენილ პირობას (პირობებს) ხოლო, თუ 

პირდაპირი მიყიდვა ხორციელდება კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე – საკუთრების 

უფლება მიანიჭოს იმ დაინტერესებულ პირს (პოტენციურ ინვესტორს), რომელიც სრულად და 
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კეთილსინდისიერად შეასრულებს ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების 

კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას 

დადგენილ პირობას (პირობებს).  

4. პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების 

მყიდველი შეიძლება იყოს საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკური ან იურიდიული პირი ან ამ 

პირთა გაერთიანება, რომლის ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია. 

 მუხლი 2. პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზება კონკურენტული შერჩევის 
საფუძველზე 

1. ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზება შეიძლება განხორციელდეს კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

2. კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის 

ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ 

თბილისის მთავრობა საქართველოს მთავრობის თანხმობით. 

3. დაინტერესებულ პირთა წინადადებებს ქალაქ თბილისის მთავრობა განსახილველად 

უგზავნის საქართველოს მთავრობას რომელიც ქალაქ თბილისის ინტერესებისა და 

წარმოდგენილი წინადადებების საფუძველზე გამოავლენს გამარჯვებულ პრეტენდენტს. 

4. ქ. თბილისის მთავრობა საკუთრებაში არსებული ქონების კონკურენტული შერჩევის 

საფუძველზე გამოვლენილ პრეტენდენტთან აფორმებს ხელშეკრულებას, რომელსაც წარუდგენს 

საქართველოს პრეზიდენტს. 

5. კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების შესახებ გადაწყვეტილებასა და, შესაბამისი, პირობების შესახებ ინფორმაციას 

ქალაქ თბილისის მთავრობა აქვეყნებს საერთო სახელმწიფოებრივი ან/და საერთაშორისო 

მნიშვნელობის საინფორმაციო საშუალებებში და განსაზღვრავს ინტერესთა გამოხატვის ვადას, 

რომელიც, როგორც წესი, არ შეიძლება იყოს 1 თვეზე ნაკლები.  

6. თუ დაყოვნებამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივ ინტერესებს, 

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია ამ ვადის გონივრული შემცირება 

საჯაროობის სხვაგვარი უზრუნველყოფისა და პოტენციური ინვესტორების ინფორმირების 

პირობით. 

 მუხლი 3. პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების ორგანიზება 
1. პირდაპირი მიყიდვის, მათ შორის, კონკურენტული შერჩევის წესით პირდაპირი მიყიდვის 

ფორმით ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესყიდვის მსურველი 

განცხადებით მიმართავს ქ.თბილისის მთავრობას და წარუდგენს: 

ა) განცხადებას; 

ბ) სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლს (იურიდიული პირის შემთხვევაში); 

გ) სხვა დოკუმენტაციას, რომელიც შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს უფლებამოსილი ორგანოს 

მიერ (მათ შორის, ცალკეულ შემთხვევაში, საფინანსო უზრუნველყოფის დოკუმენტები); 

დ) კონკურენტული შერჩევის წესით პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ქ. თბილისის 

თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზების შემთხვევაში სხვა დამატებითი 

დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვალდებულება თანაბრად ვრცელდება ყველა დაინტერესებულ 

პირზე, მოთხოვნილი დოკუმენტების ჩამონათვალი ქვეყნდება მე-2 მუხლის მე-5 პუნქტით 

გათვალისწინებული წესით. 

2. დამატებითი დოკუმენტები უფლებამოსილ ორგანოს უნდა წარედგინოს განსაზღვრულ 

ვადაში.  
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3. პირდაპირი მიყიდვის, ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზების 

შესახებ დაინტერესებულ პირთან ქალაქ თბილისის მთავრობა აფორმებს ხელშეკრულებას, 

რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტისთვის წარდგენის შუამდგომლობით განსახილველად 

უგზავნის საქართველოს მთავრობას. 

4. საქართველოს მთავრობის მიერ ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების 

მიზანშეწონილად მიჩნევის შემდეგ დადებითად გადაწყვეტის შემდეგ, ხელშეკრულება 

წარედგინება საქართველოს პრეზიდენტს. 

5. ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი 

განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ დადებული ხელშეკრულება შედის ძალაში 

საქართველოს პრეზიდენტთან შეთანხმების შემდეგ.  

6. ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზებისას მყიდველი ნასყიდობის თანხას იხდის ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 

არა უმეტეს 1 წლისა. 

7. ხელშეკრულებაში შეაქვთ შემდეგი მონაცემები: 

ა) ცნობები გამყიდველისა და მყიდველის შესახებ; 

ბ) გამყიდველისა და მყიდველის მისამართები; 

გ) შეძენილი ქონების დასახელება; 

დ) შეძენილი ქონების შემადგენლობა; 

ე) ნასყიდობის ფასი და გადახდის ვადები; 

ვ) შეძენის პირობები (ვალდებულებები, შეზღუდვები); 

ზ) მხარეთა ურთიერთვალდებულებები ქონების შემდგომი გამოყენების შესახებ; 

თ) სხვა მონაცემები დასადები ხელშეკრულების სპეციფიკის გათვალისწინებით; 

ი) ამ დებულების მე-4 მუხლით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო. 

8. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პრივატიზებისას მყიდველზე 

საკუთრების უფლება გადადის თანხის მთლიანად გადახდის, საკუთრების დამადასტურებელი 

მოწმობის გაცემის და საჯარო რეესტრში ან შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოში 

რეგისტრაციის შემდეგ. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველმა უნდა შეასრულოს 

ვალდებულებები მყიდველს საკუთრების უფლება ეძლევა ნაკისრი ვალდებულების 

შესრულების პირობით.  

9. წინამდებარე წესით გათვალისწინებული კომპეტენციის განხორციელებისას ქალაქ 

თბილისის მთავრობის, ასევე მისი წარმომადგენლის/შუამავლის მიერ ყველა საჭირო 

დოკუმენტაცია შეიძლება შეიქმნას და გაიცეს როგორც წერილობითი, ასევე ელექტრონული 

ფორმით, ელექტრონული წარმოების თავისებურებათა გათვალისწინებით. ელექტრონული 

ფორმით შექმნილ ან/და გაცემულ ნებისმიერ დოკუმენტს აქვს ისეთივე იურიდიული ძალა, 

როგორც წერილობით დოკუმენტს, თუ ელექტრონული ფორმით გაცემული დოკუმენტის 

ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია მისი შემდგენელი/გამომცემი ორგანოს 

ინტერნეტსაიტის მეშვეობით. ელექტრონული ფორმით გაცემულ დოკუმენტებს აქვთ 

იურიდიული ძალა ხელმოწერის და ბეჭდის გარეშე. 
ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2011 წლის 24 ივნისის გადაწყვეტილება №7-34 - ვებგვერდი, 28.06.2011 

წ. 

 მუხლი 4. საბანკო გარანტია 
1. მყიდველი ვალდებულია უძრავი ქონების საპრივატიზებო პირობად საინვესტიციო 

ვალდებულების არსებობის შემთხვევაში პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებისას 

შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულება, ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში წარადგინოს 

საინვესტიციო ვალდებულების არანაკლებ 10%-ის ოდენობის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო 

გარანტია, რომლის ვადაც არანაკლებ 2 თვით უნდა აღემატებოდეს საინვესტიციო 
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ვალდებულების შესრულების ვადას. უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის ამ პუნქტში 

მითითებული თანხის ოდენობის შეცვლა ხელშეკრულების დადებამდე დასაშვებია ქ. თბილისის 

მთავრობის გადაწყვეტილებით. 

2. უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია მისი მოქმედების განმავლობაში 

უზრუნელყოფს მყიდველის მიერ შესასრულებელი ვალდებულებების შეუსრულებლობის 

შედეგად დაკისრებული პირგასამტეხლოს მოთხოვნის დაკმაყოფილებას.  

3. მყიდველი ვალდებულია უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის ოდენობის 

შემცირების შემთხვევაში 1 თვის ვადაში შეავსოს იგი მის სრულ ოდენობამდე. 

4. მყიდველის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგად ქონების 

განმკარგავი სუბიექტის მხრიდან ხელშეკრულების მოშლის შემთხვევაში უპირობო და 

გამოუხმობი საბანკო გარანტიის თანხა სრულად ირიცხება შესაბამის ბიუჯეტში.  

 მუხლი 5. მოძრავი ნივთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზება 
1. ქ. თბილისის მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას ქ. თბილისის თვითმმართველი 

ერთეულის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის შესახებ და 

განსაზღვრავს შესაბამის პირობებსა და ფასს. 

2. მოძრავი ნივთის პირდაპირი მიყიდვის შესახებ ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა 

მიერ მისი ხელმოწერიდან. 

 მუხლი 6. მყიდველის პასუხისმგებლობა 
1. თუ მყიდველი ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის 

(კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვის) შესახებ ხელშეკრულებით 

დადგენილ ვადებში არ გადაიხდის ქონების ნასყიდობის ფასს, მას არ გადაეცემა საკუთრების 

უფლება ქონებაზე.  

2. მყიდველი ვალდებულია პირდაპირი მიყიდვით (კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე 

პირდაპირი მიყიდვით) შეძენილი ქონების პრივატიზების შემდგომი გამოყენებისას დაიცვას 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, გაითვალისწინოს ქონებაზე დაწესებული 

შეზღუდვები (ქონების პირდაპირი მიყიდვის პირობები). 

3. ვალდებულებების შესრულების პერიოდში გამყიდველის მოთხოვნის საფუძველზე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფორმითა და წესით წარუდგინოს ინფორმაცია ქონების 

პირდაპირი მიყიდვის პირობების შესრულების თაობაზე. 

4. შეძენილ ქონებაზე საკუთრების უფლების დადასტურებამდე მყიდველს უფლება არა აქვს, 

გამყიდველთან შეთანხმების გარეშე განკარგოს, გასცეს სარგებლობაში ან სხვაგვარად 

დატვირთოს გადაცემული ქონება. ამასთან, მყიდველი პასუხისმგებელია გადაცემული ქონების 

მოვლა-პატრონობაზე და დაცვაზე. 

