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საქართველოს კანონი 

 

„ნავთობისა და გაზის შესახებ“  

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

მუხლი 1. „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე, N13(20), 1999 წელი, მუხ. 49) შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილებები და 

დამატებები: 

1. პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის: 

ა) „გ“ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) ნავთობის გადამუშავება - უწყვეტი საწარმოო ციკლით ნედლი ნავთობის გადამუშავება 

ნავთობპროდუქტების მიღების მიზნით, ასევე შიდა გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული 

ნავთობპროდუქტების შერევა (კომპაუნდირება) მიღებული პროდუქციის საქართველოს ტერიტორიიდან 

გატანის მიზნით;“. 

ბ) „ვ“ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„ვ) ნავთობპროდუქტები - ნახშირწყალბადების ნარევი, რომელიც მიიღება ნედლი ნავთობის 

გადამუშავების შედეგად და შეესაბამება საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო 

ნომენკლატურას;“. 

2. 81 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ტ“ ქვეპუნქტი: 

„ტ)  „ამ კანონით გათვალისწინებული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების ან საქმიანობის 

ლიცენზიით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების პროცესში ნავთობისა და გაზის ან 

ნედლეულის შეგროვების, მომზადების, შენახვის ან ტრანსპორტირების დროს არსებული ბუნებრივი 

დანაკარგების ზღვრული ოდენობების დამტკიცება.“. 

 3. 256 მუხლის: 

ა) მეორე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„2. საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად სააგენტოში წარდგენილი უნდა იქნას განაცხადი 

სააგენტოს მიერ დამტკიცებული ფორმით.“. 

ბ) მესამე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. განაცხადს უნდა ერთვოდეს: 

ა) საქართველოს რეზიდენტისათვის ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, ხოლო უცხო 

ქვეყნის საწარმოსათვის მისი კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული/ლეგალიზებული 

სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია/რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი და საქართველოში 

წარმომადგენლობის რეგისტრაციის დოკუმენტი. 

ბ)  განმცხადებლის მიერ განსახორციელებელი, საქმიანობის ლიცენზიით 

გათვალისწინებული საქმიანობის დეტალური აღწერა; 



გ) იმ ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიური პროცესების დეტალური აღწერა, რომლებსაც 

განმცხადებელი გამოიყენებს ქარხანაში ან სატრანსპორტო საშუალებაში; 

დ)  იმ ნედლეულის ან ნავთობგაზპროდუქტების დეტალური აღწერა, რომლებსაც 

განმცხადებელი გამოიყენებს ქარხანაში ან სატრანსპორტო საშუალებაში; 

ე) აუდიტის დასკვნა განმცხადებლის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ; 

ვ)  დოკუმენტი განმცხადებლის მმართველი პერსონალის გამოცდილების 

(კვალიფიკაციის) შესახებ; 

              ზ)  განმცხადებლის წერილობითი გარანტია, რომ საქმიანობის ლიცენზიის მიღების 

შემთხვევაში იგი სააგენტოს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას ლიცენზიით გათვალისწინებული 

საქმიანობის განხორციელების შესახებ; 

თ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, მიწის ნაკვეთზე იჯარის ხელშეკრულება, ან საჭიროების 

შემთხვევაში  მიწის  მესაკუთრის წინასწარი თანხმობა საქმიანობის ლიცენზიის მფლობელის მიერ 

ნავთობის გადამუშავებისათვის, გაზის დამუშავებისათვის ან ტრანსპორტირების საქმიანობისათვის 

მისი მიწის გამოყენებაზე და იჯარის პირობები. განმცხადებლის შეუთანხმებლობა მიწის 

მესაკუთრესთან  სააგენტოს მიერ საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია.“.  

გ) მეხუთე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. თუ განმცხადებელი არის აფილირებული კომპანია, მისმა მშობელმა კომპანიამ უნდა 

წარმოადგინოს წერილობითი გარანტია ფინანსური უზრუნველყოფისა და საქმიანობის 

განხორციელების შესახებ.“. 

 

 მუხლი 2.  ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 
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განმარტებითი ბარათი 

„ნავთობისა და გაზის შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

საქართველოს კანონის პროექტზე 

 

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ 

ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი: 

როგორც მოგეხსენებათ, „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლით 

განსაზღვრულია, რომ კანონის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში ნავთობისა და გაზის 

რესურსების ათვისების  და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის გატარება და 

საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა.  

