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სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 

010.340.000.36.101.000.586 

ქალაქ თბილისის საკრებულოს  

გადაწყვეტილება №9-61 

2010 წლის 27 აგვისტო  

ქ. თბილისი 

ქ. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული 

აქციებისა და წილების მართვის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 

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

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

თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული აქციებისა და წილების მართვის 

უფლებით გადაცემის თანდართული წესი. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქ. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 

საკუთრებაში არსებული აქციებისა და წილების მართვის უფლებით გადაცემის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2010 წლის 22 თებერვლის №2-16 გადაწყვეტილება. 

3. გადაწყვეტილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. სამადაშვილი 

შეტანილი ცვლილებები: 

1. ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2011 წლის 24 ივნისის გადაწყვეტილება №7-33 - ვებგვერდი, 

28.06.2011 წ. 

დანართი  

ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული აქციებისა და 

წილების მართვის უფლებით გადაცემის წესი 

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

საქართველოს კანონის 191 მუხლის მე-13 პუნქტისა და 196 პუნქტის შესაბამისად და განსაზღვრავს ქ. 

თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული აქციების და წილების 

(შემდგომში – აქციები და წილები) მართვის უფლებით გადაცემის წესს. 

2. აქციების და წილების მართვის უფლებით გადაცემას ახორციელებს ქ. თბილისის მთავრობა. 

3. აქციების და წილის მართვის უფლებით გადაცემის ინიციატორები შეიძლება იყვნენ:  

ა) ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი 

ორგანოები; 

ბ) საქართველოს სამინისტროები და უწყებები, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსით განსაზღვრული სხვა ადმინისტრაციული ორგანოები, საქართველოსა და უცხო ქვეყნების 

ფიზიკური და იურიდიული პირები, საერთაშორისო ორგანიზაციები. 

4. აქციებისა და წილის მართვის უფლებით გადაცემა ხორციელდება საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ადგილობრივი თვითმმართველი 

ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ წესის შესაბამისად. 
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5. აქციებისა და წილის მართვის უფლებით გადაცემის ინიციატორი განაცხადს წარუდგენს ქ. 

თბილისის მთავრობას, რომელიც თავის მხრივ, აღნიშნული საკითხის განხილვის შემდგომ იღებს 

გადაწყვეტილებას მისი მართვის უფლებით გადაცემის შესახებ.  

6. აქციებისა და წილის მართვის უფლებით გადაცემის ვადას განსაზღვრავს ქ. თბილისის 

მთავრობა. 

7. აქციებისა და წილის მართვის უფლებით გადაცემის ფასს კონკრეტული საწარმოს ან/და 

გადაცემის პირობების გათვალისწინებით განსაზღვრავს ქ. თბილისის მთავრობა. 

8. აქციებისა და წილის პრივატიზაცია ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

9. წინამდებარე წესით გათვალისწინებული კომპეტენციის განხორციელებისას, ქალაქ თბილისის 

მთავრობის, ასევე ქ. თბილისის მთავრობის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის 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 №7-33 - ვებგვერდი, 28.06.2011 წ. 

 მუხლი 2. აქციებისა და წილის მართვის უფლებით გადაცემის აუქციონის ორგანიზება 
1. აქციებისა და წილის მართვის უფლებით გადაცემა ხორციელდება აუქციონის (აუქციონი 

პირობებით) ან პირდაპირი განკარგვის წესით. 

2. აქციებისა და წილის მართვის უფლებით გადაცემისას აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის 

კრიტერიუმია აუქციონის პირობების სრულად დაკმაყოფილება და მაქსიმალური ფასის გადახდა. 

3. აუქციონში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, 

საერთაშორისო ორგანიზაციას. 

4. აუქციონის პირობებსა და გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებს ადგენს ქ. თბილისის 

მთავრობა მართვის უფლებით გადასაცემი აქციების ან/და წილის მნიშვნელობის 

გათვალისწინებით. 

5. აუქციონის ორგანიზება, ჩატარება და შედეგების გაფორმება ხდება ამ წესის, ქ. თბილისის 

თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზებისა და სარგებლობის 

უფლებით გაცემისათვის დადგენილი წესისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 მუხლი 3. პირდაპირი განკარგვის წესით წილისა და აქციების მართვის უფლებით გადაცემის 
ორგანიზება 

1. პირდაპირი განკარგვის წესით აქციების ან/და წილის მართვის უფლებით გადაცემაზე 

გადაწყვეტილებას იღებს და შესაბამის პირობებს ადგენს ქ.თბილისის მთავრობა. 

 2. პირდაპირი განკარგვის წესით აქციების ან/და წილის მართვის უფლებით გადაცემის მიზანია 

აქციებზე ან/და წილზე მართვის უფლება გადაეცეს იმ პირს, რომელიც სრულად და 

კეთილსინდისიერად შეასრულებს აქციების ან/და წილის პირდაპირი განკარგვის წესით დადგენილ 

პირობებს.  

3. პირდაპირი განკარგვის წესით აქციების ან/და წილის მართვის უფლებით გადაცემის 

მსურველი (მსურველები) განცხადებით მიმართავს ქ.თბილისის მთავრობას და წარუდგენს:  

ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (პასპორტის) ასლს (ფიზიკური პირის შემთხვევაში); 

ბ) ნოტარიალურად დამოწმებულ მინდობილობას, თუ მსურველი მოქმედებს სხვა პირის 

სახელით; 
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გ) სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლს (იურიდიული პირის შემთხვევაში); 

დ) აგრეთვე სხვა დოკუმენტაციას, რომელიც შეიძლება მოითხოვოს ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის შესაბამისმა აღმასრულებელმა ორგანომ, მათ შორის, ცალკეულ 

შემთხვევაში, საფინანსო უზრუნველყოფის დოკუმენტები. დამატებით მოთხოვნილი 

დოკუმენტების წარმოდგენის ვადაა ორი კვირა. აღნიშნული ვადა აითვლება მოთხოვნის მიღებიდან.  

