
პროექტი 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

გ  ა  ნ  კ  ა  რ  გ  უ  ლ  ე  ბ  ა  №  
ქ. ბათუმი                                                                „-----“ ------------ 2021 წელი 

 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ბათუმში, ოდისეი 

დიმიტრიადის ქ. N17-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების 

სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 

 

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 108-ე მუხლის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპა-

ლიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა : 

1. სახელმწიფოს უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაეცეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ბათუმში, ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩა N17-ში მდებარე 

14300,0 კვ.მ. (ს.კ. N05.30.02.027) და 1638,0 კვ.მ. (ს.კ. N05.30.02.026) არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთები. 

2. სახელმწიფოსათვის წინამდებარე განკარგულების პირველი პუნქტით გათვალისწი-

ნებული ქონების უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემა მოხდეს:  

ა) პოზიტიური პირობით (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 93-ე მუხლი) -სახელმწიფო-

სათვის საკუთრებაში გადაცემულ, წინამდებარე განკარგულების პირველი პუნქტით გათვალის-

წინებულ მიწის ნაკვეთებზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული 

ერთეულების განსათავსებლად ახალი შენობა-ნაგებობების მშენებლობის დასრულების 

შემდგომ უნდა მოხდეს ქალაქ ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა N11ა-ში მდებარე, 

სახელმწიფოსა და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში რეგისტრირებულ 

21026,0 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. N05.24.08.091) 

განთავსებული, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 11577,45 კვ.მ. შენობა-ნაგებობების (მათზე 

წილობრივად დამაგრებულ მიწის ნაკვეთთან ერთად) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადმოცემა.  

ბ) გადადების პირობით (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 96-ე მუხლი) - უსასყიდლოდ 

საკუთრების უფლებით გადაცემულ ქონებაზე სახელმწიფოს საკუთრების უფლება შეუწყდება, 

თუ არ მოხდება სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში გადაცემულ, წინამდებარე განკარგულების 

პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ მიწის ნაკვეთებზე საქართველოს შინაგან საქმეთა   

სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების განსათავსებლად ახალი შენობა-ნაგებობების 

მშენებლობის დასრულების შემდგომ ქალაქ ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა N11ა-ში 

მდებარე, სახელმწიფოსა და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში რეგისტრირებულ 

21026,0 კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. N05.24.08.091) 

განთავსებული, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 11577,45 კვ.მ. შენობა-ნაგებობების (მათზე 

წილობრივად დამაგრებულ მიწის ნაკვეთთან ერთად) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადმოცემა.  

სხვა შემთხვევაში სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადაცემულ 

ქონებაზე საკუთრების უფლება უბრუნდება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტს, რომელიც 

დამოუკიდებლად წყვეტს ქონების მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგვის საკითხს. 

3. ეთხოვოს სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს უზრუნველყოს წინამდებარე 

განკარგულების პირველი პუნქტით სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში  გადაცემუ-

ლი უძრავი ქონების საჯარო რეესტრში სახელმწიფოს საკუთრებაში რეგისტრაცია.  



4. წინამდებარე განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო  სასამართლოში 

(მის: ქ. ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. N30) მისი კანონმდებლობით  დადგენილი წესით გაცნობიდან 

ერთი თვის ვადაში.  

5.  განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.      
               

           

 

 

            საკრებულოს თავმჯდომარე                              სულიკო თებიძე                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი 

 

პროექტის სახელწოდება და სათაური 

 

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ბათუმში, ოდისეი 

დიმიტრიადის ქ. N17-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების 

სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

ა.ა) პროექტის მიღების მიზეზი და მიზანი: 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილია სსიპ სახელმწიფო ქონების 

ეროვნული სააგენტოს 2021 წლის 31 მარტის N5/17765 (N06-1421090389-14) წერილი, რომელშიც 

აღნიშნულია, რომ  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2021 წლის 24 მარტის N MIA 6 21 

00713368 წერილით მიმართა სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს, ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული ქ. ბათუმში, ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩა 

N17-ში მდებარე 14300,0 კვ.მ. (ს.კ. N05.30.02.027) და 1638,0 კვ.მ. (ს.კ. N05.30.02.026) არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის 

უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით გადაცემასთან დაკავშირებით, სამინისტროს  

სტრუქტურული ერთეულების ახალი შენობა-ნაგებობების  განსათავსებლად.   