კანონის არსებული რედაქცია შეიცავს საკანონდმებლო ხარვეზებს, რომელიც ეხება ნავთობისა და 

გაზის გადამუშავების სფეროში ლიცენზიის გაცემას და სალიცენზიო პირობებს, 

ნავთობპროდუქტების მიღებას, ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ნომერკლატურის კოდებს, 

ნავთობისა და გაზის მოპოვების და გადამუშავების პროცესში ნავთობისა და გაზის ბუნებრივ 

დანაკარგების ნორმებს. აღნიშნული ხარვეზები აფერხებს ადგილობრივი ნავთობის მრეწველობის 

განვითარებას, ართულებს ქვეყანაში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ხელს უშლის 

საქართველოში ნავთობისა და გაზის მოპოვების, გადამუშავების და ტრანსპორტირების საქმიანობის 

სახელმწიფო რეგულირების, ზედამხედველობისა და კონტროლის ეფექტიანად განხორიცელებას. 

საქართველოში მოქმედი ნავთობკომპანიები ახორციელებენ მოპოვებული ემულსიის (ნავთობის, 

წყლისა და სხვადასხვა მინარევის ნაერთი სითხე) მომზადებას - მის სასაქონლო მდგომარეობამდე 

(სასაქონლო ნავთობი) მიყვანას. ამის შემდგომ ხდება მომზადებული ნავთობის სასაქონლო 

რეზერვუარებში გადატანა და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ინვესტორის და სახელმწიფოს 

წილი ნავთობის შენახვა მის სარეალიზაციოდ გატანამდე. ზოგადად, დარგობრივი სპეციფიკა და 

ბუნებრივი რეალობა (სეზონურობა, კლიმატური პირობები, შენახვის პირობები და ა. შ.) 

განაპირობებს რეზერვუარებში განთავსებული ნავთობის აორთქლებას, რის გამოც ინვესტორ 

კომპანიაზე და ნავთობის ეროვნულ კომპანიაზე ნავთობის გადაცემა ხდება აორთქლების ნორმის 

(ბუნებრივი დანაკარგი) გათვალისწინებით. საერთაშორისო პრაქტიკაში არსებობს დანაკარგების 

ზღვრული ოდენობის დათვლის სხვადასხვა მეთოდიკა, რომლებიც ეფუძნება ნავთობის ხარისხს, 

კლიმატურ პირობებს, რეზერვუარების ტიპს, სარქველების მოწყობას, რეზერვუარების 

დანიშნულებას და სხვა ფაქტორებს. ნავთობის ბუნებრივ დანაკარგებს ადგილი აქვს ნავთობის 

ოპერაციების განხორციელების პროცესში (საბადოდან მოპოვებული ნავთობისა და გაზის შეგროვება, 

მომზადება, გაზომვა და შენახვა) და აგრეთვე, ნავთობგადამუშავების (ნედლი ნავთობის 

გადამუშავება ნავთობპროდუქტების მიღების მიზნით) განხორციელების  პროცესში. 

ნავთობის დანაკარგების თაობაზე შესაბამისი ნორმა დღემდე დადგენილი იყო მხოლოდ ნავთობის 

ეროვნულ კომპანია სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“, სოფ. სართიჭალაში 

მდებარე ნავთობის პირველადი დამუშავების სამსახურისათვის 2001 წელს, თუმცა დანაკარგის ამ 

ნორმას ნორმატიული აქტის ძალა არ გააჩნია. დღეისათვის ზემოაღნიშნული საკანონმდებლო 

ნორმების არ არსებობის გამო უკმაყოფილება გამოთქმული აქვს არაერთ საინვესტიციო კომპანიას, 

მათ შორის, კომპანიებს, რომლებიც სახელმწიფოსთან გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი 

განაწილების ხელშეკრულების ფარგლებში ახდენენ ნავთობის მოპოვებას და მის შემდგომ 

განაწილებას სახელმწიფოსთან, რადგან ვერ ხერხდება ფაქტობრივად განცდილი დანაკარგის 

ოფიციალური დასაბუთება ნორმასთან მიმართებაში.  

 

ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი: 



 კანონპროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში ნავთობისა და გაზის რესურსების ათვისების  

და ნავთობის გადამუშავების სფეროში ერთიანი პოლიტიკის გატარება,  საქართველოს ნავთობისა და 

გაზის სექტორში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა, დარგში დასაქმებული სუბიექტების 

კანონიერი ინტერესების დაცვისა და არსებული რეალობის საკანონმდებლო წესით დარეგულირება.  

