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ქალაქი ბათუმი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის უფლების მქონე
სუბიექტების საფასურისა და დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოს
გადახდისაგან გათავისუფლების შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 ბრძანებით, ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო
ორგანიზაციის მიერ ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიად გამოცხადების გამო, საქართველოს
მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა. საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების
მიზანი გახდა ახალი კორონავირუსის (COVID-19) მასობრივი გავრცელების გამო შექმნილი ვითარების
ნორმალიზაცია, რათა სახელმწიფომ შეასრულოს თავისი კონსტიტუციური ვალდებულება - უზრუნველყოს დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და ქვეყნის
მოსახლეობის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხის შემცირება. „საქართველოს
მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ
ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 დეკრეტით, ახალი
კორონავირუსის (COVID-19) მასობრივი გავრცელების გამო ქვეყნის წინაშე არსებული მზარდი გამოწვევის
გათვალისწინებით, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით
შეიზღუდა საქართველოს კონსტიტუციის მე-13, მე-14, მე-15, მე-18, მე-19, 21-ე და 26-ე მუხლებში
მითითებული უფლებები, ანუ, შეიზღუდა ყველა იმ მუხლის მოქმედება, რომელიც პირდაპირ თუ
არაპირდაპირ დაკავშირებულია ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებასთან. საქართველოს
მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებით დამტკიცდა „საქართველოში ახალი
კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები“. აღნიშნული
დადგენილებით, სხვა ღონისძიებებთან ერთად, საქართველოში შეჩერდა ეკონომიკური საქმიანობები,
გარდა ადამიანის არსებობისათვის და ჯანმრთელობის დაცვისათვის საჭირო პროდუქციის რეალიზაციასთან და მომსახურებების გაწევასთან დაკავშირებული ეკონომიკური საქმიანობისა. მართალია, საქართველოს მთავრობის ნებართვით დასაშვები გახდა ზოგიერთი ეკონომიკური საქმიანობის წარმოება, მაგრამ
დასაშვები სახეობები არ მოიცავს გარე ვაჭრობის უფლების მქონე პირების მიერ განხორციელებულ
ეკონომიკურ საქმიანობებს.
აღსანიშნავია, რომ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტს გაცემული აქვს რიგი გარე ვაჭრობის
ნებართვები, რომლითაც მუნიციპალიტეტის ქონება სარგებლობის უფლებით გაცემული აქვს სხვადასხვა
ეკონომიკური საქმიანობისათვის. აღნიშნული ნებართვების გაცემის დროს შეზღუდული და/ან
შეჩერებული არ იყო საქართველოს კონსტიტუციის არცერთი მუხლის მოქმედება. დღეისათვის კი აშკარად
შეიცვალა ზოგიერთი ის გარემოება, რაც ნებართვის გაცემის საფუძველი გახდა, კერძოდ, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიად გამოცხადების გამო საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადდა საგანგებო მდგომარეობა, საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით შეიზღუდა საქართველოს კონსტიტუციის მე-13, მე-14, მე-15, მე-18, მე-19, 21-ე და 26-ე მუხლებში მითითებული უფლებები, ანუ, შეიზღუდა
ყველა იმ მუხლის მოქმედება, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაკავშირებულია ეკონომიკური
საქმიანობის განხორციელებასთან და საქართველოში შეჩერდა ეკონომიკური საქმიანობები, გარდა ადამიანის არსებობისათვის და ჯანმრთელობის დაცვისათვის საჭირო პროდუქციის რეალიზაციასთან და
მომსახურებების
გაწევასთან
დაკავშირებული
ეკონომიკური
საქმიანობისა.
აღნიშნულის
გათვალისწინებით, შეცვლილი გარემოებების საბოლოო შეფასება არის ის, რომ ქალაქ ბათუმის
მუნიციპალიტეტის გარე ვაჭრობის უფლების მქონე სუბიექტებს შეჩერებული აქვთ ეკონომიკური საქმიანობა და ეს არ არის გამოწვეული მათი ბრალეული ქმედებით. ეკონომიკური საქმიანობების შეჩერება კი

