
მიწასთან დაკავშირებული

ინვესტიციების მხარდამჭერი

ინიციატივების მიმოხილვა

მწვანე ალტერნატივა

საინვესტიციო საქმიანობის რეგულირება საქართველოში



 
 

კვლევა მომზადდა ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის 
რეგიონალური ბიუროს მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის - 
„პასუხისმგებლიანი მიწის პოლიტიკა“ - ფარგლებში.  
 
კვლევის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია მწვანე 
ალტერნატივა და ის შესაძლებელია არ გამოხატავდეს ჰაინრიჰ 
ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს    
შეხედულებებს. 

 
 
თბილისი, 0179,  
ფალიაშვილის ქ. #39ბ, IV სართული 
ტელ.: 222 38 74 
GREENALT@GREENALT.ORG   
WWW.GREENALT.ORG    

 

© მწვანე ალტერნატივა, ნოემბერი 2022 

 

 

 



 

 

 

 

საინვესტიციო საქმიანობის რეგულირება 

საქართველოში 

 

 

მიწასთან დაკავშირებული ინვესტიციების 

მხარდამჭერი ინიციატივების მიმოხილვა 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შესავალი 
 

ამა თუ იმ ქვეყანაში განხორციელებული ინვესტიციების ხარისხსა და რაოდენობაზე გავლენის 

მოხდენის მიზნით, ინვესტიციების ფორმირებისთვის, მთავრობები ხშირად იყენებენ 

ინვესტიციების წახალისების / ხელშეწყობის სხვადასხვა ინსტრუმენტს. 

 

ინვესტიციების წახალისება ეს არის მიზანმიმართული ღონისძიება, რომელსაც ახორციელებს 

მთავრობა ინვესტორისთვის (ინვესტორის სასარგებლოდ), იმისათვის, რომ მან განახორციელოს 

ახალი ინვესტიცია ან გააფართოვოს არსებული. ასეთ შემთხვევაში, მთავრობის მიზანია, 

ზეგავლენა მოახდინოს ინვესტიციის ზომაზე, მდებარეობაზე, შედეგებზე, სექტორსა და 

ინვესტიციის სხვა მახასიათებლებზე. გაერო-ს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 

ორგანიზაციისა (Food and Agriculture Ogranization of the United Nations, UN FAO)  და მდგრადი 

ინვესტირების კოლუმბიის ცენტრის (Columbia Center on Sustainable Investment) მიერ 2021 წელს 

ერთობლივად გამოცემული სახელმძღვანელოს თანახმად, რომელიც სოფლის მეურნეობისა და 

სურსათის სისტემებში გონივრული ინვესტირების წახალისების საკითხებს ეხება1, ინვესტიციის 

ხელშემწყობი ინსტრუმენტები შეიძლება, დაიყოს ხუთ ჯგუფად; ესენია: 

• ფინანსური ინსტრუმენტები - არასაგადასახადო ფინანსური მხარდაჭერა (მაგალითად, 

გრანტები, სუბსიდიები, სესხები) 

• ტექნიკური და ბიზნესის დამხმარე ინსტრუმენტები - ეს შეიძლება მოიცავდეს, 

მაგალითად, დახმარებას ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვებაში, ტექნოლოგიურ 

მხარდაჭერას, „კვლევასა და განვითარებას“, ექსტენციის სერვისებს. 

• საგადასახადო შეღავათები - გადასახადებთან დაკავშირებული ღონისძიებები 

(მაგალითად, საგადასახადო შეღავათები, საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთის 

შემცირება).  

• შეღავათები რეგულირებაში - სტიმულის შექმნა საერთო (მაგალითად, სოციალურ, 

შრომით ან გარემოსდაცვით) მარეგულირებელ წესებში, პირობებში გამონაკლისების 

დაშვების გზით. 

• სხვა ინსტრუმენტები  - ყველა სხვა ინსტრუმენტი, რომელიც არ შედის ზემოთ 

ჩამოთვლილ ინსტრუმენტებში; ასეთია, მაგალითად, სახელწიფო შესყიდვები, ან ახალი 

ან კონკრეტულ სფეროში, კონკრეტულ მიზანზე მიმართული ინფრასტრუქტურის შექმნა). 

 

ინვესტირების ხელშემწყობი ინსტრუმენტების დანერგვა სხვადასხვა საშუალებით ხდება. 

ყველაზე გავრცელებული საშუალებებია: 

 
1 Bulman, A., Cordes, K.Y., Mehranvar, L., Merrill, E. and Fiedler, Y. 2021. Guide on incentives for responsible investment in 

agriculture and food systems. Rome, FAO and Columbia Center on Sustainable Investment. https://doi.org/10.4060/cb3933en  

https://doi.org/10.4060/cb3933en


(ა)  არაინსტიტუციონალიზებული სპეციალური სამთავრობო პროგრამები, რომელთა 

მიღება, შესაძლოა, სულაც არ იყოს პირდაპირ მოთხოვნილი კანონმდებლობით; 

(ბ)  კანონების, კანონქვემდებარე აქტების, სხვადასხვა რეგულაციის მიღება; 

(გ)  შეთანხმებების დადება მთავრობასა და ინვესტორს შორის.  

 

(ა) არაინსტიტუციონალიზებული სპეციალური სახელმწიფო პროგრამები 

 

ასეთი პროგრამების მიღება, როგორც წესი, არ მოითხოვება კანონმდებლობით, მაგრამ 

მთავრობა მათ იღებს კონკრეტულ სფეროში ან ბიზნესის კონკრეტულ (მაგალითად, მცირე 

მეწარმეების, ან ახალგაზრდა მეწარმეების) სეგმენტში ინვესტიციის წასახალისებლად. ამ 

პროგრამებს, ხშირად, დონორი ორგანიზაციები აფინანსებენ და დონორული დაფინანსების 

ამოწურვის შემდეგ, მოქმედებას წყვეტენ.   