აგრეთვე, აღნიშნული კანონპროექტის მიზანია  ხელი შეუწყოს და დაარეგულიროს საქართველოში 

ნავთობის მრეწველობის განვითარება საერთაშორისოდ მიღებული პრაქტიკის შესაბამისად, რაც 

შესაძლებელს გახდის თანამედროვე ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოების გახსნას და 

ადგილობრივი კადრების დასაქმებას.  ამავდროულად, უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს 

ეფექტურად განხორციელდეს ნავთობისა და გაზის მოპოვების, გადამუშავების და ტრანსპორტირების 

საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირება, ზედამხედველობა და მონიტორინგი, ნავთობის 

დანაკარგების ნორმების დადგენა და ნავთობპროდუქტების საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის 

ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის კოდებთან შესაბამისაობაში მოყვანა.  

 

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი: 

კანონპოექტის მიღებით აღმოიფხვრება ნავთობისა და გაზის მოპოვების, გადამუშავების, 

შეგროვების, მომზადების, შენახვის და ტრანსპორტირების განხორციელების პროცესში არსებული 

საკანონმდებლო და ნორმატიული ხასიათის ხარვეზები, რომლებიც არ შეესაბამება საერთაშრისოდ 

აღიარებულ სტანდარტებს და ნორმებს და თავისთავად აფერხებს ნავთობმრეწველობის სფეროში 

ინვესტიციების მოზიდვას და დარგის განვითარებას.   

ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება 

 

 

ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების წყარო: 

კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს აუცილებელი ხარჯების გამოყოფას სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან. 

ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: 

კანონპროექტის მიღება მოახდენ უმნიშნელო გავლენას საქართველოს ცენტრალური სახელმწიფო 

ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. ვინაიდან საქართველოში არ არის დადგენილი საერთაშორისოდ 

აღიარებული ნავთობის ბუნებრივი დანაკარგების ნორმები, მეწარმეები იძულებულნი არიან 

სახელწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადაიხადონ გადასახადები  აორთქლებული ნავთობის 

მოცულობებიდან,  რაც თავის მხრივ არაბუნებრივი მოვლენაა და მეწარმეთა მხრიდან ობიექტურად 

იწვევს უკმაყოფილებას. აღნიშნული ნორმების დადგენა მცირედით შეამცირებს სახელმწიფოს 

ბიუჯეტში თანხების შემოდინებას, მაგრამ კანონპროექტის ცვლილების შედეგად დადგინდება 

საერთაშორისოდ აღიარებულ ნორმები, რაც თავის მხრივ გაზრდის მეწარმეების ინტერესს, რომ 

საქართველოში განახორციელონ ინვესტიციები და ამით გაზრდის შემოსავალს სახელმწიფოს 

ბიუჯეტში. ასევე წინამდებარე ცვლილები საშუალებას იძლევა ქვეყანაში ამოქმედდეს თანამედროვე 

ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ნავთობგადამამუშაბელი საწარმოები,  რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებს მათ მიერ გადახდილი  გადასახადების სახით 
 

ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: 

კანონპროექტის მიღება გავლენას არ იქონიებს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. 

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 

კანონპროექტის მიღება არ წარმოშობს სახელმწიფოს ახალ ფინანსურ ვალდებულებას. 



ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა მიმართაც 

ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება: 

კანონპროექტის მიღება არ გააუარესებს იმ პირთა მდგომარეობას, რომლებზეც ვრცელდება მისი 

მოქმედება. 

ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის 

ოდენობის განსაზღვრის წესი (პრინციპი): 

კანონპროექტი არ ადგენს რაიმე სახის გადასახადს ან მოსაკრებელს. 

გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან 

გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან: 

კანონპროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. 

გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან 

დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: 

კანონპროექტის მიღებით არ წარმოიქმნება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 

წევრობასთან დაკავშირებული ვალდებულებები. 

გ.გ)  კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ ხელშეკრულებებთან: 

კანონპროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 

ხელშეკრულებებს. 

დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები 

დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, 

რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: 

კანონპროექტის შემუშავებაში არ მიუღიათ მონაწილეობა არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო 

ორგანიზაცია/დაწესებულებებს, ექსპერტებს. 

დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და ექსპერტის 

შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: 

კანონპროექტს არ ახლავს ექსპერტის შეფასება. 

დ.გ) კანონპროექტის ავტორი: 

კანონპროექტის ავტორია ენერგეტიკის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ ნავთობის და გაზის 

სახელმწიფო სააგენტო. 

დ.დ) კანონპროექტის ინიციატორი: 

კანონპროექტის ინიციატორია ენერგეტიკის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ ნავთობის და 

გაზის სახელმწიფო სააგენტო. 

 