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ გარე ვაჭრობის უფლების მქონე სუბიექტებთან გაცემულ
უფლებაზე ზეგავლენის შეფასებისათვის მნიშვნელოვან შეცვლილ გარემოებას წარმოადგენს.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო
მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 ბრძანების,
„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს
პრეზიდენტის 2020 წლის 21 აპრილის №2 ბრძანების, „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო
მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს
პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის №1 დეკრეტის და „საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილების გათვალისწინებით, საქართველოს ორგანული კანონის
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტის, 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის,
54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტის და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის
შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:
1. გათავისუფლდნენ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის მერიის
მიერ გაცემული ყველა სახეობის გარე ვაჭრობის უფლების მქონე სუბიექტები ყოველთვიური თანხის
გადახდისაგან ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების გამო დაწესებული შეზღუდვების მოქმედების განმავლობაში (ეკონომიკური საქმიანობის შეჩერების ვადით) გადასახდელი თანხის ოდენობით,
შემდეგი წესით: წლიურ საფასურს გამოაკლდება ეკონომიკური საქმიანობის შეჩერების პერიოდისათვის
გადასახდელი თანხის ოდენობა, თვეების გაანგარიშებით (ეკონომიკური საქმიანობის შეჩერების დაწყების
და დასრულების თვეები იანგარიშება სრულად, მიუხედავად ეკონომიკური საქმიანობის შეჩერების დაწყების და დასრულების თარიღისა).
2. ამ განკარგულების პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ იმ სუბიექტებს, რომელთაც 2020 წლის 1
მარტიდან შემდგომ პერიოდზე ფაქტობრივად გადახდილი აქვთ უფლების საფასური/საფასურის ნაწილი,
გადახდილი საფასური/საფასურის ნაწილი ჩაეთვალოთ 2020 წლის 1 ივნისის შემდგომი თვეების უფლების
საფასურის ანგარიშში.
3. გადახდილი უფლების საფასური არ ექვემდებარება დაბრუნებას იმ შემთხვევებში, თუ შესაბამისი
გარე ვაჭრობის უფლება შეწყდება ვადაზე ადრე, გარე ვაჭრობის უფლების ვადა ამოიწურება ფაქტობრივად
გადახდილი საფასურის ჩათვლის შესაბამისი პერიოდის გასვლამდე.
4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გადაცემული გარე ვაჭრობის უფლების იმ სუბიექტებს, რომელთაც შესაბამისი უფლებიდან გამომდინარე დაეკისრათ/დაეკისრებოდათ პირგასამტეხლო 2020
წლის 1 მარტიდან 2020 წლის 1 ივნისამდე პერიოდზე გათავისუფლდნენ დაკისრებული/დასაკისრებელი
პირგასამტეხლოსგან.
5. დაევალოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს ამ განკარგულების შესრულების მიზნით გაატაროს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები.
6. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე

სულიკო თებიძე

განმარტებითი ბარათი
ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის უფლების მქონე
სუბიექტებისათვის ყოველთვიური თანხი გადახდისაგან
გათავისუფლების შესახებ

ა) ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ
როგორც მოგეხსენებათ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ქუჩებსა და საზოგადოებრივი
სივრცეებში რამოდენიმე იურიდიული/ფიზიკური პირები ეწევა გარე (გამოტანით) ვაჭრობას, რომელზედაც ქალაქ
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურის მიერ გაცემულია
არაერთი გარე ვაჭრობის ნებართვა.
ზემოხსენებული საქმიანობა რეგულირდება 2011 წლის 10 თებერვლის ქალაქ ბათუმის საკრებულოს №8
დადგენილების „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის, ბაზრებისა და ბაზრობების
რეგულირების წესების დადგენის შესახებ“ მიხედვით, ხოლო ტარიფები განისაზღვრება 2012 წლის 28 ივნისის
ბათუმის საკრებულოს №37 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის

უფლების

საფასურის განსაზღვრის შესახებ“ და 2020 წლის 25 თებერვლის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს №17
„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის უფლების საფასურის განსაზღვრის შესახებ“
დადგენილებებით.
შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე თანამედროვე მსოფილო და მათ შორის ჩვენი ქვეყანა უმძიმესი
გამოწვევის სინაშე დგას, ამასთან საზოგადოება დიდ შეშფოთებას გამოთქვამს „კორონავირუსის“ გავრცელების გამო,
როგორც ცნობილია, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებისა და საქართველოს მთავრობის
გადაწყვეტილებით,

კორონავირუსის

პრევენციული

ღონისძიებების

გატარების

მიზნით

საქართველოში

გამოცხადებული იქნა საგანგებო მდგომარეობა.
აღნიშნულიდან გამომდინარე ისე როგორც სხვა ქალაქებში ბათუმშიც დროებით დაიხურა ბევრი საცალო სავაჭრო
ქსელისა და მომსახურების ობიექტი. რომლებიც ეწეოდნენ გამოტანით ვაჭრობასა და სხვადასხვა ტიპის სავაჭრო
მომსახურეობას, შესაბამისად შეჩერებულია მათი შემოსავლის წყაროც.
ა.ა) პროექტის მიზეზი და მიზანი
პროექტის მიზანია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის აკრძალვის პერიოდში
მოქმედი გარე ვაჭრობის ნებართვების მქონე იურიდული თუ ფიზიკური პირების გადასახადისაგან გათავისუფლება.
ა.ბ) პროექტის ძირითადი არსი
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელები პირებისათვის
არსებული კრიზისული სიტუაციის შემსუბუქება.

ბ) პროექტის ფინანსური მხარე
არ გააჩნია, ბიუჯეტი ვერ მიიღებს ამ პერიოდში აღნიშნული საქმიანობიდან შემოსავალს.
გ) პროექტის შესაბამისობა იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტთან
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“
დ) პროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ე) პროექტის ავტორი
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ვ) პროექტის ინიციატორი
ქალაქ ბათუმის მუნციიპალიტეტის მერია
ზ) განმარტებითი ბარათის მომზადებაზე უფლებამოსილი პირის თანამდებობა

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის
მუნიციპალური ქონების და სერვისების
მართვის სამსახურის უფროსი

დავით კოპინაძე