 

(ბ) კანონმდებლობის მიღება 

 

ინვესტიციების [ხელშეწყობის] შესახებ მოთხოვნები შეიძლება გაბნეული იყოს როგორც 

ინვესტიციების მარეგულირებელ სპეციალურ ნორმატიულ აქტებში, ისე საგადასახადო, 

მოპოვებითი მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის, თავისუფალი სავაჭრო ზონებისა თუ 

სპეციალური ეკონომიკური ზონების მარეგულირებელ კანონმდებლობაში. ეს მიდგომა, წინა 

მიდგომისგან განსხვავებით, უზრუნველყოფს უფრო მეტ თანმიმდევრულობას და უწყვეტობას 

ინვესტირების მხარდაჭერაში. ასეთმა მიდგომამ, შესაძლოა, ასევე, შექმნას კარგი საფუძველი 

ინვესტირების სფეროში გამჭვირვალობისა ან ანგარიშვალდებულების მექანიზმების 

შემოღებისა და სისტემატიზაციისთვის. 

 

ამ მიდგომის ნაწილია საერთაშორისო საინვესტიციო შეთანხმებები. ასეთი შეთანხმებები 

გავლენას ახდენენ, როგორც ეროვნულ კანონმდებლობაზე, ისე კონკრეტულ საინვესტიციო 

პროექტებზე. საერთაშორისო საინვესტიციო შეთანხმებების - როგორც ინსტრუმენტის - 

მხარდამჭერები ამტკიცებენ, რომ ასეთ შეთანხმებებს შეიძლება, მოჰყვეს ქვეყნებს შორის 

საინვესტიციო ნაკადების გაზრდა და ინვესტიციების წახალისება. ამასთან, მეორე მხრივ, 

არსებობს მსოფლიოში დაგროვილი გამოცდილება, რომელიც აჩვენებს, რომ ასეთ 

შეთანხმებებს, ხშირად, არათუ არ მოჰყვება დაპირებული სარგებელი, არამედ, ზრდის 

საზოგადოების ხარჯებს და ზოგჯერ აფერხებს კიდეც მასპინძელი ქვეყნის მიერ დასახული 

განვითარების მიზნების მიღწევას. 

 

(გ) მთავრობასა და ინვესტორს შორის შეთანხმებები 

 

მთავრობასა და მსხვილ ინვესტორს შორის შეთანხმების დადება გავრცელებული პრაქტიკაა 

მაშინ, როდესაც სახელმწიფოს სურს კონკრეტული საინვესტიციო პროექტის ხელშეწყობა. ასეთი 

შეთანხმებები, როგორც წესი, ინვესტორს, ინვესტირების სანაცვლოდ, სთავაზობენ გარკვეულ 



ხელშემწყობ პირობებს. ფინანსური და საგადასახადო შეღავათების გარდა, ხელშეკრულებები, 

ხშირად, მოიცავენ შეღავათებს რეგულირებაში. ეს, ზოგ შემთხვევაში, ხდება „სტაბილურობის“ 

დებულების შემოტანით ხელშეკრულებაში: ასეთი დებულება გულისხმობს ინვესტორზე 

მომავალში ისეთი სამართლებრივი ცვლილებების გაუვრცელებლობას, რომელმაც შესაძლოა, 

ზეგავლენა მოახდინოს მის ბიზნესზე, გაუზარდოს ხარჯები. დღეს, კარგ მიდგომად ითვლება, თუ 

ხელშეკრულებებში არ იქნება „სტაბილურობის“ დებულება. გარდა ამისა, თავად ასეთი 

შეთანხმებები პრობლემურია სხვა მხრივაც: შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების ხასიათი 

დამოკიდებულია მომლაპარაკებელ მხარეებზე, მათ ვაჭრობის უნარზე; შეთანხმებებს, ასევე, 

სჭირდებათ სათანადო მონიტორინგი და ადმინისტრირება; შეთანხმებების შემთხვევაში 

იზრდება კორუფციის რისკი; შეთანხმებები, როგორც წესი, იდება მსხვილ ინვესტორებთან და ეს 

მათ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს, იმ მეწარმეებთან შედარებით, რომლებიც 

მცირე მასშტაბზე ოპერირებენ. 

 

როგორც აღინიშნა, ინვესტიციის ხელშემწყობი ინსტრუმენტებიდან ერთ-ერთია რეგულირებაში 

დაშვებული შეღავათები. ზემოთ ხსენებული სახელმძღვანელოს თანახმად, აქ შეიძლება, 

შეღავათების კიდევ ორი ჯგუფის გამოყოფა, როდესაც ისეთ ინვესტიციებზე ვსაუბრობთ, 

რომელიც მიწას ეხება. ეს ორი ჯგუფი აღწერილია ქვემოთ.  

 

1. ქვეყნის კანონმდებლობით დაწესებული მოთხოვნებიდან გამონაკლისების დაშვება. 

 

ეს ხშირად აისახება გარემოსდაცვითი, სოციალური და შრომის კანონმდებლობის შესუსტებაში. 

ეს მიდგომა შეიძლება გამოყენებული იყოს კონკრეტული საინვესტიციო პროექტების მიმართ და 

მაგალითად, კანონით, უცხოელ ინვესტორებს, ანიჭებდეს განსაკუთრებულ პროცედურულ 

უფლებებს. ასევე, ასეთი მიდგომა შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს თავისუფალ სავაჭრო ზონებში 

ან სპეციალურ ეკონომიკურ ზონებში. გამოცდილება აჩვენებს, რომ ასეთი სახის შეღავათების 

დაწესება არყევს ადამიანის უფლებებს. გარდა ამისა, მცირეა მტკიცებულება იმისა, რომ ასეთი 

შეღავათები ზრდის ინვესტიციებს. 

 

2. მსხვილი ინვესტორებისთვის, მიწაზე უფლების დასაცავად, განსაკუთრებული მექანიზმების 

შემოღება. 