საკითხთან დაკავშირებით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიასა (14-1421111872; 

22.04.2021წ) და სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს (5/26037; 29.04.2021წ) შორის 

განხორციელდა მიმოწერები. მათგან გამომდინარე  და საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს 24.03.2021წ. N N MIA 6 21 00713368 წერილში აღნიშნული გარემოებების 

გათვალისწინებით სამინისტროს  სტრუქტურული ერთეულების განსათავსებლად  ახალი 

შენობა-ნაგებობების  მშენებლობის დასრულების  შემდგომ სახელმწიფოს მრიდან უნდა 

განხორციელდეს ქალაქ ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა N11ა-ში, სახელმწიფოსა და ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნუ-

ლების მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. N05.24.08.091) განთავსებული, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 

შენობა-ნაგებობების (მათზე წილობრივად დამაგრებულ მიწის ნაკვეთთან ერთად; ს.კ. 

05.24.08.091) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემა. შესაბამისად, სახელმწი-

ფოსათვის განკარგულებით გათვალისწინებული ქონების უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით  

გადაცემა უნდა მოხდეს პოზიტიური პირობით.  გადადების პირობით (საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის 96-ე მუხლი) - უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადაცემულ 

ქონებაზე სახელმწიფოს საკუთრების უფლება შეუწყდება, თუ არ მოხდება ქ. ბათუმში,  ტბელ 

აბუსერიძის ქუჩა N11ა-ში, სახელმწიფოსა და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის თანასაკუთრებაში 

რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. N05.24.08.091) 

განთავსებული, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების (მათზე წილობრივად 

დამაგრებულ მიწის ნაკვეთთან ერთად) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემა. სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრების უფლებით გადაცემულ 

ქონებაზე საკუთრების უფლება უბრუნდება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტს, რომელიც 

დამოუკიდებლად წყვეტს ქონების მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგვის საკითხს. 

 

ა.ბ) პროექტის ძირითადი არსი:  

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული, ქ. ბათუმში, 

ქ.ბათუმში, ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩა N17-ში მდებარე 14300,0 კვ.მ. (ს.კ. N05.30.02.027) და 

1638,0 კვ.მ. (ს.კ. N05.30.02.026) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების 



სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემა, მისი შემდგომში საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის უსასყიდლოდ სარგებლობაში გადაცემის მიზნით და ქალაქ 

ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა N11ა-ში, სახელმწიფოსა და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

თანასაკუთრებაში რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე 

(ს.კ. N05.24.08.091) განთავსებული, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების 

(მათზე წილობრივად დამაგრებულ მიწის ნაკვეთთან ერთად) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში გადმოცემა. 

 

ბ) პროექტის ფინანსური დასაბუთება  

ბ.ა) პროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების  

წყარო:  

პროექტის განხორციელება არ მოითხოვს დამატებით ფინანსურ ხარჯებს. 

ბ.ბ) პროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილზე:  

ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვით ნაწილზე პროექტის განხორციელება გავლენას 

არ მოახდენს.  

 

გ) პროექტის შესაბამისობა უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ 

აქტებთან 

საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“; 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. 

დ) პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები 

სსიპ -სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 

 

ე) პროექტის ავტორი: 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის 

სამსახური. 

 

ვ) პროექტის ინიციატორი: 

 ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია. 

 

ზ) განმარტებითი ბარათის მომზადებაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა, 

სახელი, გვარი და ხელმოწერა: 

 

                   ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  

                   მერიის მუნიციპალური ქონების და  

                   სერვისების მართვის  სამსახურის  

                    უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი                              დავით კოპინაძე      
 