4. აუქციონის გარეშე აქციები ან/და წილები მართვის უფლებით უსასყიდლოდ შეიძლება 

გადაეცეს აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ორგანოებს, სასამართლო ხელისუფლებისა და 

პროკურატურის ორგანოებს, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, სახელმწიფოსა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ დაფუძნებულ არასამეწარმეო 

(არაკომერციულ) იურიდიულ პირებსა და 100-პროცენტიანი წილობრივი მონაწილეობით 

დაფუძნებულ საწარმოებს. 

5. ქ.თბილისის მთავრობა იხილავს შემოსულ განცხადებას ოცდაათი კალენდარული დღის 

ვადაში, რის შემდეგაც იღებს გადაწყვეტილებას და ადგენს პირდაპირი განკარგვის წესით 

გადასაცემი აქციების ან/და წილის პირობებს. 

 მუხლი 4. გარიგებათა გაფორმების წესი და შედეგები 
1. პირდაპირი განკარგვის წესით აქციების ან/და წილის მართვის უფლებით გადაცემის 

შემთხვევაში მხარეთა შორის ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს ქ. თბილისის მთავრობის მიერ 

გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს 3 თვისა, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. ამასთან, ხელშეკრულების გაფორმებასთან და შესაბამის რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ 

ხარჯებს ფარავს მართვის უფლების მიმღები. 

2. ხელშეკრულება უნდა შეიცავდეს ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილ მოთხოვნებს, 

შესაბამის პასუხისმგებლობას მათ შეუსრულებლობაზე და ამ წესის მე-5 მუხლის მოთხოვნებით 

გათვალისწინებულ პირგასამტეხლოს. 

3. აქციების ან/და წილის მართვის უფლების მიმღები – უფლებამოსილია მესამე პირებთან 

ურთიერთობებში გამოვიდეს როგორც აქციების ან/და წილის მესაკუთრე, განახორციელოს აქციების 

ან/და წილის მართვის მესაკუთრისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილება გარდა 

ამ წესით განსაზღვრული შეზღუდვებისა. 

4. მართვის უფლებით გაცემული საწარმო მართვის უფლების გადაცემის შესახებ 

ხელშეკრულების მოქმედების ფარგლებში აითვლება ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის 

მიერ დაფუძნებულ ან/და საკუთრებაში არსებულ საწარმოდ მართვის უფლებით გაცემული 

აქციების ან/და წილის ნაწილში.  

 მუხლი 5. აქციების ან წილის მართვის უფლების მქონე პირის პასუხისმგებლობა 
1. აქციების ან წილის მართვის უფლების მქონე პირი ქ. თბილისის მთავრობას მოთხოვნისთანავე 

წარუდგენს ინფორმაციას (ანგარიშს) ხელშეკრულების პირობების შესრულებასთან დაკავშირებით.  

2. აქციების ან წილის მართვის უფლების მქონე პირს მესაკუთრესთან შეთანხმების გარეშე 

უფლება არა აქვს: გაასხვისოს, ან უფლებრივად დატვირთოს აქციები ან წილი, ასევე მიიღოს 

გადაწყვეტილებები საზოგადოების ბალანსზე რიცხული ქონების განკარგვის ან უფლებრივად 

დატვირთვის თაობაზე. ამასთან, მართვის უფლების მიმღები პირი ვალდებულია, მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოს საზოგადოების ქონების მოვლა-პატრონობა და 

დაცვა.  

3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაუცველობის შემთხვევაში აქციების ან 

წილის მართვის უფლების მიმღები იღებს გაფრთხილებას წერილობითი სახით, სადაც მიეთითება 

დარღვევის გამოსწორების ვადა და ეკისრება შესაბამისი პირგასამტეხლო. პირგასამტეხლოს 
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ოდენობა განისაზღვრება სააუქციონო ან/და პირდაპირი განკარგვის თაობაზე მიღებული 

გადაწყვეტილების და სახელშეკრულებო პირობებიდან გამომდინარე, კერძოდ:  

ა) მართვის უფლების გადაცემის საზღაურის არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც იხდის მართვის 

უფლების მიმღები, მართვის უფლების გადაცემის საბოლოო საზღაურის გადაუხდელი თანხის 

0,1%-ით დარღვევის დღიდან ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე; 

ბ) საინვესტიციო ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში დარჩენილი 

განსახორციელებელი ინვესტიციის 0.1%-ით დარღვევის დღიდან ყოველ ვადაგადაცილებულ 

დღეზე; 

გ) მართვის უფლების მიმღები პირის მიერ სხვა სააუქციონო ან/და სახელშეკრულებო 

ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის პირგასამტეხლოს ოდენობა განისაზღვრება 

ხელშეკრულებით.  

4. თუ მართვის უფლების მიმღები პირი არ იხდის პირგასამტეხლოს და არ ასრულებს 

სააუქციონო და ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს ქ. თბილისის მთავრობას უფლება აქვს 

ხელშეკრულება მოშალოს ცალმხრივად და მართვის უფლების მიმღებ პირს ჩამოართვას აქციების ან 

წილის მართვის უფლება.   

 მუხლი 6. დავათა განხილვის წესი  
ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული აქციებისა და წილების 

მართვის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებულ სადავო საკითხებს (მათ შორის, 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის გამო) საქართველოს 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით განიხილავს სასამართლო. 

 

 