 

ქვეყნებში, სადაც მიწის მმართველობის სისტემა სუსტია ან ჩამოყალიბების პროცესშია, მიწის 

საკუთრებისა და სარგებლობის უფლებები, ხშირად, სადავოა; ასევე, მესაკუთრეთა და 

მოსარგებლეთა ლეგიტიმური უფლებები, ხშირად, არ არის ფორმალურად აღიარებული. 

მთავრობები, მართალია, იღებენ ძალისხმევას იმისათვის, რომ დაარეგულირონ ეს საკითხები, 

მაგრამ სირთულიდან გამომდინარე, პროცესი ნელა მიმდინარეობს და დროში იწელება. ასეთ 

ვითარებაში, მთავრობა შეიძლება შეეცადოს, პრიორიტეტი მიანიჭოს მსხვილი ინვესტორის 

უფლების აღიარებას მიწაზე - გამოარჩიოს და უფრო მეტად იზრუნოს ინვესტორის უფლებების 

აღიარებაზე (მაგალითად, საინვესტიციო პროექტისთვის საჭირო მიწის ინვენტარიზაციასა და 

დემარკაციაზე).      



 

რა თქმა უნდა, ინვესტორებისთვის (ზოგიერთი სახის ინვესტიციის შემთხვევაში, 

განსაკუთრებით), დიდი მნიშვნელობა აქვს მიწაზე უფლების მოპოვებას; მაგრამ ამავდროულად, 

მთავრობის მიერ ინვესტორის/საინვესტიციო პროექტის ასეთი გამორჩევა, ძლიერ რისკებსაც 

შეიცავს.  კერძოდ, მსხვილი ინვესტორების პრიორიტეტიზაციისას ჩნდება რისკი იმისა, რომ ამ 

პროცესში იგნორირებული იქნება მიწაზე ლეგიტიმური უფლებების მქონე პირების მოთხოვნები.  

ასეთ შემთხვევაში, იზრდება იმის შესაძლებლობაც, რომ ინვესტორი, საბოლოოდ, მაინც ვერ 

ისარგებლებს მიწაზე მთავრობის მიერ მინიჭებული უფლებებით, ვინაიდან მიწაზე ლეგიტიმური 

უფლებების მქონე პირები გააგრძელებენ დავას. ეს შეიძლება გადაიზარდოს ძვირადღირებულ 

კონფლიქტებში ადგილობრივ თემებთან ან ასევე ძვირადღირებულ დავებში მთავრობასთან, 

ინვესტორის ინტერესების დაცვის შეუსრულებელი ვალდებულებების თაობაზე.   

 

ზემოთ აღწერილი შეღავათების გარდა, საინვესტიციო პროექტების ან ინვესტორების 

მხარდასაჭერად, მთავრობები, ხშირად, მიმართავენ მიწასთან დაკავშირებულ შემდეგ 

ღონისძიებებს: 

 

• იყენებენ აუცილებელი საზოდოებრივი საჭიროებისთვის საკუთრების ჩამორთმევის (ანუ 

ქონების ექსპროპრიაციის) უფლებას, რათა ამ გზით მოპოვებული მიწა შემდგომ 

შესთავაზონ ინვესტორს საინვესტიციო პროექტისთვის. 

• ინვესტორს სთავაზობენ მიწას ე.წ. მიწის ბანკიდან. მიწის ბანკი ფორმირდება მიწის 

ნაკვეთებისგან, რომლებზეც მთავრობა უფლებას წინასწარ მოიპოვებს, სანამ ესა თუ ის 

ინვესტორი გამოჩნდება. ასეთ შემთხვევებში, მხარეებს (მთავრობასა და მიწაზე 

ლეგიტიმური უფლებების მქონე პირებს) შორის ძალთა გადანაწილება, ძალზე 

არათანაბარია. 

• მთავრობა არეგისტრირებს მიწას, როგორც  სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულს და არ 

ითვალისწინებს მიწაზე ლეგიტიმური უფლებების მქონე იმ პირების მოთხოვნას, 

რომელთა ოჯახებისა და თემების არაერთი თაობა, იყენებდა და დამოკიდებული იყო ამ 

მიწაზე. სწორედ, ასეთი მიწის დიდ ფართობებს გადაცემს მთავრობა ინვესტორს 

(მაგალითად, იჯარით) სარგებლობისთვის, იაფად.  

 

ზემოთ ხსენებული სახელმძღვანელოს თანახმად, ქვეყნებში, სადაც მიწის მმართველობის 

სისტემა სუსტია ან განვითარების პროცესშია, ასეთი მიდგომების გამოყენება შეშფოთების 

საფუძველი უნდა გახდეს. ზემოაღწერილი მიდგომების გამოყენებისას მთავრობამ შეიძლება 

დაარღვიოს ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული ვალდებულებები; ასევე, 

გააღვივოს კონფლიქტები და საბოლოო ჯამში, მძიმე შედეგებიც დადგეს. ძალზე სათუაო, 

შეიძლება, თუ არა ასეთი ღონისძიბების გატარება ინვესტიციის ხელშეწყობად ჩაითვალოს.   

 

 

 



საქართველოს საინვესტიციო კანონმდებლობა 
 

ამ თავში განხილულია ინვესტიციის სფეროს მარეგულირებელი სამართლებრივი ჩარჩო. ეს 

სფერო გამორჩეულია კომპლექსურობით, იკვეთება რა ის ეკონომიკური საქმიანობის და 

სახელმწიფო ადმინისტრირების პრაქტიკულად ყველა მიმართულების რეგულირებასთან. 

ამდენად, ამ კვლევის მიზნებისთვის, ყურადღებაა გამახვილებული ინვესტიციის სფეროს 

მარეგულირებელ ძირითად ნორმატიულ აქტებზე; ამასთან, თავად ამ აქტებშიც განხილულია ის 

ნორმები, რომელთან პირდაპირ ან ირიბად შეიძლება ჰქონდეთ კავშირი (ა) მიწასთან ან/და (ბ) 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის გამჭვირვალობასა და საზოგადოების მონაწილეობის 

შესაძლებლობებთან.  

