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№ 2/CIRC/MSD 26 / იანვარი / 2021 წ.

ადრესატი: ბუქსირზიდვის პროცესში ჩართულ
კომპანიებს, ბუქსირზიდვის განმახორციელებელი
გემის კაპიტნებს, ყველა დაინტერესებულ პირს

 

საკითხი: საზღვაო ბუქსირზიდვა ნავსადგურის ფარგლებს გარეთ
  

სამართლებრივი რეგულირება: საქართველოს კანონი „საზღვაო კოდექსი“
                                                             საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის

                                                            ბრძანება „ნავსადგურის წესების“ დამტკიცების შესახებ
 
შენიშვნა: წინამდებარე ცირკულარი არ ვრცელდება საქართველოს ნავსადგურებში გემების ნავმისადგომებთან
დაყენების ან მოხსნის მიზნით საბუქსირე ოპერაციებზე

  
საქართველოს ნავსადგურებს შორის, აგრეთვე უცხო ქვეყნების ნავსადგურებამდე ან უკან საქართველოს
სახელმწიფო დროშით მცურავი გემების მიერ ბუქსირზიდვის განხორციელება რეგულირდება საქართველოს
საზღვაო კოდექსით (მუხლი 226).

  
საქართველოს ნავსადგურებს შორის გადაზიდვა და ბუქსირზიდვა ხორციელდება საქართველოს სახელმწიფო
დროშით მცურავი გემით. უცხო ქვეყნის გემს საქართველოს ნავსადგურებს შორის სამუშაოს შესრულება შეუძლია
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების შესაბამისად (საზღვაო კოდექსის, მე-5 მუხლი)

  
ბუქსირმზიდის მფლობელსა და საბუქსირე ობიექტის მფლობელს შორის შეთანხმება წერილობით ფორმდება
„ბუქსირზიდვის ხელშეკრულების“ სახით, რომლის პირობებიც განისაზღვრება საზღვაო კოდექსის მე-14 თავით
(მუხლები 215 - 230).

  
ბუქსირზიდვის მიზნით ნავსადგურიდან გასვლაზე ნებართვის მისაღებად ბუქსირის კაპიტანმა ან მფლობელმა
ნავსადგურის სახელმწიფო ზედამხედველობისა და კონტროლის სამსახურის უფროსს - ნავსადგურის კაპიტანს,
უნდა წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  

 ბუქსირზიდვის გეგმა
ხელშეკრულება ბუქსირების შესახებ
ბუქსირის ეკიპაჟის სია და საბუქსირე ობიექტზე მყოფი პირების სია
ბუქსირის სერტიფიკატების ასლები
საზღვაო ბუქსირზიდვის მარშრუტი (sailing plan) – (სააგენტოს მიერ დამტკიცებული ფორმით)
იმ შემთხვევაში, თუ ბუქსირების ობიექტს წარმოადგენს ექსპლუატაციიდან გამოსული გემი/ბარჟა, გეგმას თან
უნდა დაერთოს საბუქსირე ობიექტის დათვალიერების ოქმი, რომელსაც დაამოწმებს სააგენტოს მიერ
აღიარებული საკლასიფიკაციო საზოგადოების უფლებამოსილი სურვეიორი (შემმოწმებელი) საკუთარი
ხელმოწერით, რომელიც ადასტურებს საბუქსირე ობიექტის ვარგისიანობას ბუქსირებაზე ჰერმეტიულობისა
და მდგრადობის კუთხით.

 
ბუქსირზიდვის სპეციფიურობიდან, კომპლექსურობიდან გამომდინარე ნავსადგურის კაპიტანი უფლებამოსილია
მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტი, რომელიც საჭიროა ბუქსირზიდვის ოპერაციის უსაფრთხოების



1/26/2021

file:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/bdd085fd-6c28-490e-ae76-50482fc7fea9.html 2/2

დასადასტურებლად.
 ბუქსირზიდვის დოკუმენტები შესაძლებელია მიწოდებული იქნას ელექტრონული ფოსტით. ნავსადგურის კაპიტანი

სამუშაო საათებში განიხილავს დოკუმენტების შესაბამისობას კანონმდებლობის მოთხოვნებთან. 
  

ბუქსირზიდვის გეგმის განხილვისას ნავსადგურის კაპიტანი მხედველობაში ღებულობს სსიპ საქართველოს
სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ გადმოცემულ პროგნოზს, ბუქსირების პერიოდში მოსალოდნელი
ამინდის შესახებ. 

  
თუ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ არის სრული, ან ბუქსირზიდვის სპეციფიურობიდან, კომპლექსურობიდან
გამომდინარე მოითხოვება დამატებითი დოკუმენტების ან ინფორმაციის წარმოდგენა, ნავსადგურის კაპიტანი
შესაბამისად აცნობებს ბუქსირმზიდის კაპიტანს.

  
იმ შემთხვევაში, თუ ბუქსირზიდვის დოკუმენტაცია სრულად შეესაბამება კანონმდებლობის მოთხოვნებს,
ნავსადგურის კაპიტანი ულტრა მოკლე ტალოვანი რადიო სადგურის (VHF) ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით
გასცემს ბუქსირზიდვის ნებართვას.

  
ნებართვა შეიძლება ითვალისწინებდეს ოპერაციის დაწყებას ბუქსირზიდვის გეგმით გათვალისწინებულ დროში, ან
დროის სხვა მონაკვეთში, ამინდის პროგნოზიდან ან ნაოსნობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე.

  
იმ შემთხვევაში, თუ ბუქსირზიდვა ითვალისწინებს ბარჟით ტვირთის მრავალჯერად გადაზიდვას დროის გარკვეულ
მონაკვეთში (ამოღებული გრუნტის გადასაყრელად ან სხვა მიზნით) შესაძლებელია გაიცეს ბუქსირზიდვის
ნებართვა დროის გარკვეულ მონაკვეთზე ან ბუქსირზიდვის გარკვეულ რაოდენობაზე.

  
დანართი 1 – „ბუქსირზიდვის გეგმა“ - სააგენტოს მიერ დამტკიცებული ფორმა

 დანართი 2 – „ბუქსირზიდვის მარშრუტი“ - სააგენტოს მიერ დამტკიცებული ფორმა
 დანართი 3 – „ბუქსირზიდვის ხელშეკრულება“ - სარეკომენდაციო ნიმუში
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თამარ იოსელიანი
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