პროექტი
საქართველოს კანონი
„სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1.,,სახელმწიფო ქონების შესახებ” საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო
მაცნე, № 48, 09.08.2010, მუხ. 312) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. პირველი მუხლის მე-5 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) დაცულ ტერიტორიებზე, გარდა ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ძ.ე“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული დაცული ლანდშაფტისა და მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიისა,
სახელმწიფო ტყეზე, გარდა ამ კანონის 291 მუხლისა და 36-ე მუხლის 11პუნქტისა;“.
2. მე-2 მუხლის:
ა) „ო“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
ბ) „ს“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
გ) „უ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„უ) უძრავი ნივთი – სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა, ტყე და ტყის მიწები, დაცული ლანდშაფტი, მრავალმხრივი გამოყენების
ტერიტორია;“.
2. მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი:
„6. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საქართველოს სამოციქულო
ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე და
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შუამდგომლობით,
საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელ ეკლესიას საკუთრებაში შეიძლება გადაეცეს ამ
კანონის ამოქმედებამდე არსებული მართლმადიდებლური ეკლესია-მონასტრების მიმდებარე
ტყის ფართობი, არაუმეტეს 20 ჰა თითოეულის შემთხვევაში და საქართველოს ტყის კოდექსით
განსაზღვრული მიჩენილი ტერიტორიები. ამასთან, გადასაცემი ფართობი უნდა განისაზღვროს
იმგვარად, რომ გამოყოფამ არ გამოიწვიოს არსებული სატყეო

ლიტერების საზღვრების

დარღვევა.“.
3. მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) სახელმწიფო ტყე, გარდა ამ კანონის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული
შემთხვევისა.“.

4. მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.
5. მე-3 თავი ამოღებულ იქნეს.
6. 291 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,მუხლი 291 . მერქნული რესურსის გაცემის წესი
სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე (გარდა იმ მიწის ნაკვეთისა,
რომელიც ხვდება სახელმწიფო ტყის საზღვრებში და დაცულ ლანდშაფტსა და მრავალმხრივი
გამოყენების ტერიტორიაზე) და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სახელმწიფო ტყის
ამორიცხულ ტერიტორიაზე (მათ შორის, სახელმწიფო ტყის საზღვრის კორექტირების შედეგად
სახელმწიფო ტყის საზღვრების გარეთ დარჩენილ ტერიტორიაზე) განხორციელებული ჭრების
და სახელმწიფო ტყის მართვის ორგანოს მიერ განხორციელებული ჭრების შედეგად
მოპოვებული მერქნული რესურსი საწყობდება ამავე ორგანოს მიერ ან აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების სამმართველოს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის −
აჭარის სატყეო სააგენტოს მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე და მას, შესაბამისად, გასცემს
სახელმწიფო ტყის მართვის ორგანო, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე
− საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − აჭარის სატყეო სააგენტო საქართველოს მთავრობის
დადგენილებით დამტკიცებული ტყითსარგებლობის წესის შესაბამისად.“.
7. 292-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 292 . საქართველოს შიგა წყლების ნაპირებზე არსებული ძირნაყარი მერქნული რესურსის
გაცემის წესი
სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებზე არსებულ საქართველოს შიგა
წყლების ნაპირებზე, რომლებიც არ ხვდება სახელმწიფო ტყის კონტურის საზღვრებში და
დაცულ ლანდშაფტსა და მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიაზე, არსებული ძირნაყარი
მერქნული რესურსის დასაწყობებისა და გაცემის წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის
დადგენილებით დამტკიცებული ტყითსარგებლობის წესის შესაბამისად“.
8. 36-ე მუხლის 11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
“11.ფიზიკური პირებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სარგებლობაში
გადაცემა შესაძლებელია არაუმეტეს 49 წლის ვადით, გარდა კანონით გათვალისწინებული
შემთხვევისა. სახელმწიფო ტყის მართვის ორგანო, ხოლო აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში −
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების − გარემოს
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი – აჭარის სატყეო სააგენტო სახელმწიფო ტყის მიწებს სასოფლო-სამეურნეო

მიზნითა და არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით სარგებლობის უფლებით გასცემს საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი

სალომე ზურაბიშვილი