 

„საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“ 

საქართველოს კანონი 
 

„საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“ საქართველოს კანონი2 

1996 წელს იქნა მიღებული და ის ერთ-ერთი პირველი კანონია3 დამოუკიდებელი საქართველოს 

ისტორიაში, რომელიც ინვესტიციების რეგულირების ზოგად ჩარჩოს აყალიბებს. კანონი, 

მიღებიდან დღემდე, არაერთხელ შეიცვალა; ბოლოს - 2019 წლის ივნისში.  

 

როგორც კანონის სათაურიდან და ასევე, მისი პრეამბულიდან ჩანს, კანონის მიზანია,  

„დაადგინოს ინვესტიციების ხელშემწყობი სამართლებრივი რეჟიმი“. ის ეხება როგორც უცხოურ, 

ისე ადგილობრივ ინვესტიციებს. 

 

კანონის თანახმად, „ინვესტიციად მიიჩნევა ყველა სახის ქონებრივი და ინტელექტუალური 

ფასეულობა ან უფლება, რომელიც დაბანდდება და გამოიყენება შესაძლო მოგების მიღების 

მიზნით საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებულ სამეწარმეო საქმიანობაში“ (მუხლი 1). 

იქვე, კანონი განმარტავს, რა ითვლება ამ კანონით განსაზღვრულ ფასეულობად ან უფლებად და 

ამ ჩამონათვალში გვხვდება „მიწით ან სხვა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის უფლება (მათ 

შორის კონცესია)“. 

 

 
2 საქართველოს 1996 წლის 12 ნოემბრის კანონი „საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების 

შესახებ“. 

3 ამ კანონს უსწრებდა საქართველოს კანონი „საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და კომპანიებისთვის კონცესიების გაცემის 

წესის შესახებ“, რომელიც 1994 წელს იქნა მიღებული. ეს კანონი განსაზღვრავდა საქართველოს ტერიტორიაზე 

სპეციალური ხელშეკრულების საფუძველზე უცხოელი ინვესტორებისათვის ბუნებრივი რესურსების დამუშავებისა და 

მასთან დაკავშირებული სხვა სახის სამეურნეო საქმიანობაზე კონცესიების გაცემის საერთო პრინციპებსა და წესს. 

კანონი 2018 წელს გაუქმდა და ჩანაცვლდა სხვა კანონით, რომელიც მომდევნო თავშია განხილული. ზემოაღნიშნულ 

კანონს უსწრებდა, ასევე, 1991 წელს მიღებული საქართველოს რესპუბლიკის კანონი „უცხოური ინვესტიციების 

შესახებ“, რომელიც 1995 წელს გაუქმდა.  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33304?publication=15
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33304?publication=15


კანონი, მე-3 მუხლში, განსაზღვრავს ინვესტორის უფლებებს და იქვე აზუსტებს, რომ მართალია, 

უცხოელი ინვესტორი უნდა სარგებლობდეს ისეთივე უფლებებითა და გარანტიებით, 

რომლითაც სარგებლობს საქართველოს ფიზიკური და იურიდიული პირი, მაგრამ საქართველოს 

კანონმდებლობით შეიძლება, დადგინდეს შემთხვევები, როდესაც უცხოელი ისარგებლებს 

უფრო ნაკლები უფლებებითა და გარანტიებით. 

 

ინვესტიციის ხელშემწყობ ღონისძიებებად კანონი განიხილავს შემდეგს: (1) კანონი უშვებს, რომ 

სახელმწიფომ შეიძლება შეიმუშავოს და განახორციელოს საინვესტიციო საქმიანობის 

ხელშეწყობის სახელმწიფო პოლიტიკა და პროგრამები; (2) საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროში საქართველოს საინვესტიციო ცენტრის დაარსებას, რომლის ფუნქციებს შორისაა 

„ინვესტორთა მომსახურება და მათ მიერ წამოწყებულ სამეწარმეო საქმიანობაში ხელის 

შეწყობა“ და „ინვესტიციების მოზიდვა, უცხო ქვეყნებისა და კომპანიების იდენტიფიკაცია და 

მათთან ინდივიდუალური კონტაქტების დამყარება“. 

 

კანონის მე-4, ერთპუნქტიანი მუხლი, ეთმობა ინვესტორის ვალდებულებას, საქმიანობის 

წარმოებისას, დაიცვას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა და აქვე აქცენტია გაკეთებული  

გარემოსა და ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მოთხოვნების 

დაცვაზე.   

 

ამ კვლევის მიზნებისთვის, საინტერესოა, ასევე, კანონის მე-12 მუხლი, რომელიც მიწასა და სხვა 

ბუნებრივ რესურსებზე ქონებრივი უფლების მოპოვებას ეხება. მუხლს არ შემოაქვს ამ სფეროში 

რაიმე დამატებითი ნორმა; ის, უბრალოდ, აზუსტებს, რომ მიწასა და სხვა ბუნებრივ რესურსებზე 

ქონებრივი უფლების, აგრეთვე ბუნებრივი რესურსების გადამუშავებისა და ათვისების უფლების 

მოპოვების საკითხები წესრიგდება ამ სფეროებში მოქმედი შესაბამისი კანონმდებლობით 

(მაგალითად, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით, „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით, „მიწის მიზნობრივი 

დანიშნულების განსაზღვრისა და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მდგრადი 

მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონით, „წიაღის შესახებ“ საქართველოს კანონით, 

„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით). 