5. გამყიდველის მიერ მყიდველზე საკუთრების უფლების დადასტურების შემდეგ, 

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში (ვალდებულებათა შესრულების პერიოდში) 

მყიდველის მიერ პრივატიზებული ქონების გასხვისების შემთხვევაში, მყიდველი ვალდებულია 

ქონება ახალ მესაკუთრეზე გაასხვისოს იმავე პირობებით, რაც გათვალისწინებული იყო 

ნასყიდობის ხელშეკრულებით. ქონების გასხვისების შესახებ წერილობით უნდა ეცნობოს ქ. 

თბილისის მთავრობას.  

6. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები შესრულებულად ითვლება ქალაქ თბილისის 

მთავრობის მიერ მათი დადასტურების მომენტიდან. 

7. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა მყიდველი იღებს 

წერილობით გაფრთხილებას, რომელშიც მიეთითება დარღვევის გამოსწორების ვადა და 

პირგასამტეხლოს ოდენობა. პირგასამტეხლო განისაზღვრება ხელშეკრულებით, 

სახელშეკრულებო პირობებიდან გამომდინარე, კერძოდ: 
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ა) თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში – გადაუხდელი თანხის 0,1% დარღვევის დღიდან 

ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;  

ბ) საინვესტიციო ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში – დარჩენილი 

განსახორციელებელი ინვესტიციის 0.1% დარღვევის დღიდან ყოველ ვადაგადაცილებულ 

დღეზე; 

გ) მყიდველის მიერ პირდაპირი მიყიდვის (კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე 

პირდაპირი მიყიდვის საფუძველზე) და სხვა სახელშეკრულებო პირობების შეუსრულებლობის 

ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში პირგასამტეხლოს ოდენობა განისაზღვრება 

ხელშეკრულებით. 

8. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების განმეორებით შეუსრულებლობა და 

დაწესებულ ვადაში პირგასამტეხლოს გადაუხდელობა ქ. თბილისის მთავრობის მიერ 

განიხილება ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლის საფუძვლად. 

9. ქ. თბილისის მთავრობა უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება საპრივატიზებო 

ვალდებულებების (გარდა ფინანსური და საინვესტიციო ვალდებულებებისა) მოხსნის ან/და სხვა 

შესრულების მიღების, დადასტურების, ასევე, ხელშეკრულების მოშლის შესახებ. 

10. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული აქტი წარმოადგენს ხელშეკრულების 

განუყოფელ ნაწილს.  

 მუხლი 7. ვალდებულებათა შესრულება 
1. ვალდებულების შესრულება ან/და შესრულების მიღება ხორციელდება საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით. 

2. ამ წესის მიზნებისთვის ფინანსური ვალდებულება (ნასყიდობის ღირებულება, 

დაკისრებული პირგასამტეხლო და ა.შ.) შესრულებულად ითვლება შესაბამის ანგარიშზე თანხის 

გადასარიცხად საგადახდო დავალების შედგენის ან/და სხვა სათანადო დოკუმენტურად 

დადასტურებული ქმედების განხორციელების დღიდან. 

3. ქონების შემძენის მიერ თანხის გადახდა (გარდა მომსახურების საფასურისა) ხორციელდება 

ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში, ქ. თბილისის მთავრობა 

უფლებამოსილია თანხის მიღების უფლებამოსილება მიანიჭოს წარმომადგენელს-ქონების 

მართვის სააგენტოს, რომელიც გონივრულ ან/და დადგენილ ვადებში მის ანგარიშებზე შემოსულ 

თანხებს მიმართავს ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში. 

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების საფუძველზე 

ქონების მართვის სააგენტო ადასტურებს ვალდებულების შესრულებას, გასცემს საკუთრების 

დამადასტურებელ მოწმობას. 

5. ქონების შემძენი ინფორმაციას საინვესტიციო ან/და სხვა ვალდებულებათა შესრულების 

შესახებ, როგორც წესი, ადასტურებს სსიპ – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნით ან/და სხვა სათანადო 

დოკუმენტით. 

6. იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულების შესრულების შესწავლა სცილდება სსიპ – ლევან 

სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს შესაძლებლობების 

ფარგლებს ქონების შემძენი ვალდებულია წარმოადგინოს აუდიტორული/ექსპერტული დასკვნა. 

 მუხლი 8. გარიგებათა ბათილად ცნობა 
ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი (კონკურენტული შერჩევის 

საფუძველზე პირდაპირი მიყიდვის საფუძველზე) მიყიდვის ფორმით პრივატიზებასთან 

დაკავშირებულ სადავო და ბათილად ცნობის საკითხებს განიხილავს სასამართლო. 
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 მუხლი 9. გარდამავალი დებულება 
ამ წესის ძალაში შესვლამდე დაწყებული წარმოებები დასრულდეს „ქ. თბილისის 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 

პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2010 წლის 22 

იანვრის №1-7 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

 