 

 

„ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი 
 

„ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონი მიღებულ იქნა 2006 

წელს და მასში, ზემოთ განხილული კანონის მსგავსად, არაერთხელ შევიდა ცვლილება (ბოლოს 

- 2020 წლის ივლისში). როგორც სათაურიდან ჩანს, ეს კანონი აყალიბებს ინვესტიციების 

წახალისების/ხელშეწყობის კონკრეტულ მექანიზმებს და მისი არაერთი მუხლი პირდაპირ ეხება 

მიწის მმართველობის საკითხებს. კანონის მე-2 მუხლის თანახმად, კანონით დადგენილი 



მექანიზმები ვრცელდება ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირზე, ასევე, ნებისმიერ უცხოურ 

და ადგილობრივ ინვესტიციაზე.  კანონს შემოაქვს ინვესტიციების ხელშემწყობი სამი მექანიზმი; 

ესენია: (1) ინვესტიციების ხელშემწყობი სპეციალური ორგანო - „აწარმოე საქართველოში“; (2) 

წინასწარი ლიცენზია და ნებართვა; და (3) განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიცია. ქვემოთ 

განხილულია ეს სამი მექანიზმი.  

 

(1) ინვესტიციების ხელშემწყობი სპეციალური ორგანო - „აწარმოე საქართველოში“ 

 

კანონის თანახმად, ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერა საქართველოს მთავრობის 

კომპეტენციაა, ხოლო მთავრობის წარმომადგენელი ამ სფეროში საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირი – „აწარმოე საქართველოში“ (შემდგომ, ამ კვლევაში - სსიპ). 

 

კანონი უფლებას ანიჭებს სსიპ-ს, წარმოადგინოს ინვესტორი ადმინისტრაციულ ორგანოებთან 

და სხვა პირებთან ურთიერთობებში (ამასთან, ეს არ ზღუდავს ინვესტორს, თავად დაამყაროს 

ურთიერთობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან). ამისათვის კი, სსიპ-სა და ინვესტორს შორის 

უნდა დაიდოს ხელშეკრულება. სსიპ-ის მომსახურება, ზოგ შემთხვევაში - ფასიანია, ზოგ 

შემთხვევაში კი (როდესაც საქმე ეხება განსაკუთრებული მნიშვნელობის სტატუსის მქონე 

ინვესტიციას), უფასო. კანონის თანახმად, საქართველოს მთავრობამ უნდა დაადგინოს, რა 

შემთხვევაშია სსიპ-ს მომსახურება ფასიანი და ასევე, საფასურის ოდენობა. რა შეუძლია 

გააკეთოს სსიპ-ს? სსიპ-ს, კანონის თანახმად, შეუძლია, დაეხმაროს ინვესტორს საინვესტიციო 

საქმიანობისათვის საჭირო ყველა ლიცენზიის ან/და ნებართვის აღებაში ან სხვა 

წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელებაში. კანონში, არ არის პირდაპირი 

მითითება მიწაზე, მაგრამ ეს დებულება, იძლევა იმის ვარაუდის შესაძლებლობას, რომ სსიპ-ი 

შეიძლება დაეხმაროს ინვესტორს მიწაზე უფლების მოპოვებაში.  

 

კანონის მე-4 მუხლი ინვესტორის უფლებებს ჩამოთვლის. კერძოდ, ამ მუხლის თანახმად, 

ინვესტორს უფლება აქვს, სსიპ-ის მეშვეობით, მოითხოვოს: (ა) ნებისმიერი ლიცენზიის/ 

ნებართვის (მათ შორის, ქვემოთ განხილული - წინასწარი ლიცენზიის/ნებართვის) გაცემა და (ბ) 

ქონების (უნდა ვიგულისხმოთ, მათ შორის, მიწის) შეძენა. კანონი ავალდებულებს 

ადმინისტრაციულ ორგანოებს, ითანამშრომლონ სსიპ-თან და ინვესტორთან, მათ მიერ ამ 

კანონით გათვალისწინებული უფლებებით სარგებლობისას.  

 

სსიპ-ზე საუბრისას, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ „აწარმოე საქართველოში“, 

თავდაპირველად, 2014 წელს, ჩამოყალიბდა როგორც საქართველოში მეწარმეობის 

განვითარების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა4. პროგრამა ორი ნაწილისგან, ერთგვარი 

ქვე-პროგრამისგან შედგებოდა; ესენი იყო: ინდუსტრიული ნაწილი და სოფლის მეურნეობის 

 
4 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის #365 დადგენილება “„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2362780?publication=49
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2362780?publication=49


ნაწილი. მისი მიღებიდან დღემდე პროგრამა დაახლოებით 50-ჯერ შეიცვალა; დღეს პროგრამა 

უკვე სხვა სახის ქვეპროგრამებს მოიცავს. აღსანიშნავია, რომ პროექტების/საქმიანობების დიდი 

ნაწილი, რომელთა ხელშეწყობასაც ითვალისწინებდა ან ახლა ითვალისწინებს პროგრამა, 

პირდაპირ კავშირშია მიწაზე უფლებების მოპოვებასთან და მიწათსარგებლობასთან.  

 

„ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ კანონში სსიპ-ი 2017 წელს შეტანილი 

ცვლილებების შედეგად გაჩნდა5. 2017 წლამდე, სსიპ-ისთვის კანონით დადგენილი უფლებები და 

მოვალეობები ენიჭებოდა საქართველოს ეროვნულ საინვესტიციო სააგენტოს6. 2017 წელს, 

საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სპეციალური კანონი7, რომლითაც ლიკვიდირებულ იქნა 

საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო; მის უფლებამონაცვლედ კი, სსიპ-ი „აწარმოე 

საქართველოში“ განისაზღვრა. 

 

(2) წინასწარი ლიცენზია და ნებართვა 

 

კანონის მე-5 მუხლი განმარტავს, რა იგულისხმება წინასწარ ლიცენზიაში და წინასწარ 

ნებერთვაში. კანონის თანახმად, წინასწარი ლიცენზია/ნებართვა არის ადმინისტრაციული 

ორგანოს მიერ პირისათვის მინიჭებული უფლება, განახორციელოს განსაზღვრული საქმიანობა 

ან ქმედება, ოღონდ იმ პირობით, რომ მოგვიანებით (ეს ვადა შეიძლება დადგინდეს, შეიძლება - 

არა), ის დააკმაყოფილებს შესაბამისი ლიცენზიის/ნებართვის მისაღებად კანონმდებლობით 

დადგენილ მოთხოვნებს.  

 

კანონის თანახმად, წინასწარ შეიძლება გაიცეს ნებისმიერი სახის ლიცენზია ან/და ნებართვა, 

გარდა სამისა; ესენია: სარგებლობის ლიცენზია (ასეთი სახის ლიცენზიას მიეკუთვნება, 

მაგალითად, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია)8, მშენებლობის ნებართვა და 

იარაღისა და საბრძოლო მასალის ბრუნვის სფეროში არსებული ლიცენზია (ნებართვა). 

 
5 საქართველოს კანონი “„ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე“ 

6 ამ სააგენტოს დაფუძნებისა და კომპეტენციის საკითხები რეგულირდება დღეს უკვე ძალადაკარგული კანონებით: 

2002 წლის კანონით „საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ“ და ამავე დასახელების მქონე 2015 

წელს მიღებული კანონით „საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ“. 

77 საქართველოს კანონი “„საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ“ საქართველოს კანონის 

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“; საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 22 ივნისის #300 დადგენილება 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს ლიკვიდაციის 

შესახებ“. 

8 “ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 

ლიცენზიის გარდა, სარგებლობის ლიცენზიის სხვა სახეებია:  მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების ლიცენზია, ნავთობისა 

და გაზის რესურსებით სარგებლობის გენერალური ლიცენზია (ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიების სპეციალური 

ლიცენზია და ნავთობისა და გაზის მოპოვების სპეციალური ლიცენზია), სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური 

ლიცენზია, თევზჭერის ლიცენზია, და ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი 

ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში 

შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზია. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3674737?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3674737?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/13810?publication=7
https://matsne.gov.ge/document/view/2763422?publication=1
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3674595?publication=0#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3674595?publication=0#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/document/view/3710531?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/3710531?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/3710531?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/26824?publication=92


ჩამოთვლილთაგან ორის - სარგებლობის ლიცენზიისა და მშენებლობის ნებართვის - მოპოვება, 

დაკავშირებულია მიწაზე უფლებების მოპოვებასთან.  

 

კანონი ამბობს, რომ წინასწარი ლიცენზიის ან/და ნებართვის გაცემის მოთხოვნის უფლება აქვს 

ნებისმიერ პირს. ამასთან, კანონი განსაზღვრავს იმ აუცილებელ პროცედურებს, რომელიც უნდა 

გაიაროს წინასწარი ლიცენზიის ან/და ნებართვის მიღებით დაინტერესებულმა პირმა და ასევე, 

ადმინისტრაციული ორგანოების ვალდებულებებს ამ პროცესში. აქ აუცილებლად უნდა 

აღინიშნოს, რომ „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი, საქართველოში მოქმედი თითქმის ყველა ლიცენზია თუ ნებართვა გაიცემა 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი მარტივი ადმინისტრაციული 

წარმოების წესით. ეს წესი კი, გამორიცხავს დაინტერესებული საზოგადოების მონაწილეობას 

ლიცენზიებისა  და ნებართვების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.  იგივე 

უნდა ითქვას წინასწარ ლიცენზიასა და ნებართვაზე.  

 

კანონის მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტს შემოაქვს „სტაბილურობის“ დებულება. კერძოდ, ამ პუნქტის 

თანახმად, თუ წინასწარი ლიცენზიის/ნებართვის გაცემის შემდეგ შეიცვალა საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სალიცენზიო ან/და სანებართვო პირობები, იმგვარად 

რომ ეს აუარესებს ინვესტორის მდგომარეობას, მაშინ ეს ახალი მოთხოვნები არ ვრცელდება 

წინასწარი ლიცენზიის/ნებართვის მფლობელზე, მისი თანხმობის გარეშე, წინასწარი 

ლიცენზიის/ნებართვის გაცემიდან 5 წლის განმავლობაში. 

 

ყურადსაღებია, რომ ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, წინასწარი ლიცენზიის/ნებართვის 

გაცემის ვადები და წესი უნდა განსაზღვრულიყო საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. 

ასეთი დადგენილება, ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანოს „საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნეს“ ვებ-გვერდზე არ იძებნება. სავარაუდოა, რომ ასეთი აქტი არ არის დღემდე მიღებული. 

მიუხედავად ამისა, „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებ-გვერდზე იძებნება 

ელექტროენერგიის წარმოებისთვის და გადაცემისთვის წინასწარი ლიცენზიების გაცემის 

შესახებ გამოცემული სამი აქტი9.  

 

3. განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიცია 

 

კანონის მე-4 თავი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიციის ცნებას  და ასეთი ინვესტიციის 

მხარდაჭერის ღონისძიებებს ეძღვნება. კანონი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიციას 

 
9 საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 28/11/2012 განცხადება  

შპს „საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)“ელექტროენერგიის წარმოების წინასწარი ლიცენზიის შესახებ; საქართველოს 

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 09/12/2015 განცხადება სს „ენერგო-პრო 

ჯორჯია“-ს ელექტროენერგიის გადაცემის წინასწარი ლიცენზიის შესახებ; საქართველოს ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 04/08/2016 განცხადება შპს „ქართლის ქარის 

ელექტროსადგური”-ისათვის ელექტროენერგიის წარმოების წინასწარი ლიცენზიის გაცემის შესახებ 

https://matsne.gov.ge/document/view/1793801?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/1793801?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/3101838?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/3101838?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/3101838?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/3372739?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/3372739?publication=0
https://matsne.gov.ge/document/view/3372739?publication=0


განსაზღვრავს როგორც ინვესტიციას, „რომლის საერთო რაოდენობა აღემატება 8 მილიონ ლარს 

ან რომელიც ფუნქციონალური და სტრატეგიული თვალსაზრისით მნიშვნელოვან ზეგავლენას 

ახდენს ქვეყნის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე“. ინვესტიციისთვის ამ 

სტატუსის მინიჭების ორი გზა არსებობს: ერთი - ინვესტორის მოთხოვნით და მეორე - 

საქართველოს მთავრობის ინიციატივით.  

 

პირველ შემთხვევაში, ზემოთ აღწერილი მახასიათებლების მქონე ინვესტიციის 

განმახორციელებელ პირს (ინვესტორს), კანონი ანიჭებს უფლებას, მოთხოვოს საქართველოს 

მთავრობას მისი ინვესტიციისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიციის სტატუსის 

მინიჭება. მეორე შემთხვევაში, მთავრობას თავისი ინიციტივით შეუძლია, მიანიჭოს ინვესტიციას 

ეს სტატუსი, თუ ინვესტიცია ხორციელდება მაღალმთიან რეგიონებში და მისი საერთო 

რაოდენობა აღემატება 2 მილიონ ლარს ან ინვესტიცია, ფუნქციონალური და სტრატეგიული 

თვალსაზრისით, დადებით ზეგავლენას ახდენს ადგილობრივი ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. ორივე შემთხვევაში, როგორც უკვე ნათელია, 

გადაწყვეტილებას იღებს მთავრობა. ამასთან, პირველ შემთხვევაში, მთავრობას აქვს უფლება, 

უარი თქვას ინვესტიციისთვის ასეთი სტატუსის მინიჭებაზე. 

 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიციის სტატუსი ინვესტორმა შეიძლება მოითხოვოს 

ინვესტიციის განხორციელების დაწყებამდეც და დაწყების შემდეგაც. ეს სტატუსი ინვესტიციას 

ენიჭება მთავრობის მიერ დადგენილი ვადით. 

 

სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში, მთავრობასა და ინვესტორს შორის ფორმდება 

ხელშეკრულება, რომლითაც განისაზღვრება ინვესტიციის პირობები. კანონის თანახმად, ამ 

ხელშეკრულების პირობები საჯარო უნდა იყოს. ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში, 

ინვესტორს, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების 

უზრუნველსაყოფად, ეკისრება ინვესტიციების განხორციელების საგარანტიო თანხის 

დეპონირება, რომელიც შეადგენს ინვესტიციების მოცულობის 2 პროცენტს, ან შესაბამისი 

საბანკო გარანტიის წარდგენა. 

 

რა სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს ასეთი სტატუსის მინიჭებას ინვესტიციისთვის? ამაზე პასუხს 

იძლევა მე-10 მუხლის მე-6 პუნქტი, რომლის თანახმად, ამ სტატუსის მქონე ინვესტიცია სსიპ 

„აწარმოე საქართველოში“-ს ერთგვარი მფარველობის ქვეშ ექცევა. კანონი ამბობს, რომ სსიპ-ი 

ვალდებულია განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიციების განხორციელებაზე 

სისტემატური მონიტორინგი აწარმოოს და საქართველოს მთავრობას წარუდგინოს 

მონიტორინგის ანგარიში. საჭიროების შემთხვევაში, ანგარიშის საფუძველზე, საქართველოს 

მთავრობამ, შესაძლოა, მიიღოს გადაწყვეტილება განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

ინვესტიციის მხარდაჭერისათვის განსახორციელებელი დამატებითი ღონისძიებების 

გამოყენების შესახებ. 

 



გარდა აღნიშნულისა, ასეთი სტატუსის ქონის შემთხვევაში, ინვესტორს აქვს უფლება „მის 

საქმიანობაზე განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლის შესახებ“ აცნობოს სსიპ-ს. კანონი 

უშვებს, რომ მაკონტროლებელმა ორგანოებმა, შესაძლოა, ინვესტორის საქმიანობის კონტროლი 

კანონის დარღვევით განახორციელონ, ან სხვაგვარად შეაფერხონ ინვესტიციის განხორციელება. 

თუ სსიპ-ი შესწავლის საფუძველზე აღმოაჩენს, რომ ეს ასე ხდება, ის აცნობებს ამის შესახებ 

მთავრობას.  

 

მიწაზე უფლებებისა და მიწათსარგებლობის დაგეგმვის კონტექტში საინტერესოა კანონის ერთ-

ერთი ბოლო მუხლი (მუხლი 13), რომელიც კონკრეტულ საკურორტო ტერიტორიებზე (ბაკურიანი, 

გუდაური, ქალაქი ბორჯომი) განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიციების ხელშემწყობ 

დამატებით ღონისძიებებს ადგენს. კერძოდ, ამ მუხლის თანახმად, საქართველოს მთავრობის 

გადაწყვეტილებით,  ზემოაღნიშნულ დასახლებებში, გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებები 

უნდა მიიღოს და გარკვეული სახის ღონისძიებები (მიწის (გარდა კერძო საკუთრებაში არსებული 

მიწისა) განკარგვა, მშენებლობის ნებართვის გაცემა და მიმდინარე მშენებლობაზე 

ზედამხედველობა, გზების, წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების მოვლა-

პატრონობა, პირველადი სამედიცინო დახმარებისა და სამაშველო სამსახურების მუშაობის 

უზრუნველყოფა, ტურიზმის ხელშეწყობისთვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება 

და მასთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი მომსახურების ორგანიზება) უნდა გაატაროს 

საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ ან საჯარო 

სამართლის იურიდიულმა პირმა. საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს, მოახდინოს ამ 

უფლებამოსილების განსაზღვრული ვადით მუნიციპალიტეტისთვის დელეგირება. 

 

 

სხვა რელევანტური ნორმატიული აქტები 
 

ზემოთ აღწერილი საკანონმდებლო აქტების გარდა, ყურადღება უნდა გამახვილდეს კიდევ ერთ 

კანონზე; ეს არის 2018 წელს მიღებული საქართველოს კანონი „საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის შესახებ“10. როგორც კანონის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, კანონის 

მიღების აუცილებლობა განაპირობა იმან, რომ ქვეყანაში ერთიანი სამართლებრივი ჩარჩოს 

არარსებობის გამო, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტებისადმი ინსტიტუციური 

მიდგომები განსხვავებული იყო; ეს კი, არ შეესაბამებოდა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას. 

კანონმდებელთა აზრით, ხარისხიანი საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ან/და 

მომსახურების მიწოდებაზე საზოგადოების მოთხოვნის დაკმაყოფილების ოპტიმალური 

მექანიზმია საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის შექმნასა და მომსახურების გაწევის პროცესში 

კერძო სექტორის მონაწილეობის გაზრდა. ეს კი, თავის მხრივ, მოითხოვს იმას, რომ ინვესტორმა 

ნათლად დაინახოს ინვესტიციის სახელმწიფო მხარდაჭერის მექანიზმები, გარანტიები თუ 

 
10 საქართველოს კანონი „საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ“ 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4193442?publication=2#DOCUMENT:1;


სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები. კანონის მიღების ვალდებულება საქართველოს აღებული 

ჰქონდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდთანაც. 

 

გარდა ნორმატიული აქტებისა, რომლებიც ინვესტირების და ინვესტიციების ხელშეწყობის 

ზოგად ჩარჩოს ქმნიან, საქართველოს კანონმდებლობა მოიცავს ინვესტიციების ხელშემწყობ 

ისეთ ნორმებს, რომლებიც გაბნეულია სექტორულ კანონმდებლობაში. ასე, მაგალითად, 2019 

წელს მიღებული საქართველოს კანონი „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და 

გამოყენების წახალისების შესახებ“11 (და მის საფუძველზე მიღებული კანონქვემდებარე აქტი12) 

ითვალისწინებს განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის საქართველოში გამოყენების 

მხარდამჭერი სქემების შემოღების შესაძლებლობას, რომელიც სხვა ღონისძიებებს შორის, 

შესაძლოა, მოიცავდეს სხვადასხვა სახის საინვესტიციო დახმარებას. ამავე სექტორში 

ინვესტიციების წახალისების სხვა ღონისძიებებს აყალიბებს კიდევ ერთი აქტი - საქართველოს 

მთავრობის მიერ 2018 წელს მიღებული დადგენილება13, რომელიც იმ ელექტროსადგურების 

მშენებლობას ეხება, რომლებიც არ წარმოადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის 

პროექტს. 

 

საქართველოს კანონმდებლობა მოიცავს,  ასევე, ნორმატიულ აქტებს, რომლებიც საქართველოს 

ტერიტორიაზე, გარკვეულ არეალებში, ინვესტირებისთვის განსაკუთრებულ პირობებს ქმნიან. 

ასეთი ნორმატიული აქტებია: 2007 წელს მიღებული საქართველოს კანონი „თავისუფალი 

ინდუსტრიული ზონების შესახებ“14 და 2010 წელს მიღებული საქართველოს კანონი 

„თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის შესახებ“15. ორივე კანონი 

მოიცავს სპეციალურ დებულებებს მიწაზე უფლებების მოპოვებისა და მიწათსარგებლობის 

შესახებ ასეთ ზონებში. ამ კანონების საფუძველზე მიღებულია კანონქვემდებარე აქტები; ასევე, 

 
11 საქართველოს კანონი „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ“ 

12 საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 2 ივლისის #403 დადგენილება „განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის 

წარმოებისა და გამოყენების მხარდაჭერის სქემის დამტკიცების შესახებ“ 

13 საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 ოქტომბრის #515 დადგენილება “იმ ელექტროსადგურების მშენებლობის 

ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ წინადადებების საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის წარდგენისა და განხილვის წესისა და პირობების 

დამტკიცების თაობაზე, რომლებიც არ წარმოადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტს“ 

14 საქართველოს კანონი „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ“ 

15 საქართველოს კანონი „თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის შესახებ“ 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4914589?publication=1
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4914589?publication=1
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4914589?publication=1
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4356735?publication=3
https://matsne.gov.ge/document/view/21994?publication=9
https://matsne.gov.ge/document/view/1073482?publication=6


უკვე შექმნილია თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები ყულევში16, ფოთში17, საგარეჯოში18, 

ქუთაისსა (ორი ზონა)19 და თბილისში20. 

 

დასასრულ, ასევე, უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ საქართველოს მთავრობას, სხვადასხვა ქვეყნის 

მთავრობებთან, დადებული აქვს შეთანხმებები ინვესტიციების წახალისებისა და 

ურთიერთდაცვის შესახებ. „საქართველოს საკანონდმებლო მაცნეს“ ვებ-გვერდზე 

გამოქვეყნებულია შემდეგი ქვეყნების მთავრობებთან დადებული ასეთი შეთანხმებები: 

თურქმენეთთან, ყირგიზეთთან, უზბეკეთთან, ყაზახეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, 

ქუვეითთან, საბერძნეთთან, იტალიასთან, რუმინეთთან, მოლდოვასთან, ნიდერლანდებთან, 

ესტონეთთან და აშშ-სთან. 

 

 

 

 

 

 

 
16 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 12 სექტემბრის #376 დადგენილება „ყულევის თავისუფალი ინდუსტრიული 

ზონის შექმნის შესახებ“ 

17 საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის #72 დადგენილება „ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის 

შექმნის შესახებ“ 

18 საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 10 ოქტომბრის #479 დადგენილება „საგარეჯოს თავისუფალი ინდუსტრიული 

ზონის შექმნის შესახებ“ 

19 საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 5 ივნისის #106 დადგენილება „ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის 

შექმნის შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10 მარტის #109 დადგენილება „ქუთაისის ჰუალინგის 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ 

20 საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 ოქტომბრის #549 დადგენილება „თბილისის ტექნოლოგიური პარკის 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ 

https://matsne.gov.ge/document/view/1741604?publication=3
https://matsne.gov.ge/document/view/1741604?publication=3
https://matsne.gov.ge/document/view/5068?publication=8
https://matsne.gov.ge/document/view/5068?publication=8
https://matsne.gov.ge/document/view/5587838?publication=0
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